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ABSTRAK 

Zakinuddin, Hamad Alkahfi. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri 

Berpenghasilan Lebih Besar Daripada Suami di Desa Tambakrejo 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan . Skripsi. Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I 

Kata Kunci: Nafkah, Sakinah, Kepemimpinan Keluarga. 

Perempuan bekerja di luar rumah dewasa ini menjadi aktifitas baru bagi 

masyarakat di Desa Tambakrejo. Ketika istri memilih untuk bekerja di luar rumah 

dan menjadi sumber pendapatan utama dalam keluarga maka secara otomatis akan 

sangat berdampak terhadap iklim keluarga tersebut. Ada berbagai dampak yang 

ditimbulkan ketika seorang istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. 

Dampak tersebut tentunya sangat berpengaruh kepada suami, anak maupun 

lingkungan sekitar. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik eksternal 

maupun internal seperti pengaruh lingkungan sekitar, meningkatnya gaya hidup, 

maupun tuntutan ekonomi. Menurut salah satu warga yang penulis temui, 

fenomena yang terjadi di Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan  

adalah istri yang berpenghasilan lebih besar daripada suami salah satu dampaknya 

mendorong istri pada pergeseran peran kemimpinan dan kepatuhan dalam rumah 

tangga..  Padahal hak-hak suami yang harus dilakukan oleh istri menurut Hukum 

Islam yaitu mematuhi suami, memelihara kehormatan dan harta suami, berhias 

untuk suami, menjadi patner suami. 

Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan 2 masalah yang meliputi 

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam  terhadap dampak istri berpenghasilan lebih 

besar daripada suami dalam kehidupan keluarga di Desa Tambakrejo Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap 

kepatuhan istri berpenghasilan lebih besar daripada suami di Desa Tambakrejo 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan? 

Penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu 

menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan hasil wawancara 

yang diperoleh. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan 

metode penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun 

teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan wawancara dan 

pengungkapan data. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 1) Dampak baik ketika istri 

berpenghassilan lebih besar daripada suami adalah eknomi keluarga sangat 

terbantu tetapi menjadi masalah baru ketika dampak yang ditimbulkan sudah tidak 

sesuai Hukum Islam seperti kewajiban mendiddik anak terabaikan dari kedua 

orang tua, kepenggunaan uang yang tidak sesuai dengan kepemanfaatanya. 2) 

Hukum Islam yang sudah diterangkan bahwa kepatuhan istri pada suami itu wajib 

ketika suami tidak memerintah hal-hal yang keluar dari norma sosial dan syari‟at 

Islam walaupun penghasilanya lebih tinggi, tetapi suami juga tidak berhak 

melarang istri bekerja diluar rumh jika keadaan ekonomi masih sangat 

membutuhkan jika hanya bergantung pada penghasilan suami. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembentukan keluarga diawali dengan adanya akad nikah yang 

dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sesuai yang diajarkan agama Islam 

atau biasa disebut dengan perkawinan.
1
 Pengertian perkawinan menurut KHI 

adalah akad yang sangat kuat atau misaqan galizan untuk mentaati perintah 

Allah dan melaksanakanya ibadah.
2
  KHI mengatur bahwa salah satu dari 

kewajiban suami adalah sebagai pencari nafkah. Sebenarnya didalam keluarga 

kewajiban istri adalah mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik 

baiknya, seperti yang firman Allah dalam surah Al nisa‟‟ ayat 34.  

الرَِّجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَا َفضََّل اللَُّه بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض َوِبَا أَنْ َفُقوا ِمْن 
اِِلَاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب ِبَا َحِفَظ اللَّهُ   (٤٣) .... أَْمَواِلِِْم فَالصَّ

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

Allah telah melebihkan sebagian 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).  

                                                
1
 Ali Abdul Hamid Mahmud,,Fiqih Responsibilita:Tanggung Jawab Muslim dalam Islam, 

(Jakarta:: Gema Insani Press, 1995), hlm. 192 
2
 Khoirudin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami Istri,cet. Ke -1 (Yogyakarta : 

Academia, 2004), hlm 21 
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Dalam artian seorang istri tidak dibebani atau tidak memiliki kewajiban 

mencari nafkah atau bekerja di luar rumah, karena yang mencari nafkah 

sepenuhnya adalah kewajiban suami. 

Selanjutnya, prinsip dari pola hubungan suami istri adalah berkeadilan 

untuk mencapai keselarasan dalam berumah tangga. Hal ini juga sudah 

dijelaskan Al qur‟an dalam kitipan surah Al-Baqarah ayat 228. 

 َعزِيزٌ  َوٱللَّهُ  ۚ   َدَرَجةٌ  َعَلْيِهنَّ  َولِلرَِّجالِ  ۚ  ُل ٱلَِّذى َعَلْيِهنَّ بِٱْلَمْعُروِف َوَِلُنَّ ِمثْ 
 …َحِكيمٌ 

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai 

satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi 

Maha Bijaksana. 

Adanya perubahan pola hubungan suami istri, dalam surah Al nisa‟‟ ayat 124 

اِِلَاِت ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك َيْدُخُلوَن اْْلَنَّةَ   َوَمْن يَ ْعَمْل ِمَن الصَّ
          (٤٢٣َوال يُْظَلُموَن نَِقريًا )

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki 

maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke 

dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun. 

Dari kutipan ayat tersebut, dimana istri turut serta  dalam mencari nafkah 

diperbolehkan. Islam menginginkan hak dan kewajiban suami istri dalam 

keluarga dapat berjalan secara seimbang. Karena kelangsungan keluarga 

diperlukan adanya keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab. 
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Di Indonesia pembagian tugas dalam keluarga atas perbedaan gender 

masih berlaku, dimana kebanyakan wanita hanya bekerja di dalam rumah 

untuk memasak dan mengurus anak, namun seiring perkembangan zaman 

banyak juga wanita yang kini bekerja di luar rumah dan tetap melaksanakan 

tugasnya dalam urusan rumah tangga, sehingga ia akan memiliki beban ganda 

Dalam keluarga seorang suami memiliki peranan utama dan penting 

dalam menjalankan sebuah rumah tangga. Suami merupakan pemimpin dalam 

keluarga yang berkewajiban mendidik, mengatur, melindungi serta mencukupi 

kebutuhan seluruh anggota keluarga. Seorang istri memiliki peranan penting 

untuk memberikan pelayanan kepada keluarga. Suami wajib melindungi 

istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga 

sesuai kemampuanya.
3
 Istri juga mempunyai kewajiban mengatur urusan 

rumah tangga sebaik-baiknya.
4
 

Seiring perkembangan zaman masyarakat kota seakan menjadi kiblat 

bagi beberapa masyarakat desa, dengan kata lain masyarakat desa tidak 

percaya diri sehingga menganggapnya ketertinggalan atau ketidak 

berkepemilikan sesuatu dalam budaya baru masyarakat merupakan hal buruk, 

tidak hanya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari dan perlengkapan rumah tangga, 

tetapi dari segi dandanan dan gaya hidup yang berusaha untuk meniru sepersis 

mungkin dengan masyarakat kota, akibatnya sumber ekonomi dilingkungan 

                                                
3
 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 34 ayat (1) 

4
 Undang-Undang No 1 Tahun 1974  tentang perkawinan,  Pasal 34 ayat (2) 
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pedesaan tidak mampu untuk mendomplang kebutuhan-kebutuhan tersebut 

sehingga tidak sedikit seorang istri juga ikut serta untuk bekerja di luar rumah.  

Desa Tambakrejo adalah salah satu desa di Kecamatan Pacitan yang 

berada di pinggir kota, dimana desa tersebut salah satu desa yang paling dekat 

dengan Kecamatan Arjosari, geografi Desa Tambakrejo adalah pegunungan, 

sungai Grindulu yang membentang, hutan yang dipenuhi rerumputan liar dan 

persawahan.  

Pekerjaan mayoritas bagi seorang suami di Desa Tambakrejo adalah 

menggarap sawah dan buruh tani. Hasil panen dari sawah tersebut hanya cukup 

untuk kebutuhan pokok dapur dan kebutuhan pokok lainya, membutuhkan 

waktu selama empat bulan untuk menunggu panen padi dan setiap panennya 

satu petak sawah rata-rata mendapat 12 karung. Padi yang telah kering berat 

satu karunya sekitar 35 kilo gram dengan harga 157.000 rupiah atau per 

kilogramnya seharga 4500 rupiah. Jika dikalikan 12 karung dari rata rata padi 

yang didapatkan maka hasilnya 1.890.000 rupiah masih dikurangi biaya 

perawatan selama selang waktu empat bulan dari proses menanam sampai 

panen mencapai 500.000 rupiah. Melihat dari perhitungan tersebut maka bisa 

dilihat petani (suami) di Desa Tambakrejo jika dibuat pendapatan perbulan 

maka menerima uang hanya 472. 375 rupiah.  

Profesi yang dijalani sebagian seorang istri di Desa Tambakrejo 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan antara lain sebagai pengajar, karyawan 

pabrik rokok, karyawan pabrik triplek, penjaga toko, dan karyawan swalayan 
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dan pendapatan istri yang bekerja di luar rumah mendapatkan uang 900.000 

sampai 1.500.000. Bagi seorang istri yang bekerja sebagai karyawan pabrik 

ataupun karyawan toko 
5
 

Pada zaman modern seperti saat ini wanita bekerja di luar rumah  

menjadi hal yang mulai dilakoni sebagian masyarakat di Desa Tambakrejo. 

Ketika istri memilih untuk bekerja di luar rumah dan menjadi sumber 

pendapatan utama dalam keluarga maka secara otomatis akan sangat 

berdampak terhadap iklim keluarga tersebut. Ada berbagai dampak yang 

ditimbulkan ketika seorang istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. 

Dampak tersebut tentunya sangat berpengaruh kepada suami, anak maupun 

lingkungan sekitar. 

Begitu juga dengan beberapa keluarga yang berada di Desa Tambakrejo 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, akan ada dampak positif maupun 

negatif yang ditimbulkan oleh istri bekerja di luar rumah dan pendapatannya 

lebih besar daripada suami. 

Fenomena istri yang menjadi pencari nafkah utama yang terjadi di Desa 

Tambakrejo tersebut bukanlah merupakan sebuah budaya, namun hanya 

sebatas kejadian yang terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja. Sehingga 

hal tersebut bukanlah budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, 

namun hanya sebatas kasus atau kejadian yang terjadi pada keluarga-keluarga 

tertentu saja. Pada keluarga tertentu seorang istri yang bekerja di luar rumah 

                                                
5
 Sriani, Hasil Wawancara , Pacitan. 15 Juli 2020 
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berpenghasilan lebih besar daripada suami karena penghasilan suami yang 

tidak bisa dipastikan seperti paparan di atas, sehingga penghidupan keluarga 

tersebut sangat bergantung dari penghasilan seorang istri.
6
 

Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik ekternal maupun 

internal seperti pengaruh lingkungan sekitar, meningkatnya gaya hidup, 

maupun tuntutan ekonomi. Menurut salah satu warga yang penulis temui, 

fenomena yang terjadi di Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan Kabupaten 

Pacitan  adalah istri yang berpenghasilan lebih besar daripada suami salah satu 

dampaknya mendorong istri pada pergeseran peran kemimpinan. Sejauh yang 

penulis temui dari keterangan tokoh masyarakat, di Desa Tambakrejo sebagain 

warga tidak seperti penduduk pedesaan yang lain yang masih ngugemi 

pekerjaan rumah dengan memprioritaskan pekerjaan domestikny. Juga pada 

keluarga-keluarga tertentu,  ketika terbatasnya pegangan finansial dari suami 

kemudian pihak suami berkehendak membeli barang atau kebutuhan lainya 

bersifat kepentingan keluarga harus  konfirmasi dahulu kepada sang istri, fakta 

di lapangan jika suami yang memiliki istri berpenghasilan lebih secara tidak 

langsung seorang suami menerima keputusan sepihak dari istri dalam 

menjalani kehidupan rumah tangga, khusunya dalam hal membeli kebutuhan 

rumah tangga baik primer, sekunder maupun tersier yang terus mengalir 

dengan porsi porsi tertentu sesuai kemampuan finansial.
7
 

                                                
6
 Slamet, Hasil Wawancara, Pacitan. 17 Juli 2020 

7
 Sriyani, Hasil Wawancara, Pacitan.15 Juli 2020 
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Padahal hak-hak suami yang harus dilakukan oleh istri menurut Hukum 

Islam yaitu mematuhi suami, memelihara kehormatan dan harta suami, berhias 

untuk suami, menjadi patner suami.
8
. 

Berangkat dari uraian di atas, melalui skripsi ini penulis akan meneliti 

lebih jauh terhadap dampak istri yang berpenghasilan lebih besar daripada 

suami di Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan kabupaten Pacitan dengan judul 

skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Istri Berpenghasilan Lebih 

Besar Daripada Suami di Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan Kabupaten 

Pacitan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan   

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam  terhadap dampak istri berpenghasilan 

lebih besar daripada suami dalam kehidupan keluarga di Desa Tambakrejo 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kepatuhan istri berpenghasilan 

lebih besar daripada suami di Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan? 

 

 

                                                
8
 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan  Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Fiqh Munakahat, 

(Jakarta: Amzah, 2014), 221-230 
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C. Tujuan Penelitian 

1.  Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap dampak 

istri yang berpenghasilan lebih besar pada kehidupan keluarga. 

2.    Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap kepatuhan istri kepada 

suami akibat penghasilan yang lebih besar di Desa Tambakrejo Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan memberikan                 

manfaat bagi semua pihak.  Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam 

bidang Hukum Islam yang berkaitan fenomena pendapatan ekonomi Istri 

yang lebih besar dari suami berdampak pada kehidupan keluarga. 

2. Secara Praktis 

Memberikan suatu pemahaman Hukum Islam bagi masyarakat tentang 

kepatuhan istri kepada suami, serta tetap menjalankan peran ideal sebagai 

seorang istri dalam rumah tangga. 

E. Telaah Pustaka 

Kajian yang membahas mengenai istri atau perempuan bekerja mencari 

nafkah sebenarnya telah banyak dilakukan dalam karya tulis berupa skripsi 

maupun karya tulis yang lain dari berbagai perspektif dan pendekatan yang 
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digunakan sebagai salah satu langkah untuk menambah pengetahuan dalam 

dunia islam. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, 

ditemukan beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang istri sebagai 

pencari nafkah atau istri berpenghasilan lebih besar daripada suami. 

Pertama adalah skripsi karya Atikah, dengan judul Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah)”. Dengan rumusan masalah 

“Problem apa yang muncul karena istri bekerja mencari nafkah utama? dan 

“Bagaimana tinjauan Hukum Islam  terhadap istri sebagai pencari nafkah 

utama? Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan 

metode penelitian lapangan  (Field Research). Atikah menjelaskan 

problematika yang muncul ketika istri bekerja mencari nafkah adalah ketidak 

jelasan kedudukan suami istri dalam keluarga dan ketimpangan peran. Menurut 

Hukum Islam, wanita keluar rumah untuk bekerja tidak dilarang jika memang 

pekerjaanya itu sangat dibutuhkan masyarakat atau kebutuhan untuk keluarga.
9
 

Perbedaan skripsi Atikah dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi ini 

hanya dibahas tinjauan Hukum Islam ketika Istri bekerja mencari nafkah 

utama, sedangkan skripsi penulis membahas tinjauan Hukum Islam terhadap 

dampak dan kepatuhan istri ketika mendapatkan penghasilan yang lebih besar 

dalam keluarga. 

Kedua adalah skripsi Saifu Robby El Baqy yang berjudul “Kedududkan  

Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif 

                                                
9
 Atikah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama”, 

Jurusan Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakrta, 2010 
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Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Dibal Kecamatan Ngemplak Kabupaten 

Boyolali) dengan rumusan masalah, Mengapa beberapa keluaraga di Desa 

Dibal pencari nafkah utamanya adalah seorang istri? dan Dampak apa saja 

yang ditimbulkan pada keluarga di Desa Dibal yang pencari nafkahnya adalah 

seorang istri? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

kualitatif lapangan, Saifu Robby El Baqy terjun langsung ke daerah Dibal 

Kecamtan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian dari skripsi Saifu 

Elbaqy adalah istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga 

menimbulkan beberapa dampak baik positif maupun negatif terhadap keluarga. 

Dampak positfnya yang timbul dengan bekerjanya istri dapat meningkatkan 

perekonomian keluarga, sedangkan dampat negatifnya suami dan anak 

cenderung terabaikan dan tidak terurus.
10

 

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi penulis adalah, pada skripsi di 

atas membahas dampak dampak ketika Istri sebagai Pencari nafkah utama di 

Desa Dibal dengan ditinjau dari perspektif Hukum Islama sedangakan skripsi 

penulis membahas peran istri dalam kepemimpinan keluarga dengan sebab 

penghasilan seorang istri lebih besar daripada suami di Desa Tambakrejo, 

Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan.  

Ketiga adalah skripsi karya Sri Rahayu, “Pengaruh Istri Sebagai Pencari 

Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum 

Islam(Studi Kasus di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan 

                                                
10

  Saifu Robby El Baqy, Kedududkan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama 

Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Dibal Kecamatan Ngemplak 

Kabupaten Boyolali), Jurusan Syari‟ah IAIN Surakarta, Surakarta, 2016. 
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Ngadirejo,Kabupaten Temanggung)”.Dalam skripsi tersebut mempunyai dua 

rumusan masalah yang pertama Bagaiamana penyebab istri sebagai pencari 

nafkah utamadi Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, 

Kabupaten Temanggung? yang kedua Bagaiamana dampak istri sebagai 

pencari nafkah utama terhadap rumah tanggadi Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, 

Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung? Metode penelitian yang 

digunakan dalam skripsi di atas adalah pendekatan kualitatif dengan metode 

penelitian lapangan  (Field Research). Dalam skripsi tersebut dijelaskan 

pengaruh istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga ada 

prnagaruh positif dan juga pengaruh negatif. Pengaruh positifnya 

perekonomian keluarga bisa menjadi lebih baik, karena membantu suami 

dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan pengaruh negatifnya ketaatan 

istri terhadap suami menjadi berkurang dan juga kewajiban dalam mengurus 

keluarga menjadi terabaikan. Sri Rahayu juga menyimpulkan dampak negatif 

jika istri menjadi pencari nafkah utama lebih besar daripada dampak 

positifnya.
11

 

Perbedaan skripsi di atas dengan skripsi penulis adalah, pada skripsi di 

atas membahas dampak positif dan negatif yang terjadi pada keluarga yang 

pencari nafkah utamanya adalah istri, sedangkan dalam skripsi penulis tidak 

hanya membahas dampak yang ditimbulkan, namun membahas  Hukum Islam 

                                                
11

  Sri Rahayu, “Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan 

Rumah TanggaDalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, 

Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)”, Jurusan Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta,Yogyakarta, 2014. 
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terhadap istri yang berubah peran mendominasi dalam keluarga karena 

penghasilanya lebih besar daripada suami.  

Keempat adalah skripsi Siti Nurjanah dengan Judul “Pelaksanakan 

Kewajiban Istri Terhadap Suami Didesa Pasir Agung Kecamatan Bangun 

Purba Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam” skripsi yang 

di tulis Siti Nurjanah ada tiga rumusan masalah, yang pertama, bagaimana 

pelaksanakan kewajiban istri kepada suami di Desa Pasir Agung Kecamatan 

Bangun Purba? Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanakan 

kewajiban istri terhadap suami di Desa Pasir Agung? Dan rumusan masalah 

yang ketiga, bagaiamana tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanakan 

kewajiban istri kepada suami di Desa Pasir Agung? Metode penelitian yang 

digunakan dalam skripsi di atas adalah pendekatan kualitatif dengan metode 

penelitian lapangan  (Field Research). Hasil dari penelitian Siti Nurjanah 

menjelaskan pelaksanaan kewajiban istri terhadap suami di Desa Pasir Agung 

secara umum masih terabaikan, karena mayoritas istri mematuhi suaminya 

berdasarkan keadaan. Faktor yang mempengaruhinya adalah ikut campur orang 

tua dalam urusan rumah tangga anaknya, perkawinan di usia yang masih 

relative muda serta perkawinan yang dijodohkan. Tindakan istri yang 

melalaikan kewajibanya terhadap suami yang disengaja termasuk nusyuz yang 

dilarang oleh Hukum Islam.
12
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   Siti Nurjanah “Pelaksanaan Kewajiban Istri Terhadap Suami di Desa Pasir Agung 

Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam”. Fakultas 

Syariah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2012 
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Perbedaan skripsi Siti Nurjanah dengan skripsi penulis adalah, Siti 

Nurjanah menjelaskan tentang tindakan istri di Desa Pasir Agung Kecamatan 

Bangun Purba yang melalaikan kewajibanya kepada suami karena kurangnya 

pengetahuan tentang Hukum Islam diwilayah tersebut, sedangkan skripsi dari 

penulis membahas kepemimpinan istri dalam rumah tangga yang 

penghasilanya lebih besar daripada suami, disitu letak kepatuhan terhadaap 

suami yang menjadi pokok pembahasan. 

Kelima adalah skripi Anita Yohana dengan judul “Penghambaan Istri 

Terhadap Suami Antara Doktrin Dan Tradisi”. Skripsi yang ditulis Anita 

Yohana ada dua rumusan masalah, yang pertama, bagaimana bentuk 

penghambaan istri terhadap suami di Cabean RT 05 RW 01 Kelurahan 

Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga? Yang kedua, apakah 

penghambaan istri terhadap suami di cabean RT 05 RW 01 Kelurahan 

Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga dilakukan atas dasar doktrin 

atau tradisi? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi di atas adalah 

pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan  (Field Research). 

Hasil penelitian dari Anita Yohana yang pertama, bentuk-bentuk penghambaan 

istri terhadap suami di Cabenan RT 05 RW 01 Kelurahan Mangunsari 

Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga diantaraanya adalah melakukan pekerjaan 

rumah tangga, menyiapkan konsumsi keluarga, mengasuh dan mendidik anak 

dan berpartisipasi mencari nafkah dan yang kedua penghambaan istri terhadap 

suami di Cabenan RT 05 RW 01 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti 

Kota Salatiga dilakukan atas dasar doktrin, dan tradisi. Para istri yang 
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melakukan penghambaan terhadap suami atas dasar doktrin berjumlah satu 

orang. Sedang para istri yang melakukan penghambaan terhadap suami dengan 

tradisi berjumlah tiga orang.
13

 

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi Anita Yohan adalah, Anita 

Yohan menjelaskan tentang bentuk-bentuk penghambaan istri terhadap suami 

dan apa saja bentuk penghambaan istri pada suami, sedangkan skripsi penulis 

menjelaskan dampak dan bagaimana kepatuhan istri kepada suami ketika 

penghasilan istri lebih besar daripada suami. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif: Penelitian 

lapangann. Penulis terjun langsung ke daerah penelitian di Desa Tambakrejo 

kecamatan Pacitan kabupaten Pacitan. 

2. Kehadiran Peneliti. 

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peniliti sangatlah penting 

karena sebagai pengumpul data, sebagaimana salah satu ciri penilitian 

kualitatif dalam pengumpulan data yaitu dilakukan sendiri oleh peneliti 

maka peniliti melakukan pengamatan dengan metode kepada beberapa 

keluarga yang istri berpenghasilan lebih besar daripada suami di Desa 

Tambakrejo Kecamtan Pacitan Kabupaten Pacitan.  

 

                                                
13

 Anita Yohan “Penghambaan Istri Terhadap Suami Antara Doktrin dan  Tradisi”.  

Jurusan  Ahwal Al-Syakhshiyyah,  IAIN Salatiga, Salatiga, 2016 
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3. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan.Lokasi ini dipilih karena pada lokasi tersebut 

banyakkeluarga yang peran istri berpenghasilan daripada suami menjadi 

dominan dalam kemimpinan keluarga. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Data penelitian ini data-data yang diperlukan adalah data-data 

tentang dampak dan kepatuhan istri dalam rumah tangga yang istri 

berpenghasilan lebih besar daripada suami di Desa Tambakrejo 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. 

b. Sumber data  

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan 

datasekunder. 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dalam penelitian ini 

sumber data primer diperoleh dari beberapa keluarga yang istri 

berpenghasilan lebih besar daripada suami. 

2. Data Sekunder adalah data tambahan atau data pelengkap. Dalam 

penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber 

yang telah adayaitu berupainformasi-informasi yang berhubungan 

fenomena tersebut.. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitianini adalah: 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dari penulis baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Alasan penulis 

melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realitas perilaku 

atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku 

manusia. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu tehnik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang 

diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk 

dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat re-cheking 

atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh 

sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara 

langsung kepada keluarga yang posisi istri berpenghasilan lebih besar 

daripada suami di Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan Kabupaten 

Pacitan. 
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1. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan 

mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab I Pendahuluan dalam bab ini membahas tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian,dan sistematika pembahasan 

Bab II Kajian teori pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori sebagai 

bahan analisis data 

Bab III Tinjauan Umum berisi tentang gambaran dampak dari istri yang 

berpenghasilan lebih besar dan kepatuhan istri kepada suami di Desa 

Tambakrejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 

Bab IV Analisis dan tinjauan Hukum Islam terhadap dampak dari istri 

yang berpenghasilan lebih besar dan kepatuhan istri kepada suami di Desa 

Tambakrejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 

Bab V Penutup yakni terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran dari penulis yang terkait dengan pembahasan. 
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BAB II 

HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM KELUARGA  

BERDASARKAN HUKUM ISLAM 

A. Keluarga 

Keluarga adalah salah satu unit terdiri dari beberapa orang yang masing 

masing mempunyai kedudukan dan peran tertentu. Keluarga itu dibina oleh dua 

orang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan 

tulus dan setia, didasari keyakinan yang dilakukan melalui pernikahan, 

ditunjukan untuk saling melengkapi dan mengingatkan diri dalam menuju ridha 

Allah SWT.
14

  

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami 

untuk istri dan anak-anaknya. Nafkah merupakan suatu pemberian dari suami 

terhadap istri. Dengan demikian kata nafkah menyangkut biaya penghidupan.
15

 

Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung 

nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya 

perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta pendidikan bagi anak. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pun terdapat kewajiban istri terhadap 

suami dan keluarganya yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Islam 

juga memberikan toleransi bahwa seorang istri dapat bekerja mencari nafkah 

dengan ketentuan tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri. Perempuan 

                                                
 

14
 Soelaeman, Pendidikan Dalam Keluarga , (Bandung: Alfabet, 1994), hlm. 152. 

15
 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 2002), cet. ke-20, 1449 
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mempunyai hak untuk bekerja atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama 

norma-norma serta susila tetap terpelihara.
16

 Kewajiban istri terhadap suami 

dan keluarganya yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban 

utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas 

yang dibenarkan oleh Hukum Islam serta istri menyelanggarakan dan mengatur 

keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik baiknya.
17

 

Seorang istri boleh ikut bekerja untuk membantu suami dalam 

memenuhi nafkah keluarga dengan catatan suami berhak untuk membatasi dan 

mengakhiri pekerjaan istrinya bilamana perlu, suami berhak melarang 

pekerjaan yang dirasakannya akan menjerumuskan istrinya kepada kejahatan, 

kesesatan dan merugikan hubungan keluarga, setiap pendapatan yang diperoleh 

oleh istri adalah milik keluarga bukan milik pribadi istri.
18

 

Pendapat M. Quraish Shihab bahwa hubungan suami istri seperti 

hubungan bisnis, maka dapat dikatakan bahwa meskipun bekerja mencari 

nafkah adalah tugas utama suami, tetapi bukan berarti istri tidak diharapkan 

bekerja lagi. Apabila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah 

tangga maka istri dapat membantu suami. Disisi lain walaupun istri 

bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, menyiapkan 

makanan dan mengasuh anak tetapi bukan berarti suami membiarkan 

                                                
16

  Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 
17

  Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4) 
18

  Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83. 
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melakukan sendiri tanpa membantu istri dalam pekerjaan pekerjaan yang 

berkaitan dengan rumah tangga.
19

 

Keluarga merupakan salah satu unit kecil dari masyarkat yang dapat 

menjalankan berbagai fungsi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk 

fungsi ekonomi agar terciptanya kesejahteraan dalam keluarga yang mana hal 

ini tidak bisa terlepas dari peran seorang istri dalam rumah tangga.  

Tujuan membangun rumah tangga ialah melahirkan keturunan yang 

baik, mendapatkan ketenangan batin antara suami istri dan anggota keluarga 

yang lain supaya tercipta hubungan keluarga yang bahagia. Keluarga terbagi 

menjadi dua kategori, yang pertama keluarga inti dan yang kedua konjungal, 

dalam keluarga inti terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya. Sedangkan 

keluarga konjungal adalah keluarga yang terdiri dari pasangan dewasa atau 

biasa disebut suami dan istri.
20

 

Keluarga juga merupakan bagian dari masyarakat yang dapat 

menjalankan berbagai fungsi dalam menjalankan kebutuhan hidupnya, 

termasuk fungsi ekonomi, agar tercapai kesejahteraan dalam keluarga. Didalam 

keluarga setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus 

dikerjakan. 

 

                                                
19

 Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur‟an Kalung Permata Buat Anak-Anakku, Cet. Ke-7 

(Jakarta:Lentera Hati, 2007. 113 
20

 Sobri Mesri, Al-Falaqi, Problematika Rumah Tangga Modern,  (Surabaya: Pustaka 

Yassir, 2011), hlm. 45. 
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B. Keluarga  Sakinah  

Keluarga sakinah merupakan dambaan sekaligus tujuan dari suatu 

hubungan keluarga, baik yang akan ataupun yang tengah membangun rumah 

tangga. Istilah keluarga sakinah merupakan dua kata yang saling melengkapi. 

Kata “sakinah” sebagai kata sifat, yaitu untuk mensifati atau menerangkan kata 

keluarga.  

Keluarga sakinah adalaah tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan 

dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, 

bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan 

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 

bahagia daan kekal berdasarkan Ketuhunan Yang Maha Esa. Keluarga sakinah 

dapat memberi setiap anggota keluarganya kesempatan untuk mengembangkan 

kemampuan dasar fitrah manusia. 

Konsep keluarga sakinah menurut Islam adalah keluarga yang tenang, 

penuh kasing sayang. Selanjutnya dengan modal sakinah dapat melahirkan 

wawaddah wa rahmah. Untuk mencapai mawaddah ada tiga yang harus 

dicapai, yaitu, perhatian, tanggung jawab, dan pengorbanan. Selain intu agar 

perkawinan menjadi langgeng yang lagi diwarnai sakinah konsep ini 

menganjurkan kesetaraan, musyawarah, kesadaran akan kebutuhan pasangan 

sehingga masing-masing merasa saling memiliki.
21

 

 

                                                
21

  A. Fatih Syudud, Keluarga Sakinah, Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, 

Bahagia dan Berkualitas, (Malang: Pustaka Al-khoirot, 2013), hlm. 97 
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C. Fungsi Keluarga 

Pengembangkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera ditunjukan 

supaya keluarga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material sehingga 

dapat menjelaskan fungsi keluarga secara optimal. Menurut Soelaman (1994) 

fungsi keluarga adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi edukasi. Ialah fungsi keluarga yang berkaitan dengan pendidikan 

anak khususnya dan pendidikan serta pembinaan anggota keluarga pada 

umumnya. 

2. Fungsi sosialisasi. Orang tua dan keluarga dalam melaksanakan fungsi 

sosialisasi ini mempunyai kedudukan sebagai penghubung anak dengan 

kehidupan sosial dan norma-norma sosial, yang meliputi penerangan, 

penyeringan dan penafsiranya ke dalam bahasa yang dapat dimengerti dan 

ditangkap bahasanya oleh anak. 

3. Fungsi afeksi atau perasaan. Anak bisa merasakan atau menangkap 

suasana perasaan yang melingkupi orang tuanya pada saat melakukan 

komunikasi. Kehangatan yang terpancar dari aktivitas gerakan, ucapan 

mimik serta perbuatan orang tua sangat penting dalam melaksanakan 

pendidikan dalam keluaraga. 

4. Fungsi relijius. Keluarga berkewajiban untuk mengikut sertakan anak dan 

anggota keluarganya lainya kepada kehidupan beragama. Tujuanya bukan 

hanya mengetahui kaidah-kaidah agama saja. Tetapi untuk menjadi insan 

yang beragama sehingga menjadi anggota keluarga yang sadar bahwa 

hidup hanya mencari ridho-Nya. 



23 
 

 
 

5. Fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis keluarga meliputi pencarian nafkah, 

perencanaan pembelajaran serta pemanfaatanya. 

6. Fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif dapat terlaksana jika keluarga dapat 

menciptakan rasa aman, nyaman, ceria agar dapat dinikmati dengan 

tenang, damai dan jauh dari ketegangan batin, sehingga memberikan 

perasaan yang bebas dari tekanan. Hal ini akan memberikan rasa saling 

memiliki dan kedekatan anggota keluarga. 

7. Fungsi biologis. Yaitu berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan biologis 

anggota keluarga. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan, sandang, papan, 

pangan dan keterlindungan fisik.
22

 

D. Perempuan Bekerja Di luar Rumah Menurut Islam 

Perempuan bekerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yang 

pertama: mereka yang bekerja untuk penyaluran hoby, pengembangan bakat 

dan meningkatkan karir. Kedua: mereka yang bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan hidup atau karena tekanan ekonomi, dengan kata lain untuk 

perbaikan sosial. Golongan pertama selalu menghubungkan lapangan 

pekerjaan dengan bakat mereka serta kesenangan, sedang perumusan material 

nomer dua bagi mereka. Sedangakan golongan kedua, mereka lebih banyak 

menghubungkan pekerjakaan dengan pemenuhan kebutuahan material dengan 

penghasilan yang mereka terima.  

Dari pengertian di atas, istilah perempuan berkarir dan perempuan 

bekerja memiliki perbedaaan yang tipis, dimana kedua kata karir dan kerja 
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 Ulfiah, Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan 

Preblematika Rumah Tangga, (Bogor: Ghalia Indonesia,2016), hlm. 6 
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sesungguhnya sama sama berorentasi untuk menghasilkan uang, namun 

dalam berkarir, seseorang cenderung sudah lebih mapan status ekonominya 

dan lebih memprioritaskan status sosialmya, sedangkan dalam bekerja, 

motivasi utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi (nafkah) 

keluarga.
23

 

Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah. 

Mengenai Hukum Islam terhadap peran ganda perempuan, bahawa tidak ada 

aturan normatif Islam yang melarang perempuan bekerja di luar rumah 

dengan sayarat tidak menghalangi fungsi utamanya sebagai ibu rumah tangga. 

Sedangkan didalam komparasi pemikiran M.Quraish Shihab dan Paku 

Buwono IX menjelaskan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja di sektor 

publik atau mengembangkan bakatnya. Bahkan jika pekerjaan tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan orang banyak, hukumnya fardhu kifayah. Perempuan 

dapat bekerja asal tidak mengganggu kewajibanya sebagai istri dan ibu rumah 

tangga. 

Secara garis besar, para ulama sesungguhnya sepakat untuk 

membolehkan seorang perempuan (istri) untuk bekerja di luar rumah, tetapi 

mereka memeberikan batasan-batasan yang jelas terutama  harus didasari 

dengan izin dari suami. Meskipun demikian izin sauami tidak bisa 

diterjemahkan secara mutlak dan mengikat batasan. Suami hanya boleh 

melarangnya istrinya bekerja jika pekerjaan yang akan dilakoni oleh sang istri 
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dapat membawa kemudharatan bagi dirinya dan keluarganya. Dalam kondisi 

seperti inilah suami berkewajiban untuk mengingatkanya. Akan tetapi jika 

bekerjanya istri adalah untuk memenuhi (nafkah) kebutuhan hidup dirinya 

dan keluarganya akibat suami tidak mampu bekerja mencari nafkah,baik 

karena sakit, miskin atau karena yang lainya, maka suami tidak berhak 

melarangya.
24

 

Faktor-faktor penyebab perempuan bekerja ada dua yaitu faktor 

ekternal dan faktor internal. Faktor eksternal, faktor ini adalah muncul ketika 

istri ingin membantu ekonomi keluarga yang kurang dan juga membantu 

suami yang tidak memiliki pekerjaan sehingga diharapkan istri dapat 

membantu memenuhi akan nafkah dalam keluarga dan hidup menjadi lebih 

baik. Faktor internal, faktor ini adalah muncul ketika istri ingin merubah 

hidupnya menjadi lebih baik, tidak tergantung suami dan mempunyai 

penghasilan sendiri. 

Tugas perempuan yang pertama dan yang paling besar yang tidak ada 

pertentangan padanya adalah generasi yang telah dipersiapkan oleh Allah 

baik secara fisik maupun jiwa. Perempuan tidak boleh melupakan risalaah 

yang mulia ini disebabkan karena pengaruh materi atau moderenisasi, ini 

bukan berarti wanita diharamkan bekerja dirumah karena tidak ada wewenang 

bagi seseorang mengharamkan tanpa ada keterangan syara‟ yang benar-benar 

jelas maknanya. Segala sessuatu pada dasarnya diperbolehkan.
25
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Atas dasar inilah maka sesungguhnya profesi perempuan pada 

dasarnya diperbolehkan bahkan bisa jadi diperlukan, terutama bagi wanita 

janda, dicerai atau belum menikah sementara ia tidak mempunyai pemasukan 

dan tidak pula ada yang menanggunya, sedang ia mampu bekerja untuk 

mencukupi keperluanya sehingga tidak meminta-minta. Apabila perempuan 

diperbolehkan bekerja maka harus memenuhi beberapa persyaratan, sebagai 

berikut: 

1. Hendaknya jenis pekerjaan tidak dilarang dan tidak mengarah pada 

perbuatan haram. 

2. Hendaknya perempuan muslim tetap menjaga dirinya bila keluar rumah, 

baik dalam berpakaian, berbicara, dan berperilaku. 

3. Hendaknya pekerjaan itu tidak mengorbankan kewajiban-kewajiban lainya 

yang tidak boleh ditinggalkan seperti kewajiban terhadap suami dan anak-

anak yang merupakan kewajiban utama. 

Masyarakat Islam dituntut untuk mengatur segala persoalan hidup dan 

mempersiapkan sarananya sehingga kaum wanita bisa bekerja apabila hal itu 

membawa kemaslahatan bagi dirinya, keluarganya dan masyarakatnya, tanpa 

menghilangkan perasaan malu atau bertentangan dengan kewajibanya dalam 

dirinya dan kemaslahatan keluarga.
26
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E. Pengertian Hak dan Kewajiban 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian 

tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan 

untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan), 

kekuasaan yang benar atas sesuatu, derajat atau martabat. Definisi lain, hak 

adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada 

sejak lahir bahkan sebelum lahir.  

Sedangkan kewajiban adalah suatu yang wajib dilaksanakan, 

keharusan (suatu hal yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, 

tema hak relatif lebih muda usianya dibandingan dengan tema kewajiban, 

walaupun sebelumnya telah lahir. Tema hak baru lahir secara formal pada 

tahun 1948 melalui Deklarasi HAM PBB, sedangkan tema kewajiban 

(bersifat umum) telah lebih dahulu lahir melalui ajaran agama dimana 

manusia berkewajiban menyembah Tuhan, dan berbuat baik kepada sesama.
27

 

Versi lain mengatakan bahwa  hak adalah sesuatu yang mutlak 

menjadi milik kita dan penggunakanya tergantung kita sendiri. Contohnya 

hak mendapatkan pengajaran, hak mengeluarkan pendapat. Sedangkan 

kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung 

jawab. Contohnya melaksanakan tata tertib yang adaa disekolah, membayar 

uang sekolah atau melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru.
28
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Membahas masalah perempuan memang selalu menarik, selalu hangat 

dan aktual bagai suatu problem yang tak henti-henti dibahas dan didiskusikan 

dari zaman ke zaman bahkan sampai saat ini. Zaman dahulu perempuan-

perempuan pernah dimuliakan, disanjung dan didewa-dewakan, tapi pernah 

pula dihina dan direndahkan sampai dipersoalkan apakah ia manusia atau 

bukan, dan pada zaman jahiliah juga apabila seseorang melahirkn anak 

perempuan itu dianggap aib. Ironis sekali, padahal ibu yang melahirkan dari 

dahulu adalah seorang perempuan. Tapi dampak dari zaman jahiliyah ini 

sampai sekarang juga masih melekat pada kehidupan modern.
29

 

Suatu hal yang sangat menarik untuk dipahami bersama, dan 

kedudukan persoalan tersebut pada porsinya, yaitu ketika wanita dengan 

segala kelemahan secara fisik, juga karena kelegalan Islam terhadap laki-laki 

untuk berpoligami walaupun dengan segala syarat dan rambu-rambunya. 

Perempuan Indonesia boleh berbangga hati bahwa Undang-Undang dasar RI 

tahun 1945 menjamin persamaan hak dan kedudukan pria dan wanita baik 

dalam pendidikan maupun hukum dan pemerintahan dan sebaginya. UU 

perkawinan melindungi dan mengangkat derajat wanita. 

Dalam GBHN pun tentang peranan wanita dalam pembangunan 

bangsa dicantumkan bahwa pembangunan yang menyuluruh mensyaratkan 

ikut sertanya laki-laki mamupun perempuan secara maksimal disegala bidang. 

Tetapi masalah ini bukan sekedar bunyi UUD 1945, bukan juga sekedar 
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jaminan PP 10 dan sebagainya tetapi yang penting pelaksanakanya dan 

penerapanya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak Undang-Undang yang 

baik tetapi  kabur dalam pelaksanakanya, indah ternukil dalam tulisan tetapi 

sukar untuk diwujudkan sedang manfaatnya untuk wanita khususnya sulit 

dirasakan. 

Kata perempuan dalam bahasa Indonesia artinya perempuan dewasa 

atau kaum putri (dewasa).
30

 Sedangkan dalam bahasa Arab disebut mar‟atun 

untuk perempuan yang jumlahnya tunggal, dan nisa‟un untuk jumlah yang 

banyak, selain itu sebenarnya kata jama‟ dari mar‟atun adalah imro‟atun 

sedangkan mufradnya nisa‟un adalah niswatun, tapi keduanya jarang  dipakai 

atau tidak sepopuler kata maratun dan nisa‟un. Dalam al-qur‟an wanita 

banyak dibahas baik hak atau peran dan kewajibanya, begitu pula dalam hadis 

banyak sekali pernyataan-pernyataan tentang kesetaraan gender, baik meliputi 

peran, posisi ataupun kedudukan wanita. Seperti yang sudag diterangkan 

dalam QS. Al nisa‟‟ ayat 124: 

َوَمْن يَ ْعَمْل ِمَن الصَّاِِلَاِت ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك َيْدُخُلوَن 
 (٤٢٣وَن نَِقريًا )اْْلَنََّة َوال يُْظَلمُ 

Artinya: Siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki 

maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk 

kedalam surge dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun. 

Nabi Muhammad lahir membawa ajaran baru, ajaran Islam yang 

menempatkan wanita pada kedudukan yang sejajar dengan laki-laki sebagai 
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hamba Allah yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Nabi menuntun 

bangsa dan umatnya bagaimana menempatkan wanita sebagai makhluk yang 

sempurna sama dengan laki-laki, dibimbingnya mereka bagaimana 

memperlakukan wanita baik sebagai anak, istri, ibu, saudara atau sebagaai 

anggota masyarakat. Nabi memberikan contoh yang baik bagaimana mendidik 

dan menjadikan putrinya Fatimah menjadi anak yang saleh dan khidmat, penuh 

ilmu dan kepandaian, bagimana menghormati dan menempatkan istri-istrinya 

sebagai ummul mukminin yang alim dan bijaksana. Dihormati dan dikenangnya 

Khadijah sebagai istri tua yang banyak jasa dan pengabdian, didiknya Aisyah 

sebagi istri muda yang rupawan, cerdas dan pandaai dengan macam-macam 

ilmu agama, hafal Al qur‟an dan hadis sehingga kepandaianya menyamai 

bahkan melibihi sahabat.
31

 

F.  Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga 

1. Hak Istri 

Yang dimaksut dengan hak ialah suatu hak milik atau yang dapat 

dimiliki oleh seorang istri dari hasil perkawinan. Sedangkan yang 

dimaksut dengan kewajiban istri adalah suatu hal yang wajib atau harus 

dilaksanakan oleh seorang istri dalam menjalankan kehidupan rumah 

tangga yang telah dibina dan guna memenuhi hak dari pihak lain. 
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Pada dasarnya hak dan kedudukan istri adalah sama dan seimbang 

dengan suami seperti halnya yang tersebut dalam pasal 79 ayat 2 yang 

bunyinya “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga”
32

 

Timbulnya suatu hak karena adanya suatu kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh pihak lain. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh seorang istri 

diantaranya adalah: 

a. Istri Berhak Atas Persamaan Dan Kewajiban Dengan Suami. 

Pada dasarnya istri memiliki persamaan dan kewajiban yang 

sama dengan suami dalam pengaturan kehidupan rumah tangga. 

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 

tahun 1974 pasal 31 dan pasal 39 KHI yang menyatakan bahwa “Hak 

dan kedudukan istri adaalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 

didalam masyarakat”. 

b. Istri Berhak Mendapat Serta Membelanjakan Mahar Dari Suami 

Suami diwajibkan memberi mahar kepada istri bukan kepada 

orang tua perempuan yang dinikahi dan pada kepada orang yang 

paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah 
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sedikitpun harta benda itrinya tersebut kecuali dengan ridhonya dan 

kemauanya sendiri.  

c. Istri Berhak Mendapat Nafkah Dan Tempat Tinggal. 

Dalam Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 

Tahun 1974 berbunyi: suami wajib melindungi istrinya dan 

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai 

dengan kemampuanya dan didalam pasal 80 Ayat 4 KHI yang 

berbunyi: Sesuai dengan penghasilanya suami menanggung nafkah, 

kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya 

perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak” 

d. Istri Berhak Membelanjakan Harta 

Istri berhak membelanjakan harta pemberian suami guna 

melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik maka harus  

mengatur masalah belanja keperluan sehari-hari.
33

 

e. Istri Berhak Mendapatkan Perlakuan Yang Baik Dari Suaminya. 

Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan 

Pasal 77 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa “Suami istri wajib saling 

cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan 

lahir batin yang satu kepada yang lain”.
34
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f. Istri Berhak Melakukan Perbuatan Hukum. 

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 2 dan Pasal 

79 Ayat 3 menyebutkan: “Masing-masing pihak (baik suami maupun 

istri) berhak untuk melakukan perbuatan hokum” ketentuan ini adalah 

suatu kelonggaran bahwa seorang istri yang bersuami dapat 

melakukan tindakan hokum  dalam masyarakat tanpa bantuan suami 

seperti belum dia bersuami. Jadi menurut ketentuan ini seorang istri 

telah dapat dengan bebas melakukan tindakan-tindakan hokum yang 

bersangkutan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis tanpa perlu 

mendapat izin dan bantuan suami. 

g. Istri Berhak Dijaga Dengan Baik Oleh Suaminya. 

Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No, 1 Tahun 1974 

berbunyi: “suami suami wajib melindungi istrinya dan memeberikan 

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga susuai dengan 

kemampuanya. Hal ini sama Pasal 80 Ayat 2 didalam KHI. Dalam hal 

ini suami diwajibkan untuk menjaga istrinya dari segala sesuatu yang 

menodai kehormatanya, menjauhkan dari perbincangan yang tidak 

baik. 

2. Kewajiban Istri 

Pasal 33 Undng-Undang No 1 Tahun 1974 berbunyi: Suami istri 

wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi 

bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain dan didalam pasal 83 ayat 1 
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Kompilasi Hukum Islam menyebutkan kewajiban utama bagi seorang istri 

adalah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batas yang 

dibenarkan oleh Hukum Islam.  

Islam mengajarkan kepada istri bagaiamana mereka harus 

bertindak terhadap suaminya dalam pergaualan rumah tangga untuk 

menciptakan kehidupan bersama yang harmonis. Dalam hadist riwayat 

Thabrani bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan: “sebaik-baiknya 

istri adalah yang dapat menyenangkan hati suaminya apabila suami 

melihatnya, taat kepada suaminya bila disuruh serta dapat menjaga 

kehormatan dirinya dan harta benda suaminya”. Dari petunjuk Rosululloh 

tersebut dapat memetik pelajaran kewajiban istri dalam keluarga 

diantaranya sebagai berikut: 

Pertama, Sorang istri harus pandai menyenangkan hati suaminya, 

ia harus bersikap sopan santun, bermuka manis, ramah tamah, bertutur 

kata lemah lembut dengan budi bahasa yang menciptakan kerukunan dan 

kedamaian. Seorang istri harus bias menjadi pelipur lara dan penenang 

hatinya dikala suami dilanda kesusahan dan kesulitan 

Kedua, istri harus taat kepada suami, meskipun istri mungkin lebih 

tinggi pendidikanya atau lebih besar penghasilanya atau lebih tua usianya, 

istri tetap harus patuh, taat dan hormat kepada suaminya. Sikap ini harus 

dilaksanakan dengan tulus, baik dihadapan suami maupun dikala suami 

tidak ada.  
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Jika istri keluar rumah hendaknya menjelaskan kepada suami 

kemana hendak pergi dan hendaknya menenerangkan apa maksut dan 

tujuanya, agar suami tidak merasa kesulitan jika suatu waktu ada 

kepentingan terhadap dirinya. 

Ketiga, Istri wajib menjaga dirinya dan harta bendanya jika suami 

tidak ada dirumah, apakah ia sedang bekerja keluar daerah atau merantau, 

istri harus bisa menjaga kesucian dirinya, menjauhkan diri dari fitnah yang 

menganggu keutuhuan rumah tangga. 

Keempat, sebagai istri selain harus menghormati kedua orang 

tuanya, ia juga wajib menghormati kedua orang tua suaminya (mertuanya). 

Dan hendaknya istri pandai menjaga rahasia suami, dirinya dan 

keluarganya.
35

 

Pasal 34 Ayat (2) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Pasal 83 

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Istri  menyelenggarakan dan 

mengatur keperluan rumah tangga sehari hari dengan sebaik baiknya”.
36

 

Sebagai ibu rumah tangga, peranya lebih ditekankan pada usia pembinaan 

keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia atau keluarga sakinah. 

Sebagaimana yang termuat didalam KHI pasal 77 ayat 3: Ibu yang 

melahirkan, merawat dan memelihara anak peranya sangat penting dalam 

mencetak generasi penerus , dan suami istri memikul kewajiban yang sama 
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untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai 

pertumbuhan jasmanai, rohani maupun kecerdesan dan pendidikan 

agamanya.  

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga 

Masing-masing suami istri mempunyai hak atas yang lainya. Hal 

ini berarti bila istri mempunyai hak dari suaminya, maka suaminya 

mempunyai kewajiban atas istrinya. Demekian juga sebaliknya suami 

mempunyai hak dari istrinya, dan istrinya mempunyai kewajiban atas 

suaminya. Hak tidak dapat dipenuhi, apabila tidak ada yang memenuhi 

kewajiban. Hak bersama suami-istri yaitu 

a. Saling memegang amanah diantara kedua suami istri dan tidak boleh 

saling menghianati. Sebenarnya sebelum akad nikah pun masalah 

amanah ini sudah mulai ditanamkan. Apalagi sesudah resmi 

membaangun hubungan rumah tangga. Sekiranya salah satu dari suami 

istri tidak amanah, maka yang terjadi kegoncangan dalam suatu rumah 

tangga dan bisa mengakibatkan kepada penceraian. 

b. Saling mengikuti (menjalin) kasih sayang. Tanpa kasih sayang, rumah 

tangga tidak ceria. Tidak ada artinya rumah tangga yang dilandasi 

dengan kasih sayang. Tidak jarang, dalam beberapa tahun saja sudah 

mencari jalan masing-masing yang berakhir dengan penceraian. 

Contohnya, dapat dilihat dalam masyarakat, terutama pada anggota 

masyarakat yang menganggap dirinya anak zaman modern. 
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c. Bergaul dengan baik antara suami istri. Pergaulan yang baik akan 

terwujud dalam suatu rumah tangga, sekiranya masing-masing 

pasanganya, kesenangan dan kegemaranya. Dengan demekian masing-

masing dapat menyesuaikan diri dengan dengan sendirinya. 

Keharmonisan hidup berumah tangga tetap dapat dipelihara. Tutur kata 

yang lembut dan murah senyum akan menjaga keharmonisan hubungan 

suami istri.
37

 

4. Pola Relasi Suami Istri Perspektif Islm 

 Nilai-nilai fundamental yang dikedepankan Islam adalah keadilan, 

keseimbnagn dan persamaan, yakni persamaan dalam semua wilayah. 

Nilai-nilai tersebut juga merupakan dari doktrin Islam dalam pola relasi 

antara laki-laki dan perempuan yang banyak disebutkan dalam Al qur‟an. 

Oleh karena itu Islam  menjujung tinggi dan memuliakan kedudukan laki-

laki dan perempuan dalam posisi seimbang (equal), baik dalam urusan 

rumah tangga maupun dalam wilayah sosial kemasyarakatan. 

Bila diperinci, pola relasi suami-istri secara ideal menurut Al 

qur‟an adalah pola relasi yang didasarkan pada; Mu‟asyarah bi al-ma‟ruf 

(pergaulan suami istri yang baik) (Q.S Al nisa‟‟ : 19), sakinah, mawaddah 

wa rahmah (ketentraman, cinta dan kasih sayang) Q.S Ar-rum: 21). Ayat-

ayat tersebut memberi pengertian bahwa Tuhan menghendaki perkawinan 

dan relasi suami-istri berjalan dalam pola interaksi yang harmonis, suasana 

hati yang damai, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, 

                                                
37

  M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Islam (Jakarta: Prenada Media, 

2003), hlm. 152 



38 
 

 
 

dapatlah dikatakan bahwa Mu‟asyarah bil al-ma‟ruf, sakinah mawaddah 

wa rahmah,keseimbangan hak dan kewajiban merupakan landasan moral 

yang harus dijadikan acuan dalam semua hal yang menyangkut hubungan 

suami istri. 

Pada Q.S Al Baqarah : 187, Al Qur`an juga memberi penjelasan: 

mereka adalah pakaian bagi kamu, dan kamu adalah pakaian bagi 

mereka. Terhadap ayat tersebut Asghar Ali (2000:66) memberikan 

komentar:  “Pada ayat tersebut Al Qur`an menggunakan metafor pakaian 

(libas), sebagaimana pakaian maka saling membutuhkan dan yang satu 

tidak dapat sempurna tanpa kehadiran yang lain atau keduanya saling 

melengkapi. Ini bermakna pula bahwa eksistensi kemanusiaan dari dua 

jenis kelamin itu - laki-laki dan perempuan – tidak ada yang saling 

mendominasi”. 

Dalam konteks ibadah, kesetaraan laki-laki dan perempuan juga 

mendapat jaminan dalam al Qur`an diantaranya bisa dilihat dalam Q.S. Al 

Ahzab ayat: 35  

ِإنَّ اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتنَي َواْلَقانَِتاِت 
اِبَراِت َواْْلَاِشِعنَي َواْْلَاِشَعاِت  اِبرِيَن َوالصَّ اِدقَاِت َوالصَّ اِدِقنَي َوالصَّ َوالصَّ

اِئِمنَي  قَاِت َوالصَّ ِقنَي َواْلُمَتَصدِّ ائَِماِت َواِْلَاِفِظنَي فُ ُروَجُهْم َواْلُمَتَصدِّ َوالصَّ
اِكَراِت أََعدَّ اللَُّه َِلُْم َمغْ  اِكرِيَن اللََّه َكِثريًا َوالذَّ ِفَرًة َوَأْجًرا َواِْلَاِفظَاِت َوالذَّ

 (٤٣َعِظيًما )
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Artinya: Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki 

dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam 

ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan 

perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki 

dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, 

laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan 

perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan 

untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.  

Mengomentari ayat di atas, Abdullah Yusuf Ali seorang mufassir 

modern sebagaimana dikutip Dzuhayati, dkk, (2002:56-57) meberikan 

penjelasan sebagai berikut: 

“Sejumlah kewajiban seorang muslim dalam ayat ini diuraikan, 

tetapi tekanan utamanya terletak pada kenyataan bahwa semua kebajikan 

sangat diperlukan bagi laki-laki dan perempuan. Hak dan kewajiban 

keduanya dalam arti rohani dan kemanusiaan, tingkatannya sama, dan 

pahalnya di akhirat, yakni kebahagiaan rohani diberikan kepada mereka 

masing-masing sama. Nilai-nilai yang disebutkan ialah:  

b. Keimanan, harapan dan tawakal kepada Allah serta pengaturan`Nya 

yang baik atas dunia ini. 

c. Berbakti dan beribadah dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Cinta dan berlaku jujur dalam pikiran dan dalam hati, dalam kata-kata 

dan perbuatan. 

e. Sabar dan tabah dalam penderitaan dan dalam berusaha yang benar. 

f. Rendah hati, menjauhi sikap sombong dan merasa diri lebih tinggi. 
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g. Bersedekah, yaitu membantu orang miskin yang mengalami 

kemalangan. 

h. Mengorbankan kepentingan sendiri. 

i. Hubungan suami-istri yang bersih, bersih dalam hati, pikiran, kata dan 

perbuatan. 

j. Selalu memperhatikan ajaran agama serta menanmkan rasa rindu ingin 

lebih dekat dengan Allah”. 

Dalam sebuah riwayat hadis diceritakan pada suatu saat Rasulullah 

bersabda: “janganlah kamu pukul istri-istrimu”. Kemudian Umar datang 

pada Rasulullah dan berkata: “Istri-istri kami merasa di atas kami kalau 

mendengar hal ini”. Dia juga mengklaim bahwa suku Quraisy (suku 

Rasulullah) selalu menguasai perempuan, dan orang Anshar (orang-orang 

Madinah) selalu dikuasai oleh perempuan. Oleh karena itu Rasulullah 

setuju untuk mempertahankan adat sosial Arab agar tidak berubah. Namun 

demikian, sejumlah perempuan berkumpul di sekitar keluarga nabi dan 

mereka mengadu tentang para suami mereka. Kemudian Nabi berkata: 

”Sungguh banyak perempuan berkumpul disini, di rumahku, mengadu 

tentang suami mereka, dan laki-laki yang memukul istri mereka adalah 

tidak baik. Tidaklah dijalanku orang yang mengajarkan seorang 

perempuan untuk berada di jalan yang sesat” (Asghar Ali, 1999:48). 

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Zam‟ah, 

bahwa Nabi s.a.w. juga bersabda: “Sesungguhnya aku tidak senang (benci) 

terhadap lelaki yang memukul istrinya ketika dia marah, padahal bisa saja 
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setelah itu menggaulinya pada hari yang sama” (Ibn „Arabi, Juz I: 420). 

Imam Ali bin Abi Thalib ra. juga menyatakan: “Hanya laki-laki mulia 

yang akan memuliakan perempuan, dan hanya laki-laki hina yang akan 

menghinakan perempuan” (Depag RI, 2004: 137). 

Pada tataran implementasi, perintah Al Qur`an ini telah 

dipraktekkan tanpa basa-basi oleh Rasulullah s.a.w. Dalam sebuah hadis, 

Aswad meminta Aisyah r.a. untuk menjelaskan perilaku Rasulullah ketika 

sedang bersama istrinya, maka Aisyah menjawab: “Ia berada dalam tugas 

keluarganya (istrinya), yakni membantu pekerjaan istrinya, sampai ketika 

tiba waktu shalat beliau keluar untuk shalat” (Bukhari, juz V, 1987: 143). 

Aisyah r.a. memerinci pekerjaan Rasulullah ketika di rumah. 

Beliau menjahit baju dan sandal, memerah susu kambing, melayani dirinya 

sendiri, serta melakukan pekerjaan rumah yang umumnya dilakukan pria. 

Riwayat ini menjadi bukti bahwa sebagai pemimpin besar, Rasulullah 

tidak ragu mengerjakan tugas-tugas domestik yang sering distereotipkan 

sebagai pekerjaan perempuan. Ibnu Hajar al Asqolani menggaris bawahi 

hadis ini mengandung motivasi kepada para suami untuk bersikap rendah 

hati (tawadhu`), tidak arogan, dan mau membantu pekerjaan-pekerjaan 

istri dalam rumah tangga. 

Rasulullah juga memberi kriteria bahwa suami ideal adalah yang 

bersikap paling baik kepada istri dan keluarganya, seperti tertera dalam 

hadis berikut ini: “Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik 
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terhadap istrinya, dan aku (nabi) adalah orang yang paling baik terhadap 

istri” (H.R. Turmudzi). 

Beberapa kutipan ayat al Quran serta hadis di atas merupakan 

contoh dan ilustrasi tentang pola hubungan suami istri yang telah 

dipraktekkan Rasulullah. Dengan setting budaya Arab yang sangat 

patriarkhis, apa yang dilakukan dan disarankan Rasulullah adalah suatu 

yang revolosioner dan cukup aneh saat itu, sehingga banyak mendapat 

perlawanan dan penolakan. Dengan prinsip Mu`asyarah bi al-ma`ruf, 

Sakinah Mawaddah wa Rahmah, Rasulullah telah membuktikan bahwa 

hanya dengan hubungan yang baik dan cara pandang yang positiflah 

sebuah keluarga akan mendapatkan kehidupan yang dicita-citakan.
38

 

G.  Kepemimpinan Keluarga 

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan hal yang mutlak, lebih 

lebih bagi setiap kelurarga, Karena mereka selalu bersama, serta merasa 

memiliki pasangan dan keluarga. Persoalan yang dihadapi suami istri muncul 

dari sikap jiwa manusia yang tercermin dari keceriaan atau cemberutnya 

wajah atau datang dari sebab-sebab yang lain. Sehingga persesuaian dan 

perelisihan dapat muncul seketika, tetapi bisa juga sirna seketika. Kondisi 

seperti ini membutuhkam adanya sebuah pemimpin. 

Dengan demikian, seyogyanya kemempinan dalam keluarga bersifat 

fungsional bukan struktural, atau bahkan jika dalam keluarga istri memiliki 

keunggulan daripada suami dalam bidang bidang tertentu dalam wilayah 
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keluarga maka bisa diambil alih oleh sang istri. Tujuanya ialah hakikat 

martabat hubungan suami istri tetap sejajar.
39

 Didalam Q.S Al nisa‟‟ ayat 34  

ُموَن َعَلى ٱلنَِّسا  ۚ  ِء ِبَا َفضََّل ٱللَُّه بَ ْعَضُهْم َعَلىَّٰ بَ ْعٍض َوِبَاۚ  ٱلرَِّجاُل قَ وََّّٰ
ِلِِْم  ۚ  أَنَفُقوا ِفظٌََّٰت لِّْلَغْيِب ِبَا َحِفَظ  ۚ  ِمْن أَْموََّٰ ٌت حََّٰ ُت قََِّٰنتََّٰ ِلحََّٰ  ۚ  ٱللَُّه فَٱلصََّّٰ
… 

 
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) 

disebutkan jika laki laki adalah pemimpin bagi perempempuan 

“arrijalu qawwamuna „alaannisa …”. Konsep al-rijaal (laki laki) dan 

perempempuan menurut Nasaruddin Umar bukan laki laki dan perempuan 

dalam artian biologis, melainkan dalam arti peran sosio kultur. Peran tersebut 

bisa dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan dan bisa dipertukarkan
40

. Kata 

“qawwamun” oleh Depertemen Agama RI diartikan sebagai pemimpin. Kata 

tersebut kesan menimbulkan adanya tingkatan adanya tingkatan antara 

pemimpin dan yang dipimpin. Secara estimologis kata qawwam berarti 

penjaga, pemelihara, atau pelindung. Dengan demikian, didalam penafsiran 

Q.S Al nisa‟‟ ayat 34 tersebut akan terjadi prinsip kebersamaan dan cinta 

kasih anatara suami dan istri.  
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Bahwa kodrat perempuan memang sebagai ibu, tetapi bukan mutlak 

menjadi ibu rumah tangga. Kodrat adalah hal yang diberikan oleh Allah yang 

tidak dapat dirubah keberadaanya. Sedangkan peren perempuan dalam rumah 

tangga maupun dimasyarakat adalah sama dengan peran yang dimiliki oleh 

laki laki. Didalam rumah tangga, baik laki laki maupun perempuan 

berkewajiban menjalankan hubungan kemitraan dalam memenuhi kebutuhan 

rumah tangga dan bersama sama mendidik anak mereka. Di masyarakat laki-

laki dan perempuan sama-sama bertanggung jawab dalam menciptakan dunia 

ideal yang di cita-citakan Islam.
41
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BAB III 

ISTRI BERPENGHASILAN LEBIH BESAR DARIPADA SUAMI DI DESA 

TAMBAKREJO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN 

A. Gambaran Umum Desa Tambakrejo  

1. Profil Desa Tambakrejo  

Data profil Desa Tambakrejo tahun 2019 tercatat Jumlah penduduk 

laki-laki ada 1033 orang, jumlah perempuan 1.036 orang dan terdapat 665 

kepala keluarga (KK). Penduduk Desa Tambakrejo ada 147 orang tamat 

SMP/sederajat, 364 orang tamat SMA/sederajat dan 83 orang lulus S-1. 

Mayoritas bahkan hampir semua pendududuk Desa Tambakrejo beragama 

Islam. Pengakuan masyarakat setempat meskipun di Kartu Tanda 

Pendududuk (KTP) menganut Agama Islam namun pemahaman Hukum 

Islam rata rata masih kurang, kondisi tersebut dipengerahi rendahnya 

pendididikan dan terbatasnya waktu untuk belajar ilmu agama sebab 

termakan waktu untuk mencukupi ekonomi keluarga. Ada tiga upacara 

adat yang sampai sekarang masih tetap berjalan yaitu upacara adat 

perkawinan, upacara adat perkawinan dan upacara adat kematian. 

Desa Tambakrejo Koordinat 111.140106 Bujur Timur dan 

Koordinat -8.155903 Lintang Selatan salah satu desa yang berada sebelah 

utara dan barat berbatasan dengan Kecamatan Arjosari dan sebelah timur 

berbatasan dengan Kecamatan kebonagung. Lingkungan Desa Tambakrejo 

masih banyak dijumpai pegunungan, sungai, ladang dan persawahan 
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dengan luwas sawah 74,000000 Ha, Ladang (tegalan) 16, 500000 Ha dan 

luas hutan 202,250000 Ha.  

Orbitasi lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten dengan 

kendaraan bermotor selazimnya bisa ditempuh sealam 1 jam, sedangkan 

jarak ke Ibu Kota Provinsi 285 km dengan lama memakan waktu sekitar 8 

jam. Terdapat 10 kendaraan umum  ke kota kabupaten (kota) dan 14 

kendaraan umum ke ibu kota provinsi.  

Desa Tambakrejo bisa dikatakan desa yang belum terjamah 

industri dari pemodal besar yang cenderung bersebrangan dengan 

kelestarian lingkungan sehingga nuansa pedesaan masih bisa dirasakan 

oleh siapapun, seperti upacara dan kegiatan yang bersifat gotong royong 

bukan hal yang asing bagi masyarakat Tambakrejo sampai sekarang. Hal 

tersebut beriringan dengan kondisi ekonomi global yang cenderung kearah 

modern mulai menyentuh cara berpikir masyarakat Tambakrejo dibawah 

sadar. Kemajuan teknologi yang dengan mudah mendapatkan informasi 

dari internet ataupun sosial media perlahan juga menaikan gaya hidup 

masyarakat di Desa Tambakrejo.
42

 

2. Profesi Istri di Desa Tambakrejo  

Menurut data profil pemerintah Desa Tambakrejo tahun 2019 

pekerjaan mayoritas bagi seorang suami di Desa Tambakrejo adalah 
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menggarap sawah dan buruh tani dengan angka 449 orang (laki laki)
43

. 

Hasil panen dari sawah tersebut hanya cukup untuk kebutuhan pokok 

dapur dan kebutuhan pokok lainya, membutuhkan waktu selama empat 

bulan untuk menunggu panen padi dan setiap panennya satu petak sawah 

rata-rata mendapat 12 karung. Padi yang telah dikeringkan berat satu 

karunya sekitar 35 kilo gram dengan harga 157.000 rupiah atau per 

kilogramnya seharga 4500 rupiah. Jika dikalikan 12 karung dari rata rata 

padi yang didapatkan maka hasilnya 1.890.000 rupiah masih dikurangi 

biaya perawatan selama selang waktu empat bulan dari proses menanam 

sampai panen mencapai 500.000 rupiah. Melihat dari perhitungan tersebut 

maka bisa dilihat petani (suami) di Desa Tambakrejo jika dibuat 

pendapatan perbulan maka menerima uang hanya 472. 375 rupiah.
44

 

Sedangkan Profesi yang dijalani seorang istri dari suami yang bekerja 

sebagai petani di Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 

antara lain sebagai produsen roti, pengajar, karyawan pabrik, karyawan, 

penjaga toko, dan karyawan swalayan, menurut masyarakat setempat 

pendapatan istri yang bekerja di luar rumah mendapatkan uang 900.000 

sampai 1.000.000. angka yang cukup untuk menjalani kehidupan berumah 

tangga pada umunya di Desa Tambakrejo Pacitan. Seperti penjelasan dari 

Etik, salah satu seorang istri yang bekerja sebagai karyawan pabrik rokok 
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di Pacitan yang setiap bulanya mendapatkan upah kurang lebih 1.500.000 

rupiah
45

 

Di Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan kalau 

dilihat kurang lebih  15 sampai 20 Tahun yang lalu dan sebelumnya bahwa 

istri bekerja di luar rumah bisa dikatakan nyaris tidak ada, yang sering 

dijumpai hanyalah sebagai buruh menanam padi dan juga ikut membantu 

suami bekerja di sawah atau ladang, seriing kemajuan zaman dengan 

segala dampak positif dan negatifnya, semakin kesini masyarakat di Desa 

Tambakrejo istri bekerja di luar sudah menjadi kegiatan yang lumrah.
46

  

Faktor yang melatar belakangi fenomena tersebut secara umum juga 

dilihat dari kebutuhan pokok dan gaya hidup yang semakin naik, hal hal 

yang zaman dulu anggap sebagai barang mewah sekarang sudah 

dipandang sesuatu yang pokok bagi masyarakat desa, seperti contoh 

sepeda motor model terbaru, telepon genggam, kulkas, model pakaian dan 

lain sebagainya. 

Penulis berhasil menemui beberapa informan yang berkaitan 

dengan alasan seorang istri bekerja di luar rumah di Desa Tambakrejo 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. hasil wawancara kepada beberapa 

pihak dari keluarga secara langsung maupun tidak, istri yang bekerja di 

luar rumah dan penghasilan lebih besar daripada suami di Desa 
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Tambakrejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan alasan bekerja di luar 

rumah bisa dikatan karena faktor ekonomi, diantaranya sebagai berikut: 

Alasan Etik Martika seorang istri yang bekerja menjadi karyawan 

pabrik rokok di Pacitan alasan bekerja di luar rumah adalah untuk 

mencukupi kebutuhan sehari hari, karena keluarga bu Etik juga satu rumah 

dengan orang tuanya yang sudah tidak bisa beraktivitas berat seperti 

mengelola sawah dan mencari rumput untuk pakan ternak, sedangkan 

kebutuhan makan dan kebutuhan untuk anaknya bu Etik yang masih usia 6 

tahun juga tidak sedikit. Sedangkan suami bu Etik adalah bekerja 

menggarap sawah dari yang hasilnya sangat kurang untuk mencukupi 

kebutuhan sehari hari, sebelumnya sang suami bekerja menjadi sopir truk 

pengangkut kayu yang upahnya juga tidak bisa dipastikan.
47

 

Menurut Masruroh, seorang istri yang bekerja di salah satu pabrik 

triplek yang ada di Kabupaten Pacitan alasan bekerja di luar rumah adalah 

untuk membantu tambahan penghasilan dari suami, Bu Masruroh juga 

menjelaskan bahwa kewajiban nafkah sebenarnya total kewajiban dari 

suami, namun berjalannya kehidupan dan kebutuhan-kebutuhan akan terus 

ada, tidak cuma sekedar untuk makan sehari-hari, banyak pengeluaran 

yang tidak direncanakan seperti halnya untuk membeli bensin, paket data 

internet dan, juga kebutuhan dari sang anak yang selalu menginginkan apa 

yang dimiliki oleh teman temanya. Tanggung jawab dari pihak suami 

sebenarnya sudah terlaksana mengenai upaya mencukupi kebutuhan 
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nafkah keluarga, yang bekerja sebagai pegawai indomart di luar kota, tapi 

keadaan pasangan keluarga tersebut bisa dipastikan pengeluaran uang 

kedepanya tidak sedikit. Bu Masruroh dan Suami juga keadaan proses 

membangun rumah.
48

  

Selanjutnya peniliti mendapat keterangan dari seorang warga yang 

berkaitan dengan adanya salah satu keluarga yang posisi istri mendominasi 

kepemimpinan keluarga, dampak yang ditimbulkan tidak hanya di wilayah 

keluarga saja tetapi juga terasa pada wilayah sosial juga, hasil wawancara 

peniliti tulis dengan bahasa diskriptif sebagai berikut. 

Bu Uhayin adalah seorang istri yang bekerja sebagai pengajar 

SMP, sudah sekitar 10 Tahun Bu Uhayin berprofesi sebagai pengajar, 

sedangkan suami Bu Uhayin bekerja sebagai peternak kambing, menunggu 

hampir satu tahun untuk dijual supaya hasil penjulan kambing tersebut 

mencapai keuntungan yang diharapkan, pasangan suami istri tersebut 

memepunyai tiga orang anak yang sudah duduk dibangku sekolah semua, 

namun anak pertamanya sudah lulus SMA pada tahun 2019. untuk 

membiyayai sekolah ketiga anaknya tersebut sangat kuwalahan dengan 

hanya mengandalkan dari hasil ternak kambing belum tentu terjual pada 

setiap bulan.
49
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Diantara informan dari pihak istri dan beberapa warga yang penulis 

temui, penulis juga bertemu informan dari pihak suami dimana dalam 

keluarga seorang istri juga ikut bekerja di luar rumah.  

Pak Aji yang bekerja buruh bangunan hasilnya cukup untuk 

kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder seperlunya. Istri Pak Aji 

bekerja sebagai karyawan swalayan. Pasangan suami istri tersebut belum 

dikaruniai anak. Pak Aji sebenarnya sudah merasa cukup dengan hasil 

kerja bangunannya untuk hidup berdua bersama istri, tetapi  Bu Dhina 

mempunyai pikiran lain yang mengakibatkan untuk bekerja sebagai 

karyawan swalayan.
50

 

B. Dampak Istri berpenghasilan Lebih Besar Daripada Suami Terhadap 

Keluarga di Desa Tambakrejo 

Seperti keterangan dari Bayu, salah satu saudara pada keluarga yang 

istri memegang kendali finansial bahwa seorang suami tersebut istilahnya 

jawanya manut dan mempunyai rasa sungkan ketika  berhubungan dengan 

sesuatu yang berkaitan dengan pengeluaran baik untuk kepentingan keluaraga 

atau sekedar kepentingan suami sendiri, khusus persoaalan tersebut akibatnya 

pada komunikasi keduanya kurang berjalan lancar, karena pihak istri yang 

memegang kendali finansial. Juga Menurut sebagian masyarakat tidak sedikit 

dari pihak istri yang keluar rumah tanpa seizin suami meskipun hal tersebut 
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oleh beberapa keluarga dianggap wajar sedangkan secara Hukum Islam tidak 

dibenarkan. 

Berangkat dari data hasil penelitian yang penulis temui beberapa 

warga yang istri berpenghasilan lebih besar di Desa Tambakrejo Kecamatan 

Pacitan Kabupaten pacitan, dampak istri bekerja di luar rumah dan 

berpenghasilan lebih besar daripada suami dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1. Nafkah dan ketercukupan 

Pada keluarga Bu Etik untuk hasil yang dirasakan adalah sudah ada 

pegangan finansial secara tetap untuk menjalani perputaran roda 

kehidupun, terkadang juga masih sisa walaupun tidak banyak setelah 

kebutuhan pokok sudah tercukupi. Pengeluaran yang pasti pada setiap 

harinya untuk membeli kebutuhan dapur, untuk jajan anak, untuk membeli 

bensin. Hasil dari yang didapatkan Bu Etik setiap bulanya kurang lebih 

1.700.000,00 setiap bulanya. Itu semua sudah mencukupi kebutuhann 

sehari-sehari dan sisa untuk simpanan jika  ada kebutuhan yang mendadak 

yang tidak terduga.
51

 

Untuk keluarga bu Masruroh dampak positif yang dirasakan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak bergantung penuh kepada suami,  

karena bu Masruroh juga membantu suami ikut serta bekerja menjadi 

karyawan pabrik triplek. Walapun dari pihak istri mempunyai penghasilan 
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sendiri, kiriman uang dari suami masih diterima oleh sang istri, untuk 

kebutuhan dirumah dan disimpan sebagai  pegangan pokok untuk 

simpanan uang masa depan.
52

 

Peneliti juga mendapat keterangan dari Feri (nama samaran) salah 

satu warga yang rumahnya tidak jauh dari keluarga bu Masruroh bahwa 

kehdipun Bu Masruroh sedikit gaul, artinya walaupun tidak terlalu 

menunjukan perbedaanya dengan masyarakat yang lain, Bu Masruroh bisa 

dikatakan mempunyai daya beli di atas rata-rata untuk keperluan yang 

menurut anggapan masyarakat setempat tidak terlalu primer. Hal tersebut 

juga disaksikan sendiri oleh informan yang penulis temui.
53

  

Selanjutnya keluarga bu Uhayin, sebagai pengajar tetap di SMP, bu 

Uhayin juga mempunyai penghasilan tetap, berkaitan dengan 

ketercukupan nafkah, pada keluarga tersebut secara penuh bergantung 

pada penghasilan sang istri, sebab suami Bu Uhayin menggantungkan 

penghasilanya dari ternak kambing yang hasil setiap bulanya tidak bisa 

dipastikan. Untuk membiyai sekolah tiga anak dari suami istri tersebut 

juga cenderung bergantung pada penghasilan bu Uhayin. Hal tersebut 

sudah sejak membiyayai sekolah anak pertamanya yang sekarang sudah 

masuk di sekolah tinggi.
54
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Pak Aji yang bekerja buruh bangunan hasilnya cukup untuk 

kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder seperlunya. Istri Pak Aji 

bekerja sebagai karyawan swalayan. Keluarga Pak Aji secara ekonomi 

keluarga tersebut tidak merasa kekurangan, penghasilan dari suami istri 

tersebut cukup untuk sebagaimana perlunya saja. Hasil yang didaptkan pak 

aji satu harinya kurang lebih 120.000,00 jika bekerja sebagai bangunan. 

Tetapi sampai saat ini walaupun bekerja sebagai buruh bangunan yang 

tidak bisa dipastikan kedepanya , Pak Aji selalu ada teman yang mengajak 

jika saat kosong (tidak buruh bangunan) dikarenakan proyeknya sudah 

selesai, jadi untuk pendapatan Pak Aji sampai saat ini sudah kecukupan 

untuk membiyai keluarganya sehari-hari. Hasil upah yang diterima Bu 

Dhina bisa dikatakan dipegang sendiri untuk mencukupi kebutuhan 

sebagai perempuan seperti halnya kosmetik, sandangan dan kebutuhan 

sehari-hari. Sedangkan  uang dari penghasilan suami terkadang juga masih 

untuk keperluan dapur 

2. Peran Dalam Mendidik Anak 

Dampak terhadap anak disini penulis temui pada keluarga bu Etik, 

bu Etik mempunyai anak berusia 6 tahun, pasalnya bu Etik berangkat kerja 

jam 06.00 pagi dan pulang jam 16.30 sore, dengan capek yang dirasakan 

bu Etik setelah pulang kerja yang dilakukan dirumah terkadang hanya 

menyapu rumah, itupun tidak setiap hari, seringkali setelah pulang kerja si-

anak juga tidak dirumah (bermain). Sehingga  anak bu Etik yang berusia 6 

tahun tersebut berbeda dengan anak-anak yang seusianya yang selalu 
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dalam perhatian orang tuanya seharian penuh. Yang terjadi anak tersebut 

menurut warga yang kerap menjumpai anak bu Etik terkesan lebih sering 

keluar rumah dengan sendirinya seharian penuh dan juga sesekali memulai 

kelahi dengan anak seusianya bahkan yang usia tidak jauh lebih tua. 

Sebab, suami bu Etik juga tidak pasti dirumah dan kerap kali pergi ke 

sawah. 

Untuk keluarga bu Masruroh karena juga mempunyai anak balita, 

sewaktu bu Masruroh kerja anak bu Masruroh diasuh oleh mertua bu 

Masruroh, karena pasangan suami istri tersebut  juga masih satu rumah 

dengan orang tua bu Masruroh. Setelah kerja atau ketika dirumah si anak 

kembali diasuh oleh bu Masruroh.  

3. Konsep Keluarga Sakinah 

Penulis juga menemukan kasus hubungan suami istri yang terjadi 

pada keluarga pak Aji. Dengan mempunyai pendapatan sendiri dari 

seorang istri, Kemudian tidak jarang istri Pak Aji tersebut juga keluar 

rumah tanpa seizin pak Aji yang terlepas dari jam kerja di swalayan, hal 

tersebut sudah dianggap wajar oleh sepasang keluarga tersebut meskipun 

timbul rasa kecurigaan yang dirasakan dari pihak suami. Berhubung pak 

Aji minder untuk menegur karena merasa istri sudah punya penghasilan 

sendiri yang tidak sedikit. 
55
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4. Pengaruh istri dalam pemahaman beragama dan bermasyarakat 

Penulis juga menemukan informasi adanya perbedaan pada 

keluarga Bu Uhayin, . Hubungan suami istri secara umum dari menikah 

sampai sekarang baik baik saja,  semenjak selang 2 Tahun berprofesi 

sebagai pengajar, yaitu sudah mulai tidak ada keaktifan pada kegiatan 

rutinan dan atau gotong royong tertentu, yaitu tidak ada kehadiran dalam 

kegiatan rutinan masyarakat seperti contoh kenduri dan yasinan yang 

diadakan dilingkungan, dugaan masyarakat ialah Bu Uhayin memahami 

disiplin paham baru tentang keagamaan. Berangkat dari itu, sebagian 

warga mengamati bahwa awalnya pasangan suami istri tersebut hanya dari 

pihak istri (Bu Uhayin) yang memutuskan untuk tidak aktif dalam kegiatan 

masyarkat tertentu, dampaknya perlahan suami Bu Uhayin juga mulai 

jarang dijumpai dalam kegiatan-kegiatan tertentu, bahkan kurang lebih 4 

tahun terakir ini, ketika lebaran idul fitri pasangan keluarga tersebut juga 

sulit ditemui dirumahnya, sedangakan adat silaturohmi sekaligus saling 

meminta maaf dari rumah kerumah warga sudah menjadi kegiatan yang 

mengakar. Menurut warga yang penulis temui, mempunyai kesimpulan 

adanya ketimpangan dalam kepemimpinan keluarga pasangan suami istri 

tersebut.
56
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C. Kepatuhan Istri Berpenghasilan Lebih Besar Daripada Suami di Desa 

Tambkrejo 

Hubungan komunikasi antara bu Etik dan suaminya secara keseharian 

seperti halnya keluarga pada umumnya,  namun untuk kebutuhan dari usulan 

suami yang berkaitan dengan pengeluaran uang biasanya Bu Etik akan 

mempertimbangkan baik-baik dan bahkan juga melarangnya seperti halnya 

sang suami mempunyai rencana untuk mengecat rumah, menurutnya warna 

rumah keluarga tersebut supaya terlihat cerah seperti banyak dilingkungan 

sekitarnya, namun rencana tersebut tidak disetujui oleh sang istri. Sehingga 

komunikai kedua pasangan tersebut menyikapi persoalan keuangan keluarga 

kurang sehat.
57

 Kemudian dapat penulis simpulkan bahwa dari segi 

pengaturan keuangan keluarga, suami bu Etik lebih cenderung untuk 

menerima keputusan sepihak dari istri. 

Pada Keluarga bu Masruroh hubungan pasangan suami istri dalam 

keluarga tidak se komunikatif selayaknya keluarga dalam satu rumah, sebab 

suami yang juga bekerja di Yogyakarta sebagai pegawai indomart dan jarang 

sekali pulang maka disela-sela kesibukanya suami istri tersebut masih 

menyempatkan untuk berkomunikasi. Akibatnya komunikasi keduanya 

menjadi kurang.
58

 

Selanjutnya keluarga dari pak Aji, hubungan relasi suami –istri dari 

keluarga tersebut dalam perihal yang bersangkutan dengan keuangan untuk 
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bertanya kepada istri Pak Aji merasa tidak pantas pasalnya uang yang 

diberikan kepada istri juga tidak seberapa disbanding hasil yang diterima istri 

setiap bulan. Istri pak Aji seringkali keluar rumah tanpa seepengetahuan pak 

Aji, hal yang membuat pak Aji merasakan resah dan menimbulkan rasa curiga 

tersebut sudah sejak lama adanya artinya semenjak istri mempunyai 

penghasilan sendiri lebih tepatnya bermulai ketika sudah kerja sebagai 

karyawan toko. 

Penulis juga menemui pak Zain suami dari bu Uhayin, beriku ini 

adalah pernyataan dari langsung dari pak Zain: 

“Sakbendinane seng kerep tak kerjakne paling yo nggolekne pakan wedus, 

nek lemu kan iso di dol, nggo tambah-tambah ngragati bocah-bocah 

sekolah. Ooh kaitane karo wes ora melu genduri utowo acara rutinan, yo 

rapenak wae karo bojo, soale wes di arui bolak balik. Ha nek  nduisek 

keluarga kene jik melu acara genduri utowo liane, sebab tak roso ibu ne 

bocah-bocah due paham anyar awit soko sekitar rong taun opo piro ngunu 

(lali aku) mulang neng SMP seng nganggep acara ngunu-ngunu kui tibake 

ora perlu, dadi yowes manut ibune wae. Mbekno seng paling ngragati 

keluarga kene yo soko ibune bocah-bocah. Sakjane teko saiki aku dewe yo 

pengen melu kegiatan-kegiatan ngunu kae (hehehe)” 

 Terjemah: “Setiap harinya yang sering saya kerjakan mungkin ya 

mencari makan kambing, kalau gemuk kan bisa dijual, buat tambah-tambah 

membiyayai anak-anak sekolah. Ooh terkait sudah tidak ikut acara genduri 

atau acara rutinan, ya sungkan saja sama istri, sebab sudah ditegur 

(diperingatkan) berulang kali. Kalau dulu keluarga sini masih ikut acara 

genduri atau yang lainya, sebab yang saya rasakan ibunya anak-anak punya 

pemahaman baru berawal masuk mengajar selama sekitar dua tahun atau 
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berapa gitu (lupa saya) mengajar di SMP yang menganggap acara semacam 

itu ternyata tidak perlu, jadi ya sudah ngikut ibunya anak-anak saja. Lagian 

yang paling membiyayai keluarga sini ya dari ibunya anak-anak. Sebenarnya  

sampai sekarang saya sendiri ya masih beringinan mengikuti kegiatan-

kegiatan seperti itu (hehehe)” 

Dari kutipan diatas penulis dapat menjelaskan bahwa pak Zain sehari-

hari yang bekerja sebagai ternak kambing,  hasil dari ternak kambing tersebut 

juga untuk mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi hasil dari ternak  kambing 

tersebut juga tidak bisa dipastikan, kemudian sangat terbantu dengan 

pendapatan  dari istri pak Zain yang berprofesi sebagai pengajar. menurut 

keterangan dari pak Zain, ada beberapa pengaruh berkaitan dengan adanya 

kebergantungan biaya sekolah anak dan biaya pada kehidupan pokok sehari-

hari. Awal pernikahan kehidupan bermasyarakat sama halnya pada umumnya 

masyarakat sekitar, pak Zain mengungkapkan bahwa bu Uhayin mendapat 

pemahaman baru tentang keagamaan dan bermasyarakat, seperti halnya pak 

Zain mulai diperingatkan untuk tidak perlu mengikuti kegiatan masyarakat 

tersebut, walaupun pak Zain tetap ada keyakinan dan keinginan mengikuti 

kegiatan masyarakat, teguran dari bu Uhayin yang berkali-kali membuat pak 

Zain juga tidak mengikuti kegiatan tersebut. Pak Zain menghargai teguran 

istrinya lantaran kecukupan keluarga dikarenakan memang bergantung 

kepada pendapatan istri.
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BAB IV 

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI KEPADA 

SUAMI AKIBAT PENGHASILAN YANG LEBIH BESAR DARIPADA 

SUAMI 

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Istri Berpenghasilan Lebih 

Besar Pada Kehidupan Keluarga di Desa Tambakrejo Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan 

Ranggawarsita (1802-1874) menyebutnya sebagai zaman edan. Kalau 

benar kalimat tersebut ditulis pada hari tua sang pujangga, itu berarti bahwa 

rel-rel kereta api dari semarang ke Vorstenlanden sedang dipasang, 

kapitalisme masuk ke daerah kejawen, dan Mangkunegara mulai melepas 

sistem apanage dengan menyewakan tanah-tanah kerejaan kepada 

perkebunan, dan ekonomi uang sedang mengubah masyarakat pedesaan.  

Suatu fenomena beratus-ratus silam tersebut bersinggungan dengan 

industrialisasi yang telah melahirkan budaya massa yang mengarah ke 

semangat kolektif dalam tata nilai, teknologi telah menuntut penerapan 

metode teknik dalam segala bidang dan urbanisasi telah menyebabkan 

runtuhnya nilai-nilai komunal sebuah masyarakat tradisional.
60

  

Jika ditarik benang merahnya peristiwa tersebut relevan dengan 

kondisi sebagaian keluarga di pedesaan saat ini, ungkapan desa mawa cara 

negera mawa tata menunjukan adanya subsistem dalam masyarakat 

tradisional. 
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keduanya unit terpisah bahkan saling bertentangan. 

Namun seiring perkembangan zaman, masyarakat kota seakan malah menjadi 

kiblat bagi beberapa masyarakat desa, dengan kata lain masyarakat desa tidak 

percaya diri sehingga menganggapnya ketertinggalan atau tidak 

berkepemilikan sesuatu dalam budaya baru masyarakat merupakan hal buruk, 

seperti halnya keperluan dalam kebutuhan-kebutuhan sehari-hari dan 

perlengkapan rumah tanggap yang berusaha untuk meniru sepersis mungkin 

dengan masyarakat kota akibatnya sumber ekonomi dilingkungan pedesaan 

tidak mampu untuk mendomplang kebutuhan-kebutuhan tersebut sehingga 

tidak sedikit seorang istri juga ikut serta untuk bekerja di luar rumah 

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami 

untuk istri dan anak-anaknya. Nafkah merupakan suatu pemberian dari suami 

terhadap istri. Dengan demikian kata nafkah menyangkut biaya 

penghidupan.
61

   

Dalam kecukupan nafkah, beberapa keluarga yang istri 

berpenghasilan lebih besar daripada suami di Desa Tambakrejo yang penulis 

temui diatas tidak ada masalah, dalam artian keluarga yang istri 

berpenghasilan lebih besar daripada suami mampu mencukupi keluarga atau 

bisa juga penulis katakan keluarga tersebut tidak kekurangan dalam 

mencukupi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pokok yang mendadak 

lainya yang mendadak. 
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Pengembangkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera ditunjukan 

supaya keluarga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material sehingga 

dapat menjelaskan fungsi keluarga secara optimal. Berdasarkan penelitian 

diatas penulis mendapat keterangan dari warga yang rumahnya tidak jauh dari 

bu Masruroh dijelaskan bahwa  kehedipun Bu Masruroh sedikit gaul, artinya 

walaupun tidak terlalu menunjukan perbedaanya dengan masyarakat yang 

lain, Bu Masruroh bisa dikatakan mempunyai daya beli di atas rata-rata untuk 

keperluan yang menurut anggapan masyarakat setempat tidak terlalu primer, 

seperti halnya kerap kali membeli pakaian sehari-hari jika ada pedagang 

pakaian keliling dengan guna yang sama namun membeli lagi yang dengan 

bentuk dan warna yang berbeda. hal tersebut tentu tanpa sepengatahuan suami 

yang berada di luar kota.  

Berangkat pemaparan tersebut, penulis katakan hal ini pengaruh dari 

adanya tren pakaian yang kerap kali bermuculan dimedia sosial, perkara 

tersebut bisa saja tidak bertentangan dengan Hukum Islam selama kebutuhan 

pokok sudah terpenuhi dan tidak merugikan dan tidak ada larangan dari pihak 

suami ataupun anggota keluarga lain. Tetapi tidak sesuai berdasarkan fungsi 

ekonomi keluarga yang meliputi pencarian nafkah, perencanaan pembelajaran 

serta pemanfaatanya.
62

 Juga jika hal itu sudah dianggap wajar dan sampai 

mengganggu perekonomian keluarga maka juga tidak sesuai dengan Undang-

Undang No 1 Tahun 1974  tentang perkawinan,  Pasal 34 ayat 2 yang 
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berbunyi istri juga mempunyai kewajiban mengatur urusan rumah tangga 

sebaik-baiknya
63

. 

Salah dampak dari istri bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang 

lebih adalah  kurangnya pengawasan pada anak pada keluarga bu Etik, 

sehingga  anak bu Etik yang berusia 6 tahun tersebut berbeda dengan anak-

anak yang seusianya yang selalu dalam perhatian orang tuanya seharian 

penuh. Yang terjadi anak tersebut menurut warga yang kerap menjumpai anak 

bu Etik terkesan lebih sering keluar rumah dengan sendirinya seharian penuh 

dan juga sesekali memulai kelahi dengan anak seusianya bahkan yang usia 

tidak jauh lebih tua. 

Sebagai ibu rumah tangga, peranya lebih ditekankan pada usia 

pembinaan keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia atau keluarga 

sakinah. Sebagaimana yang termuat didalam KHI pasal 77 ayat 3: Ibu yang 

melahirkan, merawat dan memelihara anak peranya sangat penting dalam 

mencetak generasi penerus, dan suami istri memikul kewajiban yang sama 

untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai 

pertumbuhan jasmanai, rohani maupun kecerdesan dan pendidikan agamanya. 

Fakta dilapangan suami bu Etik juga ikut mencari nafkah dengan bekerja 

mengelola sawah, mencari pakan kambing. Sehingga pengawasan terhadap 

anak tersebut sangat kurang dari kedua  orang tua.  

Dari paparan diatas penulis dapat menarik garis besarnya bahwa akan 

ada berdampak baik diperekonomian keluarga ketika istri berpenghassilan 

                                                
63

 Undang-Undang No 1 Tahun 1974  tentang perkawinan,  Pasal 34 ayat (2) 



   64 
 

 
 

lebih besar daripada suami, tetapi menjadi masalah baru ketika dampak yang 

ditimbulkan sudah tidak sesuai dengan Hukum Islam seperti kewajiban 

mendiddik anak terabaikan dari kedua orang tua, kepenggunaan uang yang 

tidak sesuai dengan kepemanfaatanya. Al qur‟an juga sudah menjelaskan 

dalam QS. Al Isro‟ ayat 17 

 ِِ َياِطني رِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشَّ ْر تَ ْبِذيرًا ِإنَّ اْلُمَبذِّ   َوال تُ َبذِّ

Artinya: “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara 

boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 

syaitan.” (QS. Al Isro‟ ayat 17) 

 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Istri Kepada Suami 

Akibat Penghasilan yang Lebih Besar di Desa Tambakrejo Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan.  

Perempuan bekerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yang 

pertama: mereka yang bekerja untuk penyaluran hoby, pengembangan bakat 

dan meningkatkan karir. Kedua: mereka yang bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan hidup atau karena mencukupi kebutuhan ekonomi, dengan kata 

lain untuk perbaikan sosial.
64

 Dalam penelitian ini dan wawancara di atas 

penulis lebih fokus kepada istri yang bekerja untuk pencukupan ekonomi. 

Dari hasil penelitiaan ini, penulis menemukan satu keluarga yaitu 

keluarga pak Aji dimana ada ketidak transparan atau keberpihakan 

kepemilikan penghasilan dari istri pak Aji, bahwasanya uang yang didapatkan 
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dari istri pak Aji secara pengeluaran tidak sepengetahuan pak Aji. Seperti 

yang sudah dijelaskan pada teori diatas bahwa setiap pendapatan yang 

diperoleh oleh istri adalah milik keluarga bukan milik pribadi istri.
65

 Selain 

perkara tersebut, istri pak Aji kerapkali keluar tanpa  seizin suami diluar jam 

kerja. Sebagai upaya membangun keluarga sakinah seharusnya pasangan 

suami-istri terebut lebih komunikatif, Jika hal tersebut terus berlanjut dan 

mengkibatkan rasa kurangnya kepercayaan pada salah satu pihak yang 

mengakibatkan runtuhnya hubungan kekeluargaan maka secara hukum Islam 

pak Aji berhak melarang untuk berhenti bekerja karena sudah tidak bernilai 

ibadah.  

Sedangkan kasus yang terjadi pada keluarga, bu Etik, juga bisa 

dikatakan kurangnya musyawarah dengan suami jika berkaitan dengan 

pengeluaran, namun bukan perkara tidak transparaan atau tidak, melainkan 

keberpihakan keputusan cenderung didominasi oleh pihak istri seperti yang 

sudah penulis paparkan diatas.  

Kedua keluarga tersebut bisa dikatakaan belum sesuai dengan konsep 

keluarga sakinah yaitu konsep yang menganjurkan kesetaraan, musyawarah, 

kesadaran akan kebutuhan pasangan sehingga masing-masing merasa saling 

memiliki.
66

 Islam juga menyatakan bahwa suami dan istri diciptakan satu 

sama lain, yang satu yang melindungi yang lain dan saling membutuhkan, 
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maka dari itu untuk membentuk keharmonisan dalam keluarga tersebut perlu 

adanya konsekuensi bersama dan saling memahami antara kewajiban masing-

masing. Meskipun istri sudah mempunyai penghasilan sendiri ataupun belum, 

segala bentuk pembelanjaan harus melalui kesepakatan kedua belah pihak 

suami istri.
67

 

Konsep al-rijaal (laki laki) dan perempempuan dalam Q.S Al nisa‟‟ 

ayat 34 “arrijalu qawwamuna „alaannisa”  menurut Nasaruddin Umar bukan 

laki laki dan perempuan dalam artian biologis, melainkan dalam arti peran 

sosio kultur. Peran tersebut bisa dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan 

dan bisa dipertukarkan.  Dalam keluarga Bu Uhayin tidak ada permasalah jika 

Bu Uhayin berposisi menjadi pemimpin keluarga sesuai dengan Q.S Al nisa‟ 

ayat 124: 

اِِلَاِت ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك َيْدُخُلوَن  َوَمْن يَ ْعَمْل ِمَن الصَّ
 (٤٢٣اْْلَنََّة َوال يُْظَلُموَن نَِقريًا )

Artinya: Siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun 

wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk kedalam 

surge dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun. 

 Namun bisa jadi masalah ketika dengan pendapatan Bu Uhayin yang 

lebih besar dan membatasi hak-hak suami untuk melakukan kegiatan 

kemasyarakatn yang tidak merugikan keluarga ataupun pihak lain. Seperti 

kita ketahui sebagi seorang istri posisinya meskipun menjadi pemimpin 
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keluarga dalam segi ekonomi tentunya tetap harus menaruh rasa hormat dan 

menghargai suami. Pada dasarnya hak dan kedudukan istri adalah sama dan 

seimbang dengan suami sehingga bu Uhayin juga tidak berhak untuk 

membatasi suami dalam kegiatan yang dianggap baik oleh masyarakat 

sekitar. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Undang-Undang perkawinan 

pasal 31 poin “a” mengatur tentang kedudukan suami istri yang berbunyi 

“hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan bersama dalam masyarakat” 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdesarkan dari pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dampak yang ditimbulkan ketika istri bekerja di luar rumah pada beberapa 

keluarga di Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan Kabupaten seperti halnya 

antara lain ekonomi keluarga lebih meningkat atau juga terbantunya cita-cita 

dalam kecukupan nafkah, tetapi menjadi masalah baru ketika dampak yang 

ditimbulkan sudah tidak sesuai dengan Hukum Islam seperti kewajiban 

mendidik anak terabaikan dari kedua orang tua, kepenggunaan uang yang 

tidak sesuai dengan kepemanfaatanya dan juga terjadinya pergeseran 

kepatuhan dari istri kepada suami, dan meningkatnya standarisasi 

kebutuhan. Ketika ada sebuah keluarga yang istri juga ikut bekerja diluar 

rumah mengakibatkan terhambatnya untuk menuju keluarga sakinah maka 

pekerjaan tersebut sudah terlepas dari nilai ibadah dan pihak  suami berhak 

untuk melarang istri karena menjadi salah satu hambatan konsep tujuan 

keluarga sakinah 

2. Meskipun istri bekerja di luar rumah dan mendapat penghasilan lebih besar, 

sebagai seorang istri tetap harus menjaga rasa hormat kepada suami. Seperti 

halnya meminta izin ketika bepergian, menjaga komunikasi yang baik antar 

kedua pasangan, tidak membatasi hak-hak suami. Menurut Hukum Islam 

yang sudah dijelaskan pada bab III bahwa kepatuhan istri pada suami itu 
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wajib ketika suami tidak memerintah hal-hal yang keluar dari norma sosial 

dan syari‟at Islam walaupun penghasilanya lebih tinggi, tetapi suami juga 

tidak berhak melarang istri bekerja diluar rumh jika keadaan ekonomi masih 

sangat membutuhkan jika hanya bergantung pada penghasilan suami. 

B. Saran 

1. Kepada istri yang berpemghasilan lebih besar, Jika dalam hubungan 

keluarga terdapat pihak yang mencari nafkah baik itu suami, istri mapun 

anak, seharusnya hasil pendapatan tersebut digunakan bersama-sama dalam 

rumah tangga  dengan tidak ada sekat dalam kepemilikan pendapatan 

supaya terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa sesusai tujuan perkawinan dalam Pasal 1 UU 

Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu saran dari penulis tetap menjaga 

komunikasi yang sehat antara suami dan istri. Karena dalam wilayah apapun 

komunikasi adalah kunci suapaya terjadinya pemakluman serta masukan-

masukan yang membangun dan bisa diterima antara pasangan suami istri. 

2. Kepada keluarga yang bertempat tinggal di suatu pedesaan, hendaknya 

dalam menjalani kehidupan rumah tangga lebih bersyukur karena itu adalah 

anugrah dari Tuhan yang maha kuasa dan tidak seharusnya bercermin pada 

kehidupan metropolitan yang memang dirancang untuk roda perekonomian, 

dan juga maraknya platform hedonisme di media sosial yang mudah diakses 

oleh siapa saja. Hal itu memang bukan satu-satunya faktor meningkatnya 

gaya hidup masyarakat desa sehingga juga menjadi salah satu hal yang 
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mendorong istri ikut bekerja di luar rumah, hal itu tidak bisa disalahkan, 

tetapi jika membangun stigma bahwa ketertinggalan masyarakat desa itu 

adalah sesuatu hal buruk dan menggeser nilai-nilai luhur hubungan rumah 

tangga akibatnya adalah akan merusak keharmonisan rumah tangga dan 

desa hanya sebuah wilayah karena terkikisnya generasi petani, generasi 

pemberdaya desa dan juga ancaman punah segala kreatifitas dan kerajinan 

dari desa. 
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