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 ملخص

بناء االجتماعي حول معنى كسب العيش من قبل األزواج ذوي زهيري. ، فاروق
ية ، برنامج الدراسة النهائ. أطروحةمدينة فونوروغو سيمان،اإلعاقة في منطقة 

جامعة اإلسالمية الحكومية ، ، الدراسات العلياحوال الشخخصيةقسم األ
 دكتور. الحاج. لطفى هادى أمين الدين، الماجستير.. المشرف: فونوروغو

 .عي، اإلعاقة، تكليف، المكالفالكلمات الرئيسية: البناء االجتما

 واج،ع ال توجد مشاكل في تنفيذ الز ، بالطبلزواج الذي يقوم به رجل ذو إعاقةا
كلة ، لكن المشبمساعدة األمير والعائلة ما يراميمكن للزواج أن يسير على و 

أوجه بالتي تحدث بعد ذلك في األسرة هي تحقيق لقمة العيش من قبل زوج 
، مطلوب من الزوج أن يكون رب األسرة المسؤول أيًضا القصور المختلفة

 بشكل كامل عن تحقيق سبل العيش لألسرة.
نى كسب الرزق ( معرفة البناء االجتماعي لمع1تهدف هذه الدراسة إلى: )

( لمعرفة 2، والتشويه، واالستبطان. )جوانب الخارجيةمن لألزواج ذوي اإلعاقة 
 طقة سيمان،من تصنيف فهم األزواج ذوي اإلعاقة تجاه المسؤولية عن العيش في

 .مدينة فونوروغو
 ، مع تصاميم دراسة العلوم االجتماعية. يقعتستخدم هذه الدراسة نهًجا نوعًيا

ه تم جمع البيانات في هذ .مدينة فونوروغو منطقة سيمان، هذا البحث في
الدراسة من خالل المقابالت المتعمقة مع المخبرين. سيتم تحليل البيانات 

أي وصف  ،ج نوعي ثم يتم تقديمها بشكل وصفيالتي تم جمعها أعاله بنه
ق يالحقائق المنهجية حول تحقيق حياة زوج معاق ومن ثم تحليلها عن طر 



 

 

ة ، مع عقليابلة، ونتائج المقمدى مالءمة الحقائق، واالقتراح التحقق من
 االستقرائي االستنتاجي.

، ن. أوالً نتجت هذه الدراسة نتيجتي، أعلى عملية جمع البيانات وتحليلهابناًء 
أن عملية البناء االجتماعي حول معنى تحقيق سبل العيش من قبل األزواج 

عن زرع الجانب الذاتي من الفهم ال تنفصل  سيمانذوي اإلعاقة في منطقة 
تطبيق زويد أسرهم بالديني الذي يولد المواقف وأساليب الحياة في محاولة لت

يم م مختلف للتكليف والق، حيث كل زوج معاق لديهم فهمفهوم التكليف
مع عملية  ن، حيث تعلم التجارب السابقة للقيم الدينية التسامح. إذالثقافية

لواقع االجتماعي في شكل قدرة مجتمعات على ، االبناء االجتماعي هذه
يتم تضمين  ،بيئة اجتماعية كشخص معوق. ثانياً التعايش السلمي دون نزاع في 

هما  ،مسؤولية في منطقة سمعان في نوعينفهم األزواج ذوي اإلعاقة تجاه ال
 تصنيف المكالف وتصنيف تقسيم المسؤولية عن معيشة الزوج واألسرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAK 

 

Faruq, Zuheri. Konstruksi Sosial Atas Makna Pemenuhan 

Nafkah Oleh Suami Penyandang Disabilitas Di 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Tesis, 

Program Studi Akhwal Syakhsiyah, 

Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. H. Luthfi 

Hadi Aminuddin, M. Ag. 

 

Kata Kunci: Konstruksi Sosial, Disabilitas, Taklif, 

Mukallaf, 

Pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki 

penyandang disabilitas, tentu tidak ada masalah dalam 

pelaksanaan pernikahan tersebut, pernikahan dapat berjalan 

dengan baik dengan bantuan dari Penghulu dan keluarga, 

akan tetapi masalah yang kemudian ada setelah hidup dalam 

rumah tangga adalah pemenuhan nafkah oleh suami 

penandang disabilitas tersebut. Dengan berbagai kekurangan 

yang ada, suami dituntut untuk menjadi kepala keluarga yang 

juga bertanggung jawab penuh atas pemenuhan nafkah 

keluarga. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui 

konstruksi sosial atas makna pemenuhan nafkah bagi suami 

penyandang disabilitas dalam aspek eksternalisasi, 

objektifasi, dan internalisasi. (2) Untuk mengetahui tipologi 

pemahaman suami penyandang disabilitas terhadap tanggung 

jawab pemenuhan nafkah di Kecamatan Siman Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

dengan rancangan studi ilmu sosial. Lokasi penelitian ini 

adalah di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 



 

 

wawancara mendalam (indepth interview) bersama informan. 

Data yang telah dikumpulkan di atas akan di analisis dengan 

pendekatan kualitatif dan kemudian dikemukakan secara 

deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang sistematis 

mengenai pemenuhan nafkah oleh suami penyandang 

disabilitas lalu dianalisis dengan melakukan pengecekan 

kesesuaian antara fakta, dalil, dan hasil wawancara, dengan 

pola berfikir deduktif induktif. 

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, 

penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, bahwa 

proses konstruksi sosial atas makna pemenuhan nafkah oleh 

suami penyandang disabilitas di Kecamatan Siman Ponorogo 

tidak terlepas dari penanaman sisi subyektif paham 

keagamaan yang melahirkan sikap dan cara hidup dalam 

usaha memenuhi nafkah bagi keluarganya, penerapan konsep 

taklif, dimana masing-masing suami penyandang disabilitas 

memiliki pemahaman yang berbeda tentang taklif, nilai 

Budaya, dimana pengalaman masa lalu atas nilai-nilai agama 

yang mengajarkan toleransi. Sehingga dengan adanya proses 

konstruksi sosial ini, realitas sosial dalam bentuk kemampuan 

masyarakat Kecamatan Siman untuk hidup berdampingan 

dengan damai tanpa konflik di sebuah lingkungan sosial 

sebagai penyandang disabilitas. Kedua, pemahaman suami 

penyandang disabilitas terhadap kewajiban nafkah di 

Kecamatan Siman masuk dalam dua tipologi, yakni tipologi 

mukallaf dan tipologi pembagian tanggung jawab nafkah oleh 

suami bersama keluarga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perikatan dari sebuah perkawinan dalam 

Islam menghasilkan sebuah akibat hukum yaitu hak 

dan kewajiban. Maksud hak disini yaitu segala 

sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain, 

adapun maksud dari kewajiban adalah sesuatu yang 

harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. 

Sebuah hubungan pernikahan dalam rumah tangga 

suami mempunyai hak terhadap istri begitu juga istri 

mempunyai hak terhadap suami.1 

                                                             

1Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di 
Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang 
Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 

159. 

1 
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Salah satu hak dan kewajiban yang timbul 

dalam hubungan perkawinan adalah tanggung jawab 

nafkah. Nafkah adalah salah satu kewajiban suami 

terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata 

nafkah itu adalah berkonotasi materi. Sedangkan 

kewajiban dalam bentuk non materi seperti 

memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam 

artian nafkah, meskipun dilakukan oleh  suami 

terhadap istrinya.2 Pada dasarnya nafkah merupakan 

salah satu kewajiban seorang suami terhadap 

istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai 

masalah ini. Bahkan Allah sendiri telah mewajibkan 

hal itu dalam firman Allah surat Al-Ṭala>q ayat 7: 

                                                             
2 Ibid., 165.  
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“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 

 

Adapun tanggung jawab suami yang berkaitan 

dengan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

dijelaskan dalam pasal 80 bagian ketiga tentang 

kewajiban suami sebagai berikut:4 

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami 

menanggung; 

                                                             
3 al-Qur’an, 65: 7. 

4 Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nuansa Aulia, 

2008), 26. 
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a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi 

istri. 

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan 

biaya pengobatan bagi    istri dan anak; 

c. Biaya pendidikan bagi anak. 

(5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti 

tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai 

berlaku sesudah ada tamki<n sempurna dari istrinya. 

(6) istri dapat membebaskan suaminya dari 

kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut 

pada ayat (4) huruf a dan b. 

(7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) 

gugur apabila istri nusyuz. 

Jumhur ulama bersepakat jika suami tidak 

menunaikan kewajiban nafkahnya dalam waktu 

tertentu karena ketidak mampuannya, maka yang 

demikian adalah merupakan hutang bagi suami yang 
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harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan 

untuk membayarnya.5 Kemudian menurut ulama 

Zahiriyah kewajiban nafkah yang tidak dibayarkan 

suami dalam masa tertentu karena 

ketidakmampuannya, tidak menjadi hutang atas 

suami. Hal ini mengandung arti bahwa kewajiban 

nafkah gugur disebabkan suami tidak mampu. Dalil 

yang digunakan ulama ini adalah surat Al-Baqarah 

286. 

                   

                       

                  

                     

                                                             
5 Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, 173. 
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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 
dengan kemampuannya. ia mendapat pahala (dari 
kebaikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa 
(dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka 
berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum 
Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan 
Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami 
beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan 
kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, 
janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang 
tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; 
ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah 
penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap 
kaum yang kafir”.6 

Dari penjelasan pembebanan nafkah bagi 

suami serta syarat-syarat yang diberlakukan, lalu 

bagaimana dengan pernikahan yang dilakukan oleh 

orang Penyandang Disabilitas. “Penyandang 

Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 

                                                             
6 al-Qur’an, 2: 286. 
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keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau 

sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam 

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami 

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara 

penuh dan efektif dengan warga negara lainnya 

berdasarkan kesamaan hak”.7  

Lalu bagaimana jika Penyandang Disabilitas 

melangsungkan pernikahan, apakah suami tersebut 

masih tetap memiliki kewajiban nafkah terhadap istri 

dan keluarganya, sedangkan dia sendiri berada dalam 

keterbatasan fisik dan akalnya bahkan beberapa 

Penyandang Disabilitas masih berada dibawah 

pengampuan. Hal ini seperti yang terjadi di wilayah 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

Kecamatan Siman adalah salah satu 

kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten 

                                                             
7 Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. 
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Ponorogo. Secara geografis, Kecamatan Siman 

terletak di ketinggian 105 meter sampai dengan 150 

meter dipermukaan laut dengan luas wilayah 37,95 

Km2 yang secara administratif terbagi dalam 16 

Desa, 2 Kelurahan, 46 Dusun, 276 Rukun Tetangga 

(RT) dan 95 Rukun Warga (RW). Data yang telah 

diperoleh peneliti dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

Pilgub Jawa Timur 2018 bahwa jumlah Penyandang 

Disabilitas dengan usia diatas 17 tahun di wilayah 

Siman berjumlah 97 orang, dan yang berstatus 

sebagai suami kurang lebih berjumlah 20 orang yang 

tersebar di seluruh Desa. Mereka hidup bersama 

dalam ikatan pernikahan, dan beberapa dari mereka 

menikah dengan sesama Penyandang Disabilitas. 

Menurut penulis hal ini menarik untuk dikaji, 

bukan hanya jumlah Penyandang Disabilitas yang 

banyak akan tetapi juga mengingat Siman adalah 
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Kecamatan yang tingkat pemahaman dan wawasan 

masyarakatnya terbuka  sehingga bisa dibuat sampel 

dan kualifikasi tentang pemahaman konsep tanggung 

jawab nafkah bagi suami atau istri Penyandang 

Disabilitas. Juga melihat data awal yang diperoleh 

peneliti bahwa pasangan Penyandang Disabilitas di 

Siman mereka tidak ada yang bercerai atau 

mengajukan gugat cerai. Berbeda dengan wilayah 

yang lain yang terjadi cerai gugat pasangan suami 

istri Penyandang Disabilitas. 

Mengenai tatacara dan tehnis pelaksanaan 

perkawinan bagi  Penyandang Disabilitas di 

Kecamatan Siman dilakukan seperti layaknya orang 

normal lainnya, pernikahan mereka juga dicatatkan 

di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan bantuan 

keluarga dekat dan juga tokoh masyarakat yang 

membantu mengurusi semua prosesi perkawinan 
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tersebut guna pencatatan oleh pegawai Pencatat 

Perkawinan.8 

Masalah yang timbul dari perkawinan ini 

adalah bagaimana pasangan suami Penyandang 

Disabilitas ini memenuhi nafkah lahir dan batin 

kepada istri dan keluarganya. Bila hipotesa 

sementara kebutuhan seksual mereka tercukupi 

dengan bukti lahirnya putra atau putri dari hasil 

perkawinan mereka. Sedangkan dalam masalah 

lahiriyah yang berupa sandang, pangan dan papan 

mereka, apakah mungkin terpenuhi dengan 

keterbatasan mereka tanpa adanya intervensi nafkah 

dari orang tua atau keluarga. 

Data yang diperoleh peneliti di lapangan 

bahwa sebagian pasangan suami istri Penyandang 

Disabilitas rentan terhadap perceraian. Karena alasan 

                                                             
8 Rusmawardi, wawancara, Siman, 28 September 2019. 



11 
 

 

nafkah, istri menggugat cerai suami atau bahkan 

pergi ke luar negeri meninggalkan keluarganya tanpa 

kabar dan tak kunjung kembali. Satu contoh yang 

terjadi di Kabupaten Madiun berdasarkan Putusan 

Pengadilan Agama No. 

1493/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn tanggal 3 Desember 

2014 bahwa telah terjadi perceraian antara Suami dan 

Istri yang telah menjalin rumah tangga selama 16 

tahun 5 bulan. Perceraian terjadi karena sering terjadi 

percekcokan antara suami dan istri yang disebabkan 

oleh sang suami menderita penyakit storke sampai 

mengalami kelumpuhan sehingga menyebabkan sang 

istri melakukan perbuatan nusyuz sampai proses 

perceraian ini terjadi. 

Kasus lain terjadi di Kabupaten Konawe 

berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 

0214/Pdt.G/2014/PA.Una bahwa telah terjadi cerai 
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gugat yang disebabkan karena tergugat (suami) tidak 

dapat menunaikan kewajibannya sebagai suami baik 

secara lahir maupun batin dikarenakan menderita 

sakit stroke sehingga mengalami kelumpuhan dan 

gaji dari pekerjaannya sebagai PNS habis untuk 

pengobatan penyakit stroke nya. 

Sedangkan di Kecamatan Siman, suami 

Penyandang Disabilitas rata-rata memiliki 

pemahaman yang baik tentang tanggung jawab 

nafkah, mereka hidup damai dalam berbagai profesi 

yang mereka geluti diantaranya sebagai tukang pijat 

dan pedagang. Pemahaman mereka tentang tanggung 

jawab nafkah tentu berbeda-beda, diantara yang 

mempengaruhi hal tersebut adalah pemahaman 

agama dan juga Fenomena kehidupan sosial dalam 

keluarga. Ini tentu menarik untuk dikaji lebih lanjut 

karena yang akan dikaji adalah makna dari suatu 
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tindakan atau apa yang berada dibalik tindakan 

seseorang. Berdasarkan gambaran fenomena yang 

terjadi di Kecamatan Siman, penelitian akan 

mengangkat tema tentang pemenuhan nafkah oleh 

suami Penyandang Disabilitas yang mempersatukan 

diri dengan membentuk keluarga dalam hubungan 

pernikahan, Sejauh mana pemahaman pasangan 

suami istri Penyandang Disabilitas tentang konsep 

tanggung jawab nafkah ditinjau teori konstruksi 

sosial Peter Ludwig Berger. 

Istilah konstruksi sosial atau konstruksi sosial 

atas realitas (sosial construction of reality) menjadi 

terkenal sejak dipopulerkan oleh Peter L. Berger 

kepada khalayak ramai melalui karyanya yang 

berjudul The Sosial Construction of Reality: A 

Treatise in the Sociology of Knowledge  atau yang 

dalam edisi bahasa Indonesia menjadi: Tafsir Sosial 
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atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi 

Pengetahuan. Istilah konstruksi sosial atas realitas 

(sosial construction of reality) didefinisikan sebagai 

proses sosial yang diciptakan secara terus-menerus 

oleh (setiap) individu dalam masyarakat dan menjadi 

realitas yang dialami bersama secara subjektif proses 

sosial tersebut terjadi melalui tindakan dan 

interaksi.9 

Secara biologis dan sosial, manusia terus 

tumbuh dan mengalami kemajuan pemikiran. Atas 

dasar itu, manusia selalu berupaya melakukan banyak 

hal untuk kelangsungan hidupnya. Salah satu upaya 

nyata manusia demi kelangsungan hidupnya adalah 

dengan menciptakan tatanan sosial. Dengan kata 

                                                             
9  Argiyo Demartoto, “Teori Konstruksi Sosial dari Peter 

L. Berger dan Thomas Luckmann,” dalam 

http://argyo.staff.uns.ac.id/2013/04/10/teorikonstruksi-sosial-

dari-peter-l-berger-dan-thomas-luckman/, diakses pada 28 

Agustus 2018. 
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lain, tatanan sosial tidak lain merupakan produk 

manusia itu sendiri sebagai sebuah kaharusan yang 

mereka sadari dengan sendirinya. Tatanan sosial 

yang dimaksud bermula dari eksternalisasi, yakni 

pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke 

dalam dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun 

mentalnya.10 

Berangkat dari kenyataan di atas, seorang 

tokoh sosiologi pengetahuan, Peter L. Berger 

menegaskan bahwa sosiologi pengetahuan harus 

mendalami segala sesuatu yang dianggap sebagai 

pengetahuan dalam sebuah masyarakat, terlepas 

apakah pengetahaun tersebut “benar” atau “salah” 

karena yang menjadi titik pentingnya adalah sejauh 

mana pengetahuan tersebut ditingkatkan, dialihkan 

                                                             
10 Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, Tafsir Sosial 

Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan, ter. 

Hasan Basri  (Jakarta: LP3ES, 2012), 13. 
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dan dipelihara dalam segala situasi sosial. Dalam hal 

ini, proses tersebut harus dipahami dengan baik  oleh 

sosiologi pengetahuan hingga membentuk suatu 

kenyataan (sosial construction of reality).11 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uaraian latar belakang masalah 

yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini 

memiliki  dua rumusan masalah: 

1. Bagaimana konstruksi sosial atas makna 

pemenuhan nafkah oleh suami Penyandang 

Disabilitas? 

2.  Bagaimana tipologi pemahaman suami 

Penyandang Disabilitas terhadap tanggung 

jawab pemenuhan nafkah? 

 

                                                             
11 Ibid., 4. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain:. 

1. Untuk mengetahui konstruksi sosial atas 

makna pemenuhan nafkah oleh suami 

Penyandang Disabilitas dalam aspek 

eksternalisasi, objektifasi, dan internalisasi. 

2. Untuk mengetahui tipologi pemahaman 

suami Penyandang Disabilitas terhadap 

tanggung jawab pemenuhan nafkah di 

Kecamatan Siman Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud 

supaya membuahkan manfaat, baik dalam sisi teoritis 

maupun praktis. 

1. Dalam sisi teoritis (keilmuan), penilitian ini 

dapat digunakan untuk memperluas wawasan 

dan khazanah keilmuan bagi peneliti pribadi 
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maupun pembaca secara umum. Berikutnya 

penelitian ini semoga dapat dijadikan bahan 

referensi bagi peneliti lain yang hendak 

mendalami tenyang konstruksi sosial atas suatu 

makna dalam masyarakat. 

2. Dalam sisi praktis (terapan), kegunaan 

penelitian ini adalah agar dapat dijadikan bahan 

dan sumber informasi bagi masyarakat yang 

menghadapi suatu permasalahan yang 

berkaitan dengan konsep tanggung jawab 

nafkah oleh suami disabilitas dalam 

meningkatkan taraf hidup dalam lingkungan 

sosial masyarakat. 

E. Kajian Terdahulu 

Beberapa kajian yang berkaitan dengan 

konstruksi sosial, tanggung jawab nafkah, dan suami 
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disabilitas yang dijadikan perbandingan oleh peneliti 

dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut: 

1. Thesis yang ditulis oleh Vara Wardhani pada 

tahun 2017 dengan judul “Peran Istri Sebagai 

Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori 

Konstruksi Sosial (Studi Kasus Pada Pekerja 

Sektor Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan 

Semampir Kota Surabaya), Dalam Thesis ini 

membahas tentang peran istri dalam memenuhi 

nafkah keluarga dikarenakan faktor kemiskinan 

dan riwayat karir yang dimiliki istri dari sebelum 

menikah ditinjau menggunakan teori konstruksi 

sosial. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Ima Desi Susanti pada 

tahun 2015 dengan judul “Konstruksi Jilbab 

Komunitas Kampus: Studi pada Mahasiswi 

Universitas Islam Lamongan Jawa Timur”. 
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Skripsi ini membahas tentang pemahaman 

realitas tentang jilbab yang hendak dibangun oleh 

sebagian mahasiswi di Universitas Islam 

Lamongan kemudian dikaji dengan teori 

Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas 

Luckman. Sebagai hasil, ditemukan bahwa 

sebagian mahasiswi Universitas Islam 

Lamongan, jilbab merupakan suatu kewajiban 

yang dasarnya jelas tertulis di dalam Al-Qur’an. 

Maka menggunakan jilbab adalah bagian dari 

aktivitas untuk melaksanakan dan mentaati 

ajaran agama. Maka, memakai hijab hukumnya 

adalah fardhu. Kemudian Mahasiswi yang 

menggunakan jilbab digolongkan menjadi dua, 

yaitu kalangan santri dan yang tidak pernah 

mengenyam pendidikan sama sekali. 
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3. Jurnal yang ditulis oleh Alfia Nengse dan F.X. Sri 

Sadewo dengan judul “Konstruksi Istri tentang 

Peran Suami: Studi Istri yang Memiliki 

Penghasilan Lebih Besar Dibanding Suami”. 

Penelitian ini membahas terkait konstruksi istri 

tentang peran suami dan relasi suami istri dalam 

rumah tangga menggunakan teori konstruksi 

sosial Peter L. Berger. Sebagai hasil, ditemukan 

kesimpulan bahwa istri yang bekerja di sektor 

publik dan memiliki penghasilan lebih besar dari 

suami telah merubah peran dalam keluarga. 

Dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih 

banyak ditanggung istri sedang suami melakukan 

pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci dan 

memasak. 

4. Jurnal yang ditulis oleh Cut Hasmiyati dengan 

judul “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang 
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Disabilitas: Studi Kehidupan Keluarga di 

Kelurahan Demangan Kecamatan 

Gondokusuman Kota Yogyakarta.  Jurnal ini 

membahas terkait bagaimana pemenuhan 

kewajiban nafkah suami Penyandang Disabilitas 

dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

pemenuhan nafkahnya. Sebagai hasil, ditemukan 

bahwa kewajiban nafkah suami penyandang 

disabiltas sebenarnya masih bisa diupayakan 

dengan keterampilan yang dimiliki oleh seorang 

suami, namun belum bisa mencukupi kebutuhan 

hidup keluarganya. Sesuai dengan penelitian, 

terdapat 5 keluarga yang suaminya menyandang 

disabilitas sebelum pernikahan, dan istrinya 

ikhlas menerima keadaan tersebut, dan terdapat 1 

keluarga yang suaminya menyandang disabilitas 

usai pernikahan dan istri tidak terima dengan 
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kondisi suaminya. Dari keenam keluarga 

tersebut, semuanya sesuai dengan yang 

disyariatkan dalam hukum Islam, apabila suami 

tidak mampu memberi nafkah karena sakit atau 

cacat maka hal ini merupakan suatu ‘illat 

pengecualian. 

5. Jurnal yang ditulis oleh Guntur Agung Prabowo 

dengan judul “Konstruksi Sosial tentang 

Perkawinan Disabilitas Tunanetra di Surabaya: 

Studi Deskriptif tentang Makna Perkawinan Bagi 

Wanita Normal yang Menikah dengan Disabilitas 

Tunanetra Anggota PERTUNI”. Penelitian ini 

membahas tentang bagaimana seorang istri 

menjalani kehidupan keluarganya dengan suami 

yang menyandang disabilitias dilihat dengan 

teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Sebagai 

hasil ditemukan bahwa makna perkawinan bagi 
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wanita berpendidikan tinggi merupakan suatu 

tahap terjadinya sebuah hubungan guna 

melestarikan keturunan yang sudah digariskan 

Allah. Jauh berbeda dengan seorang wanita yang 

memeiliki latar belakang pendidikan rendah yang 

memaknai pernikahan sebagai suatu momen 

interaksi pada sesuatu nilai benar dan salah dalam 

keluarga, suatu bentuk dari rasa kasih sayang dan 

komitmen dalam ikatan suci yang terjalin sebagai 

pengabdian hidup seorang istri kepada seorang 

suami. 

6. Sebuah penelitian pada tahun 2016 yang 

dilakukan oleh Dony Tanagar dengan judul 

“Kebijakan Pemerintah Desa Siman Terhadap 

Penggunaan Tanah Desa (Bengkok) yang 

Diperuntukkan Pendirian Warung Remang-

Remang: Studi di Desa Siman, Kecamatan 
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Siman, Kabupaten Ponorogo”. Penelitia ini 

mengkaji tentang kebijakan pemerintah Desa 

Siman dalam penggunaan tanah desa (bengkok). 

Sebagai hasil, ditemukan bahwa pemerintah Desa 

Siman kurang tepat dalam membuat suatu 

kebijakan, khususnya tentang pemanfaatan atau 

penggunaan tanah desa (bengkok). Terdapat 

beberapa masalah dalam kebijakan tersebut, di 

antaranya pemerintah desa menggunakan tanah 

desa kurang sesuai dengan peraturan desa, 

pemerintah desa lebih mementingkan 

kepentingan pribadi dan tidak memikirkan 

dampaknya. 

7. Karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Liana dengan 

judul “Gambaran Tingkat Kecemasan Ibu 

Klimakterium di Kelurahan Mangunsuman 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. 
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Penelitian ini mengkaji tentang deskripsi tingkat 

kecemasan ibu klimakterium di Kelurahan 

Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo. Sebagai hasil, dapat disimpulkan 

bahwa terhadap 44 responden, 26 responden (59,1 

%) mempunyai kecemasan sedang, 13 responden 

(29,5 %) mempunyai kecemasan ringan dan 5 

responden (11,4 %) mempunyai kecemasan berat. 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, peneliti 

belum menemukan penelitian yang sama dengan 

penelitian yang peneliti lakukan, yakni yang 

membahas tentang pelaksanaan pemenuhan nafkah 

dari pernikahan orang Penyandang Disabilitas, 

khususnya materi yang akan dikaji dalam penelitian 

ini, yaitu : “Konstruksi sosial atas makna 

Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah oleh Suami 

Penyandang Disabilitas di Kecamatan Siman”. 
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Materi yang akan dikaji dalam penelitian ini 

jelas sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

Letak perbedaannya pada materi pembahasannya, 

teori yang digunakan dan objek yang diteliti. 

Sebagaimana penelitian pertama, bila kajian 

terdahulu merupakan hasil penelitian pada peran istri 

sebagai pencari nafkah keluarga dan masih bersifat 

umum, maka pembahasan yang akan diteliti dalam 

penelitian ini lebih bersifat khusus dengan 

pembahasan pada pemenuhan nafkah oleh suami 

Penyandang Disabilitas. 

Penelitian kedua dan ketiga menggunakan 

teori konstruksi sosial Peter L. Berger, namun objek 

dan tempat penelitian berbeda dengan penelitan 

penulis. Adapun penelitian keempat membahas 

tentang kewajiban nafkah suami disabilitas, namun 

teori dan lokasi penelitian berbeda dengan penulis. 



28 
 

 

Sedangkan penelitian kelima, meskipun objek dan 

teori yang digunakan sama dengan penelitian penulis, 

namun memiliki lokasi yang berbeda.  Kemudian 

penelitian keenam dan ketujuh, meskipun penelitian 

dilakukan di Kecamatan Siman, lokasi yang sama 

dengan penelitian ini, namun memiliki objek dan 

teori yang berbeda dengan penelitian ini. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis 

melakukan pengumpulan data melalui wawancara 

dan observasi. Kemudian data dianalisis dan 

dideskripsikan dengan sistematis. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan ditinjau dari 

tehnik pengumpulan data dan lokasi penelitian, maka 

jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan 
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(field research), dimana peneliti wajib hadir langsung 

ke lapangan untuk mendapatkan data yang falid 

tentang kondisi yang sesungguhnya di lokasi 

penelitian. Peneliti memilih Kecamatan Siman 

sebagai lokasi penelitian karena Kecamatan Siman 

berbeda dengan Kecamatan yang lainnya sehingga 

menarik untuk diteliti, walaupun peneliti berasal dari 

satu wilayah yang sama, namun tidak berarti bahwa 

seluruh fenomena yang terdapat di Siman telah 

menjadi pengetahuan peneliti. Sesuai dengan konsep 

field research maka peneliti belajar bersama 

masyarakat mengenai pemahaman dan pemaknaan 

suami Penyandang Disabilitas tentang tanggung 

jawab nafkah bagi keluarganya. 

Salah satu yang menarik dalam penelitian ini 

adalah hubungan suami penyandang disabiitas 

dengan keluarganya, dari semua data yang ada belum 
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ditemukan kasus perceraian atau gugat cerai oleh istri 

akibat tidak terpenuhinya nafkah oleh suami 

Penyandang Disabilitas di Kecamatan Siman, sangat 

berbeda dengan daerah yang lainnya, dimana 

permasalahan nafkah masuk dalam salah satu 

penyeban tingginya angka perceraian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang diterapkan dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dan 

sosiologis, berdasarkan fenomena dan realitas di 

lapangan bahwa yang diteliti adalah makna dari suatu 

tindakan suami Penyandang Disabilitas tentang 

tanggung jawab pemenuhan nafkah di Kecamatan 

Siman. 

3. Data Dan Sumber Data  

Data yang diperoleh peneliti tentang pemahaman 

suami Penyandang Disabilitas tentang tanggung 
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jawab nafkah bagi keluarga menggambarkan sebuah 

realitas sosial di lingkungan suami Penyandang 

Disabilitas yang beraneka ragam, pemahaman 

tersebut berimplikasi secara langsung dalam 

kehidupan keluarga dan masyarakat. Tipologi 

pemahaman suami Penyandang Disabilitas yang 

berbeda-beda tidak lepas dari latar belakang 

pemahaman agama dan buah dari interaksi dengan 

dunia sosio-kultural di wilayahnya. 

Sumber data dalam keseluruhan penelitian ini 

adalah wawancara mendalam dengan informan, 

dalam penelitian ini ada 13 orang yang bersedia 

menjadi informan dan berpartisipasi memberikan 

informasi dalam wawancara mendalam bersama 

peneliti. 

Dalam penelitian kualitatif dan sosiologis yang 

sesungguhnya dicari adalah fenomena kehidupan 
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masyarakat, oleh karena itu peneliti dituntut terlibat 

dalam kehidupan sehari-hari baik dalam rumah 

tangga ataupun kehidupan di luar rumah tangga. 

Kehidupan dalam rumah tangga diperoleh peneliti 

dengan wawancara dan pengawatan terhadap 

kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. 

Adapun kehidupan di luar rumah tangga 

diperoleh peneliti dengan wawancara dengan 

informan dan pengamatan terhadap kehidupan di 

lingkungan masyarakat,jalan, warung, dan masjid. 

Selain itu peneliti juga mengikuti beberapa kegiatan 

di lapangan tempat penelitian, seperti kegiatan solat 

jama’ah dan pengajian di masjid. 

Diantara informan yang utama dalam penelitian 

ini adalah: 

1) Suami Penyandang Disabilitas di Kecamatan 

Siman 



33 
 

 

2) Keluarga suami Penyandang Disabilitas 

3) Tokoh masyarakat dan perangkat desa 

4) Tokoh Agama Desa; Mudin 

5) Kepala KUA Kecamatan Siman 

4. Tekhnik Pengumpulan Data 

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 

dihimpun dengan teknik berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh 

informasi dengan mewancarai Kepala KUA 

Kecamatan Siman, Kepala Desa, Modin, untuk 

memperoleh data mengenai siapa saja yang 

melaksanakan perkawinan sesama Penyandang 

Disabilitas dan bagaimana kebenaran pemenuhan 

nafkah pada pasangan suami istri ini. Juga dengan 

mewncarai pasangan suami istri tersebut dengan 

bantuan keluarganya (kakak, ibu, dan saudara), 
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untuk mendapatkan data mengenai pekerjaan yang 

dilakukan dan besar upah yang didapat dari 

pekerjaannya, seberapa banyak dan kapan saja 

suami memberikan nafkah kepada sang istri. Serta 

bagaimana realita sosial suami Penyandang 

Disabilitas yang tersirat dalam pergaulan 

sosialnya. 

b. Observasi 

Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk 

mendapatkan data mengenai kehidupan sehari-

hari dari pasangan suami istri Penyandang 

Disabilitas, untuk lebih mendapat data tentang  

nafkah yang mampu dipenuhi oleh suami istri 

Penyandang Disabilitas untuk keluarganya. 

Menganalisis lebih lanjut tentang konstruksi 

sosial dalam setiap tahapannya yaitu 

eksternalisasi, obyektifasi, dan internalisasi. 
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c. Dokumentasi 

Tekhnik dokumentasi ini digunakan peneliti untuk 

memperoleh data-data pendukung tertulis untuk 

melengkapi data dari penelitian ini, yang berupa 

thesis thesis yang membahas pernikahan 

Penyandang Disabilitas dan konstruksi sosial. 

Juga dokumentasi berupa foto atau gambar 

sebagai bukti pelaksanaan penelitian. 

d. Reduksi Data 

Dalam tahap reduksi data, setiap data yang 

diperoleh dari tahap observasi dan wawancara 

diklasifikasi berdasarkan pengelompokan datanya. 

Contohnya data terkait jenis disabilitas di 

Kecamatan Siman, organisasi yang aktif diikuti 

para suami Penyandang Disabilitas, sampai 

tingkat pendapatan mereka. Seluruh data dari 

informan maupun subjek penelitian diklasifikasi 
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sesuai dengan konsep tersebut. Klasifikasi data ini 

diperlukan guna membangun jaringan antar 

konsep untuk kepentingan menyusun tipologi 

yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data dengan tehnik kualitatif dapat 

dilakukan setelah data secara keseluruhan telah 

terkumpul kemudian dideskripsikan dengan 

memaparkan fakta-fakta dan realitas yang sistematis 

mengenai pemenuhan nafkah oleh suami Penyandang 

Disabilitas kemudian dianalisis dengan penyesuaian 

hasil wawancara dengan dalil dan data. 

Berdasar dari data dan fakta yang bersifat 

umum tersebut, kemudian data diteliti guna 

memecahkan permaalahan yang ada agar dapat 

disimpulkan. Dari pola berpikir ini akan dipaparkan 

mengenai pemenuhan nafkah oleh suami Penyandang 



37 
 

 

Disabilitas untuk keluarganya, kemudian dapat 

diambil kesimpulan yang lebih terperinci, contohnya 

siapa yang memenuhi nafkah keluarga, berapa besar 

nafkah yang diberikan oleh suami, dan berapa sering 

intensitas pemberian nafkah. Untuk kemudian 

dianalisis dengan teori konstruksi sosial  kemudian  

disimpulkan dengan konsep takli>f. 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih mudah dalam pembahasan dan 

pemahaman proposal tesis ini, maka penulis 

membagi tesis ini menjadi beberapa bab yang secara 

garis besarnya dapat digambarkan sebagai berikut: 

 BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam pendahuluan ini penulis akan 

memaparkan ulasan secara umum seluruh isi 

tesis yang mencakup: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
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penelitian, kajian terdahulu, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II: TEORI KONSTRUKSI SOSIAL DAN 

KONSEP NAFKAH DALAM ISLAM  

Dalam bab ini penulis akan menguraikan 

tentang teori konstruksi sosial dalam 

pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi suami 

Penyandang Disabilitas, dimana teori yang 

ada akan dimanfaatkan untuk menganalisa 

data dalam kajian ini adalah teori konstruksi 

sosial Peter Ludwig Berger. Kemudian 

penjelasan tentang konsep nafkah dalam 

islam khususnya nafkah oleh suami 

Penyandang Disabilitas. 
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BAB III: KONSTRUKSI SOSIAL ATAS MAKNA 

PEMENUHAN NAFKAH OLEH SUAMI 

PENYANDANG DISABILITAS 

Disini penulis akan memaparkan tentang 

pemahaman atas makna pemenuhan nafkah 

bagi suami Penyandang Disabilitas 

kemudian dianalisis dengan teori konstruksi 

sosial Pettel L. Barger dalam tahapan 

eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. 

BAB IV: TIPOLOGI PEMAHAMAN SUAMI 

PENYANDANG DISABILITAS 

TERHADAP TANGGUNG JAWAB 

PEMENUHAN NAFKAH  

Pada bab ini penulis akan memaparkan 

tentang berbagai macam  tipologi 

pemahaman tanggung jawab nafkah oleh 
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suami Penyandang Disabilitas sesuai  realita 

sosial yang ada. 

Tipologi pemahaman tersebut ditarik 

berdasarkan pengetahuan dan pemahaman 

suami tentang makna pemenuhan nafkah 

yang ditinjau dengan teori konstruksi sosial 

dan konsep takli>f. 

BAB V: PENUTUP 

Merupakan bab terahir dalam penulisan tesis 

ini, yang memuat kesimpulan, serta saran-

saran.
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BAB II 

TEORI KONSTRUKSI SOSIAL DAN KONSEP 

NAFKAH DALAM ISLAM 

A. Konstruksi Sosial Peter L. Berger 

Berbicara teori konstruksi sosial, tentu tidak dapat 

dielpaskan dari bangunan teoretik yang telah 

dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas 

Luckmann. Peter L. Berger merupakan sosiolog dari New 

School for Sosial Research, New York. Sementara 

Thomas Luckmann adalah sosiolog dari University if 

Frankfurt. Istilah konstruksi atas realitas sosial menjadi 

terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan 

Thomas Luckmann melalui bukunya yang berjudul The 

Sosial Construction of Reality: A Treatise in the 

Sociological of Knowledge 1996.12 Ia mendeskripsikan 

setiap momen dalam kehidupan sosial dengan tindakan 

                                                             
12 Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, Tafsir Sosial 

atas Kenyataan (Jakarta: LP3S, 1990), 1. 
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dan interaksi, yang secara subyektif seseorang akan 

menciptakan secara terus-menerus sebuah realitas sosial. 

Asal mula teori konstruksi sosial ini bermula dari filsafat 

konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan para 

sosiolig. 

Teori konstruksi sosial (sosial construction) Berger 

dan Lukmann merupakan teori sosiologi kontemporer 

yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Teori ini 

memuat pemahaman baru bahwa kenyataan dalam 

kehidupan masyarakat dibangun secara sosial, maka 

dalam memahami konstruksi sosial ada dua kunci yang 

harus difahami yaitu kenyataan dan pengetahuan. 

Kenyataan adalah suatu kualitas yang terdapat dalam 

fenomena-fenomena yang diakui, berwujud dan  tidak 

bergantung dengan kehendak manusia, sedangkan 

pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomen-fenomen 
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itu adalah nyata dan memiliki karakteristik yang 

spesifik.13 

Implikasi dari teori konstruksi sosial yang merupakan 

cabang dari sosiologi pengetahuan adalah mengkaji dan 

mendalami pengetahuan yang ada dalam masyarakat 

sekaligus proses-proses yang membuat setiap perangkat 

pengetahuan yang ditetapkan sebagai kenyataan. 

Sosiologi pengetahuan harus mendalami segala sesuatu 

yang dinilai sebagai sebuah pengetahuan dalam 

masyarakat. 

Sosiologi pengetahuan yang dikembangkan Berger 

dan Luckmann, mendasarkan pengetahuannya dalam 

dunia kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai 

kenyataan. Bagi mereka, kenyataan kehidupan sehari-hari 

dianggap menampilkan diri sebagai kenyataan par 

                                                             
13 Ibid., 1. 
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excellence sehingga disebutnya sebagai kenyataan utama 

(paramount). Berger dan Luckmann menyatakan dunia 

kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai 

kenyataan yang ditafsirkan oleh manusia. Maka itu, apa 

yang menurut manusia nyata ditemukan dalam dunia 

kehidupan sehari-hari merupakan suatu kenyataan seperti 

yang dialaminya.14 

Dunia kehidupan sehari-hari yang dialami tidak 

hanya nyata tetapi juga bermakna. Kebermaknaannya 

adalah subjektif, artinya dianggap benar atau begitulah 

adanya sebagaimana yang dipersepsi manusia. Misalnya, 

Jawa Timur dalam masyarakat modern campur-aduk, 

itulah kenyataannya yang ada dalam kehidupan sehari-

hari. Masyarakat modern berarti masyarakat yang 

mengalami modernitas. Modernitas merupakan gejala 

                                                             
14 Ibid., 28.  
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sejarah atau fenomena sosial. Sebagai fenomena sosial, 

modernitas memang tidak terelakkan. Bagi Berger, 

modernitas dipengaruhi oleh kapitalisme, yang tumbuh 

dalam waktu yang lama.15 

Dunia kehidupan sehari-hari merupakan suatu yang 

berasal dari pikiran dan tindakan manusia, dan dipelihara 

sebagai yang nyata dalam pikiran dan tindakan. Atas dasar 

itulah kemudian Berger dan Luckmann menyatakan 

bahwa dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-

hari adalah objektivasi (pengobjektivan) dari proses-

proses (dan makna-makna) subjektif dengan mana dunia 

akal-sehat intersubjektif dibentuk.16 

Dalam proses pengobjektifan, Berger dan Luckmann 

menekankan adanya kesadaran, dan kesadaran itu selalu 

intensional karena ia selalu terarah pada objek. Dasar 

                                                             
15 Ibid., 11-19.  
16 Ibid., 29-30. 
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kesadaran (esensi) memang tidak pernah dapat disadari, 

karena manusia hanya memiliki kesadaran tentang sesuatu 

(fenomena), baik menyangkut kenyataan fisik lahiriah 

maupun kenyataan subjektif batiniah. Seperti halnya 

manusia, yang juga memiliki kesadaran tentang dunia 

kehidupan sehari-harinya sebagaimana yang 

dipersepsinya. Di sini dapat dilihat bahwa analisis 

fenomenologis akan mencoba menyingkap berbagai 

lapisan pengalaman dan berbagai struktur makna yang ada 

dalam dunia kehidupan sehari-hari.17 

Bagi Berger dan Luckmann, kenyataan hidup sehari-

hari sebagai kenyataan yang tertib dan tertata. Fenomena-

fenomenanya seperti sudah tersusun sejak semula dalam 

bentuk pola-pola, yang tidak tergantung kepada 

pemahaman seseorang. Kenyataan hidup sehari-hari 

                                                             
17 Ibid., 30. 
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tampak sudah diobjektivasi, sudah dibentuk oleh suatu 

tatanan objek-objek sejak sebelum seseorang hadir. Dalam 

hal ini, bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-

hari terus-menerus, dipakai sebagai sarana objektivasi 

yang membuat tatanan menjadi bermakna.18 

Kenyataan hidup sehari-hari bersifat intersubjektif, 

dipahami bersama-sama oleh orang yang hidup dalam 

masyarakat sebagai kenyataan yang dialami. Kendatipun 

kenyataan hidup sehari-hari merupakan dunia 

intersubjektif namun bukan berarti antara orang yang satu 

dengan orang yang lain selalu memiliki kesamaan 

perspektif dalam memandang dunia bersama. Setiap orang 

memiliki perspektif berbeda-beda dalam memandang 

dunia bersama yang bersifat intersubjektif. Perspektif 

                                                             
18 Ibid., 32. 
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orang yang satu dengan yang lain tidak hanya berbeda 

tetapi sangat mungkin juga bertentangan.19 

Namun, bagi Berger dan Luckmann, ada persesuaian 

yang berlangsung terus-menerus antara makna-makna 

yang difahami seseorang dengan orang lain. Ada 

kesadaran bersama mengenai realita di dalamnya menuju 

sikap alamiah atau sikap kesadaran akal sehat. Sikap ini 

yang berikutnya menunjukkan kepada suatu dunia yang 

sama-sama dialami banyak orang. Apabila ini sudah 

terjadi maka kemudian disebut dengan pengetahuan akal 

sehat (common-sense knowledge), yaitu pengetahuan yang 

dimiliki semua orang dalam kegiatan rutin yang normal 

dan sudah jelas dengan sendirinya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

                                                             
19 Ibid., 34.  
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Kenyataan hidup sehari-hari, yang diterima sebagai 

kenyataan oleh masyarakat merupakan faktisitas yang 

memaksa dan sudah jelas dengan sendirinya, dan juga 

akan berlangsung terus-menerus. Akan tetapi masyarakat 

dapat saja meragukannya bahkan mengubahnya. Untuk 

mengubah sebuah kenyataan, perlu peralihan yang sangat 

besar, kerja keras, dan pikiran kritis. Sepanjang hidup, 

misalnya berupa kegiatan rutin sehari-hari berlangsung 

terus tanpa interupsi maka kenyataan itu tidak 

menimbulkan masalah. Kesinambungan kenyataan baru 

terpotong manakala muncul masalah. Misalnya, dalam 

masyarakat Ponorogo, sepanjang tidak menimbulkan 

masalah maka adat larungan akan berlaku terus berjalan, 

kesinambungannya baru terpotong ketika adat tidak lagi 

kondusif bagi masyarakatnya. 

Kenyataan hidup sehari-hari dialami bersama oleh 

setiap orang yang hidup dalam masyarakat,. Pengalaman 
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terpenting orang-orang berlangsung dalam situasi tatap-

muka, sebagai proses interaksi sosial. Dalam situasi tatap-

muka ini, orang-orang terus-menerus saling bersentuhan, 

berinteraksi, dan berekspresi. Dalam situasi itu pula terjadi 

interpretasi dan refleksi. Interaksi tatap-muka sangat 

memungkinkan mengubah skema-skema tipifikasi orang. 

Perjumpaan tatap-muka yang terjadi terus-menerus dapat 

memengaruhi tipifikasi orang sebagai pendiam, 

pendendam, periang, dan sebagainya. Pada gilirannya, 

interaksi itu kembali melahirkan tipifikasi baru.20 

Suatu tipifikasi akan berlaku sampai ada 

perkembangan lain, yang menentukan tindakan-tindakan 

seseorang. Tipifikasi yang ada pada orang-orang yang 

berinteraksi, saling terbuka bagi adanya campur-tangan. 

Skema tipifikasi negosiasi akan terus-menerus dalam 

                                                             
20 Ibid., 41. 
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situasi tatap-muka. Misalnya, interaksi orang-orang Jawa 

Timur dengan orang luar Jawa Timur, menimbulkan 

adanya skema tipifikasi yang baru. Skema itu di antaranya 

dapat dilihat dari sikap-sikap, tindakan-tindakan, dan 

sifat-sifatnya. Tipifikasi yang ada dan baru terbentuk 

terjadi secara berkesinambungan. 

Oleh karena itu, pandangan Berger dan Luckmann 

dapat dimengerti bahwa kenyataan sosial kehidupan 

sehari-hari dipahami dalam suatu rangkaian (continuum) 

berbagai tipifikasi, yang menjadi semakin anonim dengan 

semakin jauhnya tipifikasi itu dari di sini dan sekarang 

dalam situasi tatap-muka. Pada satu sisi, di dalam 

rangkaian itu terdapat orang-orang yang saling 

berinteraksi secara intensif dalam situasi tatap muka; dan 

di sisi lain, terdapat abstraksi-abstraksi yang sangat 

anonim karena sifatnya yang tidak terlibat dalam tatap 

muka. Dalam konteks ini, struktur sosial merupakan 
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jumlah keseluruhan tipifikasi dan pola-pola interaksi yang 

terjadi berulang-ulang melalui tipifikasi, dan ia merupakan 

satu unsur yang esensial dari kenyataan hidup sehari-

hari.21 

Berbagai skema tipifikasi, dengan kemampuan 

ekspresi diri, manusia mampu mengadakan objektivasi 

(objectivation). Manusia dapat memanifestasikan diri 

dalam produk-produk kegiatannya yang tersedia, baik bagi 

produsen-produsennya maupun bagi orang lain sebagai 

unsur-unsur dari dunia bersama. Objektivasi itu 

merupakan isyarat-isyarat yang bersifat tahan-lama dari 

proses-proses subjektif para produsennya, sehingga 

memungkinkan objektivasi dapat dipakai melampaui 

momen tatap-muka. 

                                                             
21 Ibid., 47. 
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Kenyataan hidup, tentunya tidak hanya berisi 

objektivasi-objektivasitidak pula berisi signifikasi, yakni 

pembuatan tanda-tanda oleh manusia. Sebuah tanda 

(sign), dapat dibedakan dari objektivasi. Jika objektivasi 

berbentuk ekspresi diri dalam wujud produk, signifikasi 

berupa ekspresi diri berupa bahasa. Namun, keduanya 

dapat digunakan sebagai tanda, dan terkadang kabur 

penggunaannya. Signifikasi bahasa menjadi yang 

terpenting dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan 

dan melalui bahasa. Suatu pemahaman mengenai bahasa, 

merupakan hal yang pokok bagi setiap pemahaman 

mengenai kenyataan hidup sehari-hari. Bahasa lahir dari 

situasi tatap muka yang dengan mudah dapat dilepaskan 

darinya. Ia juga dapat menjadi tempat penyimpanan yang 

objektif dari akumulasi makna dan pengalaman yang besar 

dan yang kemudian dilestarikan dalam waktu dan 

diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Ia 
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memiliki sistem tanda yang khas, yang bersifat objektif, 

yang tidak dimiliki sistem tanda lainnya. Ia sebagai 

faktisitas, yang memiliki sifat memaksa; karena memaksa 

orang masuk ke dalam pola-polanya. 

Oleh karena yang dicoba dipahami dalam teori ini 

adalah kesadaran kenyataan sebagaimana yang dipersepsi 

peneliti, sebagaimana yang dikemukakan Berger dan 

Luckmann. Metodennya yang representatif adalah metode 

fenomenologis. Metode yang berlandaskan pada 

pemikiran fenomenologi Husserl ini mencoba memahami 

gejala-gejala yang tampak atau fenomena-fenomena yang 

berupa kesadaran yang ada dalam masyarakat. Metode 

fenomenologi adalah suatu metode yang secara sistematis 

berpangkal pada pengalaman, sehingga metode ini 

mengharuskan terus-menerus mengadakan kontak dengan 

pengalaman. 
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Oleh karena itu, secara metodis, pengguna metode ini 

melakukan tiga tingkat pembebasan diri berupa: (1) 

pembebasan diri dari unsur-unsur subjektif, (2) 

pembebasan diri dari kungkungan hipotesis, dan (3) 

pembebasan diri dari doktrin-doktrin tradisional. Dengan 

demikian, kebenaran kenyataan dan pengetahuan, 

nantinya hanya diperoleh dari pengalaman.22 

Selanjutnya, menurut Berger dan Luckmann, terdapat 

dua obyek pokok realitas yang berkenaan dengan 

pengetahuan, yakni realitas subyektif dan realitas 

obyektif. Realitas subyektif berupa pengetahuan individu. 

Di samping itu, realitas subyektif merupakan konstruksi 

definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi 

melalui peoses intrnalisasi. Realitas subyektif yang 

dimilik masing-masing individu merupakan basis untuk 

                                                             
22 Ibid., 29. 
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melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses 

interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur 

sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara 

kolektif berkemampuan melakukan obyektivikasi dan 

memunculkan sebuah konstruksi realitas obyektif yang 

baru.23 Sedangkan realitas obyektif dimaknai sebagai fakta 

sosial. Disamping itu realitas obyektif merupkan bentuk 

kompleksitas definisi realitas serta rutinitas tindakan dan 

tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya 

dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta. 

Berger dan Luckmann mengatakan institusi 

masyarakat tercipta dan dipertahankan atau bahkan diubah 

melalui tindakan dan interaksi manusia. meskipun institusi 

sosial dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif, 

namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi 

                                                             
23 Margaret M. Polomo, Sosiologi Kontemporer, 

(Jakarta: Rajawali Press, 2010), 301. 
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subjektif melalui proses interaksi. Obyektivitas baru bisa 

terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan 

oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang 

sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia 

menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, 

yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang 

memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial 

serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. 

Pendek kata, Berger dan Luckmann mengatakan terjadi 

dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan 

masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini 

terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan 

internalisasi.24 

                                                             
24 Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media 

Massa:Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan 
Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan 
Thomas Luckmann, (Jakarta: Kencana, 2008), 14-15. 
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Teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger 

mengandaikan bahwa agama sebagai bagian dari 

kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. artinya 

terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan 

masyarakat dengan agama, bahwa agama merupakan 

entitas yang objektif karena berada diluar diri manusia. 

dengan demikian agama, agama mengalami proses 

objektivasi, seperti ketika agama berada didalam teks atau 

menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks 

atau norma tersebut kemudian mengalami proses 

internalisasi kedalam diri individu, sebab agama telah 

diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi 

pedomannya. Agama juga mengalami proses 

eksternalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai 
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yang berfungsi menuntun dan mengontrol tindakan 

masyarakat.25 

Ketika masyarakat dipandang sebagai sebuah 

kenyataan ganda, objektif dan subjektif maka ia berproses 

melalui tiga momen dialektis, yakni eksternalisasi, 

objektivasi, dan internalisasi. Maka, bisa dipahami bahwa 

realitas sosial merupakan hasil dari sebuah konstruksi 

sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri. 

Masyarakat yang hidup dalam konteks sosial tertentu, 

melakukan proses interaksi secara simultan dengan 

lingkungannya. Dengan proses interaksi, masyarakat 

memiliki dimensi kenyataan sosial ganda yang bisa saling 

membangun, namun sebaliknya juga bisa saling 

meruntuhkan. 

                                                             
25 Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, Tafsir Sosial 

atas Kenyataan (Jakarta: LP3S, 1990), 33-36. 
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Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas 

objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi 

dan objektivasi, dan dimensi subjektif yang dibangun 

melalui momen internalisasi. Momen eksternalisasi, 

objektivasi, dan internalisasi tersebut akan selalu 

berproses secara dialektis. Tahapan dialektika ketiga 

momen ini dalam konteks kajian penelitian ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Proses Eksternalisasi 

Proses eksternalisasi merupakan salah satu 

dari tiga momen dialektika dalam mempelajari 

sosiologi pengetahuan. Proses ini dimaknai sebagai 

suatu proses pencurahan kedirian mamusia secara 

terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas 

fisis maupun mentalnya. Atau dapat dikatakan 

penerapan dari hasil proses internalisasi yang selama 

ini dilakukan atau yang akan dilakukan secara terus 
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menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisis 

maupun mentalnya. Termasuk penyesuaian diri 

dengan produk-produk sosial yang telah dikenalkan 

kepadanya. Karena pada dasarnya sejak lahir individu 

akan mengenal dan berinteraksi dengan produk-

produk sosial. Sedangkan produk sosial itu sendiri 

adalah segala sesuatu yang merupakan hasil 

sosialisasi dan interaksi didalam masyarakat. 

Proses eksternalisasi adalah suatu keharusan 

antropologis. Sehingga tatanan sosial merupakan 

sesuatu yang telah ada mendahului setiap 

perkembangan organisme individu. Tatanan sosial 

yang terjadi secara terus-menerus dan selalu diulang 

ini merupakan pola dari kegiatan yang bisa 

mengalami proses pembiasaan (habitualisasi). 

Tindakan-tindakan yang dijadikan pembiasaan ini 

tetap mempertahankan sifatnya yang bermakna bagi 
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individu dan diterima begitu saja. Pembisaan ini 

membawa keuntungan psikologis karena pilihan 

menjadi dipersempit dan tidak perlu lagi setiap situasi 

didefinisikan kembali langkah demi langkah. Dengan 

demikian akan membebaskan akumulasi ketegangan-

ketegangan yang diakibatkan oleh dorongan-

dorongan yang tidak terarah. Proses pembiasaan ini 

mendahului setiap pelembagaan. Manusia menurut 

pengetahuan empiris kita, tidak bisa dibayangkan 

terpisah dari pencurahan dirinya terus menerus 

kedalam dunia yang ditempatinya.26 

Sebagai sosok makhluk hidup yang senantiasa 

berdialektika dengan lingkungan sosialnya, manusia 

tentu akan melalui momen eksternalisasi dalam 

kehidupan sosialnya. Dengan kata lain manusia akan 

                                                             
26 Berger dan Luckmann, Tafsir Sosial, 4-5. 
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melakukan adaptasi diri terhadap lingkungan 

sosialnya. Realitas sosial, kendati merupakan hasil 

dari aktivitas  manusia, akan tetapi dalam momen ini 

manusia menghadapkan dirinya sendiri seakan-akan 

ia bersifat eksternal atau sesuatu yang berada diluar 

diri manusia. 

Realitas dunia sosial yang mengejawantah, 

merupakan pengalaman hidup yang bisa dijadikan 

sebagai dasar seseorang untuk membentuk 

pengetahuan atau mengkonstruksi sesuatu. Realitas 

sosial, juga mengharuskan seseorang untuk 

memberikan responnya. Respon seseorang terhadap 

pranata-pranata sosial yang ada, bisa berupa 

penerimaan, penyesuaian maupun penolakan. Bahasa 

dan tindakan merupakan sarana bagi seseorang untuk 

mengkonstruksi dunia sosio-kulturalnya melalui 

momen eksternalisasi ini. secara sederhana momen 
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eksternalisasi dapat dipahami sebagai proses 

visualisasi atau verbalisasi pikiran dari dimensi 

batiniah ke dimensi lahiriah. Eksternalisasi 

merupakan proses pengeluaran gagasan dari dunia ide 

ke dunia nyata. 

Dalam momen eksternalisasi, realitas sosial 

ditarik keluar individu. Didalam momen ini, realitas 

sosial berupa proses adaptasi dengan teksteks suci, 

kesepakatan ulama, hukum, norma, nilai dan 

sebagainya yang hal itu berada diluar diri manusia. 

sehingga dalam proses konstruksi sosial melibatkan 

momen adaptasi diri atau diadaptasikan antara teks 

tersebut dengan dunia sosio-kultural. Adaptasi 

tersebut dapat melalui bahasa, tindakan dan 

pentradisian yang dalam khazanah ilmu sosial disebut 

interpretasi atas teks atau dogma. Karena adaptasi 

merupakan proses penyesuaian berdasar atas 
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penafsiran, maka sangat dimungkinkan terjadinya 

variasi-variasi adaptasi dan hasil adaptasi atau 

tindakan pada masing-masing individu. 

2. Proses Objektivasi 

Obyektivasi ialah proses mengkristalkan 

kedalam pikiran tentang suatu obyek, atau segala 

bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat 

kembali pada kenyataan di lingkungan secara 

obyektif. Jadi dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan 

baru ataupun pemaknaan tambahan. Proses 

objektivasi merupakan momen interaksi antara dua 

realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia 

disatu sisi dan realitas sosiokultural disisi lain. kedua 

entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk 

jaringan interaksi intersubyektif. Momen ini 

merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang 

kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan 



66 
 

 

objektif yang sui generis, unik. Pada momen ini juga 

ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu 

realitas diri individu dan realitas sosial lain yang 

berada diluarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi 

sesuatu yang objektif. 

Dalam proses konstruksi sosial, proses ini 

disebut sebagai interaksi sosial melalui pelembagaan 

dan legitimasi. Dalam pelembagaan dan legitimasi 

tersebut, agen bertugas menarik dunia 

subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui 

interaksi sosial yang dibangun secara bersama. 

Pelembagaan akan terjadi manakala terjadi 

kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-

subjek.27 

                                                             
27 Nur Syam, Islam Pesisir, (Yogyakarta: LKis Pelangi 

Aksara, 2005), 44. 
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Selain itu, obyektivitas dunia kelembagaan 

adalah obyektivasi yang dibuat dan dibangun oleh 

manusia. proses dimana produk-produk aktivitas 

manusia yang di eksternalisasikan itu memperoleh 

sifat obyektive adalah obyektivitas. Dengan adanya 

kelembagaan maka aktivitas manusia dapat 

diobjektivasi begitu pula dengan setiap lembaganya.28 

Masyarakat merupakan bentuk produk dari individu. 

Berakar dalam fenomena eksternalisasi yang pada 

gilirannya didasarkan pada konstruksi biologis 

manusia itu. Transformasi produk-produk ini 

kedalam suatu dunia tidak saja berasal dari manusia, 

tetapi yang kemudian menghadapi manusia sebagai 

suatu faktasitas diluar dirinya, adalah diletakkan 

dalam konsep obyektivitas. Dunia yang diproduksi 

                                                             
28 Peter L. Berger & Thomas Luckmann. Tafsir Sosial 

atas Kenyataan. (Jakarta: LP3ES, 1190), 87. 
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manusia yang berada diluar sana memiliki sifat 

realitas yang obyektif. Dan dapat juga dikatakan 

bahwa masyarakat merupakan aktivitas manusia yang 

diobyektivasikan.29 

Di dalam konstruksi sosial, objektivasi 

berbeda dengan eksternalisasi, momen objektivasi ini 

terjadi karena adanya proses eksternalisasi. Saat 

proses eksternalisasi semua ciri-ciri dan simbol mulai 

diketahui dan dikenal oleh masyarakat secara umum. 

3. Proses Internalisasi 

Tahapan berikutnya yaitu internalisasi, proses 

internalisasi  adalah tahapan dimana individu sebagai 

kenyataan yang subyektif mulai menafsirkan realitas 

yang obyektif. Atau dengan kata lain sebuah proses 

peresapan kembali realitas oleh manusia, dan 

                                                             
29 Peter L. Berger, Langit Suci (Agama Sebagai Realitas 

Sosial), (Jakarta: LP3ES,1991), 11-14. 
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mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-

struktur dunia obyektif kedalam struktur-struktur 

dunia subyektif. 

Pada momen ini, individu akan menyerap 

segala hal yang bersifat obyektif dan kemudian akan 

direalisasikan secara subyektif. Internalisasi ini 

berlangsung seumur hidup seorang individu dengan 

melakukan sosialisasi. Pada proses internalisasi, 

setiap indvidu berbeda-beda dalam dimensi 

penyerapan. Ada yang lebih menyerap aspek 

eksternal, ada juga juga yang lebih menyerap bagian 

internal. Selain itu, selain itu proses internalisasi 

dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi 

primer dan sekunder. 

Sosialisasi Primer merupakan sosialisasi awal 

yang dialami individu masa kecil, disaat ia 

diperkenalkan dengan dunia sosial pada individu. 
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Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia 

dewasa dan memasuki dunia publik, dunia pekerjaan 

dalam lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi primer 

biasanya sosialisasi yang paling penting bagi 

individu, dan bahwa semua struktur dasar dari proses 

sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan 

dengan struktur dasar sosialisasi primer.30 

Dalam proses sosialisasi, terdapat adanya 

significant others dan juga generalized others. 

Significant others begitu besar perannya dalam 

mentransformasi pengetahuan dan kenyataan 

obyektif pada individu. Orang-orang yang 

berpengaruh bagi individu merupakan agen utama 

untuk mempertahankan kenyataan subyektifnya. 

Orang-orang yang berpengaruh itu menduduki tempat 

                                                             
30 Peter L. Berger & Thomas Luckmann. Tafsir Sosial 

atas Kenyataan. (Jakarta: LP3ES, 1990), 188. 
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yang sentral dalam mempertahankankenyataaan. 

Selain itu proses internalisasi yang disampaikan 

Berger juga menyatakan identifikasi. Internalisasi 

berlangsung dengan berlangsungnya identifikasi. Si 

anak mengoper peranan dan sikap orang-orang yang 

mempengaruhinya. Artinya ia menginternalisasi dan 

menjadikannya peranan atas sikapnya sendiri. Dalam 

akumulasi proses pengenalan dunianya, si anak akan 

menemukn akumulasi respon orang lain terhadap 

tindakannya. Dimana si anak mulai mengeneralisasi 

nilai dan norma atas akumulasi respon orang lain ini. 

abstraksi dari berbagai peranan dan sikap orang-orang 

yang secara konkrit berpengaruh dinamakan orang 

lain pada umumnya (generalized others).31 

Adapun fase terakhir dari proses internalisasi 

ini adalah terbentuknya identitas. Identitas dianggap 

                                                             
31 Ibid., 189-191. 
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sebagai unsure kunci dari kenyataan subyektif, yang 

juga berhubungan secara dialektis dengan 

masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses 

sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, 

dimodifikasi, atau malahan dibentuk ulang oleh 

hubungan-hubungan sosial. Bentuk-bentuk proses 

sosial yang terjadi mempengaruhi bentuk identitas 

seorang individu, apakah identitas itu dipertahankan, 

dimodifikasi atau bahkan dibentuk ulang. Identitas 

merupakan suatu fenomena yang timbul dari 

dialektika antara individu dengan masyarakat.32 

Ketiga proses yang ada tersebut akan terus 

berjalan dan saling berkaitan satu sama yang lain, 

sehingga pada prosesnya semua kan kembali ke tahap 

internalisasi dan begitu seterusnya. Hingga individu 

dapat membentuk makna dan perilaku baru apabila 

                                                             
32 Ibid., 248. 
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terdapat nilai-nilai baru yang terdapat didalamnya. 

Berdasarkan penjelasan dari teori Peter L.Berger dan 

Thomas Luckmann. Maka dapat diketahui bahwa 

individu merupakan produk sekaligus pencipta 

pranata sosial. Melalui aktivitas kreatifnya, manusia 

mengkonstruksikan masyarakat dan berbagai aspek 

lainnya dari kenyataan sosial. Kenyataan sosial yang 

diciptakannya itu lalu mengkonfrontasi individu 

sebagai kenyataan eksternal dan obyektif. Individu 

lalu menginternalisasikan kenyataan ini sedemikian 

rupa sehingga menjadi bagian dari kesadarannya. 

Bahwa diluar sana terdapat dunia sosial obyektif yang 

membentuk individu-individu, dalam arti manusia 

adalah produk dari masyarakatnya. Realitas yang 

obyektif ini dipantulkan oleh orang lain dan 

diinternalisir melalui proses sosialisasi oleh individu 

pada masa kanak-kanak, dan disaat mereka dewasa 
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merekapun tetap menginternalisir situasi-situasi baru 

yang mereka temui dalam dunia sosialnya. Oleh 

karena itu dalam memahami suatu konstruksi sosial 

diperlukan tiga tahapan penting yaitu eksternalisasi, 

obyektivasi, dan internalisasi. 

B. Konsep Nafkah Dalam Islam 

1. Pengertian Nafkah 

 Kata nafkah berasal dari bahasa arab انفق yang 

secara etimologis berarti   نقص و قّل berarti berkurang. 

Dengan penjelasan bila seseorang mengeluarkan nafkah 

maka harta yang dimilikinya menjadi sedikit atau telah 

dilenyapkan atau dikeluarkan untuk kepentingan orang 

lain.33 Sedang kata النفقة  dalam kamus Al-Munawwir 

didefinisikan dengan biaya, belanja, pengeluaran uang, 

                                                             
33 Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, Kamus 

Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Multi Karya 

Grafika, 1999), 1934 
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dan juga biaya hidup.34 Dalam ensiklopedi hukum Islam 

nafkah diartikan sebagai pengeluaran yang biasanya 

dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik 

atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi 

tanggung jawabnya.35 

Sedangkan menurut para ulama fiqh, nafkah dapat 

didefinisikan dalam beberapa makna, antara lain: 

a. Syaeikh Ibrahim Bajuri, menyebutkan bahwa 

kata nafkah diambil dari kata infaq, yang berarti 

“Mengeluarkan”. Dan menurutnya kata nafkah 

ini tidak digunakan kecuali dalam kebaikan.36 

b. Menurut Abu Rahman al-Jaziri, “nafkah secara 

kebahasaan adalah mengeluarkan dan 

membayarkan. Seperti perkataan“saya 

                                                             
34Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir; Kamus 

Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1449. 
35Abdul Aziz Dahlan et al, Ensiklopedi Hukum Islam, 

Jilid IV, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Horve, 1996), 1281. 
36 Syaeikh Ibrahim Bajuri, Hasyiah al-Bajuri, (Semarang: 

Toha putra, t.th), 185. 
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menafkahkan ternak” apabila ternak itu telah 

keluar dari pemiliknya dengan menjual atau 

merusaknya. Maka apabila ia katakan, “saya 

menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual”.37 

c. Wahbah al-zuhaili, berpendapat bahwa “nafkah 

menurut istilah dalam ungkapan para fuqaha>’, 

adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja. 

Karena mereka mengikutkan nafkah belanja 

biaya hidup kepada pakaian dan tempat 

tinggal”.38 

Nafkah bila dihubungkan dengan pernikahan 

mengandung arti: “sesuatu yang dikeluarkan dari 

hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga 

menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. Adapun 

                                                             
37 Abur Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘Ala Madhzah 

al-Arba’ah, Juz. IV. (Mesir: Maktabah at-Tijariati kubra, 1969), 

553. 
38 Wahbah al-zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu, jilid 

7. (Damsik : Dar al-Fikr, 1989), 789. 
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nafkah yang disepakati para ulama adalah belanja 

untuk keperluan makan yang mencakup sembilan 

bahan pokok, pakaian, dan perumahan atau dalam 

bahasa sehari-hari disebut dengan sandang, pangan, 

papan.39 Definisi ini adalah definisi nafkah yang 

disepakati oleh para ulama. 

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa nafkah itu merupakan 

sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk 

dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak 

menerimanya, baik berupa makanan, minuman, 

pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Semua 

kebutuhan tersebut, berlaku sesuai dengan keadaan. 

 

                                                             
39Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 

,166.  
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2. Dasar Hukum Pemenuhan Nafkah 

Dasar hukum dari pemenuhan nafkah berupa 

nash Al-Qur’an, hadis dan juga rasio. Nash Al-Qur’an 

yang dijadikan dalil kewajiban nafkah antara lain: 

ُتمْ  َحْيثُ  ِمنْ  َأْسِكُنوُهن    وُهن  ُتَضار   َوَل  ُوْجدُِكمْ  ِمنْ  َسَكن ْ
َعَلْيِهن   لُِتَضيُِّقوا  

Artinya:“Tempatkanlah mereka (para istri) di 
mana kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka”. 

Al-Nisa’ 34:40 

 َعَلى َضُهمْ بَ عْ  الل هُ  َفض لَ  ِبَما النَِّساءِ  َعَلى قَ و اُمونَ  الّرَِجالُ 
أَْمَواِلِهمْ  ِمنْ  أَنْ َفُقوا َوِبَما بَ ْعض    

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin 
bagi kaum wanita, oleh karena Allah 
telah melebihkan sebahagian mereka 

                                                             

40 Al-Qur’an, 4:34 
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(laki-laki) atas sebahagian yang lain 
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) 
telah menafkahkan sebagian dari harta 
mereka”.  

Surah al-Baqarah 23341: 

ِِ بِاْلمَ  وَِكْسَوتُ ُهن   ِرْزقُ ُهن   َلهُ  اْلَمْوُلودِ  َعَلىوَ   نَ ْفس   ُتَكل فُ  لَ  ْعُرو
 (٣٢٢) ُوْسَعَها ِإل  

Artinya: “ Dan kewajiban ayah memberi makan 
dan pakaian kepada para ibu dengan 
cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani 
melainkan menurut kadar 
kesanggupannya”. 

Dasar hukum nafkah dari sumber hadis: 

 اِْبَدأْ : ِلَرُجل   قَالَ  ل مَ َوسَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الن ِبيَ  َأن  ,َجاِبر   َعنْ 
 َفِإنْ , َفِِلَْهِلكَ  ْيء  شَ  لَ َفض   َفاِءنْ , َعَلي َْها فَ َتَصد قْ , بِنَ ْفِسكَ 

 ِذي َعنْ  لَ َفض   َفِإنْ , قَ َرابَِتكَ  َفِلِذي كَ َأْهلِ  َعنْ  َشْيء   لَ َفض  
 َداُودَ  أَبُو وَ  ْسِلمُ مُ  وَ  َأْحَمدُ  َرَواهُ ) َوَهَكَذا َذافَ َهكَ  َشْيء   قَ َرابَِتك

 (ي  الن َساءِ  وَ 

Artinya: “Dari Jabir, bahwasanya Nabi 
Sallalla>hu ‘alaihi wasallam berkata 
kepada seorang laki-laki, “mulailah 

                                                             
41 Ibid., 2:233. 
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dengan dirimu, bersadaqahlah 
terhadapnya (yakni dirimu), jika masih 
ada lebih untuk keluargamu, jika masih 
ada lebih setelah diberikan kepada 
keluarga, maka untuk kerabatmu. Jika 
masih ada lebih setelah diberikan 
kepada kerabatmu maka demikia 
seterusnya dan seterusnya” (HR. 

Ahmad, Muslim, Abu da>wud, dan An-

Nasa<’i.42 

Hadis\ yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah r.a 

َبةَ  بِْنتُ  ِهْند   َدَخَلتْ : َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ   ُسْفَيانَ  ِبيأَ  اْمرَأَةُ  ُعت ْ
 الل هِ  َرُسولَ  يَا َقاَلتْ ف َ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولِ  َعَلى

 َيْكِفيِني َما الن  َفَقةِ  نَ مِ  يُ ْعِطيِني َل  َشِحيح   ُجل  رَ  ُسْفَيانَ  أَبَا ِإن  
 ِفي َعَلي   فَ َهلْ  ْلِمهِ عِ  ِبَغْيرِ  َماِلهِ  ِمنْ  َأَخْذتُ  َما ِإل   بَِني   َوَيْكِفي

 ُخِذي َوَسل مَ  َعَلْيهِ  الل هُ  َصل ى الل هِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  ُجَناح   ِمنْ  َذِلكَ 
ِِ  َماِلهِ  ِمنْ   ِنيكِ بَ  َوَيْكِفي َيْكِفيكِ  َما بِاْلَمْعُرو

 
Artinya: “Dari Aisyah r.a., beliau  berkata bahwa 

Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan  
masuk menemui Rasulullah SAW dan 
berkata “wahai Rasulullah sungguh Abu 
Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak 

                                                             
42 Amir Hamzah Fahruddin dan Asep Saefulla<h, 

terjemahan nailu Al-Awt{or, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 

683. 
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memberiku nafkah yang cukup untukku 
dan anak-anakku kecuali aku 
mengambil dari hartanya tanpa 
sepengetahuannya. Apakah yang 
demikian itu aku berdosa ?” beliau 
Bersabda, “Ambillah dari hartanya yang 
cukup untukmu dan anak-anakmu 
sesuai dengan ‘urf (tradisi yang 
berlaku)” .43 

Dasar hukum nafkah berdasarkan Rasio : 

Sebagai sebuah konsekuensi dari adanya akad 

maka nafkah dibebankan kepada suami terhadap istri 

hal ini yang menjadi sebab seorang perempuan 

tersebut menjadi terikat oleh suaminya, ia berada di 

bawah kekuasaan suaminya, dan suaminya berhak 

penuh untuk menikmati istrinya, maka ia wajib taat 

kepada suaminya, tinggal di tempat tinggal 

suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, 

mengasuh anak suaminya dan sebagainya. Dengan 

                                                             
43 Muh{ammad bin Isma>’i{>l al-A>mi>r as-S}an’a>ni, Subu>l As-

Sala>m, Jilid II, (Bandung: CV Diponegoro, 2002), 218-219. 
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kata lain, Agama menetapkan suami untuk 

memenuhi nafkah istrinya selama perkawinan itu 

berlangsung selama istri tidak nusyu>z dan tidak ada 

sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya 

nafkah, dasarnya adalah kaidah umum yang 

mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain 

dan diambil manfaatnya, maka tanggung jawab 

nafkahnya menjadi tanggungan orang yang 

menguasainya.44 

3. Hukum dan Tanggung jawab Nafkah 

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami 

kepada istri dan keluarga, dan tidak ada perbedaan 

pendapat mengenai masalah ini. Bahkan Allah sendiri 

telah mewajibkan hal itu dalam firman Allah surat Al-

Ṭala>q ayat 7: 

                                                             
44 H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah , 146-147. 
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Hendaklah orang yang mampu memberikan 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.45 
 

Dan Allah juga berfirman dalam Al Quran Surat 

Al-Nisā’ ayat 5: 

                  

Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil 

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata 

yang baik.46 

Adapun menurut ijma’, para fuqaha> sepakat 

bahwa pemenuhan nafkah untuk istri hukumnya 

wajib atas suami jika memang sudah baligh, kecuali 

                                                             
45 Al-Qur’an, 65:7 
46 Al-Qur’an, 4:5 
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jika istri melakukan nusyuz. Menurut Hanafiyyah, 

tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang 

belum siap digauli.47 Artinya bahwa perkawinan 

merupakan salah satu sebab yang mewajibkan 

pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan 

yang sah dan istri yang layak digauli seperti telah 

tumbuh baligh, dan mampu digauli maka berhaklah 

baginya menerima nafkah. Tetapi sekiranya seorang 

istri itu masih kecil dan hanya bisa bermesraan tetapi 

belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak 

atas nafkah. 

Dalam hukum positif Indonesia yang tertuang 

dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum 

terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara 

umum hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan 

                                                             
47 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, ( 

Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), 10. 
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tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan 

pasal 34. 

1) Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami istri 

memikul kewajiban yang luhur untuk 

menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi 

dasar susunan masyarakat. 

2) Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan 

kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga 

dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 

(2) Masing-masing piak berhak untuk melakukan 

perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala 

keluarga dan istri ibu rumah tangga. 

3) Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami istri 

harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud 
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dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri 

bersama. 

4) Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami istri wajib 

saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia 

dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada 

yang lainnya. 

5) Pada pasal 34 dijelaskan bahwa (1) Suami wajib 

melindungi istrinya dan memberikan segala 

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai 

dengan kemampuannya. (2)Istri wajib mengatur 

urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika 

suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-

masing dapat mengajukan gugatan kepada 

pengadilan.48 

                                                             
48 Perpustakaan Nasional RI, Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, New Mwrah Putih, Cetakan 

I, Yogyakarta, 2009, 23. 
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Adapun tanggung jawab suami terkait dengan 

nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), diatur 

dalam pasal 80 bagian ketiga tentang kewajiban 

suami.49 

 (4) Sesuai dengan penghasilannya suami 

menanggung: 

d. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi 

istri. 

e. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan 

biaya pengobatan bagi    istri dan anak; 

f. Biaya pendidikan bagi anak. 

(5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut 

pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku 

sesudah ada tamki<n sempurna dari istrinya. 

                                                             
49 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 

(Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 26. 
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(6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban 

terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 

(4) huruf a dan b. 

(7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) 

gugur apabila istri nusyuz. 

Kemudian Pasal 81 KHI, membahas tentang tempat 

kediaman50 : 

1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi 

istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang 

masih dalam ‘iddah 

2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang 

layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, 

atau dalam iddah t}alak atau iddah wafat 

3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi 

istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, 

                                                             
50 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 

26-27. 
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sehingga mereka merasa aman dan tenteram. 

Tempat kediaman juga berfungsi sebagai 

penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat 

menata dan mengatur alat-alat rumah tangga 

4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai 

dengan kemampuan serta disesuaikan dengan 

keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik 

berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun 

saran penunjang lainnya. 

Demikian juga dengan Hadis Rosululah, 

Beliau pernah memberikan izin kepada Hindun Binti 

Utbah untuk mengambil harta suaminya, Abu Sufyan 

demi mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan anak 

anaknya dengan cara yang ma’ruf.51 

                                                             
51 Hasan Ayyub, Fikih Keluarga (Panduan Membangun 

Keluarga Sakinah Sesuai Syariat)  (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 

2011), 444. 
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Dalam kitab Syarh al Sunnah dikatakan, “di 

dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menunjukkan 

bahwa jika seorang suami pergi meninggalkan 

istrinya, maka tidak gugur kewajibannya memberikan 

nafkah. Jika ia tidak memberikan nafkah dalam waktu 

tertentu, maka nafkah itu menjadi hutang baginya. 

Demikian juga dengan kewajiban memberikan 

makanan dan pakaian serta nafkah bagi pembantunya. 

Hal itu merupakan pendapat Imam Syafi’i. sedangkan 

para penganut madzhab hanafi berpendapat bahwa 

nafkah kepada istri itu tidak menjadi hutang selama 

tidak diwajibkan oleh hakim. Dan jika pihak istri yang 

pergi tanpa seizing suaminya, maka kewajiban 

nafkahnya gugur.52 

                                                             
52 Hassan Ayyub, Fikih Keluarga, 446. 
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Jumhur ulama bersepakat atas kewajiban 

suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.53 

Syariat mewajibkan nafkah atas suami kepada 

istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami saja, 

sebagai konsekuensi dari akad nikah dan karena 

keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri 

wajib taat kepada suami, mengatur rumah tangga, dan 

mendidik anak-anaknya.54 

Dalam masalah pemberian nafkah bisa jadi 

suatu waktu suami tidak dapat melaksanakan 

kewajibannya, namun dia berkemampuan untuk 

membayarnya maka istri boleh mengambil harta 

suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya.55 

Dasar pemahaman ini adalah hadits Nabi dari Aisyah 

                                                             
53Muhammad Ibnu Rusyd, Bida>yatul Mujtahid wa 

Niha>yatul Muqtasid, (Kairo: Dar as-Salam,2006), 1359. 
54Abdul Azis Muhammad azzam, Abdul Wahhab Sayyed 

Hawwas, Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak; 
terjemahan, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009),212. 

55 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, 172. 
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sehubungan dengan istri Abu Sofyan yang disebutkan 

diatas. 

Selanjutnya menurut jumhur ulama, jika 

suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya 

dalam waktu tertentu karena ketidak mampuannya, 

maka yang demikian adalah merupakan hutang bagi 

suami yang harus dibayar setelah dia mempunyai 

kemampuan untuk membayarnya.56 

Menurut ulama Z>}><ahiriyah kewajiban nafkah 

yang tidak dibayarkan suami dalam masa tertentu 

karena ketidakmampuannya, tidak menjadi hutang 

atas suami. Hal ini mengandung arti bahwa kewajiban 

nafkah gugur disebabkan suami tidak mampu. Dalil 

yang digunakan ulama ini adalah surat Al-Baqarah 

286: 

                                                             
56 Ibid.,173. 
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“Allah tidak membebani seseorang melainkan 

sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala 

(dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia 

mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya”.57 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa 

kewajiban nafkah yang tidak ditunaikan suami dalam 

waktu tertentu karena ketidak mampuannya menjadi 

gugur seandainya nafkah itu belum ditetapkan oleh 

hakim. Alasannya adalah bahwa kewajiban nafkah itu 

bersifat permanen sebelum ditentukan oleh hakim, 

sebagaimana layaknya kewajiban yang bersifat 

ghairu muh}addad.58 

Sementara itu, manusia sebagai mahkluk 

Allah SWT yang paling mulia karena manusia 

                                                             
57 Al-Qur’an, 2:286 

58 Ibid., 173. 
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diberikan akal dan pikiran, walaupun ada sebagian 

yang dilahirkan tidak sempurna secara fisik. 

Kekurangan tersebut beraneka ragam sebabnya ada 

yang dialami sejak lahir ada juga yang terjadi karena 

sebab lain. Ketidak kesempurnaan fisik ini sering 

disebut dengan cacat fisik, atau Penyandang 

Disabilitas. Sebagai manusia biasa, keinginannya 

untuk menikah tidak hilang, dengan adanya 

pernikahan tidak lantas membuat mereka kehilangan 

kewajiban yang harus ditunaikan sebagai suami istri 

dan tidak hanya harus menerima haknya. Walaupun 

tidak menutup kemungkinan suatu hak itu dapat 

terhapus pihak yang berhak itu merelakan apabila 

haknya tidak terpenuhi oleh pihak lain, dalam hal ini 

adalah suami istri. 

Untuk memenuhi kewajiban sebagai suami 

yaitu menafkahi kaluarganya, maka suami harus 



95 
 

 

bekerja. Akan tetapi, apabila pada keadaan yang tidak 

normal, umpamanya suami memiliki cacat tubuh, 

maka Islam menganjurkan untuk memberi rezeki 

kepada kaluarga dengan semampunya. Sebagaimana 

Allah SWT berfirman dalam al-Quran yang berbunyi: 

                     

               

     

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.” (QS. al-T{hala>q : 7) 

Karena penyandang cacat (disabilitas), akibat 

kelemahan fisik yang dimiliki, membuat terbatas 

pekerjaan yang mereka lakukan. Apalagi ingin 

bekerja pada suatu perusahaan baik perusahaan milik 
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pemerintah maupun swasta. Namun mereka harus 

bisa memenuhi kebutuhan keluarganya sebagai 

kewajiban seorang suami. Begitu juga seorang istri 

tentu juga mempunyai kewajiban terhadap suaminya, 

dengan keterbatasan fisik tentu kurang terpenuhi 

kewajibannya bagi seorang istri.  

Adapun syarat bagi perempuan yang berhak 

menerima nafkah  dari suami dijelaskan sebagai 

berikut:59 

1. Terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. 

2. Istri harus menyerahkan dirinya kepada suaminya. 

3. Suaminya dapat menikmatinya. 

4. Istri tidak menolak apabila diajak pindah 

ketempat yang dikehendaki suaminya. 

5. Keduanya dapat saling menikmati. 

                                                             
59 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, ter. Nor Hasanuddin, 

(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 57. 
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Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, 

maka suami tidak berkewajiban memberikan nafkah 

kepada istri dan istri tidak berhak menerima nafkah 

dari suami. Hal ini sama halnya dengan seorang 

pembeli yang tidak wajib membayar harga barang 

jika si penjual tidak mau menyerahkan barangnya 

tersebut atau penjual hanya mau menyerahkan 

barangnya di satu tempat tertentu saja dan tidak mau 

ditempat yang lain.60 

4. Gugurnya Kewajiban Nafkah 

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai 

penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan 

suami istri berada dalam keadaan biasa, dimana suami 

maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban 

yang ditetapkan agama maka tidak ada masalah. 

                                                             
60 Ibid., 57. 
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Namun bila salah satu pihak tidak melaksanakan 

kewajibannya, maka berhakkah ia menerima hak 

yang sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan 

kewajibannya berhakkah menerima nafkah dari 

suaminya. Sebaliknya suami tidak menjalankan 

kewajibannya, berhakkah menerima pelayanan dari 

istrinya. 

Dalam hal istri tidak menjalankan 

kewajibannya yang disebut dengan nusyuz, menurut 

jumhur ulama suami tidak wajib memberikan nafkah 

dalam masa nusyuz-nya itu.61 Alasannya adalah 

bahwa nafkah yang diterima istri merupakan imbalan 

dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri 

yang nusyuz hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh 

karena itu ia tidak berhak atas nafkah selama masa 

                                                             
61 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, 173. 
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nusyuz itu dan kewajiban itu kembali dilakukan 

setelah nusyuz itu berhenti. 

Dalam hal suami tidak menjalankan 

kewajibannya dalam memberi nafkah, jumhur ulama 

berpendapat bahwa istri yang tidak mendapat nafkah 

dari suaminya, berhak untuk tidak memberikan 

pelayanan kepada suaminya. Ulama Z}<ahiriyah 

berpendapat bahwa istri yang tidak menerima nafkah 

dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya 

sebagai istri dan tidak boleh menolak permintaan 

suami untuk digauli. Istri harus sabar menerima 

kenyataan ketidakmampuan suaminya tersebut.62 

5. Bentuk Dan Kadar Nafkah 

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi 

kehidupan suatu keluarga, tidak nyaman kehidupan 

sebuah keluarga apabila nafkah tidak terpenuhi 

                                                             
62 Ibid., 174. 
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dengan baik. Ulama sepakat bahwa kebutuhan pokok 

yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah 

pangan, sandang, dan papan, karena dalil yang 

memberikan petunjuk pada hukumnya begitu jelas 

dan pasti. 

Jumhur ulama menggolongkan alat kebersihan 

dan wangi wangian ke dalam bagian yang wajib 

dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan 

tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan 

kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tak dapat 

melakukan pelayanan dan selalu melakukan 

pelayanan, maka suami wajib menyediakan pelayan 

yang akan membantunya, walaupun hanya seorang. 

Secara khusus jumhur Ulama memang tidak 

menemukan dalil yang mewajibkan demikian dari Al 

Quran maupun hadis Nabi yang kuat. Namun mereka 

berdalih bahwa yang demikian wajib dilakukan suami 
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untuk memenuhi kewajiban menggauli istri dengan 

baik yang ditetapkan dalam Al-Quran.63 

Ketentuan mengenai kadar nafkah tidak 

ditentukan secara jelas berapa jumlah yang harus 

dibayarkan oleh suami kepada istri. Al-Qur’an hanya 

memberikan penjelasan bahwa suami mempunyai 

kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan 

keluarga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

oleh suami. Bila suami dalam keadaan kesulitan atau 

dalam keadaan kelemahan ekonomi, sang istri tidak 

boleh menuntut sang suami melebihi kemampuan 

suami dalam menyediakan nafkah tersebut. 

Sebagaimana firman Allah: 

                                                             
63 Ibid., 169. 
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 “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.”(Al-

Talaq; 7).64 

Jumhur ulama bersepakat bahwa nafkah minimal 

yang harus dikeluarkan suami adalah nafkah berupa 

kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian dan tempat 

tinggal. Untuk kebutuhan tempat tinggal, menurut 

ulama fikih, tidak harus milik sendiri, melainkan boleh 

dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu untuk 

                                                             
64Al-Qur’an, 65:7 
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memiliki sendiri.65 Sedangkan menurut ulama 

Syafi’iyah batas  minimal nafkah yang harus diberikan 

suami kepada istrinya adalah apa yang biasa berlaku di 

negeri keduanya.66 

Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat: 

“Nafkah istri itu diukur dan dikadarkan dengan 

keadaan”.67 Jadi, para fuqaha>  membatasi kadar nafkah 

yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dan 

anaknya demi kemeslahatan bersama, supaya masing-

masing suami istri mengetahui hak dan kewajiban 

tentang nafkah tersebut. 

Jika istri tinggal serumah dengan suaminya, maka 

suami yang menanggung dan mengurus segala 

                                                             
65Abdul Aziz Dahlan et al, Ensiklopedi Hukum Islam, 

1281. 
66 Imam Syafi’I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, 

Muhtasor Kitab Al-Umm fi Al-Fiqhi, ter. Imron Rosadi, 

Amiruddin et al, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 431. 
67 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum 

Fiqh Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), 268. 
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keperluan istrinya. Kemudian si istri tidak berhak 

meminta nafkah dalam jumlah tertentu selama suami 

masih melaksanakan kewajibannya. 

Jika seorang suami tidak memberikan nafkah 

kepada istrinya tanpa alasan-alasan yang benar, maka 

istri berhak menuntut jumlah nafkah bagi dirinya. 

Hakim boleh memutuskan jumlah nafkah untuk istri, 

dan suami wajib membayar bila tuduhan-tuduhan yang 

dilontarkan istrinya tersebut adalah benar. 

Oleh karena itu, kadar nafkah yang paling baik 

diberikan oleh suami kepada istri sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Al-Qur’an, yaitu harus melihat 

kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami dan 

istri supaya tidak berlebih dalam menentukan besarnya 

nafkah yang harus dibayar suami karena dihawatirkan 

akan memberatkan suami. Semuanya harus 

diperhitungkan sesuai dengan kemampuan suami. 
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6. Cara dan Waktu Pemberian Nafkah 

Nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada 

istrinya ada dua cara, yaitu tamki<n dan tamli<k. Adapun 

yang dimaksud dengan tamki<>n adalah suami mengurusi 

segala persiapan dan kelengkapan nafkah istri yaitu 

berupa makanan yang dibutuhkan, pakaian yang layak, 

dan tempat tinggal yang pantas. Hendaknya ketiga 

kebutuhan pokok tersebut disesuaikan dengan 

kemampuan suami. Selama suami telah menjalankan 

kewajiban-kewajiban ini dengan sepatutnya, maka sang 

istri tidak berhak untuk menuntut kepada hakim agar 

menetapkan nafkah suaminya.68 

Tamli>k adalah keputusan yang ditetapkan oleh 

hakim dengan mewajibkan suami memberikan 

sejumlah harta yang telah ditentukan yang dapat 

                                                             
68Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi, Ahka>m an-Nafaqoh 

Az-Zaujiyah, Penerjemah: M. Ashim, Nafkah Istri; Hukum 
Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Da>ru Sunnah 

Press, 2007), 70. 
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mencukupi kebutuhan makanan, pakaian dan tempat 

tinggal sang istri. Mengenai jumlah dan berapa 

besarnya disesuaikan dengan harga patokan di 

negaranya dan ditentukan pula oleh hakim. 

Adapun dalam hal waktu pemberian nafkah, 

ulama dari 4 mazhab sunni telah membahasnya, dan 

terjadi perbedaan pendapat; Kalangan Syafi’iyyah, 

Malikiyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa 

kewajiban nafkah belum jatuh hanya dengan akad 

nikah. Kewajiban nafkah dibebankan setelah istri 

menyerahkan diri kepada suaminya dalam hubungan 

yang dihalalkan. Sedangkan ulama Hanafiah 

berpendapat bahwa kewajiban pemenuhan nafkah 

diberlakukan setelah terjadinya akad nikah yang sah. 

Alasannya karena kewajiban nafkah asebagai sebuah 

konsekuensi dari akad yang sah. Dengan adanya akad 

maka sang istri sudah dianggap sebagai tawanan bagi 
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suaminya. Apabila istri menolak berpindah rumah 

mengikuti suaminya tanpa udzu>r syar’i maka suami 

tidak dibebani kewajiban nafkah atas istrinya.69 

Mekanisme pembayaran nafkah pun telah 

dibahas oleh para ulama Sunni; Ulama Hanafiyah dan 

Malikiyah menyatakan bahwa waktu pemberian nafkah 

atas suami tergantung kepada kemudahan bagi sang 

suami, baik nafkah tersebut diberikan harian, 

mingguan, bulanan maupun tahunan. Misalnya, bagi 

orang yang bekerja sebagai kuli atau pekerja maka 

upahnya diberikan perhari atau perminggu. Bagi orang 

yang bekerja sebagai pegawai bisa memberikan 

nafkahnya perbulan, atau bagi orang yang kaya bisa 

memberikan nafkahnya pertahun. 

                                                             
69Mbahlalar,”Rahasia Nafkah dalam Islam”, 

http://warkopmbahlalar.com/rahasia-nafkah-dalam 

islam/30/05/11/, (November 2019), 1. 

http://warkopmbahlalar.com/rahasia-nafkah-dalam%20islam/30/05/11/
http://warkopmbahlalar.com/rahasia-nafkah-dalam%20islam/30/05/11/
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Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah dan 

Hanabilah, suami harus memberikan atau membayar 

nafkah kepada sang istri setiap terbit fajar perharinya, 

karena itu merupakan awal waktu suatu kebutuhan. 

Tetapi Syafi’iyah dan Hanabilah memberi dispensasi 

bahwa nafkah bisa ditunda pembayarannya bila ada 

kesepakatan dengan istri. 

Untuk pemberian nafkah berupa sandang, imam 

4 mazhab pun berbeda pendapat mengenai waktu 

pemberiannya, Malikiyah dan Hanabilah menyatakan 

bahwa waktu pemberiannya adalah di setiap awal tahun 

sedangkan Syafi’iyah dan Hanafiyah menyatakan, 

pembayarannya adalah setiap enam bulan sekali yaitu 

pada musim kemarau dan penghujan. 
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7. Fungsi Nafkah Dalam Mewujudkan Keluarga 

Sakinah 

Pernikahan dalam Islam selain dalam konteks 

hubungan sesama manusia atau keperdataan, juga 

mencakup hubungan dengan sang sang Maha Kuasa 

yang mengandung adanya ikatan suci yang tercipta dari 

akad yang diucapkan yang terkait dengan keimanan dan 

keyakinan kepada Allah. 

Suatu perkawinan yang tidak diikuti dengan 

sikap saling memahami hak dan kewajiban masing-

masing bisa menimbulkan masalah dalam mengarungi 

bahtera kehidupan rumah tangga, bahkan 

dimungkinkan akan muncul banyak rintangan dalam 

mencapai tujuan perkawinan yang dicita-citakan. Juga 

peluang retaknya keluarga akan terbuka sangat lebar. 

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri 

secara normatif dapat diperhatikan dalam ayat al-Quran 
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dan hadis Nabi. Dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah 

ayat 22870 dinyatakan : 

ِِ َولِلّرَِجاِل َعَلْيِهن  َدَرَجة    َوَلُهن  ِمْثُل ال ِذي َعَلْيِهن  بِاْلَمْعُرو
“Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang 

dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan 

tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan 

kelebihan daripada istrinya”.71 
 

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai 

hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban 

istri merupakan hak bagi suami. Hak dan kedudukan 

istri semisal atau setara dengan suami, tetapi suami 

mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu 

sebagai kepala keluarga.72 

Pada surat al-Baqarah ayat 233.73 

ِِ  َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهن    وَِكْسَوتُ ُهن  بِاْلَمْعُرو

                                                             
70 Al-Qur’an, 2:228 
71Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab 

terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat 

juga surat Al Nisa<' ayat 34). 
72 Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, 159. 
73 Al-Qur’an, 2:233 
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Artinya: “……dan kewajiban ayah memberi makan 

dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. “ 

Menurut hukum perkawinan Islam hak dan 

kewajiban suami istri itu terutama ditujukan untuk:74 

1. Kewajiban sang suami memberi nafkah kepada 

istri dan anak-anaknya. 

2. Kewajiban sang suami berlaku baik terhadap 

istrinya dan, 

3. Akibat dari perkawinan terhadap harta benda. 

Pembahasan hak dan kewajiban suami istri ini, 

dapat dirumuskan menjadi tiga rumusan, yaitu75: 

1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang 

merupakan hak istri dari suaminya. 

2. Kewajiban istri terhadap suami, merupakan hak 

suami atas istrinya. 

                                                             
74 Haji Abdullah Siddik, Hukum Perkawinan Islam, 

(Jakarta, Tintamas, 1983), 85. 
75 H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah; Hukum 

Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 129. 
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3. Hak suami istri bersama, dan merupakan 

kewajiban suami istri bersama-sama 

Oleh karena itu, manusia sebagai mahkluk 

Allah SWT yang paling mulia karena dianugerahi 

akal dan pikiran, adakalanya dilahirkan tidak 

sempurna secara fisik. Berkurangnya atau hilangnya 

sebagian fungsi fisik bisa dialami sejak lahir maupun 

sebab lain. Ketidak kesempurnaan fisik ini sering 

disebut dengan cacat fisik, atau Penyandang 

Disabilitas. Sebagai manusia biasa, keinginannya 

untuk menikah tidak hilang, dengan adanya 

pernikahan tidak lantas membuat mereka kehilangan 

kewajiban yang harus ditunaikan sebagai suami istri 

dan tidak hanya harus menerima haknya. Walaupun 

tidak menutup kemungkinan suatu hak itu dapat 

terhapus pihak yang berhak itu merelakan apabila 
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haknya tidak terpenuhi oleh pihak lain, dalam hal ini 

adalah suami istri. 

Untuk memenuhi kewajiban sebagai suami 

yaitu menafkahi kaluarganya, maka suami harus 

bekerja. Akan tetapi, apabila pada keadaan yang tidak 

normal, umpamanya suami memiliki cacat tubuh, 

maka Islam menganjurkan untuk memberi rezeki 

kepada kaluarga dengan semampunya. Sebagaimana 

Allah SWT berfirman dalam al-Quran yang 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.76 

Karena penyandang cacat (disabilitas), akibat 

kelemahan fisik yang dimiliki, membuat terbatas 

                                                             
76 Al-Qur’an, 65:7 
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pekerjaan yang mereka lakukan. Apalagi ingin 

bekerja pada suatu perusahaan baik perusahaan milik 

pemerintah maupun swasta. Namun mereka harus 

bisa memenuhi kebutuhan keluarganya sebagai 

kewajiban seorang suami. Begitu juga seorang istri 

tentu juga mempunyai kewajiban terhadap suaminya, 

dengan keterbatasan fisik tentu kurang terpenuhi 

kewajibannya bagi seorang istri.  

Jika suami istri telah menunaikan kewajiban 

masing-masing terutama yang berkaitan dengan 

nafkah maka akan terwujud keluarga yang sakinah, 

mawaddah, wa rahmah. Sebagaimana tujuan 

pernikahan. 

Seorang suami yang memberi nafkah keluarga 

dengan harta yang halal akan memberikan 

ketenangan dan kedamaian, selain itu juga akan 

berdampak baik bagi seluruh anggota keluarga yang 
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memakannya sehingga terwujud keluarga sakinah 

mawadah wa rahmah. 

C. Disabilitas di Kecamatan Siman 

1. Profil Kecamatan Siman 

Kecamatan Siman merupakan salah satu 

kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten 

Ponorogo. Secara geografis, Kecamatan Siman 

terletak di ketinggian 105 meter sampai dengan 150 

meter dipermukaan laut dengan luas wilayah 37,95 

Km2 yang secara administratif terbagi dalam 16 Desa, 

2 Kelurahan, 46 Dusun, 276 Rukun Tetangga (RT) 

dan 95 Rukun Warga (RW).  

Berdasarkan hasil registrasi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Siman 

sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sejumlah 

46.218 jiwa yang terdiri dari  penduduk laki-laki 
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sejumlah 23.243 jiwa dan penduduk perempuan 

sejumlah 22.975 Jiwa.77 Berdasarkan mata 

pencahariannya, jumlah terbesar penduduk bekerja 

pada sektor pertanian. Potensi Pertanian dan 

Peternakan berada di sebagian besar wilayah desa-desa 

di Kecamatan Siman. Komoditi pertanian di 

Kecamatan Siman yang menonjol yaitu padi, jagung, 

ubi, kacang tanah dan kedelai. Adapun yang lainnya 

ada yang berprofesi sebagai guru, PNS, pedagang, 

dan juga wiraswasta. 

Sementara itu, dilihat dari geo-religius, yang 

menonjol dari aspek kehidupan keagamaannya 

adalah desa-desa yang didalamnya terdapat pondok 

pesantren, diantaranya adalah: Desa Ngabar yang 

didalamnya ada lembaga pendidikan islam dari  

                                                             
77 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 

Kecamatan Siman dalam angka 2018  (Ponorogo: CV. Azka 

Putra Pratama, 2018), 26.  
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tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi 

dibawah naungan Pondok Pesantren Wali Songo, 

desa Madusari dengan Pondok Modern Gontor 2, 

Desa Demangan dengan UNIDA (Universitas 

Darussalam Gontor) yang ada didalamnya, Desa 

Mangunsuman dengan Pondok Al-Barokah dan 

Pondok Sobo Guno, terahir Kelurahan Ronowijayan 

dengan kampus IAIN dan UNMUH Ponorogo. Ke 5 

Desa tersebut tentu memiliki sisi religiusitas yang 

menonjol karena memiliki lembaga pendidikan 

yang sangat berpengaruh ditengan-tengah 

masyarakat. 

Sebagai gambaran kuatnya religiusitas 

masyarakat desa Ngabar adalah nuansa kehidupan 

santri yang terasa masih kental dalam kehidupan 

masyarakat desa, solat jama’ah 5 waktu disetiap 

Masjid dan Mushola yang ada tidak pernah sepi dari 
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jama’ah. Masyarakat Desa Ngabar masih berprinsip 

pada ketaatan sami’na > wa ‘at}o’na > kepada Kiai atau 

Pimpinan Pondok, seperti saat memulai awal 

Ramadhan dan Syawwal, disamping menunggu 

pengumuman resmi dari pemerintah, masyarakat 

juga menunggu keputusan dari Kiai. Adapun di 

Kelurahan Mangunsuman terdapat 11 Masjid dan 12 

Mushola, selain jumlahnya yang banyak, bangunan 

fisik Masjid dan Mushola di Mangunsuman juga 

megah dan tidak pernah sepi dari jama’ah. 

2. Ragam Suami Penyandang Disabilitas di 

Kecamatan Siman 

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang 

yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, 

mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama 

yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat 

mengalami hambatan dan kesulitan untuk 
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berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga 

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.78 

Penyandang Disabilitas dengan usia diatas 17 

tahun di Kecamatan Siman berjumlah 97 orang, 

adapun yang berstatus sebagai suami sebanyak 10 

orang yang tersebar di Desa Ngabar, Kelurahan 

Ronowijayan, Desa Siman, Desa Madusari, Desa 

Beton. Data ini sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap 

dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018. 

Fakta dan realita yang sering terjadi di 

masyarakat pada umumnya pasangan suami istri 

Penyandang Disabilitas rentan terhadap perceraian. 

Karena alasan nafkah, istri menggugat cerai suami 

atau bahkan pergi ke luar negeri meninggalkan 

keluarganya tanpa kabar dan tak kunjung kembali. 

Sedangkan di Kecamatan Siman, dengan jumlah 

                                                             
78 Pasal 1 Undang-Undang No.8 Tahun 2016. 
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Penyandang Disabilitas yang banyak, namun suami 

Penyandang Disabilitas di Kecamatan Siman rata-

rata memiliki pemahaman yang baik tentang 

tanggung jawab nafkah. Selain itu mereka hidup 

damai dalam berbagai profesi yang mereka geluti 

diantaranya sebagai tukang pijat, pensiunan PNS dan 

pedagang.  Peneliti tidak menemukan adanya 

perceraian atau gugat cerai dalam rumah tangga 

mereka walaupun suami dalam keadaan terbatas atau 

sebagai Penyandang Disabilitas. 

Data yang ditemukan peneliti di lapangan, 

jumlah Penyandang Disabilitas di Kecamatan Siman 

sangatlah banyak, dari usia anak-anak sampai lansia. 

Mereka tersebar hampir di seluruh Desa dan 

Kelurahan di Siman. Adapun  yang berstatus sebagai 

suami hanya 10 orang, inilah yang menjadi informan 
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inti dalam penelitian ini. Secara jelas Penyandang 

Disabilitas di Siman tergambar dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Data Suami Penyandang Disabilitas Kecamatan 

Siman 

No. 

Desa/ 

Kelurah

an 

Nama 
Diva

bel 
Sumber Data 

1 

Ngabar 

Rafiudin 2 DPT 2019 

2 Trimo 2 DPT 2019 

3 Jemuah 4 Sekretaris 

Desa 

4 

Ronowij

ayan 

Ahmad 

Bidairi 

5 Penyuluh 

Agama 

5 Drs. H. Moh 

Arifin 

2 Penyuluh 

Agama 

6 Suwaji 2 Penyuluh 

Agama 

7 

Siman 

Samsul 

Hadi 

2 Kepala KUA 

8 Tukijan 2 DPT 2019 

9 Beton Soponyono 5 DPT 2019 

10 Madusari Yugiarto 5 DPT 2019 
 

*Keterangan Disabilitas : 
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1: Tuna Daksa 

2: Tuna Netra 

3: Tuna Rungu/Wicara 

4: Tuna Grahita 

5: Disabilitas lainnya 

Dari sepuluh penyandangan disabilitas tersebut, 

peneliti dapat menggali informasi dari 7 orang. Sebab, 

3 orang diantaranya yakni Tukijan, Sonyono dan 

Yugiarto memiliki cacat yang cukup parah, sehingga 

sulit untuk dimintai informasi, di samping itu, mereka 

juga tidak berkenan untuk menjadi informan dalam 

penelitian ini. 

D. Nafkah Oleh Suami Penyandang Disabilitas 

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami 

kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan 

pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. 

Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah 

pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi 
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haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami 

berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya 

istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi 

keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima 

nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak 

relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip 

penggabungan harta dalam rumah tangga.79 Yang 

termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang 

disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan 

makan yang mencakup sembilan bahan pokok, pakaian 

dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari sandang, 

pangan, dan papan. 

Seorang suami wajib memberi nafkah kepada 

anak dan istrinya, sebagaimana firman Allah SWT. 

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi: 

                                                             
79 Syarifudin, Hukum Perkawinan, 165-166. 
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 80   

Dari ayat di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa nafkah itu merupakan sebuah kewajiban dan 

keharusan sehingga memberikan pengertian bahwa 

para suami dituntut dan diharuskan untuk memberi 

                                                             
80 al-Qur’an, 2: 233. 
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nafkah kepada para istri. Karena nafkah itu adalah 

sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut 

keadaan dan tempat.81 Adapun banyaknya nafkah yang 

diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan 

kebutuhan serta melihat keadaan dan kemampuan 

orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing- 

masing tempat.82 

Negara Republik Indonesia yang berasaskan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung 

tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi 

manusia sebagai hak dasar yang senantiasa melekat 

erat pada diri manusia yang bersifat universal, perlu 

dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga 

                                                             
81 Syaikh Hasan Ayub, Fikih Keluarga, ter. M. Abdul 

Ghoffar E.M (Jakarta:Pustaka al- Kautsar, 2001), 383. 
82 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo,1994), 421.  
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Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok 

rentan, khususnya Penyandang Disabilitas. 

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan 

hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban 

seluruh masyarakay bersama Negara. Hal ini juga 

ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia, supaya masyarakat 

mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak 

Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas 

selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang 

berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak 

Penyandang Disabilitas. 

Selama ini, pengaturan mengenai Penyandang 

Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi 

pengaturan ini belum berperspektif hak asasi manusia. 

Materi muatan dalam Undang-Undang  Nomor 4 
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Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat 

belas kasihan (charity based) dan Pemenuhan hak 

Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah 

sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat 

jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan 

peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang 

Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang 

sama dalam rangka mengembangkan dirinya melalui 

kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. 

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak 

Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 

menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah 

Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan 

memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada 

akhirnya diharapkan dapat meningkatkan 
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kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Maka 

Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari 

penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak 

manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas 

dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-

mena, serta  berhak untuk mendapatkan Penghormatan 

atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan 

kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya 

hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan 

sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan 

darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban 

untuk merealisasikan hak yang termuat dalam 

konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-

undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak 

Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan 

seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan 
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pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta 

pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. 

Peraturan yang tertuang dalam Undang-

Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan 

Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam 

segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, 

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak 

Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan 

Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan 

pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang 

Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf 

kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih 

berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta 

bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan 

hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang 

Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, 
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pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta 

pelanggaran hak asasi manusia. 

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang 

yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, 

mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang 

dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat 

mengalami hambatan dan kesulitan untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga 

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.83 Adapun 

pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak Penyandang 

Disabilitas berasaskan atas: 

a. penghormatan terhadap martabat 

b. otonomi indifudu 

c. tanpa diskriminasi 

d. partisipasi penuh 

e. keragaman manusia dan kemanusiaan 

                                                             
83 Pasal 1 Undang-Undang No.8 Tahun 2016. 
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f. kesamaan kesempatan 

g. kesetaraan 

h. aksesibilitas 

i. kapasitas yang terus berkembang dan 

identitas anak, 

j. inklusif; dan 

k. perlakuan khusus dan perlindungan 

lebih. 

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana 

tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 

2016 meliputi 4 macam ragam Penyandang 

Disabilitas, yaitu: 

1. Penyandang Disabilitas fisik 

Adapun yang dimaksud dengan Penyandang 

Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi 

gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh 

atau kaku, akibat stroke, dan akibat kusta. 
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2. Penyandang Disabilitas intelektual 

Yang dimaksud dengan ”Penyandang 

Disabilitas intelektual” adalah terganggunya 

fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di 

bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, 

disabilitas grahita dan down syndrom. 

3. Penyandang Disabilitas mental 

Yang dimaksud dengan “Penyandang 

Disabilitas mental” adalah terganggunya 

fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: 

a) psikososial di antaranya skizofrenia, 

bipolar, depresi,  anxietas, dan 

gangguan kepribadian; dan 

b) disabilitas perkembangan yang 

berpengaruh pada kemampuan 

interaksi sosial di antaranya autis dan 

hiperaktif. 
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4. Penyandang Disabilitas sensorik. 

Yang dimaksud dengan “Penyandang 

Disabilitas sensorik” adalah terganggunya 

salah satu fungsi dari panca indera, antara lain 

disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau 

disabilitas wicara. 

Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana 

kami sebutkan diatas dapat dialami secara tunggal, dan 

juga ganda dalam jangka waktu yang lama (paling 

singkat 6 bulan atau yang bersifat permanen). 

Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 

disebutkan secara jelas bahwa pelaksanaan dan 

pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan 

untuk: 

a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, 

Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi 
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manusia serta kebebasan dasar Penyandang 

Disabilitas secara penuh dan setara; 

b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, 

Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai 

martabat yang melekat pada diri Penyandang 

Disabilitas; 

c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang 

Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, 

sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta 

bermartabat; 

d. melindungi Penyandang Disabilitas dari 

penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan 

segala tindakan diskriminatif, serta 

pelanggaran hak asasi manusia; dan 

e. memastikan pelaksanaan upaya 

Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan 

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas 
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untuk mengembangkan diri serta 

mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai 

bakat dan minat yang dimilikinya untuk 

menikmati, berperan serta berkontribusi 

secara optimal, aman, leluasa, dan 

bermartabat dalam segala aspek kehidupan 

berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.84 

E. Pemahaman Pemenuhan Nafkah Oleh Suami 

Penyandang Disabilitas dalam Bingkai Konstruksi 

Sosial Peter L. Berger 

Masyarakat dalam pandangan Berger dan 

Luckmann ialah suatu kenyataan objektif, yang 

didalamnya terdapat proses pelembagaan yang 

dibangun diatas pembiasaan (habitualization), 

dimana terdapat tindakan yang selalu diulang-ulang 

sehingga kelihatan pola-polanya dan terus 

direproduksi sebagai tindakan yang dipahaminya. 

                                                             
84 Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2016. 
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Jika habitualisasi ini telah berlangsung, maka 

terjadilah pengendapan dan tradisi. Keseluruhan 

pengalaman manusia tersimpan di dalam kesadaran, 

mengendap dan akhirnya dapat memahami dirinya 

dan tindakannya di dalam konteks sosial 

kehidupannya dan melalui proses pentradisian, 

akhirnya jadilah pengalaman itu ditularkan kepada 

generasi berikutnya.85 

Untuk melaksanakan hal ini, salah satu 

instrumen penting ialah bahasa. Bahasa digunakan 

manusia guna mengobjektivasikan pengalaman-

pengalaman tersebut kepada yang lain. Disinilah 

nampak peranan di dalam tatanan kelembagaan, 

termasuk dalam kaitannya dengan pentradisian 

pengalaman dan transformasi pengalaman tersebut. 

                                                             
85 Nur Syam, Islam Pesisir,  (Yogyakarta: LkiS 

Yogyakarta, 2005), 39. 
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Hal lain yang termasuk masyarakat sebagai 

kenyataan obyektif ialah legitimasi. Fungsi legitimasi 

berperan dalam membuat objejtivasi yang telah 

dilembagakan menjadi masuk akal secara subjektif. 

Didalam kehidupan masyarakat, ternyata agama 

dapat menjadi pelegitimasi yang kuat melalui 

pemeberian status ontologis yang absah, yaitu dengan 

meletakkan lembaga tersebut di dalam sebuah 

kerangka acuan yang keramat. Dialektika 

eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi 

tergambar dengan jelas di dalam tabel berikut: 

Tabel 2.2: 

Dialektika Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi 

 

Momen Proses Fenomena 

Eksternalisasi Penyesuaian 

diri dengan 

Menyesuaikan dengan 

teks suci sesuai dengan 
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dunia sosio-

kultural 

interpretasi ulama 

terdahulu, bahwa 

semua tindakan yang 

dilakukan memiliki 

nilai historis dan nilai 

ajaran. Menyesuaikan 

dengan bahasa dan 

tindakan sebagaimana 

yang dicontohkan oleh 

ulama yang saleh. 

Objektivasi Interaksi diri 

dengan dunia 

sosio-kultural 

Penyadaran bahwa 

badan atau fisik adalah 

titipan Allah, suatu saat 

Allah berkah untuk 

mengambilnya 

termasuk mata dan 
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panca indera yang lain, 

juga penyadaran bahwa 

harta yang dimiliki 

merupakan titipan dari 

Allah SWT, maka 

sebisa mungkin harus 

dibelanjakan 

dijalanNya supaya 

benar-benar menjadi 

bekal untuk kehidupan 

yang kekal di akhirat 

kelak. 

Internalisasi Identifikasi 

diri dengan 

dunia sosio-

kultural 

Adanya penggolongan 

sosial yang berbasis 

historis dan ideologis, 

sehingga muncul 
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beberapa sudut 

pandang yang berbeda-

beda tentang konsep 

tanggung jawab nafkah 

oleh suami Penyandang 

Disabilitas. 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 

terdapat tiga momen di dalam teori konstruksi sosial 

Peter L. Berger, yaitu: Eksternalisasi, obyektivasi, 

dan internalisasi. Dalam momen eksternalisasi 

realitas sosial ditarik ke luar diri individu. Di dalam 

momen ini realitas sosial berupa proses adaptasi 

dengan teks-teks suci (bisa berupa Al-Qur’an, al-

Hadist, kesepakatan ulama, norma, hukum, nilai, dan 

lain sebagainya) yang hal itu diposisikan berada di 

luar diri manusia, sehingga dalam proses konstruksi 
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sosial melibatkan momen adaptasi diri atau 

diadaptasikan antara teks tersebut dengan dunia 

sosio-kultural. Adaptasi tersebut dapat melalui 

bahasa, tindakan dan pentaradisian yang dalam 

khazanah ilmu sosial disebut dengan interpretasi atas 

teks atau dogma. Karena adaptasi merupakan proses 

penyesuaian berdasar atas penafsiran, maka sangat 

dimungkinkan terjadinya variasi-variasi adaptasi dan 

hasil adaptasi atau tindakan pada masing-masing 

individu. 

Pada momen objektivasi, ada proses 

pembedaan dua realitas sosial yaitu realitas diri 

individu dan realitas sosial lain yang berada di 

luarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu 

yang obyektif. Sebagai momen interaksi dengan 

dunia sosio-kultural, maka di dalamnya melibatkan 

tarik-menarik antar agen seperti tokoh agama, 
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masyarakat, birokrasi, masyarakat dan lain 

sebagainya. Dalam proses konstruksi sosial momen 

ini disebut sebagai interaksi sosial melalui 

pelembagaan dan legitimasi. Dalam pelembagaan dan 

legitimasi tersebut agen bertugas untuk menarik dunia 

subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui 

interaksi sosial yang dibangun secara bersama. 

Pelembagaan akan terjadi manakala terjadi 

kesepahaman intersubjektif atau hubungan antar 

subjek-subjek. Dalam hal itu dikenal agen-agen 

pelembagaan, seperti tokoh atau kyai yang 

mempengaruhi pemahaman tentang nafkah. 

Dalam momen internalisasi, dunia realitas 

sosial yang objektif itu ditarik kembali dalam diri 

individu, sehingga seakan-akan berada di dalam 

individu. Proses penarikan ke dalam ini melibatkan 

lembaga yang ada di dalam masyarakat, seperti 
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lembaga agama, sosial, politik, ekonomi dan lain 

sebagainya. Melalui lembaga ini kemudian individu 

teridentifikasi di dalamnya. Untuk melestarikan 

identifikasi tersebut digunakanlah sosialisasi dan 

transformasi, artinya bahwa agar individu selalu 

berada di dalam identifikasi lembaga atau institusi, 

maka selalu dilakukan sosialisasi dn transformasi. 

Tahap inilah yang kemudian menghasilkan 

identifikasi orang atau individu sebagai yang memilik 

pemahaman bahwa nafkah itu wajib bagi seorang 

suami, bahwa nafkah adalah tanggung jawab bersama 

dalam keluarga dan bahwa nafkah tidak wajib bagi 

suami yang tidak mampu. Masing-masing golongan 

kemudian berusaha mengembangkan tindakannya 

kepada orang lain sebagai wujud dari hasil proses 

pelembagaan. 
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BAB III 

KONSTRUKSI SOSIAL ATAS MAKNA 

PEMENUHAN NAFKAH OLEH SUAMI 

PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN 

SIMAN 

A. Pemahaman Konsep Tanggung jawab Nafkah Oleh 

Suami Penyandang Disabilitas di Siman 

Sebelum peneliti melakukan penelitian dengan 

fokus kajian konstruksi sosial atas makna pemenuhan 

nafkah oleh suami Penyandang Disabilitas, peneliti telah 

memulai pendataan awal dengan menginfentarisir data 

Penyandang Disabilitas di wilayah Kecamatan Siman 

semenjak tahun 2018.86 Dengan demikian peneliti telah 

                                                             
86 Peneliti telah melakukan pendataan awal Penyandang 

Disabilitas di Kecamatan Siman sejak tahun 2018, mengingat 

peneliti bertugas sebagai Divisi Data Panitia Pemilihan 

Kecamatan Pilgub Jatim Pileg dan Pilpres 2019. dalam rangka 

penetapan DPT dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 

2018 dan Pileg Pilpres 2019, bahkan peneliti sudah 

mengelompokkan semua jenis Penyandang Disabilitas 

berdasarkan jenis disabilitas, dan yang berstatus sebagai suami. 

Peneliti juga telah banyak konsultasi dengan Kepala KUA 

Siman dan Modin terkait data Penyandang Disabilitas dan 

144 
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memiliki sejumlah informan yang bisa dijadikan sebagai 

sumber penggalian informasi awal dan pengumpulan data 

terkait kehidupan sosial Penyandang Disabilitas di wilayah 

Kecamatan Siman. 

Secara keseluruhan penelitian ini dilakukan dalam 

waktu yang cukup lama, sehingga peneliti meyakini data 

yang diperoleh merupakan data valid sesuai dengan 

informan yang ada di lapangan yang kemudian dianalisis 

dengan sistematis dengan pendekatan kualitatif sosiologis. 

Beberapa informan berasal dari desa yang sama dengan 

tempat tinggal peneliti, sehingga mempermudah peneliti 

untuk mendapatkan data terkait latar belakang keluarga 

informan dan bagaimana kehidupan sosial yang dijalaninya, 

sampai kepada kegiatan keagamaan yang diikuti dalam 

masyarakat. 

                                                             
pelaksanaan perkawinan Penyandang Disabilitas di Kecamatan 

Siman. 
78 
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Secara keseluruhan  informan dalam penelitian ini 

tergambar dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Nama-nama Informan 

No. Nama 
Pekerjaan dan 

Identitas 
Alamat 

1. Rusmawardi Kepala KUA 

Siman 

Perumda 

2. Samsuri Sekretaris Desa 

Ngabar 

Ngabar 

3. Furqon 

Murona 

Penyuluh Agama 

Islam KUA 

Kecamatan Siman 

Ronowijayan 

4. Rafiudin Tukang Pijat Tuna 

Netra 

Ngabar 

5. Samsul Hadi Pensiunan Guru 

Agama, Tuna 

Netra 

Siman 

6. Trimo Penjaga warung 

kopi, Tuna Netra 

Ngabar 

7. Bagiyo Kaur Kesra 

(Modin) 

Ngabar 

8. Ida Pegawai KUA 

Siman 

Siman 

9. Drs. H. Moh 

Arifin 
Pensiunan PNS, 

Tunan Netra 

Ronowijayan 
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10. Ahmad 

Bidairi 

Wiraswasta, 

Disabilitas Lain 

(stroke) 

Ronowijayan 

11. Jumiati Ibu Rumah 

Tangga, istri Bpk 

Ahmad Bidairi 

Ronowijayan 

12. Suwaji Wiraswasta, Tuna 

Netra 

Ronowijayan 

13. Musii Qodri Masyarakat 

Ngabar, Ustadz 

Pondok 

Ngabar 

Beberapa kali peneliti melakukan observasi dan 

wawancara mendalam secara langsung bersama informan. 

Wawancara dilakukan di rumah kediaman informan dan 

juga di Masjid seusai menjalankan solat jama’ah.  Agar data 

yang diperoleh peneliti tidak hilang begitu saja maka 

peneliti melakukan pencatatan secepatnya begitu observasi 

selesai dilakukan, selain mencatat peneliti juga membuat 

rekaman suara dan mendokumentasikannya dalam bentuk 

foto bersama informan. 
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Dalam penelitian ini, yang sesungguhnya dicari 

adalah fenomena kehidupan masyarakat, oleh karena itu 

peneliti dituntut untuk terlibat di dalam kehidupan sehari 

hari yang meliputi kehidupan dalam dan luar rumah tangga. 

Di wilayah Kecamatan Siman lokasi penelitian utama 

terdapat di desa Ngabar, yang didalamnya terdapat lembaga 

pendidikan islam yaitu Pondok Pesantren “Wali Songo”.  

Tentunya sedikit atau banyak akan memberikan dampak 

pemahaman keagamaan terhadap masyarakat. Kegiatan 

kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, majlis ta’lim, 

khutbah jumat, kajian kitab secara tidak langsung juga bisa 

mempengaruhi pola pikir masyarakat sekitar. 

Akan tetapi sedikit berbeda untuk masyarakat 

ngabar bagian utara (yang jauh dengan lingkungan pondok) 

kegiatan kegaaman di masyarakat tidak sepadat 

sebagaimana masyarakat yang berada dekat dengan 

lingkungan pondok. Jika di lingkungan pondok banyak 
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kegiatan keagamaan dan kajian kajian namun masyarakat 

yang berada di Ngabar utara kegiatan keagamaannya hanya 

sebatas tahlilan dan khutbah jumat. 

Penjelasan tentang konstruksi sosial dalam proses 

eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi yang 

menghasilkan makna dan pemahaman tentang 

tanggungjawab nafkah oleh suami Penyandang Disabilitas 

dapat peneliti paparkan sebagai berikut: 

1. Pemahaman Bapak Rofiuddin Tentang Nafkah 

Keseharian Bapak Rafiuddin87 aktif menjalankan 

sholat 5 waktu berjaman di Masjid dan juga aktif 

mengikuti kegiatan keagamaan. Beliau memiliki 

pemahaman agama yang cukup baik. Beliau berprofesi 

                                                             
87 Informan pertama yang diwawancarai oleh Peneliti, 

Beliau seorang tuna netra yang hidup bersama keluarganya di 

Lingkungan Pondok Pesantren Wali Songo yang aktif di setiap 

kegiatan keagamaan yang bisa beliau ikuti baik di dalam 

maupun luar lingkungan Pondok. 
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sebagai Tukang Pijat Tuna netra yang melayani pasien 

baik datang ke rumah maupun melayani panggilan 

dengan dijemput.  Dalam sehari, Pak Rafiuddin bisa 

melayani pasien sampai 16 orang. Salah satu contoh 

bentuk pemahaman keagamaan pak Rafiuddin yang 

cukup baik adalah Beliau selalu menjalankan sholat tepat 

pada waktunya, sehingga jika ditengah tengah memijat 

pasien dan adzan berkumandang, beliau langsung 

menghentikan kegiatannya, mohon izin kepada pasien 

dan bergegas menuju masjid.88 

Dari beberapa pasien yang sering pijat di tempat 

beliau berasal dari berbagai kalangan, mulai dari 

masyarakat biasa sampai pada tingkatan pejabat. 

Sehingga dari penghasilan yang diperoleh dapat 

mencukupi kebutuhannya bersama keluarga, bahkan 

                                                             
88 Rafiuddin, wawancara, Ngabar, 4 Januari 2020. 
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putra putri beliau bisa menempuh pendidikan sampai 

pada tingkat Perguruan Tinggi. 

Pak Rofik (biasa orang memanggilnya) juga 

seseorang yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, 

diantaranya Kerja bhakti, Arisan RT, menjenguk orang 

sakit dan lain sebagaianya. Jiwa tolong menolong yang 

dimiliki beliau juga patut dicontoh, beliau selalu 

menyisihkan penghasilannya setiap hari untuk 

disedekahkan rutin setiap bulannya. Banyak warga 

sekitar yang kurang mampu sering mendapatkan bantuan 

dari beliau. Dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan, 

pak Rofik juga aktif dalam beberapa organisasi 

diantaranya organisasi Pertuni (Persatuan Tuna Netra 

Indonesia), untuk Dewan Pimpinan Cabang Ponorogo 

diketuai oleh Beliau, beliau juga pernah menjabat 
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sebagai ketua ITMI (Ikatan Tuna Netra Muslim 

Indonesia).89 

Dalam proses internalisasi, Pak Rofik berusaha 

mengambil nilai-nilai agama dari setiap kegiatan 

keagamaan yang diikutinya sehingga bisa dikatakan 

beliau memiliki latar belakang pemahaman agama yang 

cukup baik. Selain itu, lingkungan sekitar yang 

merupakan lingkungan pondok pesantren juga 

memberikan dampak positif bagi Pak Rofik, karena 

banyak kegiatan keagamaan yang diadakan oleh Pondok 

dan melibatkan masyarakat sekitar. Inilah proses 

internalisasi dalam dunia sosio-kultural yang dijalani pak 

Rofik sehingga pemahaman pak Rofiq tentang tanggung 

jawab nafkah adalah wajib atas suami. 

                                                             
89 Rafiuddin, wawancara, Ngabar, 4 Januari 2020. 
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Berikutnya dalam momen eksternalisasi, atau 

adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural. Pak Rofik 

selalu mengutamakan sholat berjamaah di Masjid 

bersama masyarakat sekitar, mengingat hukum wajibnya 

solat berjamaah bagi laki-laki. Selain itu kegiatan sosial 

dan kemasyarakatan juga selalu aktif beliau mengikuti, 

secara umum pak Rofik mampu menjalani proses 

eksternalisasi diri dalam masyarakat dan masyarakat 

juga menerima dengan baik. Adapun eksternalisasi yang 

dihadapkan dengan nilai-nilai yang sudah ada dalam 

masyarakat, tentu berjalan dengan baik karena tidak ada 

yang berlawan dengan nilai yang dipegang oleh pak 

Rofik dalam kesehariannya khususnya tentang tanggung 

jawab nafkah yang senantiasa diusahakan dengan penuh 

kesungguhan.  

Dalam hal nafkah keluarga, yang menjadi dasar 

pemahaman adalah surat al-Baqarah ayat 233, 
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bagaimanapun keadaan suami ia tetap memiliki 

kewajiban penuh atas nafkah yang harus diberikan ke 

keluarganya, terlepas dari cukup atau tidaknya nafkah 

tersebut, suami tetap memiliki kewajiban penuh atas 

nafkah keluarganya. Sedangkan tanggapan beliau terkait 

istri yang bekerja guna membantu suaminya sebagai 

kepala keluarga, hal tersebut diperbolehkan tetapi bukan 

berarti bisa menggugurkan kewajiban suami atas 

pemenuhan nafkah bagi keluarganya.90 

Berikutnya momen objektivasi, dalam tahapan ini 

berlangsung sebuah proses membangun kesadaran 

menjadi tindakan. Dari pemahaman yang ada tersebut 

melahirkan tindakan yang dilakukan oleh suami berupa 

kerja dan usaha dalam memenuhi nafkah keluarga. 

Proses ini berjalan terus menerus dalam waktu yang 

panjang, tidak dibutuhkan lagi berbagai penafsiran ats 

                                                             
90 Samsuri, wawancara, Ngabar, 4 Januari 2020. 
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tindakan karena telah menjadi sesuatu kebiasaan yang 

berdasar atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. 

2. Pemahaman Bapak Samsul Hadi Tentang Nafkah 

Beliau merupakan warga Desa Siman Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo yang sudah berusia 83 

tahun, Beliau merupakan Pensiunan PNS  Guru Agama 

Sekolah Dasar yang dulunya mengajar di wilayah 

Mlarak dan Siman, memilik 2 orang anak yang 

semuanya sudah berkeluarga dan hidup terpisah dengan 

pak Hadi.91 Sebagai pensiunan guru agama, pak Hadi 

juga aktif dalam kegiatan kegamaan di Masjid Besar 

Kecamatan Siman, Masjid Mustawa. Beliau mengalami 

kebutaan mulai Tahun 2010, dikarenakan penyakit saraf 

yang tidak bisa disembuhkan selain melalui jalan 

operasi. Namun karena usia beliau yang sudah tua, maka 

                                                             
91 Rusmawardi, wawancara, Siman, 15 Januari 2020. 
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beresiko besar sehingga beliau memilih untuk 

membiarkannya sehingga lama kelamaan menyebabkan 

kebutaan.92 

Kediaman beliau terletak kurang lebih 100 meter 

dari masjid, sehingga beliau rutin menjalankan sholat 5 

waktu dengan berjamaah di masjid bersama dengan 

istrinya. Karena minimnya fasilitas yang dimilik masjid 

bagi Penyandang Disabilitas, jadi pak hadi selalu 

bergantung kepada istrinya untuk menuntunnya ke 

masjid setiap masuk waktu sholat, mengingat rumah 

beliau juga berada ditepi jalan raya siman. 

Eksternalisasi yang dilakukan Pak Samsul sebagai 

Penyandang Disabilitas tuna netra atau sejak kebutaan 

yang dialami beliau, beliau sudah tidak lagi mengajar 

dan menyibukkan diri dengan kegiatan kegamaan baik di 

                                                             
92 Ida, wawancara, Siman,10 Januari 2020. 
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masjid maupun lingkungan sekitar. Usia yang sudah 

lanjut tidak mengurangi sedikitpun semangat untuk 

beribadah dan selalu mendekat kepada Allah, dalam 

segala aktifitas senantiasa harus bernilai ibadah. 

Untuk memenuhi kebutuhan keseharian beliau, 

pak Samsul Hadi mengandalkan pensiunan yang 

diperolehnya setiap bulan. Dan gaji dari pensiunan yang 

diperoleh beliau masih cukup untuk memenuhi 

kebutuhannya bersama istri. Sehingga sang istri sudah 

tidak perlu lagi mencari tambahan penghasilan, dan 

cukup mengurus kebutuhan rumah tangga. Sebab Pak 

Samsul Hadi memiliki pemahaman bahwa suami  

memiliki kewajiban penuh atas nafkah keluarganya, 

bagaimanapun keadaan yang dimiliki suami.93 

                                                             
93 Samsul Hadi, wawancara,  Siman, 10 Januari 2020. 
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Proses objektivasi berjalan dalam waktu yang 

cukup lama, mengingat sebelumnya beliau adalah orang 

yang sehat dan selalu aktif dalam berbagai kegiatan 

mengajar namun diusia yang telah tua beliau diberikan 

cobaan oleh Allah. Setelah berbagai pengobatan dijalani 

namun tidak ada yang berhasil, maka sabar dan tawakal 

adalah solusi terbaik yang diambil oleh pak Samsul Hadi. 

Dengan sikap sabar dan tawakal tersebut justru 

menambah motifasi untuk terus menjadi pribadi yang 

baik dan dekat dengan Allah terlebih di usia yang tidak 

lagi muda ini harus mengumpulkan bekal yang banyak 

untuk menghadap Allah. 

Proses internalisasi yang dilakukan pak Samsul 

Hadi dalam hal nafkah, beliau memegang teguh ayat 

yang menjelaskan kewajiban nafkah atas suami kepada 

keluarga, berdasar paham agama dan nilai-nilai yang 

diambil dari teks suci berupa ayat Al-Qur’an dan Hadis. 
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3. Pemahaman Mbah Trimo Tentang Nafkah 

Mbah Trimo adalah seorang suami Penyandang 

Disabilitas tuna netra yang berprofesi sebagai penjaga 

warung kopi bersama istrinya. Sehari-hari mbah Trimo 

menghabiskan waktunya di warung kopi depan 

rumahnya guna membantu istrinya, atau sekedar menjadi 

teman ngobrol orang-orang yang singgah di warungnya. 

Mbah Trimo tidak memiliki putra, sehingga setiap 

pekerjaan beliau kerjakan bersama istrinya saja. Selain 

menjaga warung beliau juga memelihara beberapa ternak 

yaitu ayam dan kambing yang dipenuhi kebutuhan 

pakannya oleh sang istri. Ketika istrinya mencari rumput, 

mbah Trimo tetap menjaga warungnya. Seluruh 

waktunya hampir saja dihabiskan dirumah dan di warung 

saja 

Adapun pemahaman beliau tentang tanggung 

jawab nafkah adalah prinsip “berat sama dipikul ringan 
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sama dijinjing”, artinya dalam kondisi suami yang 

terbatas (tuna netra) maka semua dikerjakan bersama-

sama. Tidak ada kewajiban mutlak atas suami untuk 

nafkah. Hal ini juga dipahami oleh istri beliau.94 Dasar 

yang menjadi pegangan dalam memahami kewajiban 

nafkah adalah pemahaman secara umum bahwa orang 

hanya wajib berusaha semampunya termasuk dalam hal 

pemenuhan nafkah. Hal ini difahami oleh sang istri, 

dimana pembagian tugas dalam rumah tangga lebih 

banyak dikerjakan oleh istri beliau mengingat kondisi 

mbah Trimo yang terbatas dan sudah usia tua. 

4. Pemahaman Bapak Drs. H. Moh. Arifin Tentang 

Nafkah 

Drs. H. Moh. Arifin, beliau adalah pensiunan 

guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri. Mengalami 

gangguan pengelihatan sejak tahun 2012. Sebelumnya 

                                                             
94 Trimo, wawancara, Nagabar, 4 Januari 2020. 
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beliau aktif di Pimpinan Daerah Muhammadiyah selama 

3 periode, kemudian di Majelis Tabligh 2 Periode. Juga 

aktif mengajar di UNMUH Ponorogo dari tahun 1987 

sampai tahun 2011, karena semakin udzur maka aktifitas 

kerja berhenti total pada tahun 2012. 

Beliau sangat aktif dalam pembinaan jamaah di 

masjid Al-Amin Kelurahan Ronowijayan, sampai 

sekarang 1 pekan sekali selalu memberi tausiyah serta 

pembinaan kepada jama’ah. Walaupun dalam keadaan 

terbatas beliau tidak pernah absen solat jama’ah di 

masjid kecuali saat ada halangan. Dengan bantuan tali 

yang diikat dari rumah beliau sampai ke Masjid, menjadi 

penuntun atau petunjuk arah dari rumah sampai ke 

Masjid supaya tidak belok atau mengarah ke arah yang 

salah. Program yang beliau canangkan sangat baik, 

diantaranya mengajak jama’ah untuk rajin berjama’ah 
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dan selalu infaq sedekah untuk fakir miskin terutama 

janda.95 

Pemahaman terkait tanggung jawab nafkah 

adalah bahwa kewajiban nafkah tetap dalam tanggung 

jawab suami. Sebagai seorang pensiunan PNS yang 

masih menerimah dana pensiun dari Negara, beliau selau 

mengajarkan kepada Istri supaya menggunakan harta 

dengan sebaik-baiknya supaya berkah dan cukup atau 

tidak kurang, bahkan selau ada harta yang disisihkan 

setiap bulannya untuk infaq sedekah. Kelebihan untuk 

makan dan kebutuhan bulanan selalu dikeluarkan dalam 

bentuk infaq untuk pondok tahfidz. Selain itu ada sekitar 

anak 15 yang kos atau mondok di rumah beliau, yang 

setiap bulan membayar. Namun prinsip beliau tidak 

boleh uang berlebih sampai menumpuk di dalam 

                                                             
95 Furqon Murona, wawancara,  Ronowijayan, 6 Januari 

2020. 
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rekening. Maka setiap bulan harus dihabiskan untuk 

infaq.96 Yang menjadi motivasi beliau adalah ayat ke 10 

dari Surat Al-Muna>fiqu>n yang berbunyi: 

                    

                  

            

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami 

berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada 

salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya 

Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan 

(kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang 

menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk 

orang-orang yang saleh?" 

Inilah yang mendasari pemahaman pak Arifin 

tentang konsep nafkah dan pembelanjaan harta dalam 

rumah tangga, begitupula sang Istri yang sama-sama 

memahami konsep tersebut. 

                                                             
96 Moh. Arifin, wawancara, Ronowijayan, 6 Januari 

2020. 
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5. Pemahaman Bapak Suwaji Tentang Nafkah 

Bapak Suwaji adalah seorang Penyandang 

Disabilitas tuna netra berusia 70 tahun. Beliau juga aktif 

dalam solat jama’ah 5 waktu bersama pak Arifin, 

mengingat rumah beliau persis disebelah utara Masjid 

Al-Amin Ronowijayan. Dulu beliau juga aktif menjadi 

muadzin, namun saat ini karena telah udzur maka tidak 

lagi menjadi muadzin masjid, hanya menjadi jama’ah 

tetap Masjid Al-Amin. 

Sampai usia beliau 70 tahun, tidak ada hal-hal 

yang menjadikan kendala untuk selalu hadir di Masjid. 

Dengan bantuan satu buah tongkat cukup membantu pak 

Suwaji dari awal berangkat ke Masjid sampai kembali ke 

rumah. Setiap kegiatan masjid juga diikuti dengan baik, 

selain solat jama’ah juga kegiatan keagamaan lainnya, 

seperti pengajian rutin, buka bersama dan lain 

sebagainya. 
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Saat masih muda pak Suwaji masih bisa 

beraktifitas membantu pekerjaan rumah tangga seperti 

bersih-bersih, menjemur kayu bakar dan lain-lain, 

namun karena sudah tua maka beliau tidak lagi dapat 

membantu pekerjaan rumah tangga.  Adapun 

pemahaman beliau tentang konsep tanggung jawab 

nafkah adalah bahwa melihat realitas yang ada dengan 

segala keterbatasan yang dimiliki pak Suwaji, maka 

tanggung jawab nafkah ini menjadi tanggung jawab 

bersama seluruh anggota keluarga. Sebagaimana 

disadari bahwa pak Suwaji saat ini tidak lagi produktif 

seperti dulu saat masih muda dulu, beliau menyampaikan 

“ibarate namung ngantungne tiyang, patute lek gak 

diparingi ya gak makan mas, kenyataane ngoten mas”.97 

 

                                                             
97 Suwaji, wawancara,  Ronowijayan, 6 Februari 2020. 
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6. Pemahaman Bapak Ahmad Bidairi Tentang nafkah 

BapakAhmad Bidairi adalah seorang 

Penyandang Disabilitas katagori disabilitas lain yaitu 

stroke, atau bisa disebut dengan  Penyandang Disabilitas 

fisik. Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas 

fisik” adalah berkurangnya fungsu gerak anggota tubuh 

akibat sakit diantaranya adalah akibat amputasi, lumpuh 

layuh atau kaku sebagian anggota badan, paraplegi, 

celebral palsy, akibat penyakit stroke, dampak dari 

penyakit kusta, dan orang kecil. Penyakit yang diderita 

ini menyebabkan pak Ahmad mengalami keterbatasan 

untuk beraktifitas fisik baik bekerja ataupun untuk 

ibadah. Walaupun dalam keadaan terbatas namun 

semangat beliau untuk bisa solat jama’ah sangatlah 

tinggi. Maka pihak keluarga selalu membersamai pak 

Ahmad untuk jamaah di masjid dan menyediakan kursi 
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khusus bagi pak Ahmad guna solat dengan duduk 

diposisi shaf paling kanan.98 

Tahun 2016 riwayat awal beliau mengalami 

stroke adalah berawal dari bengkak di kaki yang 

diakibatkan dari asam urat yang tinggi, setelah beberapa 

saat periksa dan terapi namun malah berlanjut menjadi 

tidak bisa jalan sampai saat ini perkembangan nya sudah 

baik, pak Ahmad mulai latihan jalan kembali dengan 

dibantu tongkat. Kegiatan sehari-hari beliau di Masjid 

untuk saat ini banyak dikerjakan atau diambil alih oleh 

Istri beliau diantaranya adalah menjadi pengurus masjid 

di samping rumahnya. Menjadi penanggungjawab 

kebersihan dan keamanan masjid. 

Dalam kegiatan keagamaan di masyarakat, beliau 

juga aktif sholat berjamaah lima waktu di masjid, 

                                                             
98 Furqon Murona, wawancara,  Ronowijayan, 6 Februari 

2020. 
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mengikuti kajian kajian rutin terutama setiap malam 

jum’at. Masjid di sekitar rumah Pak Ahmad sudah 

memberikan beberapa fasilitas yang dikhususkan untuk 

penderita disabilitas, diantaranya menyediakan kursi 

roda, tempat wudlu khusus, dan kursi untuk sholat. Hal 

ini tentunya memberikan kemudahan bagi Pak Ahmad 

dan jamaah disabilitas lainnya untuk rutin melaksanakan 

sholat berjamaah di masjid. 

Pada pemilu tahun lalu baik untuk Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden, pak Ahmad masih aktif 

dalam menyuarakan hak politiknya di TPS. Beliau masih 

bisa menentukan pilihannya, mencoblos surat suara dan 

memasukkannya ke kotak suara tanpa bantuan petugas 

TPS, karena memang secara fisik hanya keterbatasan 

dalam berjalan saja yang dialami pak Ahmad. 



169 
 

 

Sebelum mengalami stroke, pak Ahmad 

memiliki usaha pengecatan mobil dan motor yang 

lumayan besar dan tersohor di wilayah Siman, namun 

sejak beliau mengalami sakit stroke pada tahun 2006 

usaha yang dirintis beliau dilanjutkan oleh anaknya 

karena beberapa keterbatasan yang dimiliki Pak Ahmad. 

Untuk saat ini kegiatan beliau sehari hari adalah rutin 

melakukan pengobatan, terapi, dan pemulihan. Melihat 

usaha yang sudah dirintis Pak Ahmad berkembang cukup 

pesat, sampai saat ini kelangsungan hidup beliau 

semuanya tercukupi dengan hasil dari usaha tersebut, 

meskipun saat ini yang menjalankan adalah anaknya, 

namun Pak Ahmad masih bisa menjalankan pengobatan 

rutin, terapi untuk kesembuhan beliau. Sang istri pun 

memahami keadaan beliau saat ini, namun disisi lain 

dimata istrinya Pak Ahmad merupakan sosok suami yang 

sangat bertanggung jawab meskipun beliau dalam 
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keadaan yang terbatas secara fisik. Sebab, Pak Ahmad 

menganggap bahwa memberikan nafkah adalah mutlak 

kewajiban seorang suami sesuai dengan 

kemampuannya.99 

7. Pemahaman Bapak Jemuah Tentang Nafkah 

Bapak Jemuah seorang tuna grahita usia 56 

tahun. Tinggal di Desa Ngabar Siman Ponorogo. Sehari-

hari beliau bekerja mengangkut logistik di Pondok 

Pesantren Wali Songo dan juga membantu bersih-bersih 

di lingkungan Pondok. Mengingat hampir tidak ada 

keterampilan kusus yang dimilikinya sehingga orang 

tidak ada yang berkenan untuk mempekerjakannya. 

Adalah Pondok yang diminta oleh pemerintah Desa 

Ngabar untuk sebisanya memberdayakan beliau bekerja 

apa saja sebisanya. “Ya ben kerjo sak isone mas, pokok 

                                                             
99 Jumiati, wawancara,  Ronowijayan, 11 Februari 2020. 



171 
 

 

enek seng iso memberdayakan lan nanggung uripe pak 

jem ancen kondisine ngono”. Tutur pak Samsuri, 

sekretaris Desa Ngabar kepada peneliti saat 

wawancara.100 

Pak Jemuah sudah menikah dan menjadi seorang 

suami, lebih tepatnya beliau dinikahan oleh Pak Kiai 

dengan disaksikan warga masyarakat Ngabar Tengah. 

Namun yang menjadi istrinya adalah juga seorang wanita 

Penyandang Disabilitas tuna grahita. Setelah menikah 

maka tanggung jawab sebagai seorang suami untuk 

meembimbing dan memenuhi nafkah keluarga menjadi 

suatu yang pasti. Begitupula pak Jemuah, ia tampak 

bekerja dengan giat mengingat adanya tanggung jawab 

nafkah keluarga. Juga dalam beberapa kesempatan acara 

di kampung ia selalu membawa pulang jajan konsumsi 

                                                             
100 Samsuri, wawancara, Ngabar, 20 Februari 2020. 
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yang diberikan untuk dimakan bersama istrinya di 

rumah.101 

Terkait tanggung jawab nafkah suami 

Penyandang Disabilitas, Pak Jemuah berpandangan 

bahwa yang penting adalah usaha. Kalau sudah usaha ya 

sudah cukup. Seberapa yang didapatkan itulah yang 

dinikmati bersama. Kalau suami tidak mampu maka 

yang menjadi tanggung jawab adalah istri dan 

keluarganya. Dasar yang digunakan adalah melihat 

realitas yang ada. Dengan keadaan yang terbatas tersebut 

cukuplah usaha sebisanya, tidak perlu memaksakan 

karena memang benar-benar memiliki keterbatasan.102 

 

 

                                                             
101 Musii Qodri, wawancara, Ngabar, 12 Februari 2020. 
102 Jemuah, wawancara, Ngabar, 26 Februari 2020. 
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B. Memahami Konstruksi Sosial Atas Makna Pemenuhan 

Nafkah Oleh Suami Penyandang Disabilitas 

Pada bab sebelumya telah dijelaskan yaitu terdapat 

tiga momen di dalam teori Peter L. Berger, yaitu: momen 

eksternalisasi, momen obyektivasi, dan momen internalisasi. 

Dalam momen eksternalisasi realitas sosial ditarik ke luar diri 

individu. Kemudian pada momen objektivasi, ada proses 

pembedaan dua realitas sosial yaitu realitas diri individu dan 

realitas sosial lain yang berada di luarnya, sehingga realitas 

sosial itu menjadi sesuatu yang obyektif. Sedangkan pada  

momen internalisasi, dunia realitas sosial yang objektif 

tersebut ditarik kembali dalam diri individu, sehingga 

seakan-akan berada di dalam individu. Selanjutnya 

penerapan ketiga momen tersebut dalam pemahaman 

pemenuhan nafkah oleh suami Penyandang Disabilitas secara 

umum adalah sebagaimana berikut: 
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1. Eksternalisasi: Momen Adaptasi Diri 

Eksternalisasi merupakan proses awal dalam 

konstruksi sosial. Ia merupakan proses adaptasi diri 

dengan dunia sosio-kultural. Dalam momen ini sarana 

yang digunakan adalah bahasa dan tindakan. Manusia  

menggunakan bahasa untuk melakukan adaptasi dengan 

dunia sosio-kulturalnya dan kemudian tindakannya juga 

disesuaikan dengan dunia sosio-kulturalnya. Pada 

momen ini terkadang dijumpai orang yang mampu 

beradaptasi dan juga yang tidak mampu beradaptasi. 

Penerimaan dan penolakan tergantung dari sanggup atau 

tidaknya individu untuk menyesuaikan dengan dunia 

sosio-kultural tersebut.103 Secara konseptual, momen  

adaptasi dengan dunia sosio-kultural dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

                                                             
103 Nur Syam, Islam Pesisir, 249. 
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Pertama, penyesuaian dengan teks-teks suci. 

Ungkapan dalam teks-teks suci (Al-Qur’an dan Hadis) 

dapat dipakai sebagai pijakan untuk memberikan 

legitimasi tentang benar atau tidaknya suatu perbuatan 

yang dilakukan oleh seseorang. Ahli-ahli agama Islam 

terdahulu yang terkenal kesalehannya memiliki 

kemampuan untuk menerjemahkan ajaran Islam sesuai 

dengan interpretasinya. Ungkapan-ungkapan yang 

dikemukakan di dalam berbagai momentum seperti 

khutbah jum’at, pengajian rutin, wali>matu al-‘aqi>qah, 

wali>matu al-‘ursh yang memberikan gambaran bahwa 

hakikatnya didapati teks-teks suci yang menjadi 

pedoman bagi pelaksanaan pemenuhan nafkah suami 

Penyandang Disabilitas. 

Sebagai contoh adalah pak Rafiudin dan pak 

Arifin, yang memegang prinsip dengan teguh bahwa 

nafkah adalah tanggung jawab suami atas istri dan 
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keluarganya, selama suami mampu maka usaha suami 

untuk memenuhi nafkah keluarga adalah yang utama 

walaupun suami dalam keadaan yang terbatas secara 

fisik. Pemahaman ini jelas bersumber dari paham 

keagamaan dan teks suci berupa ayat atau hadits. 

Diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat  233: 
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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.104 

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa 

kewajiban suami adalah memberi makan dan pakaian 

kepada para istri dengan cara yang baik. Sesuai dengan 

kadar kemampuannya. Dalam kondisi bagaimanapun 

suami tetaplah menjadi penanggungjawab nafkah 

keluarganya, walaupun suami dalam keadaan terbatas 

fisiknya, nafkah tetap menjadi tanggungan suami 

sesuai dengan kadar kemampuannya. Pemahaman 

                                                             
104 Al-Qur’an, 2:233 
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tentang konsep harta pak Arifin dan pak Rafiudin 

bahwa harta yang diperoleh setiap bulan cukuplah 

untuk belanja kebutuhan makan dan kebutuhan pokok 

yang lain, selebihnya harus dikeluarkan dijalan Allah 

SWT baik untuk infaq sedekah dan lainnya, dalam 

berinfaq juga selalu dipilihkan yang terbaik menurut 

kemampuan diri beliau. 

Adapun pemahaman yang berbeda tentang 

tanggung jawab nafkah oleh suami Penyandang 

Disabilitas adalah bahwa suami dengan keadaan yang 

terbatas sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi 

nafkah keluarga, maka kewajiban nafkah tidak lagi 

menjadi tanggung jawab mutlak bagi suami. Hal ini 

juga bersumber dari pemahaman teks-teks suci berupa 

ayat atau hadits. Diantaranya surat Al-Baqarah ayat 233 

yang artinya: “seseorang tidak dibebani melainkan 

menurut kadar kesanggupannya”. 
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Kedua, penyesuaian dengan nilai yang sudah 

ada dalam masyarakat. Ada dua tindakan yang 

ditampilkan dalam proses penyesuaian tindakan 

individu dengan nilai dalam masyarakat yaitu 

penerimaan dan penolakan. Ada sebagian masyarakat 

yang menerima dengan penuh kesadaran terhadap 

tindakan-tindakan suami Penyandang Disabilitas, 

bahkan memberikan kepercayaan kepada Penyandang 

Disabilitas yang selalu solat jama’ah di masjid untuk 

menjadi imam dan badal imam. Sebutlah pak Rafiudin, 

pak Arifin, pak Samsul Hadi yang tertib solat 5 waktu 

selalu jama’ah di masjid lingkungannya. Sesibuk 

apapun beliau ketika adzan berkumandang langsung 

persiapan untuk berangkat ke masjid. 
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2. Objektivasi: Momen Interaksi Diri Dengan Dunia 

Sosio-Kultural 

Di dalam objektivasi, realita sosial itu seakan-

akan berada di luar diri manusia, ia menjadi realitas 

objektif. Karena objektif, sepertinya ada dua realitas, 

yaitu realitas diri yang subjektif dan realitas lainnya 

yang berada di luar diri yang objektif. Dua realitas itu 

membentuk jaringan interaksi intersubjektif melalui 

proses pelembagaan atau institusionalisasi.105 Proses 

dalam momen objektivasi itu dapat dijelaskan dalam 

empat proses sebagai berikut: 

Pertama, manusia normal dan Penyandang 

Disabilitas adalah dua entitas yang berbeda. Untuk bisa 

sampai ke arah itu, diperlukan penyadaran bahwa 

Penyandang Disabilitas adalah sosok yang memiliki 

kekurangan karena keterbatasannya baik secara fisik 

                                                             
105 Nur Syam, Islam Pesisir, 253. 
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maupun psikis. Keterbatasan seorang Penyandang 

Disabilitas bisa disebabkan karena penyakit, maupun 

sudah menjadi bawaan sejak ia lahir, dan hal tersebut 

bisa saja terjadi pada semua orang baik anak anak, 

dewasa, perempuan, laki-laki, termasuk juga bisa terjadi 

pada seorang suami yang menjadi kepala keluarga dan 

memiliki kewajiban nafkah terhadap keluarganya. 

Untuk dapat memenuhi nafkah keluarganya haruslah 

memiliki penghasilan atau pekerjaan. Penghasilan atau 

pekerjaan tersebut dapat diperoleh dengan upaya upaya 

individual yang dilakukan seorang kepala keluarga 

lewat bekerja layaknya manusia normal lainnya 

sehingga ia membutuhkan perangkat tersendiri yang 

sistematis dan terstruktur untuk mempermudah 

pekerjaannya. Dengan bantuan perangkat tersebut ia 

bisa melakukan pekerjaan dengan mudah dan 

memperoleh hasil sebagai bentuk nafkah untuk 
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keluarganya. Dengan demikian, nafkah adalah level 

kedua yang diperoleh oleh seorang Penyandang 

Disabilitas setelah level pertamanya dipenuhi. 

Penyadaran memerlukan kelapangan hati suami 

Penyandang Disabilitas, bahkan tidak menutup 

kemungkinan proses penyadaran ini membutuhkan 

waktu yang panjang. Sebutlah pak Ahmad Bidairi yang 

dulunya sehat bisa beraktifitas normal kemudian pada 

bualan September tahun 2016 mengalami stroke, saat itu 

beliau sering menagis saat mendengar adzan 

berkumandang di Masjid. “yaa Allah kenapa saya 

seperti ini, bahkan untuk jalan ke Masjid sendiri saja 

saya tidak bisa, sara rindu dengan masjid”. Peran istri 

dan anak serta menantu sangat besar dalam momen 

penyadaran ini, termasuk memberikan semangat kepada 
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bapak Ahmad Bidairi untuk terus mengikuti terapi dan 

berobat agar segera sembuh.106 

Kedua, Penyandang Disabilitas memiliki 

kelebihan tersendiri dibandingkan dengan manusia 

normal. Agar sampai pada pemahaman tersebut 

diperlukan penyadaran yang dibarengi dengan 

penguatan penguatan melalui fakta-fakta yang terjadi di 

lapangan. Misalnya banyak para suami yang mengalami 

keterbatasan fisik tetap bisa memenuhi kebutuhan 

keluarganya dengan berbagai usaha yang dimilikinya. 

Baik dari hasil usaha yang dirintisnya sebelum ia sakit, 

maupun hasil dari pensiunan pekerjaan yang 

dimilikinya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ada juga 

yang bekerja sesuai dengan kelebihan yang dimilikinya 

                                                             
106 Jumiati, wawancara,  Ronowijayan, 11 Februari 2020. 
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seperti pemijat tuna netra maupun pekerjaan serabutan 

yang bisa dikerjakannya. 

Penyadaran dan penguatan pemahaman bahwa 

Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki 

kekurangan dan kelebihan nampak pada tukang pijat 

tuna netra di Desa Ngabar, salah satu spesialisasi beliau 

dalam memijat adalah menangani pasien anak-anak 

yang lambat berbicara dan lambat berjalan, dan juga 

spesialisasi memijat pasien yang mengalami masalah 

dengan kandungan dan kehamilan. Saat itu beliau 

bingung dan bertanya kepada Ustadz Muhlis, 

“bagaimana ustadz, sepesialisasi saya dalam memijit 

adalah kandungan yang pasiennya adalah prempuan 

sedangkan dalam agama kan tidak boleh laki-laki 

memegang prempuan yang bukan mahram?” maka 

Ustadz Muhlis memberikan jawaban, “begini pak Rofik, 

Allah SWT menurunkan ilmu kepada siapa saja yang 
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dikehendaki. Allah SWT menurunkan ilmu kepada pak 

Rofik supaya digunakan dengan baik dalam rangka 

menolong umat dan masyarakat maka gunakan ilmu 

tersebut dengan baik”. Maka dalam praktek pijat beliau 

selalu menyediakan kursi di dalam ruang pijat untuk 

pendamping pasien. Suatu ketika ada pasien yang 

datang seorang perempuan bersama suaminya yang 

minta tolong dipijat supaya segera diberikan momongan 

karena sudah 10 tahun menikah belum dikaruniai anak 

oleh Allah SWT, alhamdulillah setelah beberapa kali 

pijat pasien tersebut hamil dan mendapatkan 

momongan.107 

Ketiga, pelembagaan atau institusionalisasi, 

yaitu proses membangun kesadaran menjadi tindakan. 

Di dalam proses pelembagaan tersebut, nilai yang 

menjadi pedoman di dalam melakukan interpretasi 

                                                             
107 Rafiuddin, wawancara, Ngabar, 4 Januari 2020. 
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terhadap tindakan telah menjadi bagian yang tak 

terpisahkan bagi suami Penyandang Disabilits sehingga 

apa yang disadari adalah apa yang dilakukan. Mereka 

para suami Penyandang Disabilitas yang tetap bekerja 

dengan segala keterbatasannya tentunya tidak hanya 

berdasar atas tindakan bodoh tanpa tujuan, tetapi lebih 

menjadi tindakan bertujuan. Mereka tahu sebenarnya 

tentang apa tujuan dari tindakan itu bagi dirinya dan 

keluarganya. Dalam melakukan pekerjaan tersebut 

mereka sadar bahwasannya sebagai kepala keluarga 

harus bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan 

keluarganya, sehingga ia tahu apa yang harus mereka 

hasilkan sehingga pekerjaan tersebut bisa mencukupi 

kebutuhan keluarganya. 

Keempat, habitualisasi atau pembiasaan yaitu 

proses dimana tindakan rasional bertujuan itu telah 

menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. 
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Tidak dibutuhkan lagi berbagai penafsiran terhadap 

tindakan, karena tindakan tersebut telah menjadi bagian 

dari sistem kognitif dan sistem evaluatifnya. Peta 

kesadarannya telah menerima dan sistem evaluasi yang 

berasal dari sistem nilai juga telah menjadi bagian 

didalam seluruh mekanisme kehidupannya. Dengan 

demikian, ketika suatu tindakan telah menjadi sesuatu 

yang habitual, maka telah menjadi tindakan mekanis, 

yang mesti dilakukan secara otomatis. Seorang suami 

Penyandang Disabilitas akan senantiasa bekerja dengan 

penuh tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban 

nafkah atas keluarganya. 

Dari keseluruhan proses ini, kata kuncinya 

terletak pada adanya agen yang memainkan peran 

sebagai individu atau sekelompok individu untuk proses 

penyadaran, kelembagaan, dan habitualisasi. Hampir 

semua proses pelembagaan dan habitualisasi 
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memerlukan peran agaen,oleh karena itu tahapan 

penyadaran akan pentingnya tanggung jawab 

pemenuhan nafkah seorang suami Penyandang 

Disabilitas melibatkan jaringan agen diantaranya: tokoh 

masyarakat, jama’ah masjid, lingkungan keluarga. 

Maka proses pelembagaan didapati dari agen yang 

menyuarakan pentingnya bekerja untuk memenuhi 

nafkah keluarga sebagai kewajiban seorang suami. 

3. Internalisasi: Momen Identifikasi Diri Dalam 

Dunia Sosio-Kultural 

Internalisasi adalah proses individu melakukan 

identifikasi diri di dalam dunia sosio-kulturalnya. 

Internalisasi merupakan momen penarikan realitas 

sosial ke dalm diri atau realitas sosial menjadi kenyataan 

subjektif. Realitas sosial itu berada di dalam diri 
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manusia dan dengan cara itu maka diri manusia akan 

teridentifikasi di dalam dunia sosio-kulturalnya.108 

Secara alamiah manusia memiliki 

kecenderungan untuk berpendapat, artinya, manusia 

akan senantiasa berada dalam pemahamannya sesuai 

dengan pengalaman dan pengetahuannya. Oleh sebab 

itu, terkait nafkah mereka pun memiliki pemahaman 

yang berbeda. Mereka yang memiliki pengetahuan 

agama lebih memiliki pemahaman bahwa kewajiban 

memberi nafkah tetaplah wajib bagi suami meskipun 

suami tidak dalam keadaan yang sempurna. Sedangkan 

orang yang biasa saja memiliki pemahaman yang 

berbeda, yakni nafkah tidaklah wajib mutlak bagi 

seorang suami, namun nafkah merupakan tanggung 

jawab keluarga. 

                                                             
108 Ibid., 256. 
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Itulah sebabnya terdapat perbedaan pemahaman 

terkait wajibnya nafkah bagi suami pada tiga tipologi, 

yakni tipologi mukallaf, ghairu mukallaf dan pembagian 

tanggung jawab nafkah suami bersama keluarga. 

Kesemuanya itu merupakan implikasi dari momen 

internalisasi dalam proses konstruksi sosial. 

Dialektika eksternalisasi, objektivasi, dan 

internalisasi atas makna pemenuhan nafkah  oleh suami 

Penyandang Disabilitas tergambar dengan jelas di 

dalam tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Dialektika Eksternalisasi, Objektivasi dan Internalisasi 

makna pemenuhan nafkah  oleh suami Penyandang 

Disabilitas 

Momen Proses Fenomena 

Eksternalisasi Penyesuaian 

diri dengan 

dunia sosio-

kultural 

1. Pemahaman suami 

Penyandang 

Disabilitas terhadap 

ayat tentang tanggung 

jawab suami yang 

menjelaskan bahwa 
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kewajiban suami 

adalah memberi 

makan dan pakaian 

kepada para istri 

dengan cara yang 

ma’ruf. 

2. Pemahaman suami 

Penyandang 

Disabilitas tentang 

konsep harta bahwa 

sebagian harta yang 

diperoleh harus 

dikeluarkan dijalan 

Allah. 

3. Pemahaman tentang 

tanggung jawab 

nafkah oleh suami 

Penyandang 

Disabilitas bahwa 

suami dengan keadaan 

yang terbatas tidak 

mampu lagi untuk 

memenuhi nafkah 

keluarga, maka 

kewajiban nafkah 

tidak lagi menjadi 

tanggung jawab 

mutlak bagi suami, 

namun menjadi 
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tanggung jawab suami 

bersama keluarga. 

Objektivasi Interaksi diri 

dengan dunia 

sosio-

kultural 

1. penyadaran bahwa 

Penyandang 

Disabilitas adalah 

sosok yang memiliki 

kekurangan karena 

keterbatasannya 

namun tetap memiliki 

kewajiban nafkah 

terhadap keluarganya 

2. penyadaran dan 

penguatan melalui 

realitas, banyak suami 

yang mengalami 

keterbatasan fisik tetap 

bisa memenuhi 

kebutuhan keluarganya 

dengan berbagai usaha 

yang dimilikinya 

3. pelembagaan atau 

institusionalisasi: 

proses membangun 

kesadaran menjadi 

tindakan. Suami 

Penyandang 

Disabilitas yang tetap 

bekerja dengan segala 

keterbatasannya 
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merupakan tindakan 

bersumber dari 

kesadaran 

bahwasannya sebagai 

kepala keluarga harus 

bertanggung jawab 

penuh terhadap nafkah 

keluarga. 

4. habitualisasi atau 

pembiasaan: sebuah 

perbuatan rasional 

telah menjadi bagian 

dari aktifitas 

kehidupan sehari-hari 

seorang suami 

Penyandang 

Disabilitas yang 

senantiasa bekerja 

dengan penuh 

tanggung jawab untuk 

memenuhi kewajiban 

nafkah atas 

keluarganya. 

Internalisasi Identifikasi 

diri dengan 

dunia sosio-

kultural 

1. Penggolongan sosial 

suami Penyandang 

Disabilitas yang 

berbasis historis dan 

teologis-ideologis, 

sehingga muncul 
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beberapa sudut 

pandang yang berbeda-

beda tentang konsep 

tanggung jawab nafkah 

oleh suami 

Penyandang 

Disabilitas. 

2. Diantara penggolongan 

atau tipologi yang ada 

adalah: mukallaf, 

ghairu mukallaf, dan 

pembagian tanggung 

jawab pemenuhan 

nafkah oleh suami 

bersama keluarga 



195 
 

 

BAB IV 

TIPOLOGI PEMAHAMAN SUAMI PENYANDANG 

DISABILITAS TERHADAP TANGGUNG JAWAB 

NAFKAH 

A. Tipologi Pemahaman Suami Penyandang Disabilitas 

Dalam Memaknai Tanggung jawab Nafkah 

Untuk memahami ke mana arah pemahaman 

tanggung jawab nafkah suami Penyandang Disabilitas di 

Siman, maka ada satu masalah pokok yang menjadi fokus 

kajian, yaitu; bagaimana pemikiran Islam yang tumbuh dan 

berkembang di lingkungannya, terutama di dalam keluarga. 

Kajian tersebut dilakukan dengan cara penelitian lapangan 

(field research) melalui wawancara mendalam (indepth 

interview). Penelitian lapangan dilakukan dengan cara 

mengadakan interview dengan para informan tersebut. 

Disamping itu peneliti mengadakan wawancara dengan para 

tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Siman. 

Telaah terhadap pemahaman mereka tentang 

tanggung jawab nafkah dilihat dari sudut pandang mereka 

195 
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yaitu, dari mana sumber pemikiran yang dijadikan dasar 

filosofis dalam mengkonstruksi pemahaman tanggung jawab 

nafkah. Dengan teknik analisis kualitatif, seluruh data yang 

diperoleh dari semua informan, diolah dengan menggunakan 

pola tipologik, agar dapat dipetakan corak pemahaman 

mereka dalam memaknai tanggung jawab nafkah suami 

Penyandang Disabilitas. 

Sebagai satu kecamatan yang berada di gerbang kota, 

Siman juga memiliki lembaga pendidikan tinggi yang 

banyak, tentu banyak berpengaruh terhadap pemahaman 

masyarakat, terlebih dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan. Tentu jauh berbeda dengan wilayah yang 

jauh dari kota ataupun dengan wilyah yang minim lembaga 

pendidikannya. Siman memiliki 4 perguruan tinggi baik 

negeri maupun swasta, juga 5 pondok pesantren besar 

termasuk Gontor 2 di Madusari Siman, juga sekolah tingkat 

menengah faforit juga terdapat di Kecamatan Siman. 

106 
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Hal ini tentu memberikan dampak dalam kehidupan 

sosial masyarakat, khususnya pola fikir dan pemahaman 

tentang tanggung jawab nafkah suami. Dari berbagai macam 

kegiatan masyarakat yang banyak berpengaruh adalah 

pemahaman atas teks-teks suci baik Ayat ataupun Hadist 

Nabi yang sering diperdengarkan dalam acara pengajian 

umum. Di Siman ada beberapa kegiatan keagamaan yang 

selalu diikuti masyarakat umum diantaranya adalah: 

pengajian Ahad pagi Al-Manar di Unmuh Ponorogo, 

Pengajian Ahad pagi di kampus Unida Gontor, Dzikrul 

Ghofilin dan lain sebagainya. 

Hasil kajian peneliti menunjukkan bahwa 

pemahaman tanggung jawab nafkah suami Penyandang 

Disabilitas di Kecamatan Siman pada dasarnya mengarah 

pada tiga tipologi, yaitu: mukallaf, ghairu mukallaf dan 

pembagian tanggung jawab nafkah suami bersama keluarga. 

Masing-masing memiliki parameter dan ciri-ciri pemikiran, 
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yang berimplikasi pada fungsi dan peran suami dalam 

pemenuhan nafkah itu sendiri. Di sisi lain, pengembangan 

pemahaman tanggung jawab nafkah suami Penyandang 

Disabilitas juga dapat dicermati dari pola pemikiran dan 

pemahaman agama yang berkembang di lingkungan tempat 

tinggal mereka. 

Tipologi-tipologi tersebut di atas agaknya masih terus 

berkembang sesuai dengan pemahaman pemikiran dan 

keadaan sosial yang dapat mengkonstruksi pemahaman 

suami Penyandang Disabilitas tentang tanggung jawab 

nafkah. Mukallaf lebih menonjolkan wawasan pemahaman 

tanggung jawab nafkah suami Penyandang Disabilitas yang 

terbebankan kepada suami sebagai kepala keluarga, 

walaupun dalam kondisi yang terbatas namun mereka tetap 

memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi sebagai wujud 

tanggung jawab dalam keluarga. Tipologi ghairu mukallaf 

lebih menonjolkan wawasan pengetahuan dan pemahaman 
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bahwa nafkah tidak menjadi tanggung jawab suami, karena 

keadaan suami yang terbatas. Dalam arti lain bagaimana 

kelangsungan hidupnya dan keluarganya hanya bergantung 

kepada derma atau pemberian dari sanak keluarga ataupun 

masyarakat. Sedangkan tipologi ke tiga mengambil jalan 

tengah antara mukallaf dan ghairu mukallaf dengan 

pemahaman mereka bahwa tanggung jawab pemenuhan 

nafkah menjadi tanggung jawab suami bersama keluarga. 

Dengan kata lain, suami bukan menjadi penanggungjawab 

mutlak dalam pemenuhan nafkah keluarga akan tetapi peran 

keluarga yang lebih diutamakan mengingat keadaan suami 

yang terbatas, namun tidak mengesampingkan usaha-usaha 

yang dilakukan suami dalam pemenuhan nafkah bagi 

keluarganya. Suami juga tetap berusaha bersama istri untuk 

memenuhi nafkah keluarga bersama-sama dengan anggota 

keluarga yang lain. 
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Tipologi pertama (Mukallaf) berupaya memahami 

ajaran-ajaran dan nilai-nilai mendasar yang terkandung 

dalam Al-Qur’an dan hadist melalui kegiatan keagamaan 

yang sering diikuti baik pengajian umum, ataupun 

mendengarkan kajian yang didengarkan melalui saluran 

radio. Dengan mempertimbangkan kondisi dan realitas diri 

yang terbatas serta kultural yang dihadapi oleh masyarakat di 

sekitar tempat tinggalnya, tipologi ini memiliki konsep sabar 

dalam menekuni setiap profesi yang dijalaninya, malahan 

lebih bersikap positif thinking, yakni sikap perfikir positif 

kepada takdir dan kehendak Allah SWT atas dirinya dengan 

keyakinan bahwa rizki adalah tanggungan Allah atas 

hambanya, tinggal hamba tersebut memaksimalkan ikhtiyar 

dan berusaha sunggung-sungguh dalam mencarinya. Obsesi 

pemikirannya adalah pemahaman langsung terhadap nash Al 

Qur’an. 
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Uraian di atas menunjukkan bahwa pemahaman atas 

makna tanggung jawab suami Penyandang Disabilitas yang 

mukallaf memiliki sikap yang progresif, dinamis, dan sikap 

positif dalam pengembangan ekonomi keluarga menuju ke 

arah kemajuan kesejahteraan kehidupan yang diridhai 

olehNya. Untuk mengarah ke sana diperlukan sikap lapang 

dada dan legowo dalam menjalani kehidupan, termasuk di 

dalamnya memegang teguh prinsip berbagi kepada sesama, 

bahwa sebagian harta yang didapatkan harus dikeluarkan 

sebagian untuk infaq dan sedekah kepada fakir miskin, dalam 

rangka menjaga keberkahan harta yang didapatkan dan lebih-

lebih dalam rangka menjalankan perintah Allah SWT. 

Dalam praktiknya tipologi pertama (mukallaf) 

memandang realitas sosial sebagai suatu yang dinamis dan 

terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, namun 

prinsip agama sudah menjadi pegangan bagi mereka sehingga 

dalam kondisi bagaimana saja tetap yang diutamakan adalah 
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dasar agama. Agama diorientasikan pada pemahaman dan 

pengamalan ajaran agama yang bermuara pada persoalan 

aqidah, syariah dan akhlak, atau iman, Islam dan ihsan, dalam 

rangka membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. 

Para suami Penyandang Disabilitas tipologi ini berpendapat 

bahwa, takli>f Allah itu tidak memberatkan manusia, bahkan 

konsep takli>f pada dasarnya sudah sesuai dengan kemampuan 

manusia.  Pendapat ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 

286 sebagai berikut: 

                 

                       

                       

                          

                   

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 

dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari 
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kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 

kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan 

Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau 

Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan 

kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau 

bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan 

Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak 

sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah 

kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, 

Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."109 

 Pemahaman dari ayat diatas adalah bahwa Allah 

Ta'ala tidak membebankan kepada kita kecuali sesuatu yang 

bisa dilaksanakan dan sanggup kita pikul.  Atas dasar rahmat 

ketuhanannya, Allah Ta'ala tidak menuntut kepada kita 

melainkan terhadap sesuatu yang gampang dan mudah. 

Dalam penafsiran tersebut tergambar bahwa takli>f Allah yang 

terkandung dalam kitab-Nya, memihak pada manusia dengan 

mempertimbangkan kemampuannya.  Kemampuan yang 

dipertimbangkan itu ada pada diri manusia sebagai makhluk 

ciptaan Allah yang dipersiapkan untuk menerima takli>f. 

Konsekwensinya, rekayasa terhadap manusia adalah kadar 

                                                             
109 Al-Qur’an, 2:286 
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kemampuan yang bakal sesuai dengan kadar takli>f Allah.  

Karena itu, perbuatan yang muncul bukanlah ekses dari 

kesanggupan manusia, melainkan dari kemudahan usaha 

manusia. Disinilah terlihat pentingnya suami Penyandang 

Disabilitas sebagai pengemban takli>f yang selanjutnya 

disebut sebagai mukallaf  perlu memahami dan menyadari 

bahwa dirinya mampu mengemban takli>f tanggung jawab 

nafkah keluarganya. 

Tipologi ke dua, gairu mukallaf lebih mengedepankan 

pemaknaan tanggung jawab nafkah terhadap realitas yang 

ada dan melekat dalam diri suami Penyandang Disabilitas. 

Mereka memiliki pemaknaan sendiri terhadap tanggung 

jawab nafkah yaitu tidak ada beban bagi seorang suami 

Penyandang Disabilitas dalam memenuhi nafkah karena 

kondisi fisik ataupun mental yang tidak sempurna sehingga 

menyulitkan dalam beraktifitas baik bekerja maupun yang 

lainnya. Oleh karena itu, sebagian dari mereka berpendapat 
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bahwa tanggung jawab pemenuhan nafkah menjadi 

berpindah dari suami kepada orang lain. 

Menurut ulama Ẓahiriyyah bahwa kewajiban nafkah 

yang tidak diberikan suami pada masa teretentu karena 

ketidakmampuannya, maka hal ini tidak termasuk utang 

atasnya. Hal ini termasuk gugurnya kewajiban nafkah sebab 

dia tidak memilki kemampuan. 

Dalam tipologi ke dua ini terdapat satu unsur yang 

menyebabkan Penyandang Disabilitas menjadi ghairu 

mukallaf, yaitu unsur akal (berakal sehat) yang dimaknai 

dalam hal disabilitas yaitu tuna grahita dan Penyandang 

Disabilitas mental, sebagaimana dijelaskan dalam UU No.8 

Tahun 2016 pasal 4 huruf  bagian B dan C sebagai berikut: 

Bagian B 

Yang dimaksud dengan ”Penyandang Disabilitas intelektual” 

adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan 
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di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas 

grahita dan down syndrom.  

Bagian C 

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” 

adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara 

lain:  a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi,  

anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas 

perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi 

sosial di antaranya autis dan hiperaktif. 

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud 

dan Imam Ahmad memberikan penjelasan sebagai berikut: 

رُِفَع اَْلَقَلُم ًعْن َثاَلث  : الناَِءم  َحت ى َيْستَ ْيِقَض َوالص ِبُي 
 َحت ى َيْحَتِلَم َوالمْجنُ ْوُن َحت ى يَفْيقَ 
“Dihapuskan ketentuan dari tiga hal yaiyu: orang tidur 

hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang 

gila hingga ia sembuh.” 

Dalam hadist diatas dijelaskan bahwa orang gila, 

anak kecil, orang yang tidak sadar diri tidak dibebani 
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pertanggung jawaban, karena dasar pertanggung jawaban 

mereka tidak ada. Pembebasan pertanggung jawaban ini 

merupakan ketetapan agama yang telah digariskan dalam Al 

Qur’an dan Hadist Nabi. Adapun tipologi ghairu mukallaf 

dalam penelitian ini adalah mereka para suami Penyandang 

Disabilitas tuna grahita atau amnetia genetic yang kemudian 

dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu: 

pertama, Idiocy (idiot) yaitu golongan penyandang 

disabilitas tuna grahita yang mempunyai tingkat kecerdasan 

yang sangat rendah. Ada juga yang berpendapat 

bahwasannya idiot adalah taraf (tingkat) kecerdasan berpikir 

yang sangat rendah (IQ 25), atau daya pikir yang lemah 

sekali. Menurut data penderita keterbelakangan mental di 

Kecamatan Siman, hanya ada 1 yang berstatus sebagai suami 

Penyandang Disabilitas grahita atau yang mengalami cacat 

mental dan idiot. Amentia pada tahapan ini jika ditinjau 

berdasarkan Hukum Islam maka ia dianggap tidak 
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bertanggung jawab atas nafkah karena ia dianggap tidak 

cakap hukum, dan seperti yang dijelaskan, ia tidak memiliki 

wawasan yang luas sehingga tidak bisa membedakan yang 

baik dan tidak baik, begitu juga jika ia melakukan suatu akad 

karena ia tidak memiliki cukup ilmu maka itu bisa 

membahayakan dirinya sendiri. 

Kedua, Imbecility (Imbisil, orang pandir), golongan 

ini memiliki ciri sikap seperti anak-anak berusia 3 sampai 7 

tahun yang belum cakap dalam setiap pekerjaan. Adapun IQ 

mereka berkisar dalam angka 25 sampai 49, berat badan dan 

tinggi badan berbeda dengan orang normal pada umumnya. 

Pada tahapan ini orang tersebut dianggap belum bisa 

bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang 

dilakukannya, baik itu akad jual beli atau yang lainnya. 

Orang dengan keterbatasan seperti ini juga belum bisa 

membedakan yang baik dan tidak baik, ada tahapan ini 

mereka juga dianggap masih belum sah dalam menggunakan 
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hak pilihnya dalam pemilu, karena golongan ini masih dalam 

kondisi seperti anak kecil atau disebut  s}obi<y goiru 

mumayyiz, yaitu  anak kecil yang usianya belum sampai 7 

tahun dan belum menyadari dan memahami tentang 

konsekuensi akad, dan belum cakap atas tindakannya 

Ketiga, Debil (Moron, sosial defect, feeble 

mindedness, lemah ingatan). Pada umumnya mereka sudah 

bisa memahami dan mengerti setiap akibat perbuatan yang 

dikerjakan, sudah bida membedakan yang baik dan tidak 

baik dalam hidupnya. Tingkat IQ mereka berkisar antara 50 

sampai 70, oleh karena itu mereka sudah dianggap sebagai 

S}obi<y mumayyiz, atau seperti  anak-anak yang usianya sudah 

mencapai 7 tahundan mampu melaksanakan apa yang telah 

dia lakukan dalam akad atau dalam sebuah tindakan hukum. 

Keempat, Moral Defectives (cacat moral) Yaitu 

golongan yang memiliki masalah dengan perkembangan 

mentalnya. Mereka mengalami hambatan dalam 
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perkembangan jiwa dan mentalnya, sehinga sebagian dari 

mereka condong untuk melakukan perbuatan yang mengarah 

kepada kriminalitas. Golingan ini sudah dianggap mampu 

membedakan yang bauk dan buruk dalam hidupnya, mampu 

bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang 

dilakukannya, namun mereka tetap memerlukan pengawasan 

dan kontrol sosial dari orang lain didalam kehidupan 

bernasyarakat karena cenderung melakukan perbuatan yang 

mengarah kepada tindakan kriminal. Data suami penyandang 

disabilitas grahita jenis ini belum ditemukan di Kecamatan 

Siman, walaupun sebagian besar mereka adalah orang yang 

mengalami gangguan mental akan tetapi tidak 

membahayakan orang lain. 

Setelah melihat dan memperhatikan beberapa 

keterangan diatas dan dikembalikan kembali pada 

pemahaman tanggung jawab nafkah suami Penyandang 

Disabilitas tuna grahita, bisa dikategorikan dalam tipologi 
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ghairu mukallaf (tidak terbebani takli>f), sehingga mereka 

tidak bertanggung jawab mutlak atas nafkah keluarganya. 

Dengan kemampuan olah akal, manusia mempunyai 

pengetahuan dan pemahaman atas posisi dirinya dalam 

keluarga dan kehidupan. Dengan akal pula mereka dapat 

memahami setiap informasi termasuk pesan agama. Akal 

dengan fungsi dan manfaat bagi manusia, sangat, 

memungkinkan untuk mendudukan posisi manusia sebagai 

mukallaf. Oleh karena itu, dalam suatu kajian al-Syeikh 

Muhammad Nawawi memberikan sebuah pernyataan bahwa, 

takli>f itu erat kaitannya dengan akal. Ada atau tidak adanya 

takli>f tergantung pada ada atau tidak adanya akal.  Jadi, akal 

adalah unsur mutlak bagi seorang mukallaf. 

Adapun tipologi ke tiga adalah pemahaman suami 

Penyandang Disabilitas bahwa tanggung jawab pemenuhan 

nafkah menjadi tanggung jawab suami bersama keluarga. 

Pemahaman ini mengambil jalan tengah antara mukallaf dan 
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ghairu mukallaf, dengan kata lain suami bukan menjadi 

penanggungjawab mutlak dalam pemenuhan nafkah keluarga 

akan tetapi peran keluarga yang lebih diutamakan mengingat 

keadaan suami yang terbatas, namun tidak mengesampingkan 

usaha-usaha yang dilakukan suami dalam pemenuhan nafkah 

bagi keluarganya. Suami juga tetap berusaha bersama istri 

untuk memenuhi nafkah keluarga bersama-sama dengan 

anggota keluarga yang lain. 

Hal ini sebagaimana Allah dan Rasul telah 

menjelaskan bahwa tidak dibebani pekerjaan kecuali yang ia 

mampu. Suami bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan 

anakanaknya sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini 

suami yang menyandang disablitas tersebut sudah berusaha 

mencoba untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya 

namun istri juga memiliki hak untuk memberikan nafkah 

kepada keluarganya sebagaimana kisah keluarga yang sudah 

dijelaskan sebelumnya bahwa istri juga turut membantu 
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keuangan keluarga. Karena antara keluarga satu dengan 

keluarga lainnya berbeda, maka dengan prinsip hubungan 

suami istri adalah hubungan partner/mitra, menjadikan 

pasangan suami istri ini harus saling memahami kesulitan 

yang dihadapi “saya” menjadi kesulitan yang dihadapi ”kita” 

sehingga bersama-sama dalam memecahkan problem 

tersebut. 

Namun, jika seorang suami Penyandang Disabilitas 

fisik ada kemungkinan mereka masih bisa mengandalkan 

keahliannya yang mereka peroleh sejak dulu mereka dibina 

di asrama pembinaan sosial, setidaknya mereka masih bisa 

berusaha untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, 

namun jika Penyandang Disabilitas retardasi mental, hal ini 

sama sekali tidak memungkinkan mereka untuk bisa 

melakukan aktivitas demi mencari nafkah untuk keluarganya. 

Hal ini tentu peran istri yang penting dan diperlukan guna 

menambah keuangan untuk membantu mencukupi kebutuhan 
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keluarganya. Apa yang dilakukan oleh istrinya itu adalah 

untuk kemashlahatan si Penyandang Disabilitas sebagai 

subjekya.  

Suami diciptakan oleh Allah untuk menjadi sandaran 

bagi keluarganya, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-

Nisa (4) ayat 34: 

ْعٍض َوبَِّما الر َِّجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى الن َِّساءِّ بَِّما َفضََّل اللَُّه بَ ْعَضُهْم َعَلى ب َ 
ْم َفالصَّالَِّحاُت َقانَِّتاٌت َحافِّظَاٌت لِّْلَغْيبِّ  َأنْ َفُقوا مِّنْ   بَِّما َحفِّ ََ َأْمَوالِّهِّ

تِّي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفعِّظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ فِّي الْ  عِّ اللَُّه َوالَّلَّ َمَضاجِّ
ُغوا َعَلْيهِّنَّ َسبِّيَّلا إِّنَّ اللَّ  اَواْضرِّبُوُهنَّ فَإِّْن َأَطْعَنُكْم َفََّل تَ ب ْ َن َعلِّيًّا  َه ََ

بِّيراا ََ.110 
Laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan dengan sebab 

apa yang telah Allah lebihkan sebagian kalian atas sebagian 

yang lain dan dengan sebab apa-apa yang mereka infakkan 

dari harta-harta mereka. Maka wanita-wanita yang shalihah 

adalah yang qa>nita>t (ahli ibadah), yang menjaga 
(kehormatannya) tatkala suami tidak ada dengan sebab Allah 

telah menjaganya. Adapun wanita-wanita yang kalian 

khawatirkan akan ketidaktaatannya maka nasehatilah 

mereka, dan tinggalkanlah di tempat-tempat tidur mereka, 

dan pukullah mereka. Akan tetapi jika mereka sudah 

                                                             
110Al-Qur’an, 4: 34. 
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mentaati kalian maka janganlah kalian mencari-cari jalan 

(untuk menyakiti) mereka, sesungguhnya Allah itu Maha 

Tinggi Maha Besar. 

Apabila mereka para suami tidak mampu 

memberikan sesuatu untuk keluarganya seperti kewajiban 

memberikan nafkah yang disebabkan oleh sakit atau cacat 

maka hal ini merupakan suatu illat pegecualian. Yang 

terpenting bahwa wanita harus mengingat dia bekerja 

menggantikan posisi sang suami dalam hal mencari nafkah 

senantiasa meminta ridhanya dan tidak boleh sampai 

memandang hina suaminya. 

Dari ketiga tipologi tersebut di atas, dapat ditegaskan 

bahwa pada masing-masing tipologi pemahaman suami 

Penyandang Disabilitas dalam tanggung jawab nafkah 

terdapat latar belakang pemikiran dan pemahaman dalam 

aspek rujukan utama mereka kepada fakta-fakta, informasi, 

pengetahuan, serta ide-ide dan nilai-nilai esensial yang 

tertuang dan terkandung dalam Al-Qur’an dan al-sunnah. 
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Perbedaan dari masing-masing tipologi tersebut terletak pada 

bagaimana mereka mengambil nilai dan kesimpulan dari 

setiap sumber yang mereka ambil. Juga dalam memaknai 

aspek realitas yang melekat dalam diri mereka masing-

masing sebagai Penyandang Disabilitas. 

Ketiga tipologi tersebut di atas dikonseptualisasikan 

peneliti dari hasil kajian terhadap konsep takli>f pada 

umumnya, serta mencermati pola-pola pemikiran suami 

Penyandang Disabilitas di Kecamatan Siman yang 

berkembang dalam menjawab tanggung jawab nafkah 

keluarga yang dibebankan kepada suami dalam perubahan 

zaman serta era modernitas, dan kajian kritis terhadap corak 

pemikiran keagamaan yang berkembang pada umumnya. 

Untuk melihat tipologi pemahaman suami penyandang 

disabilitas kami paparkan pada tabel berikut: 
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Tabel: 4.1 

Tipologi pemahaman suami Penyandang Disabilitas beserta 

ciri-cirinya 

No. Tipologi Ciri-Ciri 

1. Mukallaf 
- Bersumber dari pemaknaan atas teks 

suci (al-Qur’an dan Hadist). 

- Mempertahankan dan melestarikan 

nilai-nilai yang diyakini. 

- Memiliki latar belakang pendidikan 

dan wawasan pengetahuan Islam 

dengan baik. 

- Mencakup tiga unsur mukallaf, yaitu: 

- Memaknai Nafkah sebagai kewajiban 

suami atas keluarganya 

- Memahami nash secara tekstual 

- Berusaha untuk bisa memenuhi nafkah 

keluarga 

2. Ghairu 

Mukallaf 

- Bersumber dari pemaknaan atas 

realitas yang melekat dalam diri suami 

disabilitas 

- Keterbatasan secara fisik untuk 

beraktifitas 

- Tingkat kecerdasan dibawah rata-rata 

- Sebagian mengalami kesulitan dalam 

komunikasi 
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- Bergantung kepada orang lain 

- Umumnya adalah Penyandang 

Disabilitas grahita (idiot, down 

syndrom) 

- Tingkat perekonomian rendah karena 

mengantungkan nafkah kepada orang 

lain 

3. Pembagian 

tanggung 

jawab 

nafkah oleh 

suami 

bersama 

keluarga 

- Bersumber dari pemaknaan atas 

realitas yang melekat dalam diri suami 

disabilitas dan teks-teks suci 

- Keterbatasan secara fisik untuk 

beraktifitas 

- Tingkat pemahaman agama menegah 

- Kerjasama dan koordinasi suami 

bersama keluarga dalam pemenuhan 

hafkah 

- Anggota keluarga memahami kondisi 

keteratasan fisik yang ada sehingga 

terwujud sikap saling gotongroyong 

 

Berdasarkan pemetaan tipologi di atas, menurut 

hemat penulis pemahaman suami Penyandang Disabilitas 

terhadap kewajiban nafkah masuk dalam dua tipologi, yakni 

tipologi mukallaf dan tipologi pembagian tanggung jawab 
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nafkah oleh suami bersama keluarga. Suami Penyandang 

Disabilitas yang masuk dalam kategori tipologi mukallaf 

yaitu Bapak Rofiuddin, Samsul Hadi, Moh. Arifin, dan 

Ahmad Bidairi. Mereka berpandangan bahwa suami wajib 

memberikan nafkah terhadap istri dan keluarganya, meskipun 

dirinya dalam keadaan disabilitas. Hal ini sesuai dengan ciri-

ciri tipologi mukallaf. Sedangkan suami Penyandang 

Disabilitas yang masuk dalam kategori tipologi pembagian 

tanggung jawab nafkah oleh suami bersama keluarga yaitu 

Bapak Trimo, Suwaji, dan Jemuah. Menurut mereka, nafkah 

adalah tanggung jawab bersama, antara suami, istri dan 

keluarga sebab kondisi suami tidaklah sempurna. Hal ini 

sesuai dengan ciri-ciri tipologi pembagian tanggung jawab 

nafkah oleh suami bersama keluarga, yakni suami bukan 

menjadi penanggungjawab mutlak dalam pemenuhan nafkah 

keluarga akan tetapi peran keluarga yang lebih diutamakan 

mengingat keadaan suami yang terbatas, namun tidak 
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mengesampingkan usaha-usaha yang dilakukan suami dalam 

pemenuhan nafkah bagi keluarganya. Suami juga tetap 

berusaha bersama istri untuk memenuhi nafkah keluarga 

bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain. 

Sementara itu, dari ketujuh informan yang peniliti 

kaji, tidak ada pembagian tanggung jawab nafkah oleh suami 

bersama keluarga yang masuk dalam tipologi ghoiru 

mukallaf. Untuk memudahkan dalam pembacaan, mari kita 

perhatikan penjelasan dalam tabel berikut: 

Tabel : 4.2 

Latar belakang sosio-kultural dan tipologi pemahaman 

suami Penyandang Disabilitas di Kecamatan Siman 

N

o. 

Nama Latar belakang 

sosio-kultural 

Pemahaman 

terhadap 

nafkah 

Tipolo

gi 

1. Bapak 

Rofiud

din 

Aktif dalam 

beberapa 

organisasi 

diantaranya: 

organisasi 

Pertuni 

(Persatuan Tuna 

Bagaimanapun 

keadaan suami 

ia tetap 

memiliki 

kewajiban 

penuh atas 

nafkah yang 

mukalla

f 
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Netra 

Indonesia), 

untuk Dewan 

Pimpinan 

Cabang 

Ponorogo 

diketuai oleh 

Beliau, beliau 

juga pernah 

menjabat 

sebagai ketua 

ITMI (Ikatan 

Tuna Netra 

Muslim 

Indonesia). Di 

samping itu, 

Bapak Rofik 

berada di 

lingkungan 

pondok 

pesantren. 

Banyak kegiatan 

keagamaan yang 

diadakan oleh 

Pondok dan 

melibatkan 

masyarakat 

sekitar 

harus diberikan 

ke keluarganya, 

terlepas dari 

cukup atau 

tidaknya nafkah 

tersebut, suami 

tetap memiliki 

kewajiban 

penuh atas 

nafkah 

keluarganya. 

Dasar 

pemahaman ini 

adalah surat Al-

Baqarah ayat 

233 dan hadis 

yang berkaitan 

dengan 

kepemimpinan 

dalam rumah 

tangga. 

2. Bapak 

Samsul 

Hadi 

Pensiunan PNS  

Guru Agama 

Sekolah Dasar 

yang mengajar 

di Kecamatan 

Pemahaman 

beliau tentang 

nafkah adalah; 

suami  memiliki 

kewajiban 

Tipolog

i 

mukalla

f 
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Mlarak dan 

Siman, memiliki 

2 orang anak 

yang semuanya 

sudah 

berkeluarga dan 

hidup terpisah 

dengan pak 

Hadi. Di 

samping itu, pak 

Hadi juga aktif 

dalam kegiatan 

kegamaan di 

Masjid Besar 

Kecamatan 

Siman, yakni di 

Masjid 

Mustawa. 

penuh atas 

nafkah 

keluarganya, 

bagaimanapun 

keadaan yang 

dimiliki suami. 

3. Bapak 

Moh. 

Arifin 

Pensiunan guru 

di Madrasah 

Tsanawiyah 

Negeri. Selain 

itu, aktif di 

Pimpinan 

Daerah 

Muhammadiyah 

selama 3 

periode, 

kemudian di 

Majelis Tabligh 

2 Periode. Juga 

aktif mengajar 

di UNMUH dari 

Kewajiban 

nafkah tetap 

dalam tanggung 

jawab suami, 

sebagai seorang 

pensiunan PNS 

tentu sangat 

cukup. Sehingga 

kelebihan untuk 

makan dan 

kebutuhan 

bulanan selalu 

dikeluarkan 

dalam bentuk 

Tipolog

i 

mukalla

f 
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tahun 1987 

sampai tahun 

2011. Di 

samping itu, 

beliau sangat 

aktif dalam 

pembinaan 

jamaah di 

masjid Al-Amin 

Kelurahan 

Ronowijayan, 

sampai sekarang 

1 pekan sekali 

selalu memberi 

tausiyah serta 

pembinaan 

kepada jama’ah. 

infaq untuk 

pondok tahfidz. 

4. Bapak 

Ahmad 

Bidairi 

Menjadi 

pengurus masjid 

di sekitar 

rumahnya. 

Mulai dari 

muadzin, imam 

sholat, sampai 

kebersihan dan 

keamanan 

masjid. Selain 

itu beliau juga 

aktif sholat 

berjamaah lima 

waktu di masjid, 

mengikuti kajian 

kajian rutin 

Memberikan 

nafkah adalah 

mutlak 

kewajiban 

seorang suami. 

Karena suami 

adalah 

pemimpin dalam 

keluarga 

Tipolog

i 

mukalla

f 
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terutama setiap 

malam jum’at. 

5. Bapak 

Trimo 

Penjaga warung 

kopi bersama 

istrinya. Sehari-

hari mbah Trimo 

menghabiskan 

waktunya di 

warung kopi 

depan rumahnya 

guna membantu 

istrinya, atau 

sekedar menjadi 

teman ngobrol 

orang-orang 

yang singgah di 

warung. 

Tidak ada 

kewajiban 

mutlak atas 

suami untuk 

nafkah. Sesuai 

dengan 

prinsipnya, 

“berat sama 

dipikul ringan 

sama dijinjing”, 

artinya dalam 

kondisi suami 

yang terbatas 

(tuna netra) 

maka semua 

dikerjakan 

bersama-sama 

berdasar prinsip 

maslahat bagi 

keluarga. 

Tipolog

i 

pembag

ian 

tanggun

g jawab 

nafkah 

oleh 

suami 

bersam

a 

keluarg

a 

6. Bapak 

Suwaji 

Dulu beliau juga 

aktif menjadi 

muadzin. 

Meskipun 

sekarang sudah 

tidak lagi 

menjadi 

muadzin, beliau 

tetap 

aktif mengikuti 

kegiatan masjid 

Tanggung jawab 

nafkah ini 

menjadi 

tanggung jawab 

bersama seluruh 

anggota 

keluarga, 

melihat realitas 

yang ada dengan 

segala 

keterbatasan 

Tipolog

i 

pembag

ian 

tanggun

g jawab 

nafkah 

oleh 

suami 

bersam

a 



225 
 

 

dengan baik, 

selain solat 

jama’ah juga 

kegiatan 

keagamaan 

lainnya, seperti 

pengajian rutin, 

buka bersama 

dan lain 

sebagainya. 

yang dimiliki 

pak Suwaji. 

Mengingat usia 

sudah tua dan 

keterbatasan 

fisik yang ada 

sehingga 

mengalami 

kesulitan dalam 

bekerja 

keluarg

a 

7. Bapak 

Jemuah 

Tinggal di Desa 

Ngabar, Siman, 

Ponorogo. 

Sehari-hari 

beliau bekerja 

mengangkut 

logistik di 

Pondok 

Pesantren Wali 

Songo dan juga 

membantu 

bersih-bersih di 

lingkungan 

Pondok. 

Tanggung jawab 

nafkah bagi 

suami 

Penyandang 

Disabilitas yang 

penting adalah 

usaha. Kalau 

sudah usaha, 

maka sudah 

cukup. Jika 

suami tidak 

mampu maka 

menjadi 

tanggung jawab 

suami, istri dan 

keluarganya.  

Tipolog

i 

pembag

ian 

tanggun

g jawab 

nafkah 

oleh 

suami 

bersam

a 

keluarg

a 
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B. Implikasi Tipologi Pemahaman Tanggung jawab Nafkah 

Suami Penyandang Disabilitas terhadap Keluarga dan 

Masyarakat 

Manusia merupakan makhluk monodualistis, yang 

artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga 

berperan sebagai makhluk sosial. Menurut Aristoteles, 

makhluk sosial merupakan zoon politicon, yang artinya 

manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan 

berinteraksi satu dengan yang lainnya. Adanya sebuah 

realitas sosial suami Penyandang Disabilitas ditengah-tengah 

masyarakat merupakan satu hal yang dapat mengkonstruksi 

sistim sosial dalam masyarakat dengan berbagai macam 

sudut pandang yang mereka miliki tentang tanggung jawab 

nafkah keluarga. Implikasi tipologi pemahaman tanggung 

jawab nafkah suami Penyandang Disabilitas terhadap 

keluarga dan masyarakat tentu tidak dapat lepas dari teori 

konstruksi sosial. 
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Kontruksi sosial mempunyai arti yang luas dalam 

ilmu sosial. Hal ini biasanya dihubungkan pada pengaruh 

sosial dalam pengalaman hidup individu. Asumsi dasarnya 

pada realitas adalah kontruksi sosial dari Berger dan 

Luckmann. Selanjutnya dikatakan bahwa kontruksi sosial 

memiliki beberapa kekuatan. Pertama, peran sentral bahasa 

memberikan mekanisme konkret, dimana budaya 

mempengaruhi pikiran dan tingkah laku individu. Kedua, 

kontruksi sosial dapat mewakili kompleksitas dalam satu 

budaya tunggal, hal ini tidak mengasumsikan keseragaman. 

Ketiga, hal ini bersifat konsisten dengan masyarakat dan 

waktu. 

Bagi Berger, kenyataan sosial sehari-hari merupakan 

konstruksi sosial buatan masyarakat. Dalam perjalanan 

sejarahnya, dari masa silam ke masa kini, ditata dan diterima, 

untuk melegitimasi konstruksi sosial yang sudah ada dan 

memberikan makna pada pelbagai bidang pengalaman 
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individu sehari-hari. Ini adalah penjelasan bahwa dunia 

manusia sebenarnya ditandai oleh keterbukaan, dan 

perilakunya hanya sedikit saja yang ditentukan oleh naluri. 

Manusia  dengan sadar membentuk perilakunya, 

memaksakan suatu tertib pada pengalamannya. Hal ini 

berlangsung secara terusmenerus, dengan kesadaran 

intensionalnya selalu terarah dan dipengaruhi oleh objek 

yang berada diluarnya, hingga relasinya dengan 

masyarakatnya dan segala pranatanya, bersinggungan secara 

dialektis. 

Dalam kaitannya dengan konstruksi sosial seperti 

yang digunakan, peneliti berasumsi bahwa ideologi 

seseorang terbentuk melalui proses konstruksi yang cukup 

panjang. Tidak hanya eksternalisasi, namun juga objektivasi 

dan internalisasi. Dalam hal ini peneliti percaya bahwa 

ideologi yang tercermin dalam suatu karya, sebagai realitas 
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simbolik, dapat diperoleh melalui interaksi dengan 

lingkungan sekitar atau masyarakat sebagai realitas empirik. 

Implikasi pemahaman tanggung jawab nafkah oleh 

suami Penyandang Disabilitas bagi keluarga dan masyarakat 

merupakan bagian dari momen eksternalisasi, objektivasi, 

dan internalisasi. Dimana suatu pengetahuan akan 

melahirkan pemahaman, berikutnya dari pemahaman atas 

nilai-nilai yang diyakini kebenarannya akan menghasilkan 

suatu tindakan atau perbuatan yang tentu akan mewarnai 

kehidupan sosial keluarga dan masyarakat. 

Secara ringkas implikasi pemahaman tanggung jawab 

nafkah suami Penyandang Disabilitas terhadap keluarga dan 

masyarakat akan kami gambarkan dalam tabel berikut: 
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Tabel: 4.3 

Implikasi pemahaman suami pendandang disabilitas 

terhadap keluarga dan masyarakat 

No. Tipologi Implikasi Terhadap Keluarga 

dan Masyarakat 

1. Mukallaf 
- Memberikan stigma positif 

terhadap masyarakat bahwasanya 

suami Penyandang Disabilitas 

mampu bertanggung jawab atas 

nafkah keluarga 

- Menjadi teladan yang baik bagi 

anggta keluarga dan masyarakat, 

selain semangat dalam bekerja 

juga semangat dalam hal ibadah 

- Dengan keterbatasan fisik yang 

ada, namun tetap menunaikan 

infaq dan sedekah telah 

menumbuhkan semangat berjiwa 

sosial di masyarakat 

- Ekonomi keluarga tercukupi 

dengan semangat dan tanggung 

jawab suami 

 

2. Ghairu 

mukallaf 

- Perekonomi keluarga kurang 

tercukupi, karena suami pendang 

disabilitas hanya bergantung 

kepada bantuan orang lain. 
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- Menjadi tanggung jawab bagi 

keluarga dan masyarakat secara 

umum untuk mensupport 

kebutuhan hidupnya. 

- Dengan keterbatasan fisik yang 

ada, menjadikan suatu kendala 

untuk bekerja bahkan tidak ada 

orang yang merekrutnya untuk 

bekerja karena dianggap kurang 

cakap 

 

3. Pembagian 

tanggung 

jawab nafkah 

oleh suami 

bersama 

keluarga 

- Perekonomi keluarga relatif baik, 

mengingat adanya kerjasama 

antara suami dan anggota keluarga 

guna mencukupi keperluan dan 

kebutuhan keluarga 

- Memupuk rasa tanggung jawab 

dan gotong royong dalam anggota 

keluarga dan bagi masyarakat 

secara umum 

- Dengan keterbatasan fisik yang 

ada, tidak menjadikan satu 

kendala bagi suami Penyandang 

Disabilitas untuk bekerja bersama 

keluarganya dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Dari penelitian kami ini, penelii dapat menarik 

kesimpulan bahwa proses konstruksi sosial atas 

makna pemenuhan nafkah oleh suami Penyandang 

Disabilitas di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

tidak dapat lepas dari beberapa momen: Pertama, 

penanaman sisi subyektif pemahaman keagamaan 

yang melahirkan suatu perbuatan yang berbeda-beda 

dalam usaha memenuhi nafkah bagi keluarganya. 

Kedua, penerapan konsep takli>f, dimana masing-

masing suami Penyandang Disabilitas memiliki 

pemahaman yang berbeda tentang takli>f. Sebuah 

pengetahuan akan membuahkan pemahaman dan 

pemahaman akan mendorong seseorang untuk 

bergerak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini 

232 
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kebenarannya. Hal ini juga tidak lepas dari agen yang 

memberi legitimasi serta pengakuan identitas 

keberagaman di lingkungannya. Ketiga, nilai Budaya, 

dimana pengalaman masa lalu atas nilai-nilai agama 

yang mengajarkan toleransi. Sehingga dengan adanya 

proses konstruksi sosial ini, realitas sosial dalam 

bentuk kemampuan masyarakat Kecamatan Siman 

untuk hidup berdampingan dengan damai tanpa 

konflik di sebuah lingkungan sosial yang majemuk 

dengan anggota masyarakat yang berstatus sebagai 

Penyandang Disabilitas masih bisa ditemukan hingga 

saat ini. 

Dalam proses eksternalisasi terdapat 

penyesuaian diri dengan teks-teks suci atau norma-

norma yang telah diinterpretasikan oleh elit atau agen 

di dalam masyarakat. Di dalam penyesuaian ini tentu 

saja terdapat problem penyimpangan sosial. Sebuah 
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contoh pemahaman suami Penyandang Disabilitas 

yang memegang prinsip dengan teguh bahwa nafkah 

adalah tanggung jawab suami atas istri dan 

keluarganya, selama suami mampu maka usaha suami 

untuk memenuhi nafkah keluarga adalah yang utama 

walaupun suami dalam keadaan yang terbatas secara 

fisik. Pemahaman ini bersumber dari paham 

keagamaan dan teks suci berupa ayat yaitu surat Al-

Baqarah ayat  233. Adapun pemahaman yang 

berbeda tentang tanggung jawab nafkah oleh suami 

Penyandang Disabilitas adalah bahwa suami dengan 

keadaan yang terbatas sudah tidak mampu lagi untuk 

memenuhi nafkah keluarga, maka kewajiban nafkah 

tidak lagi menjadi tanggung jawab mutlak bagi suami. 

Hal ini juga bersumber dari pemahaman teks-teks suci 

berupa ayat yang sama yaitu surat Al-Baqarah ayat 
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233 yang artinya: “seseorang tidak dibebani 

melainkan menurut kadar kesanggupannya”. 

Di dalam momen objektivasi, sebuah nialai 

yang diyakini kebenarannya oleh suami penyandang 

disabilitas akan menjadi sebuah pedoman di dalam 

menjalani setiap langkah kehidupannya, bahkan nilai 

tersebut menjadi melekat dan tidak dapat dipisahkan 

karena telah menjadi sebuah pedoman atau pegangan 

hidup. Dalam realitas ada pemahaman yang berbeda 

oleh para suami Penyandang Disabilitas, ada yang 

tetap bekerja dengan segala keterbatasan yang 

dimiliki, tentu hal ini memiliki tujuan sesuai dengan 

nilai yang menjadi pedoman hidupnya. Suami 

penyandang disabilitas tersebut paham dan yakin atas 

tujuan dari tindakan tersebut bagi dirinya dan 

keluarganya. Dalam melakukan pekerjaan tersebut 

mereka sadar bahwasannya sebaai kepala keluarga 
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harus bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan 

keluarganya, sehingga ia tahu apa yang harus mereka 

hasilkan sehingga pekerjaan tersebut bisa mencukupi 

kebutuhan keluarganya. 

Dalam momen Internalisasi, Suami 

penyandang disabilitas mulai mengidentifikasi diri di 

dalam dunia sosio-kulturalnya dengan cara menarik 

realitas sosial ke dalam diri menjadi kenyataan 

subjektif. Proses ini berjalan secara alami dalam 

proses konstruksi sosial, dimana sebuah jiwa akan 

berkumpul dengan yang dicederunginya atau dengan 

kata lain manusia memiliki naluri untuk berkumpul 

dan berkelompok dengan orang-orang yang memiliki 

pemahaman yang sama. Maka disini akan muncul 

beberapa tipologi pemahaman suami penyandang 

disabilitas tentang tanggung jawab pemenuhan 

nafkah. 
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Berikutnya tipologi pemahaman tanggung 

jawab nafkah oleh suami Penyandang Disabilitas di 

Kecamatan Siman dibagi menjadi tiga pemahaman 

yaitu: mukallaf, ghairu mukallaf dan pembagian 

tanggung jawab nafkah suami bersama keluarga. 

Setiap diri mereka mempunyai kadar ukuran 

pemahaman dan ciri yang berbeda-beda, yang 

berimplikasi pada fungsi dan peran suami dalam 

pemenuhan nafkah itu sendiri. Di sisi lain, 

pengembangan pemahaman tanggung jawab nafkah 

suami Penyandang Disabilitas dapat dipahami 

melalui pola pemikiran, pengetahuan, dan 

pemahaman agama yang tumbuh di lingkungan 

tempat tinggal mereka. 

Yang pertama adalah pemahaman suami 

Penyandang Disabilitas memandang dirinya sebagai 

mukallaf dengan pemahaman bahwa konsep tanggung 
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jawab nafkah adalah melekat pada suami walaupun 

suami dalam keadaan terbatas secara fisik. 

Pemahaman ini dipegang oleh para suami yang 

memliki latar belakang pendidikan dan paham 

keagamaan yang baik juga status ekonominya 

menengah yaitu para pensiunan Pegawai Negeri Sipil, 

dan juga tukang pijat tuna netra yang ada di Siman. 

Pemahaman ke dua yaitu ghairu mukallaf 

adalah paham suami Penyandang Disabilitas bahwa 

tanggung jawab nafkah bukan menjadi tanggung 

jawab mutlak suami, mengingat kondisi suami yang 

terbatas dan tidak mampu lagi bekerja, atau kesulitan 

dalam interaksi juga tidak cakap dalam melaksanakan 

setiap pekerjaan pribadinya. Pendapat ini dipegang 

oleh para suami Penyandang Disabilitas tuna grahita, 

tipologi ke dua ini memiliki latar belakang 
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pendidikannya biasa atau bahkan awam dalam 

pemahaman agama. 

Sedangkan pemahaman ke tiga adalah 

pemahaman suami Penyandang Disabilitas bahwa 

tanggung jawab pemenuhan nafkah menjadi tanggung 

jawab suami bersama keluarga. Pemahaman ini 

mengambil jalan tengah antara mukallaf dan ghairu 

mukallaf, dengan kata lain suami bukan menjadi 

penanggungjawab mutlak dalam pemenuhan nafkah 

keluarga akan tetapi peran keluarga yang lebih 

diutamakan mengingat keadaan suami yang terbatas, 

namun tidak mengesampingkan usaha-usaha yang 

dilakukan suami dalam pemenuhan nafkah bagi 

keluarganya. Suami juga tetap berusaha bersama istri 

untuk memenuhi nafkah keluarga bersama-sama 

dengan anggota keluarga yang lain. 
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Berdasarkan pemetaan tipologi di atas, 

peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa 

pemahaman suami Penyandang Disabilitas terhadap 

kewajiban nafkah di Kecamatan Siman masuk dalam 

dua tipologi, yakni tipologi mukallaf dan tipologi 

pembagian tanggung jawab nafkah oleh suami 

bersama keluarga. Suami Penyandang Disabilitas 

yang masuk dalam kategori tipologi mukallaf yaitu 

Bapak Rofiuddin, Samsul Hadi, Moh. Arifin, dan 

Ahmad Bidairi. Mereka berpandangan bahwa suami 

wajib memberikan nafkah terhadap istri dan 

keluarganya, meskipun dirinya dalam keadaan 

disabilitas. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri tipologi 

mukallaf. Sedangkan suami Penyandang Disabilitas 

yang masuk dalam kategori tipologi pembagian 

tanggung jawab nafkah oleh suami bersama keluarga 

yaitu Bapak Trimo, Suwaji, dan Jemuah. Menurut 
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mereka, nafkah adalah tanggung jawab bersama, 

antara suami, istri dan keluarga sebab kondisi suami 

tidaklah sempurna. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri 

tipologi pembagian tanggung jawab nafkah oleh 

suami bersama keluarga, yakni suami bukan menjadi 

penanggungjawab mutlak dalam pemenuhan nafkah 

keluarga akan tetapi peran keluarga yang lebih 

diutamakan mengingat keadaan suami yang terbatas, 

namun tidak mengesampingkan usaha-usaha yang 

dilakukan suami dalam pemenuhan nafkah bagi 

keluarganya. Suami juga tetap berusaha bersama istri 

untuk memenuhi nafkah keluarga bersama-sama 

dengan anggota keluarga yang lain. 

Sementara itu, dari ketujuh informan yang 

peniliti kaji, tidak ada tipologi pemahaman tanggung 

jawab nafkah oleh suami Penyandang Disabilitas 

yang masuk dalam tipologi ghoiru mukallaf. 
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B. Saran 

Sebagai sebuah penelitian kualitatif, 

penelitian ini belum menghasilkan teori baru yang 

bersifat substantif, penelitian ini adalah tahap awal 

untuk memasuki tahapan yang lebih dalam, sehingga 

masih diperlukan kajian lebih mendalam. Semoga 

penelitian ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan 

bagi masyarakat umumnya, dan dengan harapan 

semoga penelitian sederhana ini bisa menjadi 

penambah wawasan dan keilmuan bagi peneliti yang 

lain yang ingin mengkaji beberapa masalah tentang 

konstruksi sosial atas makna pemenuhan nafkah oleh 

suami Penyandang Disabilitas
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