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ABSTRAK 

Muqorrobin, Miftahul. NIM. 210111029, 2015, “Pemahaman Masyarakat Desa 

Tanjungsari Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tentang Nafkah 

Suami Terhadap Istri Karir”. Skripsi. Jurusan Syari‟ah, Program Studi 
Ahwal Syahsiyah, STAIN Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Luthfi Hadi 

Aminuddin, M.Ag. 

Kata Kunci : Wanita Karir, Nafkah. 

 Wanita/istri berkarir merupakan wanita yang memiliki profesi pekerjaan 

pasti tidak terlepas dari harta yang dihasilkan dari berkarir tersebut  dan sangat 

erat kaitannya dengan kewajiban nafkah dari suaminya. Fakta yang terjadi di Desa 

Tanjungsari banyak wanita/istri yang bekerja tidak  hanya di dalam negeri namun 

juga di luar negeri mereka bekerja sebagai pencari nafkah utama, sedangkan para 

suami berada di rumah bekerja mencari nafkah tambahan, di mana seharusnya 

suamilah yang wajib memberikan nafkah bagi istrinya. Fakta tersebut menarik 

perhatian penulis untuk mengkajinya dalam sebuah penelitian berbentuk skripsi.  

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana 

perspektif masyarakat tentang istri  berkarir dan status harta yang  diperolehnya di 

Desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? 2. Bagaimana 

pemahaman masyarakat terhadap status nafkah suami terhadap istri yang bekerja 

diluar negeri di desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? 

Penelitian ini dilakukan dengan metode field research (penelitian 

lapangan). Pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 

metode wawancara atau interview yang dilakukan dengan para tokoh masyarakat 

setempat yang terdiri kepala desa, kaur desa dan modin, termasuk juga dengan 

para suami dari istri yang berkarir. 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan, pemahaman tokoh masyarakat 

tentang wanita karir sudah sejalan dengan pendapat  jumhur Ulama‟ bahwa wanita 

karir itu boleh. Sedangkan mengenai status hartanya, mereka berpendapat jika 

harta yang diperoleh dari istri yang bekerja adalah harta bersama. Sedangkan 

pemahaman para suami adalah istri yang bekerja menurut mereka boleh karena 

dengan niatan sebagai membantu perekonomian keluarga, sedangkan mengenai 

status harta dari istri yang bekerja para suami tidak begitu paham. Sedangkan 

mengenai kewajiban nafkah dari suami terhadap istri yang bekerja, para tokoh 

masyarakat berpendapat jika nafkah tersebut tetap wajib, untuk status harta yang 

belum mampu dibayarkan suami dianggap berhutang sampai suami mampu untuk 

membayarnya, sesuai dengan pendapat para imam madzab dan jumhur ulama, 

sedangkan pemahaman para suami berbeda, mereka selama ini tidak paham 

dengan kewajiban-kewajiban nafkah terhadap istri yang bekerja secara mendetail 

mereka kurang paham. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A . Latar Belakang Masalah 

Kata nikah berasal dari bahasa Arab nikāḥ yang merupakan mas >dar 

atau kata asal dari kata kerja nakaḥa. Sinonimnya tazawwaja  kemudian 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai “perkawinan”. Menurut 

bahasa, kata nakaḥa berarti al-ḍamm wa al-tada >khul (bertindih dan 

memasukkan), ada juga yang memberikan istilah al-ḍamm wa al-jam„ 

(bertindih dan berkumpul).
1
 Sedangkan menurut istilah nikah adalah suatu 

akad yang menyebabkan kebolehan berhubungan seksual antara seorang laki-

laki dan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta 

menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya, pendapat ini adalah 

pendapat ulama mutaakhirīn.2 Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3
 

Karena pentingnya sebuah perkawinan, Islam memberi banyak 

peraturan untuk menjaga keselamatan perkawinan, sekaligus hak dan 

kewajiban suami istri dalam perkawinan itu sendiri. Melihat tujuan 

perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal 

                                                           
1
 Rahman Hakim dan Maman Abd. Djaliel, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung:  CV. 

Pustaka Setia, 2000), 11. 
2
 Ibid., 3.  

3
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

(Bandung: Citra Umbara, 2007). 
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abadi berdasarkan Ke-tuhanan Yang Maha Esa, maka terbentuklah 

pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Apabila hak dan 

kewajiban suami istri terpenuhi maka dambaan suami istri dalam berumah 

tangga akan terwujud didasari dengan cinta dan kasih sayang.
4
 

Dalam perkawinan tidak pernah terlepas dari hak dan kewajiban suami 

dan istri, karena perkawinan adalah suatu lembaga yang luhur dalam rumah 

tangga. Tujuan  dari adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan 

kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga, itu bertujuan agar 

pasangan  suami istri bisa saling mengerti dan memahami atas apa yang 

menjadi wewenang masing-masing. 

Perkawinan yang bertanggung jawab menjadi dambaan setiap pasangan 

suami istri. Perkawinan yang bertanggung jawab adalah perkawinan yang 

dapat menjaga hak dan kewajiban masing-masing anggotanya, serta menaruh 

perhatian terhadap lingkungan dimana ia hidup, sehingga akan tercipta 

ketenangan dan kebahagiaan dalam masyarakat.
5
 

Membina rumah tangga memang bukan hanya untuk saling menguasai 

dan memiliki antara satu pihak dengan pihak lain. Perkawinan bukan hanya 

sebagai pemuas nafsu seksual semata, akan tetapi didalamnya terdapat 

banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk 

tanggung jawab nafkah. 

                                                           
4
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , edisi 1, cet. Ke-6 (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2003), 181. 
5
 Zakiyah Daradjat, Perkawinan Yang Bertanggung  Jawab, cet ke-2 (Jakarta: Penerbit 

Bulan Bintang, 1980), 17 
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Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami 

terhadap istrinya, yang merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu 

keluarga, tidak nyaman tanpa ketiga hal tersebut. Hal yang telah disepakati 

oleh Ulama yakni kebutuhan yang wajib dipenuhi suami sebagai nafaqah 

adalah sandang pangan dan papan.
6
 

Nafkah adalah biaya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak 

yang harus dipenuhi kebutuhannya, baik makanan, pakaian, tempat dan 

sejenisnya.
7
 Pemberian nafkah itu wajib hukumnya berdasarkan al-Qur‟an, al 

Sunnah dan Ijma‟.8 

Seperti pada firman Allah SWT, di dalam Q.S al-Baqarah : 233 

   

  

  

Artinya: “Suami wajib memberi makan dan pakaian kepada istri dengan cara 

yang ma‟ruf.9 

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 menetukan tentang 

kewajiban suami terhadap istri yang salah satunya menentukan tentang 

nafkah yang harus ia tanggung, antara lain sebagia berikut: 

Ayat (1) : Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, 

akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting 

                                                           
6
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Isalam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat 

dan Undang-Undang Perkawinan, edisi I, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Premada Media), 169. 
7
 Abdullah bin Abdurrahman al Bassan, Syarah Bulughul Maram, terj. Thahirin Suparta 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 35. 
8
 Al Bassam, Syarah, 44. 

9
 Departemen Agama RI, al-Quran Tajwid dan Terjemahanya  
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diputuskan oleh suami istri bersama 

Ayat (2) : Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup bertumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

Ayat (3) : Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan 

memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 

bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. 

Ayat (4) : Suami dengan penghasilannya menanggung: 

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.
10

 

 

Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah 

dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya 

dan berarti berlakulah akan segala konsekuensinya secara spontan. Istri 

menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkan ikatan perkawinan, istri sudah 

menjadi tanggung jawab suami didalam keluarga, termasuk juga akan hal 

nafkah itu sendiri.
11

 

Secara tekstual, kepemimpinan suami atas istri dalam keluarga merujuk 

Q.S al-Nisa>„ :34: 

      

                                                           
10

 Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: CV. Akademika 

Pressindo, 2010), 80. 
11

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, 166. 



6 

 

 

 

                                       
 

Artinya: “ kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian 

dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada 

Allah lagi memelihara diri. ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah 

memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, 

Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 

pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu 

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 

lagi Maha besar.”12
 

 

Namun demikian, tidak semua rumah tangga berjalan secara normal. Ada 

saja permasalahan yang timbul dengan ketidaknormalan itu. Yang normal saja 

seringkali timbul masalah, apalagi tidak normal. Salah satu ketidak normalan 

dalam rumah tangga, yaitu suami tidak mencari nafkah bagi keluarga, mencari 

nafkah tapi pekerjaan serabutan  seperti kondisi yang terjadi di desa 

Tanjungsari kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo adalah sebaliknya istri 

                                                           
12

 Departemen Agama RI, al-Quran Tajwid dan Terjemahanya . 
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menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, banyak istri yang 

bekerja atau berkarir bahkan menjadi TKW di luar negeri. Hal ini tentunya 

bertolak belakang dengan kodrat suami sebagai seseoarang yang wajib 

memberi nafkah dalam keluarga, meskipun tidak dapat di pungkiri alasan istri 

berkarir adalah masalah ekonomi. Dalam hal ini seolah sudah menjadi trend 

yang biasa atau lazim istri atau wanita berkarir di dalam atau bahkan keluar 

negeri  sedang suaminya berada dirumah mengurus anak, bekerja tidak 

menentu dan bahkan ada yang pengangguran. 

Mayoritas masyarakat Desa Tanjungsari bekerja sebagi petani biasa, 

yang menggantungkan kehidupannya pada lahan pertanian, meski ada juga  

yang bekerja di bidang-bidang yang lain, tetapi di sini diambil yang  mayoritas. 

Disana musim panen hanya terjadi dua kali dalam kurun waktu  satu tahun, 

sehingga dapat dikatakan kebutuhan lebih besar dari penghasilannya bila 

melihat dari gambaran diatas. Sebenarnya tidak hanya di  Desa Tanjungsari 

saja yang memiliki kasus seperti ini, di desa lain di Kecamatan  Jenangan ada 

juga desa yang masyarakatnya menjadi TKW. Namun menurut  pengamatan 

yang penulis lakukan tidak sepesat perkembangannya seperti  di Desa 

Tanjungsari, dan juga Desa Tanjungsari dapat dikatakan sebagai transeter dari 

desa-desa lain.  

Hal di atas menjadi alasan tersendiri bagi penulis dalam pemilihan lokasi 

tersebut, dan istri menjadi TKW dalam kurun waktu lima tahun terakhir 

jumlahnya semakin meningkat. Beberapa dari masyarakat demi mencukupi 

kebutuhannya dengan menjadi TKW di luar negeri yaitu: di Hongkong, 
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Malaysia, Singapura, Taiwan dan Hongkong yang mendominasi sebagai tujuan 

negara yang dijadikan tempat untuk mengadu nasib mereka.
13

 

Mereka mengabdikan dirinya dan semua yang ada sebagai pertaruhan di 

negeri orang demi terpenuhinya nafkah keluarga meski sifatnya hanya 

sementara. Terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga, maka istri tidak 

dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah 

tangga untuk sementara waktu, dengan munculnya fenomena tersebut maka 

mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga juga 

terjadi pergeseran peran dan fungsi, suami mengurus masalah rumah tangga 

dan istri mencari nafkah untuk keluarga dengan menjadi TKW. Di Desa 

Tanjungsari Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo kurang lebih terdapat 

sekitar lima puluh wanita bekerja menjadi TKW.  

Istri yang bekerja menjadi TKW rata-rata mendapatkan izin dari suami, 

dan ada persetujuan diantara keduanya. Semua tahu bahwasanya bekerja 

menjadi TKW memiliki resiko yang cukup tinggi dari segi keselamatan, tetapi 

mereka tidak mempedulikan itu semua, karena demi terpenuhinya kebutuhan 

keluarga.
14

 

Mayoritas dari penduduk tersebut memang berasal dari desa dan 

kurangnya informasi dari dunia luar terutama dalam hal TKW, mereka hanya 

mengikuti jejak-jejak para TKW sebelumnya yang ada di desa tersebut, jadi 

dapat disimpulkan mereka tanpa sepengetahuan apapun mengenai TKW itu 

sendiri. Mereka hanya melihat kesuksesan dibalik perjuangan yang begitu 

                                                           
13

 Wawancara dengan Imam Kambali, Sekdes Tanjungsari, jenangan, Ponorogo, Tanggal 

4 Mei 2015. 
14

 Ibid 
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keras, meski kemungkinan adanya kehawatiran mereka hilang dan juga 

terlantar, namun yang menjadi TKW di Desa Tanjungsari belum pernah ada 

yang menjadi korban kekerasan saat menjadi TKW. 

Berangkat dari  latar belakang diatas serta melihat kenyataan melalui 

pengamatan sementara, penyusun tertarik mengangkat judul Pemahaman 

Masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

Tentang Nafkah Suami Terhadap Istri Karir. Melalui penelitian ini penyusun 

mencoba mengekplorasi tentang pemahaman masyarakat mengenai wanita 

karir  serta status harta yang diperolehnya dan  kewajiban suami dalam 

menafkahi istri yang berkarir. 

 

B. Rumusan Masalah. 

1. Bagaimana perspektif  masyarakat tentang istri  berkarir dan status harta 

yang diperolehnya di Desa Tangjungsari Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo? 

2. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap status nafkah suami terhadap 

istri yang bekerja diluar negeri di desa Tanjungsari kecamatan Jenangan 

kabupaten Ponorogo? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perspektif masyarakat tentang istri berkarir yang ada di 

desa Tanjungsari kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo dan status 

harta yang diperoleh istri. 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemahaman masyarakat tentang 

kewajban nafkah suami menanggapi banyaknya wanita karir di desa 

Tanjungsari kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian. 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menambah literatur dan ilmu 

pengetahuan tentang wanita karir dan kewajiban nafkah suami 

terhadapnya sebagai bahan referensi (acuan) dalam melakukan penelitian 

di kemudian hari. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

informasi pemikiran kepada masyarakat umum khususnya para praktisi, 

mengenai konsep wanita karir dan kewajiban nafkah suami terhadapnya. 

 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapat 

gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin 

dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya 

pengulangan materi penelitian secara mutlak. 
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Sepanjang pengetahuan penulis belum ada peniliti yang meneliti tentang 

Pemahaman Masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan Kabupaten 

Ponorogo Tentang Nafkah Suami Terhadap Istri Karir. Namun demikian ada 

karya tulis yang membahas tentang peran istri dalam mencari nafkah di luar 

rumah secara umum banyak ditemukan, baik mengenai pengertian dan hukum 

nafkah, kedudukan istri dalam rumah tangga. Seperti dalam skripsi Lutfiana 

membahas tentang pandangan hukum Islam dan tinjauan hukum Islam 

terhadap kedudukan istri sebagai penanggung jawab keluarga. Dalam skripsi 

ini menjelaskan dibolehkannya istri bekerja membantu suami untuk mencari 

nafkah tambahan dengan syrat suami harus rela dan sesuai dengan kodrat dan 

ketentuan shar‘i dan status harta hasil usaha istri adalah s}odaqah istri terhadap 

suaminya atau sebagai hadiah apabila istri rela terhadap harta yang digunakan 

suaminya atas izinnya, namun apabilia istri tidak rela maka uang tersebut 

menjadi hutang suami yang harus dibayarnya.
15

 

Skripsi kedua ditulis oleh Titin Agustin dengan judul “Peran Wanita di 

Luar Rumah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di kelurahan Banyudono 

Kabupaten Ponorogo), dalam skripsi ini membahas tentang alasan peran wanita 

diluar rumah dan seberapa besar pengaruh peran wanita perspektif Islam di 

Kelurahan Banyudono kabupaten Ponorogo, dimana disitu alasannya adalah 

karena ekonomi keluarga  dan pengaruhnya yaitu kurangnya kasih sayang bagi 

anak-anak yang menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga.
16

 

                                                           
15

 Lutfiana,” Istri yang Bekerja Membantu Memberi Nafkah Keluarga (Perspektif Hukum 

Islam)”, (Skripsi Jurusan Syariah, STAIN Ponorogo, 2006). 
16

 Titin agustina, “Peran Wanita di Luar Rumah Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi 

Jurusan Syariah, STAIN Ponorogo, 2007). 
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Skripsi ketiga ini dari saudara Na‟am Bashori pada tahun 2007 dengan 

judul “Nafkah Istri Terhadap Suami (studi Pemikiran Ibn Hazm Dalam Kitab 

Al-Muhalla). Disini dijelaskan tentang pemikiran yang digunakan Ibn Hazm 

dalam menetapkan hukum nafkah istri terhadap suami.
17

 

Kemudian skripsi dari Hindun Muzayyanah dengan judul “Pandangan 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ponorogo Tentang Peran Istri Dalam Mencari 

Nafkah Sebagai TKW. Dalam skripsi ini dijelaskan hukum istri mencari nafkah 

menurut sebagian ulama MUI Ponorogo mengatkan bahwa istri mencari nafkah 

jika suami mampu memenuhi kewajibannya dalam mencari nafkah baik izin 

maupun tanpa izin suami kecuali dharurah sedangkan ulama MUI Ponorogo 

lain mengatakan diharamkan bagi istri mencari nafkah jika tidak mendapat izin 

dari suami tetapi jika suami mengizinkan maka hukumnya mubah. Sedang 

status hasil istri menjadi milik istri menurut ulama MUI Ponorogo, sedangkan 

menurut ulama MUI Ponorogo lain mengatakan status harta hasil istri yang 

dimiliki sama dengan persetujuan istri.
18

 

Dari hasil kajian pustaka dan menelaah hasil-hasil penilitian di atas, 

bahwa penelitian yang penyusun  lakukan agak berbeda dengan skripsi-skripsi 

diatas, memang hampir ada kesamaan dengan skrispsi terakhir diatas namun 

ada perbedaan yang perlu digaris bawahi bahwa dalam skripsi karya Hindun 

menjelaskan tentang pandangan ulama MUI sedangkan yang penyusun bahas 

tentang bagaimana pemahaman masyarakat khususnya suami tentang  

                                                           
17

 Na‟am Bushori, “Nafkah Istri Terhadap Suami (Studi Pemikiran Ibn Hazm Dalam 

Kitab Al-Muhalla)”,  (Skripsi Jurusan Syariah, STAIN Ponorogo, 2007) 
18

 Hindun Muzayyanah, “Pandangan MUI Ponorogo Tentang Peran Istri Dalam Mencari 

Nafkah Sebagai TKI”,  (Skripsi Jurusan Syariah, STAIN Ponorogo, 2009). 
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kewajiban menafkahi keluarga dimana suami sebagai kepala keluarga. 

Disinilah penulis menganggap penting untuk diangkat judul skripsi dengan 

judul “Pemahaman Masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo Tentang Nafkah Suami Terhadap Istri Karir” 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam rangka mempermudah pemahaman, metode yang digunakan antara lain. 

1. Jenis Penelitian 

Adapun penulisan karya ilmiah ini dengan menggunakan metode 

penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan terjun langsung ke daerah obyek penelitian, guna memperoleh data 

yang berhubungan dengan berbagai permasalahan yang penulis bahas yaitu 

tentang nafkah suami terhadap istri karir.  

2. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data di sini adalah subjek dari mana 

data diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Data Primer 

Data primer yaitu sumber penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat 

berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok. Hasil 

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil 
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penguji.
19

 Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan 

menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan 

dengan para tokoh masyarakat, termasuk juga dengan suami dari istri 

karir di Desa Tanjungsari dan orang-orang yang dianggap berkompeten.  

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung 

dari objek penelitian, akan tetapi melalui orang kedua baik berupa 

informan atau buku literatur yaitu buku-buku, artikel, surat kabar dan 

lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan.
20

 Berkaitan dengan hal ini 

maka data sekunder yang digunakan dalam penlitian ini berupa 

literatur-literatur ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan tidak lupa pula 

fatwa-fatwa ulama Islam dan cendekiawan muslim yang berkaitan 

dengan wanita karir dan aturan-aturannya yang berlaku, khususnya 

yang berkaitan dengan kewajiban nafkah suami terhadapnya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapat informasi 

secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada 

responden.
21

 Didalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan 

wawancara langsung dengan responden utama yaitu masyarakat desa 

Tanjungsari Kecamatan Jenangan kabupaten Ponorgo. 

                                                           
19

Gabriel Amin Silalahi, Metode Penelitian dan Studi Kasus (Sidoarjo: CV. Citra Media, 

2003), 57. 
20

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 12.   
21

 P.Joglo Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2004) 39. 
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b. Trianggulasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada.
22

 Didalam penelitian ini peneliti menggabungkan 

hasil penelitian baik itu wawancara ataupun dokumen dengan sumber 

data yang telah ada. 

4. Data yang dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan bersifat verbal dan non-verbal. Pada 

umumnya yang diutamakan ialah data verbal yang diperoleh melalui 

percakap atau tanya jawab. Percakapan itu dapat dicatat dalam buku tulis 

atau direkam dengan tape-recorder. Data non-verbal tidak kurang 

pentingnya. Ucapan seseorang sering disertai oleh gerak-gerik badan, 

tangan atau perubahan wajah. Hal ini diperlukan pengalaman, ketajaman 

pengamatan dan kepekaan  untuk membaca pesan-pesan non-verbal yang 

halus.
23

 

5. Analisa Data 

Setelah data-data sudah terkumpul dimana data tersebut dianggap 

kredibel, maka tahap selanjutnya adalah dianalsis dengan menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Data Reduction (reduksi data) adalah merangkum, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola-

polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

                                                           
22

 Ibid, 330 
23

 S.Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif  (Bandung: Tarsito 1996) , 69. 
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memudahkan peneliti melakukan pemgumpulan selanjutnya dan 

mencarinya apabila diperlukan.
24

 

b. Data display (penyajian data) adalah kesimpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.
25

 

c. Conclusion Drawing (penarikan kesimpulan) adalah analisis data 

terus-menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk 

menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan pola terjadi. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan 

suatu penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.
26

 

 

G.  Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara umum dan untuk mempermudah 

dalam pembahasannya mengenai penelitian ini, penulis membuat sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

Bab Pertama : Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan arah 

yang ingin dicapai dalam penelitian, dimana hal ini 

akan menguraikan beberapa hal, yaitu latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, keguanaan 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

                                                           
24

 Sugiono , Metode Penelitian Pendidikan, 338 
25

 Ariesto, Terampil Mengolah Data , 12 
26

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidkan, 345. 
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Bab kedua : Berisi tentang tinjaun umum tentang teori wanita karir 

dan nafkah menurut Islam, meliputi pengertian wanita 

karir, macam-macam wanita karir, dasar hukum wanita 

karir dan pengertian nafkah, syarat-syarat hak nafkah, 

kewajiban suami memberi nafkah, kadar nafkah. 

Bab Ketiga : Pemahaman masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan 

Jenangan kabupaten Ponorgo. Pada bab ini memaparkan 

profil desa dan pemahaman masyarakat desa 

Tanjungsari Kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo 

mengenai istri berkarir dan nafkah suami terhadap istri. 

Bab Keempat : Bab ini berisi tentang analisa tentang pemahaman 

masyarakat mengenai istri berkarir dan kewajiban 

nafkah suami terhadap istri di desa Tanjungsari 

Kecamatan Jenangan kabupaten Ponorgo. 

Bab Kelima : Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan 

skripsi ini, dalam bab ini berisikan mengenai 

kesimpulan untuk menjawab pokok masalah yang 

diteliti. Setelah itu, dikemukakan juga saran-saran 

terkait dengan persoalan yang penulis kaji. 
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BAB II 

KONSEP WANITA/ISTRI BERKARIR DAN NAFKAH SUAMI 

TERHADAP ISTRI DALAM ISLAM 

 

A. Wanita Berkarir Dalam Islam 

1. Pengertian Wanita Karir 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Karir berasal kata latin 

(Belanda) yang berarti pertama, perkembangan dan kemajuan dalam 

kehidupan, pekerjaan dan jabatan. Kedua, Pekerjaan yang memberikan 

harapan untuk maju.
27

 Selain itu kata karir selalu dihubungkan dengan 

tingkat atau jenis pekerjaan seseorang. Wanita karir berarti wanita yang 

berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha dan perusahaan)
28

 

Beberapa ciri wanita karir: 

1. Wanita karir melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu 

kemajuan. 

2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan-kegiatan 

profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik dibidang 

polotik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, 

sosial, budaya pendidikan, maupun dibidang-bidang lainnya. 

                                                           
27

Utami Munandar, Wanita Karir Tantangan dan Peluang, Wanita dalam masyarakat 

Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Pres, 2001), 301. 
28

Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer  (Jakarta: 

English Press, 1991), 1125. 
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3. Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karir adalah pekerjaan 

yang sesuai dengan keahliaanya dan dapat mendatangkan kemajuan 

dalam kehidupan, pekerjaan atau jabatan. 

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa “wanita karir” adalah 

wanita yang menekuni suatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh 

keahliah tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam 

hidup, pekerjaan atau jabatan. 

Pengertian wanita karir sebagaimana diatas, nampaknya tidak 

identik dengan “wanita bekerja”. Menurut Omas Ihromi, wanita pekerja 

adalah mereka yang hasil karyanya akan mendapatkan imbalan uang.
29

 

Meskipun imbalan tersebut tidak langsung diterimanya. Ciri-ciri wanita 

pekerja inilah ditekankan pada hasil berupa imbalan keuangan, 

pekerjaanya tidak harus ikut dengan orang lain ia bisa bekerja sendiri 

yang terpenting dari hasil pekerjaannya menghasilkan uang dan 

kedudukannya bisa lebih tinggi dan lebih rendah dari wanita karir, seperti 

wanita yang terlibat dalam perdagangan. 

Sedangkan wanita yang disebut dengan “Tenaga Kerja Wanita” 

(TKW) adalah wanita yang mampu melakukan pekerjaan didalam 

maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Ciri wanita ini adalah kemampuan 

melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, 

                                                           
29Omas Ihromi, “Wanita Bekerja dan Masalah-masalahnya” dalam Teoty Hearty Nurhidi 

dan Aida Fitalaya s. Hubeis (editor), Dinamika Wanita Indonesia , (Jakarta : Pusat Pengembangan 

Sumberdaya Wanita, 1990), 38. 
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berpenghasilan lebih tinggi bahkan mempunyai kedudukan yang lebih 

tinggi yang berpenghasilan besar dan tidak  identik dengan babu atau 

pembantu rumah tangga, dokter, para ahli wanita dan sejenisnya sebagian 

tenaga kerja wanita masuk dalam kategori ini. 

Meskipun ada perbedaan antara wanita karir, wanita pekerja dan 

tenaga kerja namun tidak berarti mereka terpisah secara diametral.Bisa 

saja wanita karir justru dari TKW atau dari wanita bekerja. Seorang 

tenaga kerja wanita yang bekerja di sebuah perusahaan bisa saja pada 

mulanya ia hanya pesuruh kemudain meningkat menjadi manager. Maka 

peningkatan tersebut juga merupakan karir dari TKW.
30

 Demikian pula 

wanita bekerja yang karena ia giat dan gigih serta tekun dalam 

pekerjaannya sehingga ia meningkat terus menjadi profesional dalam 

bidangnya, maka peningkatan ini juga merupakan peningkatan karir, yang 

jelas ketiga ciri wanita diatas memiliki kesamaan yaitu mereka giat dan 

gigih bekerja untuk memperoleh kemajuan. 

Peran wanita karir adalah bagian yang dimainkan dan cara 

bertingkah laku wanita didalam pekerjaan untuk memajukan dirinya 

sendiri. Wanita karir memiliki peran rangkap, yaitu peran yang melekat 

pada kodrat dirinya yang berkaitan dengan rumah tangga dan hakikat 

keibuan serta pekerjaanya diluar rumah.Dengan demikian seorang wanita 

                                                           
30

Tenaga Kerja Wanita Indonesia, Kerja sama Kantor kantor Mentri Muda Urusan 

Peranan Wanita dengan Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional Lembaga Pengetahuan Indonesia 

(Jakarta, 1982), 3. 
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karir harus memenuhi berbagai persyaratan dan tidak mungkin dimiliki 

setiap wanita.
31

 

Syarat-syarat menjadi wanita karir meliputi:
32

 

1. Memiliki kesiapan mental; 

a. Wawasan yang memadai tentang bidang yang digelutinya beserta 

kaitannya dengan aspek-aspek yang lain. 

b. Keberanianmemikul tanggung jawab dan tidak bergantung pada 

orang lain. 

2. Kesiapan jasmani, seperti kesehatan jasmani serta stamina yang 

memadai untuk menekuni bidang pekerjaan tertentu. 

3. Kesiapan sosial. 

a. Mampu  mengembangkan keharmonisan hubungan antara karir 

dan kegiatan rumah tangga. 

b. Mampu menumbuhkan saling pengertian dengan keluarga dekat 

dan tetangga. 

c. Memiliki pergaulan yang luas tetapi dapat menjaga martabat diri 

sehingga terhindar dari fitnah dan gosip. 

d. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang terkait. 

4. Memiliki kemampuan untuk selalu meningkatkan prestasi kerja demi 

kelangsungan karir dimasa depan. 

5. Menggunakan peluang dan kesempatan dengan baik. 

                                                           
31

Ray Sitoresmin Prabuningrat, Sosok Wanita Muslimah Pandangan seorang Artis 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), 56. 
32

Ibid. 
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6. Mempunyai pendamping yang mendukung dengan gagasan baru. 

 

Motivasi yang mendorong wanita terjun ke dunia karir antara lain: 

1. Pendidikan. Pendidikan dapat melahirkan wanita karir dalam berbagai 

lapangan kerja. 

2. Terpaksa oleh keadaan dan kebutuhan yang mendesak, karena 

keadaan keuangan tidak menentu atau perndapatan suami tidak 

memadai/mencukupi kebutuhan, atau karena suami telah meningggal 

dan tidak meningggalkan harta untuk kebutuhan anak-anak dan rumah 

tangga. 

3. Untuk ekonomis, agar tidak tergantung pada suami, walaupun suami 

mampu memenuhi segala kebuyuhan rumah tangga, karena sifat 

wanita, adalah selagi ada kemampuan sendiri, tidak ingin selalu 

meminta kepada suami. 

4. Untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. 

5. Untuk mengisi waktu luang. 

6. Untuk mencari ketenangan dan hiburan. 

7. Untuk mengembangkan bakat.
33

 

 

2. Macam-macam Wanita Karir 

Setelah memperlajari pengertian wanita karir dan membandingkan 

nya dengan wanita bekerja dan tenaga kerja wanita, maka untuk 

                                                           
33

Huzaemah T.Yanggo, Fiqih Perempuan Kontemporer (Yogyakarta: Almawardiprima, 

2001), 94. 
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membahas wanita karir perlu dilihat terlebih dahulu tipe-tipe wanita karir 

karena inti wanita karir adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan 

profesi. Wanita karir dibedakan kepada beberapa macam, yaitu : 

a. Wanita yang perlu berpenampilan menarik atau tidak. 

Dalam kenyataannya ada wanita karir yang memang perlu tampil 

dengan pakaian indah, baik dan menarik, sehingga ia dapat menjalin 

relasi yang banyak dan meningkatkan karirnya, seperti misalnya 

wanita yang menjadi pimpinan dalam perusahaan, wanita yang 

mengandalkan penampilan dalam karirnya seperti penari, penyanyi 

dan peragawati. 

b. Wanita karir yang berhubungan langsung dengan orang lain dan tidak 

dalam mengembangkan dan meningkatkan karir, ada wanita yang 

harus berhubungan langsung dengan orang lain seperti misalnya 

dosen, dokter, peneliti lapangan. Adapun wanita karir yang tidak 

berhubugan langsung dalam membina karirnya, seperti misalnya 

penulis buku, desainer, pelukis. 

c. Wanita karir yang membina karirnya dalam rumah dan diruangan 

tertentu dan tidak.
34

 

Untuk memperjelas kedudukan wanita karir ada pengklarifikasian 

keberadaan wanita karir yang dibedakan menjadi dua bentuk:
35

 

1. Wanita karir yang tidak terikat dengan  tali pernikahan, 

maksudnya adalah wanita yang belum pernah menikah atau wanita 
                                                           

34
Ibid, 27 

35
Utami Munandar, Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan 

Kesempatan  (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), 302. 
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yang pernahmenikah tetapi telah terjadi proses perceraian/talak 

yang aktif dalam bekerja pada bidang pekerjaan tertentu sesuai 

dengan keahlian dan ketrampilan yang dimilikinya. Karena tidak 

ada ikatan pernikahan, maka wanita yang tergolong dalam 

golongan ini dapat bekerja bebas tanpa ada keterikatan dan 

tanggung jawab kepada siapapun. 

2. Wanita karir yang terikat dengan tali pernikahan, maksudnya 

adalah wanita yang telah melangsungkan pernikahan dengan 

seorang pria yang ditandai dengan adanya proses akadnikah yang 

didalamnya terjadi sebuah ikatan lahir batin antara si wanita dan 

pria. Dari inilah pasangan suami istri mempunyai hak dan 

kewajiban masing-masing. Karena telah menjadi pasangan suami 

istri maka keduanya mempunyai keterikatan, terutama keterikatan 

dalam hal penyeimbang pemenuhan hak dan kewajiban diantara 

keduanya.
36

 

 

3. Dasar Hukum kedudukan Wanita Karir Dalam Islam  

Wanita dan pria diciptakan oleh Allah SWT, sebagaimana 

diciptakanya H{awa dan Adam As, untuk saling tolong menolong dalam 

menempuh bahtera kehidupan sebagai khalifah dibumi, mengusai segala 

yang patut dan menyingkirkan segala yang tidak sesuai dengan ketentuan 

                                                           
36Bauna‟i, “Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam,”Keislaman dan Keilmuan 

KARSA (2001), 99. 
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Allah SWT. Keduanya saling mencari dan melengkapi sesuai dengan 

ketentuan dan aturan Allah.
37

 

Al-Qur‟an mengakui adanya perbedaan antara pria dan wanita, 

dalam konteks ini perbedaan tersebut menantang untuk dikupas dalam 

struktur hak dan kewajiban individu dan sosial. Seorang laki-laki 

memperoleh lebih besar dari perempuan, mengingatr seorang laki-laki 

harus menanggung atau mencari nafkah untuk keluarga sendiri, serta 

saudara-saudaranya. 

 Kedudukan wanita dalam Islam dijelaskan dalam surat al-Taubah 

ayat 71, firman Allah : 

                             
 

 
 

Artinya: dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang 

lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang 

munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada 

Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
38

 

 

                                                           
37Juwariyah Dahlan, “Wanita Karir,” Jurnal IAIN Sunan Ampel, XII (1994), 67. 
38

Departemen Agama RI, al-Quran Tajwid dan Terjemahanya, 
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 Ayat diatas dapat dipahami, bahwa pria dan wanita saling tolong 

menolong, terutama dalam suatu rumah tangga dan mempunyai tugas dan 

kewajiban yang sama untuk menjalankan amar ma‟ruf nahi munkar. 

Namun ada perintah Allah yang ditujukan kepada masing-masing 

individu, yakni hubungan vertikal seperti mengerjakan shalat, puasa, dll. 

Masing-masing individu mempunyai kewajiban seperti yang dijelskan 

dalam surat an-Nisa>‟ ayat 124,  

                  
 

Artinya: dan apabila diturunkan suatu surat, Maka di antara mereka 

(orang-orang munafik) ada yang berkata: "Siapakah di antara kamu 

yang bertambah imannya dengan (turannya) surat ini?" Adapun orang-

orang yang beriman, Maka surat ini menambah imannya, dan mereka 

merasa gembira.
39

 

 

Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa karya wanita dalam bentuk 

apapun dilakikannya adalah menjadi miliknya dan bertanggung jawab 

atas kerjanya itu, diantaranya adalah masalah ibadah, tidak tergantung 

pada pihak pria namun pada amalnya. 

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan perempuan pada masa Nabi 

Muhammad SAW cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat 

secara langsung dalam peperangan, bahu-membahu bersama laki-laki, 

ada yang bekerja sebagai perian pengantin, bidan dan admnistrasi 

                                                           
39

Departemen Agama RI, al-Quran Tajwid dan Terjemahanya, 
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pemerintah. Nama-nama seperti Ummu  Salamah (istri Nabi). Lailal al-

Ghifariyah tokoh yang tercatat dalam peperangan.Ummu Salam binti 

Malhan bekerja sebagai perias pengantin. Bidang perdangan nama iatri 

Nabi yang pertama Kha >dijah binti Khuwalid tercata sebagai seorang yang 

sukses. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh perempuan yang mempunyai 

karir cemerlang.
40

 

Ada beberapa keadaan yang memperbolehkan bahkan 

mengharuskan wanita bekerja, M. Qutb seperti yang dikutip oleh Quraish 

Shihab menjelaskan bahwa perempuan pada zaman Nabi Muhammad 

pun bekerja karena keadaan menuntut mereka bekerja, keadaan tersebut 

antara lain adalah kebutuhan masyrakat, atau karena sangat 

membutuhkan pekerjaan yang mana tidak ada yang menanggung biaya 

hidupnya atau yang menanggung tidak mampu mencukupi 

kebutuhannya.
41

 

Skema kehidupan yang digambarkan oleh Islam terdiri atas 

seperangkat hak dan kewajiban.Setiap manusia yang menerima dengan 

sendirinya terikat oleh itu. Islam secara umum mengajarkan hak dan 

kewajiban, yakni hak tuhan, dimana manusia wajib memenuhinya, hak 

manusia sendiri, hak orang lain atas seseorang dan hak manusia terhadap 

alam sekitarnya. Dalam praktik Islam mengedepankan keseimbangan 

antara hak dan kewajiban tersebut.Penekanan terhadap salah satu aspek 

                                                           
40

M.Quraish Sihab, Membumikan Al-Qur‟an (Jakarta: Mizan,1992), 275. 
41

M.Quraish Sihab, Wawasan Al-Qur‟an (Bandung: 1998), 306. 
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saja, hampir tidak ditemui dalam kerangka Isalam.Jika persoalan hak 

dibicarakan selalu dalam perspektif tegaknya kewajiban.
42

 

Kerja merupakan suatu kebutuhan pokok manusia, kemajuan suatu 

bangsa diukur dari tingkat produktifitas kerjanya disegala lapangan 

kehidupan, karena itu sepanjang sejarah peradaban manusia diketahui 

bahwa peradaban yang maju adalah yang bisa menghargai kerja 

proposional.
43

 

Manusia adalah makhluk hidup yang diantara tabiatnya adalah 

berfikir dan berkerja.Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada pria 

dan wanita untuk bekerja.
44

Perkerjaan merupakan salah satu sarana 

memperoleh rezeki dan sumber kehidupan yang layak dan dapat pula 

bahwa bekerja adalah kewajiban dan kehidupan.
45

 

Islam menjadikan bekerja sebagai hak dan kewajiban individu, 

dengan demikian antara pria dan wanita mempunyai hak yang sama 

dalam bekerja. Jadi, Islam tidak membedakan dalam pembuatan syari‟ah 

(tashri>„) antara pria dan wanita, kedua sama mendapatkan pahala. 

Dengan bekerja wanita dapat beramal, bersedekah baik kepada 

keluarganya atau bahkan kepada suami dengan memenuhi belanja hidup 

keluarganya sebagaimana Siti Kha>dijah istri Nabi Muh}ammad SAW, 

                                                           
42

Abdul Salam Arief, Reintreprestasi Nas dan Bias Gender Dalam Hukum Islam 

(Yoyakarta: IAIN Press, 2001), 35. 
43

Ray Sitoresmi Syukri Fadhali, Sosok Wanita Muslimah Pandangan artis (Yogyakarta: 

PT. Tiara Wacana, 1993), 53 
44

Yusuf Qordhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer , terj. As‟ad Yasin, et. al.  (Jakarta: Gema 
Insane Press, 1996), 42. 

45
Abd. Hamid Mursi, Sumber Daya Manusia yang Produktif, Pendekatan Al-Qur‟an dan 

Sains (Jakarta: Gema Insane Press, 1996), 35. 
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beliau membantu Nabi dalam dakwah membelanjakan hartanya untuk 

kepentingan umat Islam. 

Selain itu, wanita merupakan separuh dari masyarakat dan Islam 

tidak pernah menggambarkan akan mengembbalikan setengah dari 

anggota masyarakat serta menetapkan beku dan lumpuh lantas dirampas 

kehidupannya.
46

 

Hanya saja, wanita Islam memiliki profil sendiri yang berbeda 

dengan wanita lainya.Wanita Islam bukan wanita biasa dan tidak dapat 

diukur dengan penilaian manusia.
47

Wanita Islam adalah wanita yang 

mampu berperan dalam masyarakat, hal ini telah dibuktikan dalam 

sejarah betapa wanita Islam telah berperan dalam masyarakat didalam 

berbagai bidang. 

Syekh Muh}ammad Al-Ghaza>li>, salah seorang ulama kontenporer 

yang diakui otoritasnya, mengemukakan empat hal dalam kaitan kerja 

wanita. 

1. Wanita tersebut memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki 

oleh wanita dan pria. 

2. Pekerjaan yang dilakukannya hendaklah yang layak bagi wanita, 

seperti pendidikan dan bidan. Bahkan Muh}ammad Al-Ghaza>li> 

mengutip pakar hukum Islam, Kamaludin Ibn Al-H{uman, “Suami 

tidak boleh melarang istrinya untuk melakukan pekerjaan yang 
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sifatnya fardhu kifayah yang khusus berkaitan dengan wanita, seperti 

menjadi bidan”. Namun tentu saja ketika bekerja, wanita harus tampil 

dengan sikap dan pakaian terhormat. 

3. Wanita bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaannya. 

Terlihat di pedesaan dimana istri membantu suamu dalam usaha 

pertanian dan semacamnya. 

4. Bahwa wanita perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya, jika tiadak ada yang menjamin kebutuhannya, atau 

kalaupun ada namun tidak mencukupi.
48

 

Dengan demikian tidak ada larangan dalam Islam mengenai 

keluarnya wanita untuk bekerja, asalkan memenuhi ketentuan syari‟at 

dalam pergaulan dengan masyarakat.Pandangan ini, wanita Islam dapat 

berperan aktif diberbagai bidang kehidupan baik politik, sosial, budaya 

dan agama. 

Pendapat ulama mengenai wanita karir ada dua golongan, yaitu: 

Kelompok ulama misalnya Abba >s Mahmud al-„Aqqa>d, Mustafa al-

Siba„i >, Muh}ammad al-Bai > dsb.Berpendapat bahwa, wanita bekerja 

meninggalkan rumah itu segi mudharatnya lebih besar daripada 

manfaatnya, dengan alasan bahwa wanita harus tinggal dirumah untuk 

menjaga anak dan rumah tangga, agar pada saat suami datang dari kerja, 
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istri sudah tetap cantik.Namun syaratnya suani harus sudah mencukupi 

segala kebutuhan rumah tangga, bahkan kecantikan istri tidak boleh 

terusik atau terkurangi sedikitpun karena kerja dan lelah.
49

 

Kelompok kedua (moderat) misalnya Mah }mad al-Bandari>, 

Muh}ammad Rifa„ah Rafi‟at T {ahtawi >, Qasim „Amin, Mumtaz „Ali>, 

Ah}mad Shauqi >, H{afiz > Ibrahim, M.Quraish Sihab, Zakiah Drajat, As-

Sakhawi, „Athiyah al-Abrashi >, dsb. Mengatakan bahwa, wanita yang 

berkarir lebih baik dan bermanfaat daripada tidak berkarir dan 

menganggur. Lain yang dikemukakan oleh Zakiah Drajat: “Wanita 

menganggur mengakibatkan menghayak hal yang tidak realitas 

menyebabkan sakit jiwanya, oleh sebab itu bekerja lebih baik daripada 

menjadi penghayal dan peminta-minta. Alasan M. Quraish sihab, Rifa‟ah 

rafi‟ at- Tahtawi, Jamaluddi>n Muh}ammad mah}mud, Ah}mad Shauqi> ialah 

wanita boleh bekerja jika dituntut oleh masyarakat atau pekerjaan itu 

membuthkan wanita bekerja asalkan wanita dapat menjaga diri dan 

lingkungan.
50

 

Dua pandangan diatas menunjukkan bagaiman dalam masyarakat 

terdapat perbedaan pendapat dalam memandang persoalan tentang wanita 

karir, pendapat pertama memberikan sedikit kebebasan terhadap wanita 

dan otoritas suami terhadap Isalam sangat besar.Sedangkan pendapat 
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kedua tidak terlalu otoriter dan memberikan kebebasan bagi wanita untuk 

berkarir karena fenomena saat ini wanita karir telah banyak memainkan 

peranannya dalam membangun dalam segala aspek yang dibutuhkan 

masyarakat.Mengabaikan wanita dan tidak melibatkannya dalam 

kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, berarti menyiakan palign 

tidak setengah dari potensi masyarakat. 

Ada juga beberapa fatwa ulama tentang istri yang bekerja:
51

 

1. Fatwa „Abdul „Azi >z bin Baz. 

Diantara fatwanya sebagai ketua umum pada kantor penelitian ilmiah, 

fatwa, dakwah dan bimbingan Kerajaan Arab Saudi, adalah: 

a. Wanita yang bekerja di sektor pekerjaan laki-laki adalah perkara 

yang bahaya bagi masyarakat Islam karena dapat enimbulkan 

perzinaan dan dekadensi moral. Allah menciptakan wanita 

dengan struktur khusus untuk pekerjaan didalam rumah. 

b. Suami bertugas berusaha dan mencari nafkah, sedangkan istri 

bertugas mendidik anak dan menciptakan rasa kasih sayng, 

menyusui dan mendidik anak-anaknya. 

c. Pekerjaan yang sesuai dengan kodrat wanita diantaranya adalah 

sebagai pendidik untuk anak-ananya yang masih kecil, sebagai 

tata usaha sekolah, dokter atau perawat. Berkumpulnya antara 

laki-laki dan wanita dalam ikatan pekerjaan dan berpergian akan 
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mengakibatkan terjerumusnya mereka kedalam masalah yang 

bertentangan dengan perintah Allah. 

2. Fatwa „Abdul H{ami >d Kasyk 

Apabila wanita diperlukan untuk bekerja dan pekerjaannya 

sangat membutuhkan keahliannya serta sesuai dengan kodrat, adab 

sopan santun dalam berbicara, berpakaian dan ia juga sangat 

membutuhkan biaya untuk kehidupannya maka ia boleh melakukan 

pekerjaan diluar rumah. 

3. Fatwa „Abul A„la al-Maududi > 

Jika suami termasuk orang yang mampu bekerja dan berusaha, 

kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga, kurang baik 

bagi seorang istri yang pergi keluar rumah tanpa disertai mahromnya 

sebab petunjuk Islam mengatakan bahwa wanita itu seharusnya 

tinggal di dalam rumah tangganya.Akan tetapi syari‟at Islam 

memberikan toleransi terhadap wanita apabila wanita memiliki 

keperluan rumah tangga, seperti hendak berobat atau mencari nafkah 

karena sudah janda atau suami tidak mampu lagi menanggung biaya 

hidup keluarganya. 

Namun toleransi tersebut tidak boleh dijadikan sebagai 

kebebasan yang liar sehingga ia dapat bekerja dan mengabaikan tugas 

utamanya sebagai seorang istri. 

4. Fatwa Muh}ammad„Abdulla>h al-Kha>tib 
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Islam mebolehkan wanita untuk bekerja dengan tempat dan 

pekerjaan yang sesuai dengan karakternya, namun melarang seorang 

istri yang bekerja untuk membantu nafkah suami karena nafkah sudah 

kewajiban suami. 

Selain itu pekerjaan yang dibolehkan bagi wanita tidak boleh 

bertentangan dengan fisik, waktu dan pikirannya karena karakter 

wanita berbeda dangan laki-laki.
52

 

4. Status Harta Hasil Usaha Istri  

Dalam perkawinan, kekayaan suami tidak dengan sendirinya 

menjadi milik istri. Istri hanya berhak mendapat nafkah sehari-hari yang 

sesuai dengan kebutuhan konkret. Sedangkan sisa dari harta yang 

diberikan kepada istri menjadi hak penuh suaminya, sebab hasil jerih 

payah seseorang dalam bekerja adalah milik yang bersngkutan.
53

 

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 87 ayat 2 jo. Pasal 31 ayat 2 

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa “Suami dan istri mempunyai 

hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-

masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya.
54

 

Apabila seorang istri melakukan usaha sendiri maka ia berhak 100 

persen atas penghasilannya. Suami sama sekali tidak berhak untuk 

meminta hasil usaha istrinya, sekalipun suami dalam keadaan 
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kekurangan. Hak untuk memperoleh hasil usaha dilindungi oleh 

syari‟at.55
 

Tetapi dalam UU NO 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 

dan 36 yang berbunyi 

Pasal 35  

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta 

bersama.  

2. Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda. 

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, 

adal.ah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak 

tidak menentukan lain.  

Pasal 36   

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas 

persetujuan kedua belah pihak.  

2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri 

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum 

mengenai harta bendanya. 

Dari pasal diatas dapat tersirat makna bahwa harta yang diperoleh 

selama perkawinan adalah harta bersamanya, selama ada persetujuan kedua 

belah pihak maka suami boleh juga mengunakan atau memiliki harta dari 

hasil usaha istri. Ketika tidak ada persetujuan sebelumnya maka suami tidak 

berhak menggunakan atau mengamnil harta dari hasil usaha istri. 
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B. Nafkah Suami Terhadap Istri 

1. Pengertian Nafkah 

Secara bahasa nafkah berasal dari bahasa arab “nafaqah}” berarti 

belanja, juga diartikan dengan pemberian untuk keperluan kehidupan 

sehari-hari. Nafkah juga bisa diartikan dengan pengeluaran yang biasa 

dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan 

untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
56

 

Nafkah keluarga adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang 

kepada anggota keluarganya untuk memenuhi kebutuhan mereka, 

keperluan pokok itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain 

sebagainya.
57

 

Untuk tidak menyinggung masalah-masalah nafkah yang bersifat 

batiniyah maka konsep nafkah ini penulis batasi pada konsep nafkah yang 

bersifat lahiriyah saja. 

Ulama fiqih membagi nafkah dalam dua bagian: 

a. Nafkah untuk diri sendiri 

Sebelum menafkahi orang lain seseorang diharuskan 

menafkahi diri sendiri terlebih dahulu, sehingga jika seseorang 

telah mampu menopang dirinya sendiri maka diharapkan mampu 

membantu meringankan beban orang lain yang menjadi 

tanggungannya. 
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b. Nafkah untuk orang lain. 

Seseorang yang telah mampu menafkahi dirinya sendiri 

namun ia meempunyai tanggungan, maka harus menafkahi oarang 

lain yang menjadi tanggung jawabnya, kewajiban tersebut akan 

timbul apabila: 

1) Adanya hubungan kepemilikan 

Hewan yang menjadi peliharaan seseoarang merupakan 

tanggungan bagi pemiliknya maka hewan tersebut berhak 

mendapatkan nafkah dari tuannya, berupa: makanan, 

mengobati apabila sakit, membuatkan kandang. 

Nafkah lain yang disebabkan karena hubungan 

kepemilikan adalah nafkah seseorang terhadap budak yang 

dimilikinya, seorang budak yang berhak mendapat nafkah 

apabila ia patuh dan taat terhadap tuannya yakni menjalankan 

tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuannya, sedang apabila 

ia tidak patuh padahal ia mampu maka ia tidak berhak 

mendapat nafkah. 

2) Nafkah karena hubungan kerabat 

Seseorang karena adanya hubungan kerabat maka wajib 

baginya menafkahi kerabat yang kurang mampu (nafaqah} 

aqarib) atau nafkah kerabat, namun tidak berarti melibatkan 

seluruh jenis kerabat melainkan pada kerabat-kerabat tertentu 

saja, yaitu kerabat yang karenanya dapat diperoleh nafkah 
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adalah kekerabatan orang tua (ayah dan ibu) lurus keatas dan 

kerabatan anak lurus kebawah. Seorang ayah wajib menafkahi 

anak-anaknya yang belum dewasa atau belum berpenghasilan 

atas dasar hak yang dimiliki anak-anak secara lahiriyah harus 

mendapatkan nafkah dari orang tuanya khususnya ayah, 

apabila ayah tidak mau menafkahi anaknya maka ia telah 

memutuskan rahim.
58

 

Demikian pula seorang anak harus menafkahi orang 

tuanya yang tidak mampu yakni tidak sanggup hidup dengan 

usahan sendiri dan tidak mempunyai harta. Seorang wajib 

menafkahi kerabatnya yang kurang mampu, nafkah-nafkah ini 

tergantung dari ketidak mampuan orang yang  wajib untuk 

dinafkahi.
59

 

c. Nafkah karena perkawinan 

Sebuah ikatan perkawinan mewajibkan suami untuk 

menanggung nafkah istrinya. Ketentuan nafkah terhadap istri 

berupa: makanan, pakaian, tempat tinggal, serta keperluan-

keperluan istri yang dianggap penting sesuai dengan kemampuan 

suami. 

Nafkah yang menjadi hak istri namun tidak dilaksanakan 

oleh suami, maka istri berhak mengambil tindakan hukum. Yakni 

dengan mengajukan permasalahan sebagai gugatan isrti terhadap 
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suaminya kepada pengadilan dan apabila suami tersebut terbukti 

tidak memberikan nafakah kepada istri maka pengadilan akan 

memutuskan istri berhak mendapat nafkah kembali dari suaminya 

sebagai ganti nafkah yang menjadi tanggung jawabnya. 

 

2. Syarat-syarat Hak Nafkah 

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat: 

1) Jumhur ulama 

Seorang suami wajib menafkahi istrinya, karena adanya kemungkinan 

suami istri melakukan hubungan senggama, yakni: 

a. Apabila istri telah menyerahkan diri kepada suami, meskipun 

belum hubungan senggama. 

b. Apabila istri telah dewasa dan ia layak untuk melakukan hubungan 

senggama 

Apabila perkawinan sah dan fasid menurut agama dan 

pemerintah yakni terpenuhinya syarat dan rukun nikah, maka suami 

wajib menafkahi istrinya, apabila istri telah nushuz, maka suami tidak 

wajib memberikan nafkah terhadap istrinya. Namun apabila suami 

nushuz maka istri tetap berhak atas nafkah yang menjadi kewajiban 

suaminya.
60

 

2) Madhhab Ma>liki 
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Syarat istri yang belum mampu untuk melakukan hubungan senggama 

adalah: 

a. Istri mempunyai kemungkinan mampu melakukan senggama, 

apabila istri menolak untuk diajak suami melakukan hubungan 

badan, maka istri tidak wajib mendapat nafkah. 

b. Apabila istri masih kecil dan belum layak untuk melakukan 

hubungan badan maka ia tidak untuk mendapat nafkah dari 

suaminya, tentang masalah ini mazhab Maliki sependapat dengan 

Jumhur Ulama. Demikian juga suami belum baligh dan belum 

layak untuk melakukan hubungan badan maka suami tidak wajib 

untuk memberikan nafkah kepada istrinya. 

Syarat istri yang sudah melakukan hubungan badan adalah, 

suaminya orang yang mampu menanggung nafakah istrinya, dan 

seorang istri tidak melakukan nushuz kepada suaminya.
61

 

Dari uraian diatas maka kewajiban suami kepada istri harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

a) Apabila akadnya sah. 

b) Perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya. 

c) Suami dapat menikmati dirinya. 

d) Istri tidak keberatan untuk pindah, apabila suami menghendaki, 

kecuali jika suami bermaksud jahat atau membuat istri dan 
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kekayaannya tidak aman ataupun sudah ada janji untuk pindah 

dari rumah istri atau tidak akan pergi dengan dirinya. 

e) Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban sebagai 

suami istri.
62

 

Fuqaha telah sepakat untuk kewajiban nafkah suami terhadap 

istri yang merdeka dan tidak nushuz. Namun apabila istri telah 

nushuz, menurut Imam Malik, Abu {Ha>nifah, Ah}mad, Sha >fi‟i >; istri 

yang nushuz boleh tidak diberi nafkah.
63

 

Sedangkan wanita yang tidak berhak mendapat nefkah dari 

suaminya adalah: 

1) Istri yang masih kecil yang belum dicampuri meskipun ia sudah 

bersedia untuk dicampuri. Sebaliknya kalau yang masih kecil itu 

suaminya sedangkan istrinya sudah baligh, maka nafkah wajib 

dibayar, sebab kemungkinannafkah itu ada dipihak istri sedang 

halangan untuk tidak mampu memberi nafkah ada dipihak suami. 

Hal ini berdasar sunah Rasulullah saw, waktu menikah dengan 

Aisyah Ra beliau tidak memberi nafkah selama dua tahun karena 

belum mencampurinya. 

2) Apabila istri berpindah dari rumah suaminya ke rumah lain tanpa 

alasan shar’i > atau atau pergi tanpa izin suami. 
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3) Apabila istri bekerja atau membuka usaha sedangkan suami 

melarangnya untuk bekerja dan istri tidak memperhatikan perintah 

suaminya. 

4) Apabila istri berpuasa sunah atau beri‟tikaf sunah. 

5) Apabila istri dipenjara karena melakukan kejahatan atau tidak 

membayar hutangnya. 

6) Apabila istri diculik oleh orang lain sehingga berpisah dengan 

suaminya. 

7) Apabila istri nushuz, durhaka atau berbuat maksiat terhadapt 

suaminya atau tidak mau meladeni istrinya.
64

 

Menurut Ibn H{azm, apabila terjadi perkawinan maka suami 

berkewajiban menafkahi istrinya semenjak adanya akad, baik ia akan 

membentuk rumah tangga atau tidak, meskipun istri masih kanak-

kanak, baik istri itu dalam keadaan kaya atau miskin, masih punya 

ayah atau yatim, merdeka ataupun budak menurut kemampuannya.
65

 

 

3. Kewajiban Suami Memberi Nafkah 

Salah satu kewajiban suami terhadap istri berupa nafkah, kewajiban 

suami tersebut bukan merupakah adat atau kebiasaan turun menurun 

melainkan sebuah perintah ilahiah yaitu perintah Allah terhadap hamba-

Nya, maka apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh suami maka ia 
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telah berdosa kepada istri, karena tidak memenuhi haknya dan berdosa 

kepada Allah karena melanggar perintah yang telah ditetapkan-Nya.
66

 

Dasar-dasar hak atas nafkah istri telah ditetapkan dengan jelas 

disebutkan dalam al-Qur‟an sebagai berikut: 

1) Surat al-Nisa>„ ayat 34 : 

                                              
 

 
Artinya:  Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita 

yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). 

wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah 

mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah 

mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu 

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah 

Maha Tinggi lagi Maha besar.
67
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Menurut ayat diatas, kedudukan suami setingkat lebih tinggi 

dibanding kedudukan seorang istri, karena kewajibannya memberikan 

kepada istri berupa mahar dan nafkah, menurut al-Qurtubi > apabila 

seorang suami tidak mampu menafkahi istri maka ia bukan pemimpin 

bagi istrinya.
68

 

2) Surat al-Baqarah ayat 233: 
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Artinya:  Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu 

dengan cara 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.
69

 

 

 

 

 

3) Surat at-Tha>laq ayat 6: 

                                      
 

 
 

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-

isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada 

mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 

menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada 
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mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
70

 

 

Ayat ini meskipun sering dijadikan hujjahuntuk dalil kewajiban 

nafkah atau tempat tinggal suami kepada istri yang ditalak raj„iyang 

masih dalam masa iddah, tetapi juga dijadikan dalil untuk pemenuhan 

hak nafkah terhadap istri secara umum. 

4) Surat at-Tha>laq ayat 7: 

                              
 

 
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
71

. 

Kewajiban memberi nafkah oleh suaminya kepada istri tidak hanya 

terdapat dalam hukum Islam saja, akan tetapi disebutkan dalam Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 yang berlaku di Indonesia. Hal ini terdapat 

pasal 34 ayat 1yang berbunyi : Suami wajib melindungi istrinya dan 
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memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai 

kemampuannya. Disini terlihat bahwa belanja kehidupan keluarga 

menjadi tanggung jawab suami dalam pengertian belanja termasuk: (1) 

belanja keperluan rumah tangga sehari-hari, (2) Biaya pemeliharaan anak, 

(3) Biaya sekolah dan pendidikan anak.
72

 

Nafkah suami terhadap istrinya merupakan sebuah kewajiban yang 

disebabkan karena berbeda dengan kewajiban nafkah terhadap orang lain. 

Menurut Ash-Shuyut}i > adanya perbedaan nafkah istri dan kerabat yang 

lain adalah karena: 

1) Kewajiban nafkah untuk istri menjadi kewajiban suami baik dalam 

keadaan sulit atau lapang. Berbeda dengan kewajiban nafkah terhadap 

orang lain, yang menjadi kewajiban bagi orang yang mampu. 

2) Kewajiban nafkah suami terhadap istri, yang belum diberikan kepada 

istri menjadi tanggungan suami yang harus dibayar setelah ia mampu. 

Berbeda dengan nafkah kerabat, apabila tidak dibayar maka tidak 

menjadi tanggungan dan tidak wajib dibayar.
73

 

Jadi suami wajib berusaha sekuat tenaga, agar dapat mencukupi 

nafkah keluarga dengan nafkah yang halal. Suami tidak pantas berpangku 

tangan dan juga tidak selayaknya berlaku kikir terhadap orang-orang yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

Keengganan suami membayar nafkah atau suami tidak mampu. 

Apabilasuami enggan membayar nafkah istrinya, sedangkan ia telah 
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menentukan nafkah istrinya atau hakim telah menetapkan nafkah wajib 

yang harus dibayarkannya, maka menurut ulama fikih hukumnya sebagai 

berikut.  

a) Apabila suami itu orang yang mampu dan memiliki harta, maka 

hakim berhak menjual harta itu secara paksa dan membayarkan 

nafkah istrinya sesuai dengan kebutuhannya.  

b) Apabila harta suami yang mampu itu tidak diketahui dan istrinya 

menuntut kepada hakim, maka hakim boleh memenjarakannya 

sampai ia membayar nafkah istrinya tersebut.  

c) Akan tetapi, apabila ternyata suami itu memang tidak mempunyai 

harta, maka ia tidak boleh dipenjarakan sekalipun istrinya 

mengajukan gugatan kepada hakim karena Allah SWT menyatakan 

apabila seseorang dalam kesulitan maka harus ditunggu sampai ia 

berkelapangan (QS. ath-Thalaq/65:7).  

Menurut jumhur ulama, ketidak mampuan suami membayar nafkah 

istrinya bukan berarti kewajibannya membayar nafkah itu gugur sama 

sekali, tetapi tetap menjadi utang bagi suami yang harus dibayar ketika ia 

telah mampu, bahkan menurut Madhhab Shafi„i> dan Hanbali, apabila 

suami tidak mampu sama sekali membayar nafkah, istrinya boleh 

meminta fasakh. Namun, menurut Madhhab H{anafi> dan Maliki>, suami 

yang tidak mampu membayar nafkah istrinya tidak boleh dipisahkan 

(diceraikan). Menurut Mazhab H{anafi>, nafkah yang belum dibayarkan 
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suami yang tidak mampu itu menjadi utang baginya yang harus 

dibayarnya ketika ia telah mampu.
74

 

Kewajiban nafkah bagi suami yang berstatus hamba sahaya, 

menurut Ibn Mundhir, tetap ada kewajiban bagi suami hamba sayaha 

untuk menafkahi istrinya. Namun menurut Abu> al-Mush„a>b dari kalangan 

Maliki tidak mewajibkan seorang suami hamba sayaha untuk menafkahi 

istrinya.
75

 Adanya perbedaan pendapat karena masalah keuangan suami 

sebab keterbatasan gerak hamba sahaya untuk menghasilkan uang yang di 

pergunakan untuk menafkahi istrinya. 

Apabila suami berpergian jauh, menurut Jumhur Ulama, suami 

tetap berkewajiban untuk menafkahi istrinya, namun hal ini tidak 

sependapat dengan Abu H{a>nifah } menurutnya, suami yang berpergian 

tidak diwajibkan membayar nafkah istri kecuali atas kehendak hakim atau 

penguasa. Yang harus dilakukan oleh suami untuk memenuhi nafkah istri 

adalah dengan pekerjaan dan usaha halal dan sesuai dengan shari‟at 

Islam.
76

 

Meskipun istri tidak memiliki kewajiban mencari nafkah, karena ia 

berada dalam tanggungan suami. Kalaupun istri hendak bekerja keluar 

rumah haruslah ada izin dari suami dan dengan jenis pekerjaan serta 
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suasana kerja yang tidak bertentangan dengan shari„at, sehingga aman 

dari fitnah.
77

 

Tetapi hal berbeda diungkapkan dalam KHI pasal 80 ayat 6 

didalamnya dijelaskan bahwa istri dapat membebaskan suami dari 

kewajiban nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah 

tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Dalam 

pasal tersebut secara tersurat jelas bahwasanya hak dan kewajiban suami 

tidak dibebankan kepada suami sepenuhnya tetapi istri juga boleh ikut 

serta membantu dalam membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga.  

 

4. Kadar Nafkah 

Kewajiban nafkah tidak ada aturan nominal sebagai patokan 

pemberian nafkah kepada anak, orang tua, kerabat. Nafkah harus 

diberikan sesuai dengan kemampuan mereka serta sesuai dengan adat atau 

kebiasaan yang berlaku didaerah tersebut. Namun dalam hal kadar nafkah 

suami terhadap istrinya, ulama berbeda pendapat: 

1) Madhhab Shafi„i > 

Menurutnya nafkah yang diberikan suami terhadap istrinya harus: 

a. Sesuai dengan kemampuan suaminya, ketentuan jumlah nominal 

yang harus diberikan kepada istrinya yakni suami yang kaya 

meberikan nafkah dua mud sehari kepada istrinya. Suami yang 

sedang, memberi nafkah satu setengah mud sehari kepada istrinya, 
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namun apabila suami adalah orang yang miskin maka ia 

memberikan satu mud sehari kepada istrinya.
78

 

b. Apabila suami miskin, maka istri berhak mendapatkan nafkah 

sekedar untuk memenuhi kebutuhannya berupa makanan dan lauk-

pauknya serta pakaian sesuai dengan keadaan suami sekedar untuk 

mencukupi kebutuhan mereka, untuk golongan menengah maka 

nafkah untuk istrinya harus lebih banyak dan lebih baik. 

c. Nafkah tersebut harus diberikan dengan cara yang baik sesuai 

dengan keadaan suami dan istri untuk menghindarkan kesulitan 

bagi istri sehingga terpenuhi kewajiban nafkah yang menjadi hak 

istri dan dapat diatur dengan baik sehingga tercipta hubungan yang 

ma‘ruf antara keduanya.
79

 

Apabila pintu untuk memenuhi kebutuhan nafkah kaum 

perempuan dibuka tanpa batas pasti akan timbul sengketa yang 

tidak kunjung selesai. Karenanya, maka nafkah harus ditentukan 

dengan cara yang ma„ruf.80
 

2) Menurut Abu H {ani>fah }, Ma>lik dan Ah}mad 

Pemberian nafkah ditentukan dengan situasi dan kondisi suami 

serta keadaan setempat, mengenai kadar pemberian pakaian ulama 

fiqih bersepakat bahwa semua itu sesuai dengan keadaan dan 

kemampuan suami sebab menurut mereka tidak ada nash atau 
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hadithtentang pengaturan ketentuan nafkah pakaian tersebut. Akan 

tetapi apabila ada perselisaihan maka hakim dapat menentukan 

kadarnya dengan ketentuan yang sesuai dengan keadaan suami dan 

istri. 

Kadar nafkah tidak ditentukan oleh shara‘ tetapi suami wajib 

memenuhi keperluan-keperluan istrinya seperti makanan dengan lauk-

pauknya, daging, sayur, buah-buahan dan keperluan yang lazim sesuai 

dengan tempat tinggal. Menurut H {anafi>, Ma>liki dan Ahmad nafkah itu 

tidak ditentukan ukurannya dengan satu atau dua mud melainkan  

sekedar untuk mencukupi istri itu. Jumlah itu berbeda menurut 

pendapat, zaman dan keadaan suami istri, karena merekalah yang akan 

membina keluarga dengan baik. Mereka harus saling mencintai, 

hormat menghormati, saling mengisi baik dalam hal jasmani maupun 

rohani serta harus dipersiapkan pembinaan pendidikan anak-anak 

sebagai keturunan mereka selanjutnya.
81

 

Pada dasarnya seberapa besar nafkah yang wajib diberikan oleh 

suami kepada istri adalah dapat mencukupi kebutuhan dan keperluan 

secara wajar, meliputi keperluan makan, pakaian, rumah dan 

sebagainya. Nabi membenarkan seorang istri mengambil uang suami 

tanpa izin, apabila nafkah itu tidak mencukupi dan menjadi hutang 

suami apabila ia tidak memberikan kepada istrinya. Prinsip pemberian 

nafkah sesuai dengan al Quran Surat al Nisa>‟ ayat 19. 

                                                           
81

Sholahuddin, Keistimewaan Wanita, 79. 



53 

 

 

 

Kata ma‘ruf yang dipergunakan dalam al-Qur‟an dan untuk 

memberi ketentuan nafkah, berarti bahwa nafkah itu diberikan secara 

wajar sesuai dengan tingkat hidup dan keadaan istri dan juga 

kemampuan suami, yang ma‘ruf bagi suami berpangkat tinggi beda 

dengan yang berpangkat rendah dan seterusnya.
82

 

Kata ma‘ruf dapat berarti pula bahwa hal-hal yang memang 

dirasakan menjadi kebutuhan hidup seperti alat-alat kerapian tata 

busana yang tidak melampaui batas, bahkan juga perhiasan 

sekedarnya, apabila memang suami mampu. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENULISAN DAN HASIL 

PENULISAN DI DESA TANJUNGSARI 

KEC.JENANGAN KAB. PONOROGO 

 

A. Letak Geografis Desa Tanjungsari Kec. Jenangan Kab. Ponorogo 

Keadaan umum di suatu masyarakat akan membentuk watak dan ciri 

terhadap karakteristik masyarakat yang menempatinya. Kondisi semacam ini 

yang nantinya akan membedakan masyarakat satu dengan yang lainya, 

banyak faktor yang menentukan perbedaan dalam kondisi masyarakat, di 

antaranya adalah factor geografis, sosial, ekonomi, pendidikan dan agama. 

Penulisan ini dilakukan di Desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo, dan desa Tanjungsari ini terletak di sebelah Timur dari 

pusat kota Ponorogo. Pemilihan lokasi ini dimaksudkan untuk memilih obyek 

yang sesuai dengan tujuan penulisan yaitu pemahaman tentang istri karir 

masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

Untuk itu untuk menggambarkan lokasi penulisan agar lebih jelas maka akan 

dibagi dalam sub bab yakni: 

1. Kondisigeografis 

Desa Tanjungsari adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo. Desa ini terletak di sebelah Timur pusat 

kota Kabupaten Ponorogo. Jarak desaTanjungsari dengan Kecamatan 

Jenangan kurang lebih dua (2) Km dan jarak dengan ibukota Kabupaten 

Ponorogo kurang sepuluh (10) Km. Desa Tanjungsari secara 
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administratife terdiri dari tiga dusun, 6 RW, dan 12 RT dengan batas-

batas wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Utara: Desa Semanding 

Sebalah Timur: Desa Paringan 

Sebelah Selatan: Desa Nglayang 

Sebelah Barat: Desa Jenangan.
83

 

Desa Tanjungsari mempunyai luas wilayah 166.310 Ha.Yang 

terletak antara ketinggian 106 meter di atas permukaan laut, dan suhu 

udara rata-rata 27-30C°. Hal inilah yang menjadikan udara di desa 

Tanjungsari tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. 

2. Kondisi penduduk 

Penduduk Desa Tanjungsari pada tahun 2014 berjumlah 1.943 

jiwa, dengan perincian menurut jenis kelamin, laki-laki 986 orang dan 

prempuan 957 jiwa dan terbagi dalam 535 KK (Kepala Keluarga).
84

 

3. Kondisi Sosial Keagamaan 

Masyarakat Desa Tanjungsari penduduknya mayoritas menganut 

agama Islam. Dari data yang diperoleh, bahwa jumlah masyarakat yang 

memeluk agama Islam sebanyak 1.943 orang yang masing-masing laki-

laki 986 dan perempuan 957 orang, dan masyarakat yang memeluk 

agama lainnya selain Islam tidak ada. 

Sebagai masyarakat dengan penduduk mayoritas 100% beragama 

Islam, maka sangat wajar jika kegiatan kemasyarakatannya banyak 
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diwarnai oleh kegiatan keislaman. Hal ini terlihat bahwa terdapat 

beberapa kelompok majlis ta`lim Yasinan, Tahlilan, Dibaan, Hataman 

Qur‟an.85
 

Dengan demikian social keagamaan dalam masyarakat 

Tanjungsari sangat diwarnai oleh unsur-unsur ajaran Islam, karena 

mayoritas penduduknya beragama Islam.Terbukti dengan adanya 

kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat mewujudkan keselarasan dan 

kerukunan hidup dalam masyarakatnya maupun keagamaannya.
86

 

4. Kondisi pendidikan 

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran lembaga pendidikan, 

baik formal maupun non formal di Desa Tanjungsari, sedikit demi sedikit 

telah banyak membantu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat 

Tanjungsari. Karena itu keterbukaan dalam hal pembaharuan sedikit 

demi sedikit juga mengalami peningkatan, dalam arti masyarakat 

Tanjungsari dapat menerima pembaharuan tersebut, sehingga desa 

tersebut dapat dikatakan sudah mulai berubah dan mengalami 

kemajuan.
87

 

Dari data yang didapatkan berdasarkan buku Daftar Isian Profil 

Desa/Kelurahan Tanjungsari Tahun 2014, masyarakat Tanjungsari secara 

kuantitas tergolong masyarakat yang masih dalam tahap perkembangan 

terhadap pendidikan, jadi tidak bisa dikatakan maju dan rendah akan 

tetapi masih dalam posisi yang sedang di dalam tingkat pendidikan. Hal 
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ini dibuktikan dengan data tingkat pendidikan penduduk yang tercatat 

terhitung mulai tahun 2014 yaitu sebagai berikut: 

Table 1.1 Perincian Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa 

Tanjungsari.
88

 

NO Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Belum/tidaksekolah 248 

2 Tidak tamat sekolah dasar 386 

3 Tamat sekolah dasar (SD) sederajat 308 

4 Tamat sekolah menengah pertama (SMP) 

sederajat 

364 

5 Tamat sekolah menengah atas (SMA) 

sederajat 

468 

6 Tamat S1 100 

7 Tamat S2 1 

8 Tamat S3 0 

 

Selain itu, pembangunan di bidang pendidikan di Desa Tanjungsari 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sudah berjalan, sudah terlihat 

dari sarana dan prasarana yang ada antara lain: 
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Tabel Tabel 2 Sarana Prasarana Pendidikan di DesaTanjungsari.
89

 

 Dari data tersebut, maka dapat diukur bahwasanya masyarakat 

yang menempuh tingkat pendidikan formal dari jumlah penduduk yang 

tinggal di Desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 

banyak yang tidak menempuh pendidikan formal, meskipun demikian 

masih banyak penduduk yang berusaha dengan kemampuan yang ada 

untuk menjadikan anak-anaknya agar bisa menempuh pendidikan yang 

dicanangkan pemerintah (formal) maupun non formal. 

 

B. Wanita Karir Di Desa Tanjungsari 

Masalah Kewajiban nafkah sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 80 

adalah kewajiban sepenuhnya ditekankan pada suami. Namun dalam 

prakteknya yang terjadi di Desa Tanjungsari banyak wanita yang ikut mencari 

nafkah atau wanita yang berkarir, wanita karir identik dengan “wanita 

bekerja”. Menurut Omas Ihromi, wanita pekerja adalah mereka yang hasil 
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No Sarana dan Prasarana Pendidikan Jumlah 

1 Play Group 2 

2 Taman Kanak-Kanak 4 

3 Sekolah Dasar 2 

4 Madrasah Ibtidaiyah 1 

5 Madrasah Tsanawiyah 1 
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karyanya akan mendapatkan imbalan uang.
90

 Meski pun imbalan tersebut 

tidak langsung diterimanya. Ciri-ciri wanita pekerja inilah ditekankan pada 

hasil berupa imbalan keuangan, pekerjaanya tidak harus ikut dengan orang 

lain ia bisa bekerja sendiri yang terpenting dari hasil pekerjaannya 

menghasilkan uang dan kedudukannya bisa lebih tinggi dan lebih rendah dari 

wanita karir, seperti wanita yang terlibat dalam perdagangan. 

Penulis menemukan ada 22 kasus tentang wanita yang bekerja dan 8 

diantaranya diantaranya bekerja diluar negeri sebagai TKW yang sudah 

menjadi rahasia umum bagi masyarakat Desa Tanjungsari. Namun karena ada 

beberapa pelaku menganggap ini beban moril beberapa dari mereka enggan di 

wawancarai. Kemudian Penulis mencari data ke Kantor Desa dan berhasil 

menemui Bapak Kades dan Modin Desa. 

Berikut penulis paparkan pemahaman tokoh masyarakat dan pelaku di 

Desa Tanjungsari. 

 

1. Pemahaman Tokoh Masyarakat dan Suami Terhadap Wanita Karir dan 

Status Harta yang diperolehnya. 

 

a. Pemahaman Tokoh Masyarakat 

 

Sebenarnya masalah wanita karir atau wanita yang bekerja 

khususnya yang bekerja diluar negeri kalau diperbincangkan juga kurang 

etis,  apalagi dibicarakan secara umum dan diekspos karena itu masalah 
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pribadi. Tetapi berdasarkan fakta yang ditemukan penulis hal itu sudah 

menjadi rahasia umum yang menjadi buah bibir masyarakat diwilayah 

Desa Tanjungsari khususnya. 

  Hal ini penulis kuatkan dengan wawancara dengan Bapak Baerun 

(Kades Tanjungsari) yang memberikan keterangan bahwa: 

“Wanita karir adalah wanita yang bekerja serta berperan sebagai 
ibu dalam rumah tangganya mas. Sebenarnya masalah kewajiban 

nafkah itu sudah sangat jelas diatur di perundang-undangan, 

Menurut saya kewajiban suami adalah sebagai pembimbing 

terhadap istri dan rumah tangganya, suami sebagai pelindung 

dalam keluarga, dan suami wajib memberi pendidikan dalam 

keluarga. Kalau terkait istri yang bekerja itu tidak apa-apa mas 

asalkan keputusan istri mencari nafkah itu sudah diputuskan 

bersama, begitupula tentang harta nya bisa dianggap harta istri 

atau harta bersama asal sesuai keputusan bersama.”91
 

 

  Dari pendapat bapak Baerun dapat penulis simpulkan bahwa, 

wanita karir adalah wanita yang berperan ganda diluar rumah dan diluar 

rumah, sebenarnya kewajiban yang paling utama mencari nafkah adalah 

adalah seorang suami, namun jika sudah ada keputusan bersama antara 

seorang suami dan istri maka boleh-boleh saja istri membantu mencari 

nafkah, dan status harta nya pun juga dikembalikan kepada suami istri 

sesuai kesepakatan. 

  Penulis melanjutkan wawancara kepada bapak Moh. Widi (Modin 

Desa Tanjungsari), menerangkan bahwa: 

“Wanita karir adalah wanita yang turut membantu suami dalam 

pemenuhan dalam mencukupi ekonomi keluarganya, wanita ataupun 

istri yang bekerja atau berkarir menurut saya kurang pas mas, di 
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Alquran sendiri pada Surat al-Baqarah ayat 233 dijelaskan jika 

suami wajib memberi makan dan pakaian kepada istri dengan cara 

ma‟ruf, nah artinya yang namanya kewajiban berarti wajib 
dilakukan bagi seorang suami, namun kalau melihat keadaan disini 

juga susah kalau hanya berpatokan dengan ayat ini mas, 

perekonomian yang pas-pas an dan kebutuhan semakin banyak, 

kalau masalah status harta dari istri yang bekerja si istri berhak 

sepenuhnya atas harta nya sendiri mas.”92
 

 

  Berbeda dengan bapak baerun dari penjelasan Bapak Moh. Widi 

dapat penulis simpulkan, bahwa wanita karir adalah wanita yang berusaha 

membantu perekonomian keluarga, padahal sebenarnya jika kewajiban 

nafkah adalah kewajiban suami, hal ini didasarkan pada surat al-Baqarah 

ayat 233, namun beliau juga tidak menutup mata tentang keadaan ekonomi 

disekitar dan kebutuhan yang semakin banyak, dan tentang harta yang 

didapat dari seorang istri yang bekerja istri berhak sepenuhnya atas 

hartanya. 

  Penulis melanjutkan wawancara dengan Bapak Yateno (Kaur 

Pemerintahan Desa Tanjungsari), beliau berpendapat: 

“Sependapat dengan pak kades mas, kewajiban yang paling utama 

adalah seorang suami, dan kalaupun istri yang bekerja hartanya 

nanti sepenuhnya milik istri”93
 

 

  Bapak yateno sependapat dengan pak kades jika kewajiban bekerja 

adalah seorang suami, dan jika istri bekerja maka harta yang diperoleh 

sepenuhnya milik istri 
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  Penulis melanjutkan wawancara dengan Bapak H. Imam Mahfud 

(Kyai di Desa Tanjungsari) Beliau berpendapat: 

 Wanita karir adalah wanita/istri yang memiliki profesi sendiri 

untuk  membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga mas 

dan dalam Islam juga dibolehkan bahwa suami istri harus saling 

tolong menolong, tentunya tetap harus sesuai dengan shari‟at 
Islam. Mengenai status hartanya hasil usaha sepenuhnya milik 

istri, suami boleh minta asal istri sudah ikhlas memberikan.
94

 

 

b. Pemahaman Suami dari Istri Karir 

Dalam hal ini penulis mewawancarai pelaku atau para suami yang 

istrinya berkarir atau bekerja sebagai penyeimbang dari pemahaman tokoh 

masyarakat dan agar lebih obyektif. Untuk nama dari pelaku atau para 

suami sengaja disamarkan oleh penulis untuk menjaga keprivasian dari 

pelaku. Karena menyandang status pelaku dari wanita bekerja itu suatu 

beban mental dihadapan masyarakat umum. Dari pelaku istri yang bekerja 

yang berinisial RM itu memberikan pendapat bahwa : 

“Menurut saya wanita karir adalah wanita yang bekerja selain 
menjadi ibu rumah tangga mas, kalau tentang status harta kami 

menganggap sebagai harta bersama, milik saya milik istri juga 

sebaliknya seperti itu.”95
 

 

  Penulis mengambil kesimpulan jika pelaku RM ini berpendapat 

jika wanita karir adalah wanita yang berprofesi selain menjadi ibu rumah 

tangga, tentang harta yang diperoleh si istri, RM ini menganggap sebagai 

harta bersama. 
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  Kemudian penulis melanjutkan kepada pelaku atau suami dari 

wanita karir yang kedua, yaitu IS, IS mengatakan: 

“Wanita karir adalah wanita yang bekerja, kalau soal status harta 
yang diperoleh dari si wanita atau istri, saya gak paham mas, tapi 

sampai hari ini saya dan istri saya sepakat kalau ini harta milik 

bersama”96
 

 

  Dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan jika IS memahami 

dari harta hasil si istri bekerja adalah harta bersama. 

  Penulis terus melanjutkan dengan pelaku atau suami dari wanita 

karir, yaitu yang berinisial HM, bahwa: 

“Ngerti saya wanita karir itu wanita yang bekerja mas, soal 

hartanya gak paham mas, tapi selama ini tidak ada masalah.”97
 

 

  Dalam pendapat HM tersebut, wanita karir adalah wanita yang 

bekerja, tentang harta yang diperoleh isteri dia tidak begitu paham karena 

menurutnya selama ini tidak ada masalah. 

Selanjutnya penulis mewawancarai saudara inisial MY, 

menuturkan: 

“Menurutku wanita karir itu wanita yang bekerja diluar rumah mas, 
kalau ditanya tentang status hartanya ya gak paham mas bagaiaman 

undang-undang mengaturnya, tapi saya dan istri saya menganggap 

punya dia juga punya saya mas.”98
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Suami yang berinisial MY ini mengemukakan pendapatnya jika 

wanita karir adalah wanita yang bekerja selain dalam rumah atau diluar 

rumah, dan menurutnya harta dari wanita karir adalah harta bersama. 

 

2. Pemahaman Tokoh Masyarakat dan Suami Terhadap Status Nafkah 

Suami Bagi Istri Yang Berkarir. 

 

a. Pemahaman Tokoh Masyarakat 

Agar dalam penulisan ini lebih meruncing dan terararah penulis 

juga menggali pemahaman-pemahaman tokoh masyarakat tentang status 

nafkah suami, Bapak Baerun (Kades) berpendapat bahwa: 

“Seperti penjelasan di sebelumnya, bahwa kewajiban nafkah 
sebenarnya adalah kewajiban seorang suami mas, jadi nafkah suami 

harus tetap diberikan terhadap istri, meskipun istrinya juga sudah 

berpenghasilan, jadi status nafkah dari seorang suami dari wanita 

karir dianggap berhutang.”99
 

 

Dari pendapat tersebut, penulis menyimpulkan jika kewajiban 

nafkah suami harus tetap diberikan kepada istri dan statusnya berhutang 

apabila suami belum mampu menafkahi. 

Penulis juga melanjutkan wawancara dengan bapak Moh. Widi 

(Modin Desa Tanjungsari), beliau mengatakan: 

“Yang namanya kewajiban tetap kewajiban mas, jadi tidak 
sepantasnya bagi seorang suami mengandalkan penghasilan dari 

istrinya, karena akan menghilangkan statusnya sebagai laki-laki 

sebagai pemimpin dalam rumah tangga.Dan kalaupun belum 

mampu membayar sayamengutip pendapatnya ulama-ulama bahwa 
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nafkah seorang laki-laki yang belum mampu akan dianggap 

berhutang sampai ia mampu untuk menafkahi.”100
 

 

Bapak Moh. Widi dalam hal ini lebih menegaskan jika meski istri 

bekerja kewajiban suami tetap harus dipenuhi karena suami adalah 

pemimpin dalam rumah tangga sampai seorang suami benar-benar mampu 

untuk menafkahi. 

Selanjutnya bapak Yateno (Kaur desa Tanjungsari) menuturkan: 

“Kalau soal status nafkah suami terhadap istri yang bekerja atau 
berkarir, ya harus tetap diberikan mas sekali lagi namanya juga 

kewajiban mas tidak akan terhapus meski istrinya sudah 

bekerja.Dan mengenai terhutang atau tidak saya Sependapat dengan 

pak kaeds tadi bahwa suami terhitung berhutang sampai ia mampu 

menafkahi.”101
 

 

Dari pendapat bapak Yateno, beliau menegaskan kalau kewajiban 

tetaplah kewajiban tidak bisa dihilangkan meski seorang istri sudah 

bekerja sampai ia mampu membayar. 

Penulis melanjutkan wawancara dengan Bapak H. Imam Mahfud 

(Kyai di Desa Tanjungsari) Beliau berpendapat: 

Kewajiban suami paling utama adalah memenuhi nafkah istrinya 

istrinya mas, seharusnya istri bekerja hanya untuk membantu jadi 

suami tetap wajib memberikan nafkahnya, suami wajib berusaha 

sekuat tenaga, agar dapat mencukupi nafkah keluarga dengan 

nafkah yang halal. Suami tidak pantas berpangku tangan sehingga 

apabila suami belum bisa membayar maka masih menjadi hutang 

suami yang harus dibayar ketika suami sudah mampu.
102

 

 

  Dari pendapat bapak Imam mahfud, beliau menegaskan bahwa 

kewajiban memberi nafkah tetap harus dibayar meskipun istri sudah 
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bekerja, harta yang belum dibayarkan menjadi hutang suami yang harus 

dibayar ketika suami sudah mampu 

 

b. Pemahaman Suami dari Istri Karir 

Melanjutkan pertanyaan diatas tentang Nafkah Suami terhadap istri 

yang berkarir. Penulis menanyakan kepada pelaku yang berinisial RM, 

memberikan jawaban sebagai berikut: 

“Ya saya sebagai suami tetap member nafkah mas, dan istri saya 

juga menerima dengan meminta saya untuk membiayai pendidikan 

anak saya mas. Kalau ditanya tentang status nafkah suami, saya 

sendiri kurang paham mas, karena saya juga tetap menafkahi anak 

saya kok mas.”103
 

 

Suami yang berinisial RM berpendapat jika ia tetap memberi nafkah 

dengan memberi biaya pendidikan terhadap anak-anaknya. 

Selanjutnya IS, mengatakan bahwa: 

“Saya juga paham kalau suami wajib memberi nafkah, saya tetap 

memberi nafkah mas, meskipun penghasilan saya tidak sebanyak 

dari istri saya. Kalau masalah status nafkah gak paham mas tapi 

intinya kita saling mencukupi mas, milik saya ya milik istri dan 

begitu juga sebaliknya.”104
 

 

Pendapat IS diatas penulis simpulkan jika nafkah suami itu wajib, dia 

tetap menafkahi keluarganya meskipun penghasilan istrinya lebih besar 

dari istrinya dan IS pun tidak paham tentang status nafkah kepada istri 

yang bekerja, karena dia selama ini tetap menafkahi istrinya, menurutnya 

harta milik suami juga milik istri begitu juga sebaliknya. 
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Terus dilanjutkan kepada HM, menuturkan: 

“Ya tetap wajib mas, Kerja saya sendiri juga serabutan mas, tapi 

saya tetap menafkahi kok, meskipun istri saya bekerja diluar negri. 

Kalau saya selama ini selalu memberi nafkah mas meskipun sedikit 

jadi saya nggak tau kalau status nafkah saya masih dianggap 

terhutang atau enggak.”105
 

 

HM ini menegaskan meskipun dirinya bekerja serabutan dan istrinya 

bekerja menjadi TKW tetapi dia tetap berusaha menjalankan kewajibanya. 

Dia berusaha tidak membebani keluarga hanya pada istri. Jadi dia tetap 

menafkahi dan tidak berhutang nafkah pada istri. 

Kemudian suami yang berinisial MY ini juga berpendapat bahwa: 

“Saya tetap bekerja mas, meskipun saya akui juga penghasilan saya 

atau nafkah yang saya berikan kepada isteri tidak sebanyak 

penghasilan istri saya, sehingga semua masalah keuangan istri saya 

yang mengatur, saya nggak paham bagaimana kadar nafkah dan 

status nafkah nya suami, yang jelas saya tetap menafkahi.”106
 

 

Dari jawaban tersebut MY pun menyadari kewajibanya sebagai 

seorang suami, dia tetap memberikan nafkah kepada istrinya, dan biarkan 

sepenuhnya istrinya yang mengatur. Meskipun sebenarnya dia sendiri 

tidak paham dengan nafkah terhutang atau tidak. 

Dari hasilwawancaratersebutnantinyaakandianalisispada BAB IV 

ditinjaudari Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban seorang suami istri 

dalam rumah tangga. Sehingga diharapkan antara fakta yang terungkap di 

lapangan dengan hukum di Islam akan ditemukan suatu kesinergian. 
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Apakah sesuai atau bertentangan antara fakta dan hukumnya, berkaitan 

dengan Nafkah suami terhadap wanita karir di Desa Tanjungsari 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. 
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BAB IV 

ANALISA PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA TANJUNGSARI 

KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO TENTANG 

NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI KARIR 

 

A. Analisa Pemahaman Tokoh Masyarakat Dan Suami Terhadap 

Wanita Karir Dan Status Harta Yang Diperolehnya. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 

masyarakat desa Tanjungsari  dapat penulis simpulkan menjadi dua 

pemahaman sebagai berikut: 

 Pertama, anggota masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat 

(Kepala Desa, Kaur Pemerintahan, Modin dan Kyai) Desa Tanjungsari 

Kec. Jenangan berpendapat jika wanita karir adalah wanita yang bekerja 

membatu nafkah keluarga, sah-sah saja jika kesemuanya berniat 

membantu perekonomian keluarga, meskipun secara lazimnya kehidupan 

sebuah keluarga bahwa suamilah yang harus menjadi tulang punggung  

dan menjadi pemimpin untuk mencukupi dan menjamin kelangsungan 

hidup keluarganya. 

 Kedua, anggota masyarakat yang diwakili oleh para suami (dari 

istri yang bekerja atau berkarir) di Desa Tanjungsari, mereka berpendapat 

wanita/istri berkarir adalah wanita yang bekerja untuk membantu mencari 

nafkah, para pelakunya juga beranggapan kalau wanita karir adalah sah-
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sah saja, membolehkan jika istrinya bekerja baik dalam negeri ataupun 

keluar negeri. 

Kalau wanita karir diartikan sebagai wanita bekerja memang pas-

pas saja. Dalam penjelasan pada bab dua mengenai wanita karir memang 

berbeda dengan wanita bekerja. Meskipun ada perbedaan antara wanita 

karir, wanita pekerja dan tenaga kerja namun tidak berarti mereka terpisah 

secara diametral.Bisa saja wanita karir justru dari TKW atau dari wanita 

bekerja. Seorang tenaga kerja wanita yang bekerja di sebuah perusahaan 

bisa saja pada mulanya ia hanya pesuruh kemudain meningkat menjadi 

manager. Maka peningkatan tersebut juga merupakan karir dari TKW.
107

 

Demikian pula wanita bekerja yang karena ia giat dan gigih serta tekun 

dalam pekerjaannya sehingga ia meningkat terus menjadi profesional 

dalam bidangnya, maka peningkatan ini juga merupakan peningkatan 

karir, yang jelas ketiga ciri wanita diatas memiliki kesamaan yaitu mereka 

giat dan gigih bekerja untuk memperoleh kemajuan. 

Peran wanita karir adalah bagian yang dimainkan dan cara 

bertingkah laku wanita didalam pekerjaan untuk memajukan dirinya 

sendiri. Wanita karir memiliki peran rangkap, yaitu peran yang melekat 

pada kodrat dirinya yang berkaitan dengan rumah tangga dan hakikat 

keibuan serta pekerjaanya diluar rumah.Dengan demikian seorang wanita 
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karir harus memenuhi berbagai persyaratan dan tidak mungkin dimiliki 

setiap wanita.
108

 

Syarat-syarat menjadi wanita karir meliputi:
109

 

7. Memiliki kesiapan mental; 

c. Wawasan yang memadai tentang bidang yang digelutinya beserta 

kaitannya dengan aspek-aspek yang lain. 

d. Keberanianmemikul tanggung jawab dan tidak bergantung pada 

orang lain. 

8. Kesiapan jasmani, seperti kesehatan jasmani serta stamina yang 

memadai untuk menekuni bidang pekerjaan tertentu. 

9. Kesiapan sosial. 

e. Mampu  mengembangkan keharmonisan hubungan antara karir 

dan kegiatan rumah tangga. 

f. Mampu menumbuhkan saling pengertian dengan keluarga dekat 

dan tetangga. 

g. Memiliki pergaulan yang luas tetapi dapat menjaga martabat diri 

sehingga terhindar dari fitnah dan gosip. 

h. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang terkait. 

10. Memiliki kemampuan untuk selalu meningkatkan prestasi kerja demi 

kelangsungan karir dimasa depan. 

11. Menggunakan peluang dan kesempatan dengan baik. 

12. Mempunyai pendamping yang mendukung dengan gagasan baru. 
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 Islam telah menjamin hak-hak wanita bekerja dengan tabiatnya dan 

aturan aturan-aturan shari„ah dengan tujuan untuk menjaga kepribadian 

dan kehormatan wanita. Ketentuan Islam mengenai istri yang bekerja pada 

dasarnya tidak dilarang bahkan memberikan toleransi terhadapnya. 

Syekh Muhammad Al-Ghaza>li>, salah seorang ulama kontemporer 

yang diakui otoritasnya, mengemukakan empat hal dalam kaitan kerja 

wanita. 

5. Wanita tersebut memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki 

oleh wanita dan pria. 

6. Pekerjaan yang dilakukannya hendaklah yang layak bagi wanita, 

seperti pendidikan dan bidan. Bahkan Muhammad Al-Ghaza>li> 

mengutip pakar hukum Islam, Kamaluddi>n Ibn Al-H{uman, “Suami 

tidak boleh melarang istrinya untuk melakukan pekerjaan yang 

sifatnya fardhu kifayah yang khusus berkaitan dengan wanita, seperti 

menjadi bidan”. Namun tentu saja ketika bekerja, wanita harus tampil 

dengan sikap dan pakaian terhormat. 

7. Wanita bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaannya. 

Terlihat di pedesaan dimana istri membantu suamu dalam usaha 

pertanian dan semacamnya. 
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8. Bahwa wanita perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya, jika tiadak ada yang menjamin kebutuhannya, atau 

kalaupun ada namun tidak mencukupi.
110

 

Dengan demikian tidak ada larangan dalam Islam mengenai 

keluarnya wanita untuk bekerja, asalkan memenuhi ketentuan shari„at 

dalam pergaulan dengan masyarakat.Pandangan ini, wanita Islam dapat 

berperan aktif diberbagai bidang kehidupan baik politik, sosial, budaya 

dan agama. 

 Pendapat ulama mengenai wanita karir ada dua golongan, yaitu: 

Kelompok ulama misalnya Abba >s Mahmud al-Aqqad, Mustafaas 

Siba‟i >, Muhammad al-Bai > dsb.Berpendapat bahwa, wanita bekerja 

meninggalkan rumah itu segi mudharatnya lebih besar daripada 

manfaatnya, dengan alasan bahwa wanita harus tinggal dirumah untuk 

menjaga anak dan rumah tangga, agar pada saat suami datang dari kerja, 

istri sudah tetap cantik.Namun syaratnya suami harus sudah mencukupi 

segala kebutuhan rumah tangga, bahkan kecantikan istri tidak boleh 

terusik atau terkurangi sedikitpun karena kerja dan lelah.
111

 

Kelompok kedua (moderat) misalnya Mah }mad al-Bandari>, 

Muh }ammad Rifaah Rafi„at T{ahtawi >, Qa>sim Amin, Mumtaz „Ali, Ah{mad 

Shauqi >, H{afiz > Ibrahim, M.Quraish Sihab, Zakiah Drajat, As-Sakhawi >, 
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„At >iyah al-Abrashi >, dsb. Mengatakan bahwa, wanita yang berkarir lebih 

baik dan bermanfaat daripada tidak berkarir dan menganggur. Lain yang 

dikemukakan oleh Zakiah Drajat: “Wanita menganggur mengakibatkan 

menghayak hal yang tidak realitas menyebabkan sakit jiwanya, oleh 

sebab itu bekerja lebih baik daripada menjadi penghayal dan peminta-

minta. Alasan M. Quraish sihab, Rifa„ah rafi„at- Tahta >wi >, Jamaludin 

Muhammad mahmud, Ahmad Syauqi ialah wanita boleh bekerja jika 

dituntut oleh masyarakat atau pekerjaan itu membuthkan wanita bekerja 

asalkan wanita dapat menjaga diri dan lingkungan.
112

 

 Dua pandangan diatas menunjukkan bagaimana dalam masyarakat 

terdapat perbedaan pendapat dalam memandang persoalan tentang wanita 

karir, pendapat pertama memberikan sedikit kebebasan terhadap wanita 

dan otoritas suami terhadap Islam sangat besar.Sedangkan pendapat kedua 

tidak terlalu otoriter dan memberikan kebebasan bagi wanita untuk 

berkarir karena fenomena saat ini wanita karir telah banyak memainkan 

peranannya dalam membangun dalam segala aspek yang dibutuhkan 

masyarakat.Mengabaikan wanita dan tidak melibatkannya dalam kegiatan 

yang bermanfaat bagi masyarakat, berarti menyiakan paling tidak setengah 

dari potensi masyarakat. 

 Menurut analisa penulis berdasarkan uraian di atas, pendapat 

masyarakat desa Tanjungsari baik dari tokoh masyarakat dan suami dari 

istri karir tentang wanita karir sudah sejalan dengan para ulama‟ diatas. 
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Bahwa seorang wanita/istri boleh berkarir atau bekerja membantu 

suaminya, akan tetapi masyarakat desa tidak mengetahui syarat-syarat 

yang di atur oleh shari„at untuk menjadi seorang wanita karir, perkerjaan 

apa saja yang boleh dikerjakan dan apa saja yang tidak boleh dikerjakan 

oleh seorang wanita. Bahwa seorang istri boleh-boleh saja bekerja ketika 

istri menginginkan bekerja untuk mendapatkan tambahan uang. Oleh 

karena masyarakat desa Tanjungsari mempunyai pendapat seperti itu, 

sehingga banyak istri dan wanita muda lebih memilih untuk bekerja dan 

sebagian besar adalah menjadi TKW. 

Sedangkan mengenai  status harta yang diperoleh istri penulis 

simpulkan dalam dua pemahan juga. Dilematis para masyarakat yang 

diwakili oleh tokoh masyarakat (Kepala Desa, Kaur Pemerintahan, kyai  

Modin) Desa Tanjungsari  mereka berpendapat terkait status harta yang 

diperoleh dari wanita atau istri karir adalah sepenuhnya dikembalikan 

kepada suami istri itu sendiri sesuai kesepakatan mereka masing-masing 

ini sebenarnya sesuai KHI dan UU Perkawinan namun menurutnya tidak 

sesuai dengan syari‟at yang ada. 

 Kemudian dari para suami (dari istri yang bekerja atau karir) di 

Desa Tanjungsari berpendapat jika status harta yang diperoleh istri bekerja 

atau istri karir adalah harta bersama, artinya tidak ada pemisahan harta 

antara harta yang diperoleh suami maupun yang diperoleh istri, mereka 

beranggapan demikian karena selama ini memang tidak ada perselisihan 

terkait hal ini. Istri yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga 
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baik pekerjaan itu didalam atau diluar rumahnya tentu akan menghasilkan 

finansial baginya. 

Dalam perkawinan, kekayaan suami tidak dengan sendirinya 

menjadi milik istri. Istri hanya berhak mendapat nafkah sehari-hari yang 

sesuai dengan kebutuhan konkret. Sedangkan sisa dari harta yang 

diberikan kepada istri menjadi hak penuh suaminya, sebab hasil jerih 

payah seseorang dalam bekerja adalah milik yang bersngkutan.
113

 

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 87 ayat 2 jo. Pasal 31 ayat 2 

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa “Suami dan istri mempunyai 

hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-

masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya.
114

 

Apabila seorang istri melakukan usaha sendiri maka ia berhak 100 

persen atas penghasilannya. Suami sama sekali tidak berhak untuk 

meminta hasil usaha istrinya, sekalipun suami dalam keadaan 

kekurangan. Hak untuk memperoleh hasil usaha dilindungi oleh 

syari‟at.115
 

 Hal-hal diatas juga dikuatkan oleh KHI pasal 86 ayat 1 dan 2 

bahwa “pada dasarnya tidak ada pecampuran antara harta suami dan harta 

istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai 

penuh olehnya.
116
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 Tetapi untuk menjadi pertimbangan dan perbandingan KHI 

menyebutkan dalam pasal 80 yaitu bahwa istri dapat membebaskan suami 

dari kewajiban nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya 

rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. 

Dalam pasal tersebut secara tersurat jelas bahwasanya hak dan kewajiban 

suami tidak dibebankan kepada sumai sepenuhnya tetapi istri juga boleh 

ikut serta membantu dalam membantu dalam memenuhi kebutuhan 

keluarga. 

 Menurut analisa penulis dari keterangan masyarakat nampaknya 

kurang tepat mengenai status harta, mereka beranggapan bahwa harta hasil 

usaha istri merupakan harta bersama, tidak ada pemisahan antara harta 

suami dan istri. Tentunya pendapat ini tidak sejalan dengan shari‟at  

maupun KHI karena harusnya tetap ada pemisahan harta antara suami dan 

istri, harta hasil istri sepenuhnya milik istri ketika tidak ada kesepakatan 

sebelumnya. Tetapi selama ada kesepakatan sebelumnya antara kedua 

belah pihak maka harta yang diperoleh istri bisa menjadi harta bersama hal 

ini sesuai dengan UUP NO 1 Tahun 1974 pasal 35 dan 36 dan KHI pasal 

80 ayat 6. 

Peran dan fungsi tokoh masyarakat sendiri nampaknya mulai 

memudar sehingga kesadaran dan pengetahuan masyarakat Desa 

Tanjungsari kurang lebih masih belum mengetahui secara mendetail terkait 

peraturan yang ada, mereka rata-rata beranggapan selama tidak 

menyimpang dari lazimnya maka dianggap tidak bermasalah. 
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B. Pemahaman Tokoh Masyarakat dan Suami Terhadap Status Nafkah 

Suami Bagi Istri Yang Berkarir. 

Dalam  penelitian  ini penulis membagi menjadi dua garis besar 

dari pendapat para masyarakat. 

 Pertama, Tokoh  masyarakat Desa Tanjungsari mulai dari kepala 

desa, kaur  pemerintahan, Kyai dan modin berpendapat jika nafkah dari 

suami yang istrinya bekerja atau berkarir adalah  tetap wajib bagi 

suaminya meskipun ia dalam  keadaan  tidak  mampu bisa dihutang 

sampai seorang suami tersebut  mampu  untuk  membayarnya. Pendapat 

ini menurut penulis sejalan dengan  pendapat dari Ash-shuyuti, bahwa 

menurut beliau tentang nafkah istri sebagai berikut:  

3) Kewajiban  nafkah  untuk  istri menjadi kewajiban suami baik dalam 

keadaan  sulit atau lapang. Berbeda dengan kewajiban nafkah 

terhadap orang lain, yang  menjadi kewajiban bagi orang yang 

mampu. 

4) Kewajiban  nafkah  suami terhadap istri, yang belum diberikan  

kepada  istri  menjadi  tanggungan  suami yang  harus dibayar setelah 

ia mampu. Berbeda dengan nafkah kerabat, apabila tidak dibayar 

maka tidak menjadi tanggungan dan tidak wajib dibayar.
117

 

Dari pemikiran Ash-shuyuti diatas sejalan dengan para ulama, 

menurut jumhur ulama, ketidakmampuan suami membayar nafkah 
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istrinya bukan berarti kewajibannya membayar nafkah itu gugur sama 

sekali, tetapi tetap menjadi utang bagi suami yang harus dibayar ketika ia 

telah mampu, bahkan menurut Madhhab Shafi„i> dan Hanbali, apabila 

suami tidak mampu sama sekali membayar nafkah, istrinya boleh 

meminta fasakh. Namun, menurut Madhhab H{anafi dan Maliki, suami 

yang tidak mampu membayar nafkah istrinya tidak boleh dipisahkan 

(diceraikan). Menurut Madhhab H{anafi,  nafkah yang belum dibayarkan 

suami yang tidak mampu itu menjadi utang baginya yang harus 

dibayarnya. ketika ia telah mampu. 

 Kedua, para pelaku atau suami dari istri karir berpendapat jika 

mereka tidak memahami peraturan atau hukum maupun secara shari„at 

agama tetapi mereka tetap menjalankan kewajibanya sebagai seorang 

suami untuk tetap menafkahi istri, meskipun istrinya sudah bekerja atau 

berkarir. 

Menurut analisa penulis pemahaman masyarakat mengenai status 

nampak terdapat perbedaan antara tokoh masyarakat dan suami dari istri 

karir, terlihat dari pendapat tokoh masyarakat sudah sejalan dengan 

pendapat jumhur ulama  maupun yang ada dalam KHI, bahwa kewajiban 

nafkah suami suami tetaplah wajib dan tidak gugur meskipun istri telah 

berpenghasisaln sendiri dan mengenai status nafkah yang belum mampu 

dibayarkan suami merupakan sebuah hutang, dan harus dilunasi setelah 

suami mampu. Berbeda dengan pendapat tokoh masyarakat, para suami 
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dari istri karir memang mengetahui bahwa kewajiban menafkahi haruslah 

suami yang mencukupi, tetapi dari mereka tidak mengetahui bagaimana 

status harta yang belum diberikan kepada istri karena istri sudah 

mempunyai penghasilan sendiri apakah terhutang atau tidak, mereka 

beranggapan bahwa selama mereka bekerja maka sudah memenuhi 

kewajibannya artinya dari pendapat para suami tidak ada yang memahami 

apabila para suami dari istri yang bekerja adalah terhutang sampai ia 

mampu membayarnya.  

 Dari perbedaan pendapat-pendapat diatas sangat sesuai apabila 

penulis melihat realitas yang ada di Desa Tanjungsari, sebagai desa yang 

dalam proses berkembang dan bertransformasi dari pemikiran lama 

menjadi desa dengan konsep modern secara ekonomi tidak dibarengi 

dengan ilmu pengetahuan agama, meskipun di satu sisi peran dan fungsi 

tokoh masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembinaan, namun disisi lain 

masyarakat sendiri harusnya bersifat aktif dalam menyikapi setiap-setiap 

perubahan yang ada, perubahan yang apabila tidak sesegara ditanggulangi 

suatu  saat akan menjadi boomerang bagi masyarakat Desa tanjungsari itu 

sendiri. 

Dari pendapat-pendapat para tokoh masyarakat dan pelaku dari 

istri karir tersebut, kemudian akan peneliti simpulkan secara ringkas pada 

BAB V. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam bab terakhir ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Pemahaman Tokoh Masyarakat tentang wanita karir sudah sejalan dengan 

pendapat jumhur ulama bahwa wanita karir itu boleh. Mengenai status 

hartanya, mereka berpendapat jika harta yang diperoleh dari istri yang 

bekerja adalah harta bersama. Sedangkan pemahaman para suami adalah 

istri yang bekerja menurut mereka sah-sah saja karena dengan niatan 

sebagai membantu perekonomian keluarga, sedangkan mengenai status 

harta dari istri yang bekerja para suami tidak begitu paham baik dalam 

shari‟at Islam maupun KHI. 

2. Sedangkan mengenai kewajiban nafkah dari suami terhadap istri yang 

bekerja, para tokoh masyarakat berpendapat jika nafkah tersebut tetap 

wajib, untuk status harta yang belum mampu dibayarkan suami dianggap 

berhutang sampai suami mampu untuk membayarnya, hal ini mengambil 

dasar dari pendapat para imam madzab dan jumhur ulama, sedangakan 

pemahaman para suami berbeda, mereka selama ini tidak paham dengan 

kewajiban-kewajiban nafkah terhadap istri yang bekerja secara mendetail 

mereka kurang paham. 
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B. Saran 

Dengan berakirnya penyusunan skripsi ini, berdasarkan permasalahan 

yang ada yang mengejala dikalangan remaja maka penulis memberikan 

sedikit  saran kapada penulis sendiri khusunya dan para remaja serta pejabat 

desa Tanjungsari. Antara lain : 

1) Para Suami 

Masalah yang terlihat dari para suami adalah kurangnya 

memahami tentang konsep nafkah dan mengenai status harta hasil usaha 

istri, seharusnya mereka lebih memahami tentang konsep tersebut supaya 

mereka lebih bertanggung jawab lagi dalam menafkahi keluarga, tidak 

bertumpuan pada penghasilan istri dan lebih menghargai jerih payah istri.    

2) Tokoh Masyarakat  

Hasil penelitian ini tersebut dijadikan suatu gambaran, untuk 

dapat berperan lebih aktif lagi dalam memahami hukum-hukum Islam 

dan mensosialisasikan kepada mayarakat, sehingga diharapkan adanya 

sinkronisasi pemahaman, artinya tidak hanya tokoh masyarakat yang tau 

dan melek hukum tapi masyarakat pada umumnya juga. 
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