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ABSTRAK 

 

Lestari, Picy, 2021. Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas 

Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi 

Kasus di Kec. Jambon Kab. Ponorogo). Skripsi. Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Rif’ah Roihanah, S.H., M.Kn. 

Kata kunci / keyword : Pemenuhan Kewajiban Suami, Tunagrahita, Sakinah 

 

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, 

warahmah. Tujuan tersebut akan terwujud apabila ada kematangan fisik dan 

mental dari calon mempelai. Namun, di dunia ini tidak semua orang memiliki 

keadaan yang normal secara kualitas dan kuantitas anggota tubuhnya. Seperti 

halnya keluarga penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) di Kecamatan 

Jambon, dimana rumah tangga mereka bertahan hingga saat ini. Dalam kondisi 

yang demikian, penyandang disabilitas membutuhkan improvisasi serta variasi 

didalam mengurus dan menjalani rumah tangganya karena jika dilihat dari 

kemampuan akalnya mereka tidak mampu untuk menjadi pemimpin dalam 

keluarga. 

 

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

Hukum Islam terhadap peran suami penyandang disabilitas intelektual 

(tunagrahita) sebagai pencari nafkah utama dalam mewujudkan keluarga Sakinah 

di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan Hukum 

Islam terhadap peran suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) 

sebagai pemimpin dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga Sakinah di 

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? 

 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan tekhnik pengumpulan 

data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan observasi. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara atau 

jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan berangkat 

menggunakan teori yang bersifat umum yang kemudian ditarik untuk 

mendapatkan  kesimpulan yang bersifat khusus.  

 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran suami dalam mencari 

nafkah utama masuk ke golongan mu’sir, pihak yang wajib membantu adalah 

kerabat, negara ataupun orang-orang muslim yang kaya. Dan untuk perannya 
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sebagai pemimpin dalam keluarga, suami penyandang disabilitas intelektual 

(tunagrahita) ini tidak bisa dibebani hukum taklif  khususnya Ahliyyah Al’ada’. 

Karena orang yang tidak atau belum berakal tidak bisa dibebani hukum taklif.  

Dan faktor eksternal lebih mendominan mereka dalam membentuk keluarga 

sakinah. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Allah mengatur hamba-Nya yang telah siap untuk membina hubungan 

dengan sebuah sistem yang dinamakan pernikahan. Pernikahan merupakan 

sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya untuk 

berkembang biak dan melestarikan keturunannya. Hal ini selaras dengan 

firman Allah : 

و َيَّو ًۭ   ُم وَّو َي َيوَهيْه  َي َي َي وَي ه  َهمَٓ۟اوإِوَلْي ُم َ   وَلِِّتيس  َيَٰ وأيز  ُم   وأينفمِس ُم وَِّّن  وَلي وخيليقي وأين  وءياييَِٰتِهۦٓ َيَِّن 

َنيو. ُورمو ويهيتهيفي
َ م ٍۢ وَلِِّقي

ءياييَٰت ٍۢ ولي مية وۚوِإنووِفىوذيََِٰلكي  َيريح 

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”1 

 

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. 

Sedangkan menurut istilah syari’at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki 

dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. 

                                                           
1 Al-Qur’an 30 :21. 
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Pernikahan dalam Islam menurut jumhur ulama’ merupakan anjuran 

(sunnah)2 bagi kaum muslimin.  

Islam tidak serta merta hanya menganjurkan dilaksanakan perkawinan 

tanpa adanya prasyarat bagi para pihak. Kedua mempelai hendaknya telah 

memenuhi beberapa aspek sebelum memutuskan untuk menikah.  Apabila 

akad  nikah telah berlangsung dan sah, maka akan menimbulkan akibat 

hukum bagi keduanya. Akibat hukum inilah yang akan menimbulkan hak dan 

kewajiban dalam keluarga untuk mencapai tujuan keluarga tersebut. Hak 

adalah apa-apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban 

adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.3 Hak yang 

diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya, sebaliknya hak 

yang diperoleh istri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikulnya. 

Adapun kewajiban suami terhadap istri itu ada dua macam yaitu kewajiban 

yang bersifat materiil dan immateriil.4 

Tujuan dari orang yang menikah adalah memiliki keluarga yang bahagia, 

atau yang lazim disebut dengan Sakinah, mawaddah dan  rahmah. Dalam 

rangka menumbuhkan keluarga bahagia, Islam menetapkan beberapa unsur 

dan syarat terkait perkawinan sebagai sebuah petunjuk. Berangkat dari tujuan 

yang mulia, Al-qur’an menyebut perkawinan dengan mitsaqan ghaliza atau 

perjanjian yang agung. 

                                                           
2 Ibnu Mujtahid, Analisis Fiqih Para Mujtahid (Terjemah Imam Ghozali Said dan 

Akhmad Zaidun) (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 394. 
3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), 159. 
4 Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang 

Perkawinan di Indonesia (Yogyakarta: Binacipta, 1976), 55. 
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Keluarga dalam konsep Islam adalah kesatuan hubungan antara seorang 

laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah 

menurut ajaran Islam. Khoiruddin Nasution menjelaskan, “kalau dicermati 

sejumlah nash yang berbicara tentang perkawinan, dapat dicatat lima tujuan. 

Yakni : (1) Tujuan Reproduksi, (2) Tujuan Kebutuhan Biologis, (3) 

Memperoleh Ketenangan, (4) Menjaga Kehormatan, (5) Tujuan Ibadah.” 

Dalam pelaksanaan berumah tangga, untuk mewujudkan keluarga Sakinah 

bukanlah perkara yang mudah, tidak semudah melaksanakan perkawinan. 

Menurut Ahmad Azhar Basyir Keluarga Sakinah akan terwujud jika para 

anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, 

terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap 

lingkungannya, sesuai ajaran Al-Qur’an dan sunnah Rasul.5 

Semua orang berharap dapat menikah dan membina keluarga dengan 

baik. Tujuan perkawinan akan terwujud apabila ada kematangan fisik dan 

mental dari calon mempelai, sehingga tercipta keluarga yang Sakinah. 

Namun, di dunia ini tidak semua orang memiliki keadaan yang normal secara 

kualitas dan kuantitas anggota tubuhnya. Sebagian dari kita ada yang sejak 

lahir atau dalam perjalanan hidupnya mengalami sebuah kejadian yang 

mengakibatkan sebagian atau seluruh fungsi maupun jumlah anggota 

tubuhnya hilang atau berkurang. Mereka dengan kondisi ini biasa disebut 

dengan istilah disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang 

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan / atau sensorik dalam 

                                                           
5 Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi 

(Yogyakarta: Illahi Press, 1994), 11. 
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jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat 

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan 

efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.6 

Disabilitas intelektual (tunagrahita) adalah suatu kondisi yang ditandai 

oleh intelegensi rendah yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk 

belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang 

dianggap normal.  

Namun terlepas dari bagaimana kondisi yang dialami oleh setiap 

manusia, mereka mempunyai hak untuk memperoleh kebahagian serta 

tumbuh kembang. Fenomena disabilitas intelektual (tunagrahita) merupakan 

satu dari beberapa fenomena penyimpangan dalam diri manusia di dunia ini. 

Seperti halnya di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, terdapat keluarga 

yang mana suami mengalami disabilitas intelektual (tunagrahita) dan istrinya 

penyandang disabilitas juga. Meskipun tidak sempurna seperti halnya 

keluarga yang lain, kondisi rumah tangga mereka bertahan lama dan bahagia 

hingga sekarang. Hal ini dibuktikan dengan mereka mempunyai keturunan 

dan masih tetap menjadi sebuah keluarga yang harmonis.  

Kemudian bagaimanakah keluarga disabilitas intelektual (tunagrahita) 

mewujudkan keluarga sakinah dengan melihat kondisi suami yang demikian, 

sehingga Peran, fungsi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi berbeda 

dengan keluarga pada umumnya. 

                                                           
6 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1. 
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Dalam penelitian ini tidak semua yang mengalami disabilitas 

intelektual, tetapi penulis memfokuskan kepada penyandang disabilitas 

intelektual (tunagrahita) sedang. Penyandang disabilitas intelektual 

(tunagrahita) sedang adalah mereka yang memiliki kemampuan terbatas dan 

biasanya membutuhkan dukungan dan pengawasan sehari-hari dalam 

kegiatan hidup, dan bisa bekerja dengan adanya pelatihan khusus. 

Ketika melihat kesulitan yang akan dihadapi oleh orang yang menikah, 

menarik rasanya mengetahui bagaimana penyandang disabilitas intelektual 

(tunagrahita) melalui tantangan tersebut. Dalam kondisi yang demikian, 

penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) membutuhkan improvisasi 

serta variasi didalam mengurus dan menjalani rumah tangganya. Seperti 

dalam hal mencari nafkah, berkomunikasi, maupun variabel pembinaan 

keluarga Sakinah lainnya sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan 

Rasuul-Nya. Dengan melihat fenomena tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan suatu penelitian dengan judul “Pemenuhan Kewajiban Suami 

Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk 

Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kec. Jambon Kab. Ponorogo)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran suami penyandang 

disabilitas intelektual (tunagrahita) sebagai pencari nafkah utama dalam 
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mewujudkan keluarga Sakinah di Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran suami penyandang 

disabilitas intelektual (tunagrahita) sebagai pemimpin dalam keluarga 

untuk mewujudkan keluarga Sakinah di Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui peran suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) 

dalam pemenuhan nafkah untuk mencapai keluarga Sakinah. 

2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban 

Suami Penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) untuk membentuk 

keluarga Sakinah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Kegiatan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi 

rujukan penelitian berikutnya tentang perkawinan penyandang disabilitas. 

2. Manfaat praktis 
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Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

mengetahui faktor-faktor penunjang dalam membentuk keluarga Sakinah 

bagi keluarga penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita). 

E. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian 

yang sejenis dan pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga 

diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Skripsi 

yang sudah ada dan yang berkaitan dengan penelitian penyandang disabilitas 

ini adalah sebagai berikut: 

Ayub Malbubi, Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Perkawinan 

Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana tinjauan fikih munakahat 

terhadap status hukum perkawinan tunagrahita di desa Karangpatihan Balong 

Ponorogo? (2) bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap akibat hukum 

perkawinan tunagrahita di desa Karangpatihan Balong Ponorogo?. Jenis 

penelitian  yang digunakan yakni kualitatif lapangan (field research) dengan 

pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah status perkawinan orang 

keterbelakangan mental adalah sah dan halal karena telah memenuhi syarat 

dan rukun perkawinan. Akibat hukum perkawinan tunagrahita tetap ada 

seperti pemenhan nafkah dari seorang suami terhadap keluarganya tetapi 

berbeda dengan orang umumnya, karena tunagrahita masih perlu banyak 

perhatian dalam menangani kehidupan rumah tangganya. Oleh karenanya 
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peran keluarga maupun masyarakat sangat penting untuk membina rumah 

tangga mereka.7 

Berdasarkan uraian dari penelitian diatas maka dapat diketahui bahwa 

penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian yang 

sebelumnya. Karena fokus penelitian diatas adalah akibat hukum dari 

perkawinan tunagrahita menurut tinjauan fikih munakahat, sedangkan fokus 

penelitian penulis adalah pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan 

kewajiban suami penyandang disabilitas tunagrahita yang tidak sempurna 

dalam membentuk keluarga Sakinah. 

Pembahasan berikutnya ditulis oleh Maratus Sholikah, Faktor - Faktor 

Kebahagiaan Keluarga Penyandang Cacat Mental (Idiot) Di Kecamatan 

Bandar Kabupaten Pacitan, dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana 

keadaan rumah tangga penyandang cacat mental (idiot) dalam pemenuhan 

kewajiban di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? (2) Bagaimana 

penyandang cacat mental (idiot) menutupi kekurangannya dalam rumah 

tangga di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif lapangan. Hasil penelitian ini adalah kondisi 

keluarga cacat mental di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan hampir sama 

dengan keluarga pada umumnya. Suami memberikan nafkah sesuai 

kemampuan mereka, dan istri menerima keadaan suaminya.8 

                                                           
7 Ayub Malbubi, “Tinjauan fikih munakahat terhadap perkawinan tunagrahita di Desa 

Karangpatihan Balong Ponorogo” (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018). 
8 Maratus Sholikhah, “Faktor - Faktor Kebahagiaan Keluarga Penyandang Cacat Mental 

(Idiot) Di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan” (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018). 
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Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa 

penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan baik dari segi subjek dan 

objeknya. Pada penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana keluarga 

tunagrahita (disabilitas intelektual) dalam membentuk keluarga Sakinah di 

Kecamatan Jambon. 

Jaedin, Akibat Hukum Perkawianan Penyandang Difabel Mental 

Tinjauan Maqashid Al-Syariah, dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana 

akibat hukum dari perkawinan seorang difabel mental dalam Undang-

Undangdan Hukum Islam? (2) Bagaimana tinjauan Maqashid al-Syariah 

terhadap akibat perkawinan seorang difabel mental?. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah Kepustakaan (library research) dengan metode deskriptif 

yaitu mencari data tentang keperdataan khususnya bidang perkawinan 

penyandang difabel mental dari buku, majalah, surat kabar, artikel dan 

sumber kepustakaan lainnya.  Hasil penelitian ini adalah dalam pandangan 

Maqashid Al-Syariah  pernikahan difabel mental adalah “boleh” selama tidak 

pada tingkatan gila. Penyandang difabel mental memiliki hak yang sama 

dengan orang normal lainnya seperti menyalurkan hak hasrat seksualnya, 

karena dikhawatirkan akan munculnya perbuatan zina. Setelah terjadinya 

sebuah akad nikah yang sah, maka disini akan muncul akibat hukum antara 

keduanya yaitu hak dan kewajiban sebagai suami-istri.9 

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa 

penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan yakni lebih mengacu 

                                                           
9 Jaedin, “Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid Al-

Syariah” (Semarang, UIN Walisongo, 2018), 96. 
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pada upaya suami tunagrahita dalam memenuhi kewajibannya untuk 

membentuk keluarga yang Sakinah. Metode yang digunakan juga jauh 

berbeda, yakni penulis akan menggunakan studi kasus lapangan (field 

research) dengan informan utamanya adalah istri/kerabat penyandang 

disabilitas intelektual yang berada di Kecamatan Jambon Kabupaten 

Ponorogo, hal ini tentunya akan jauh berbeda dari segi data dan lokasi yang 

diambil peneliti, sehingga hasil penelitian akan berbeda baik dari segi praktek 

maupun lainnya. 

F. Metode Penelitian 

Teknik metode penelitian adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. 

Menurut Sugiyono, Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.10 

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi : jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subyek penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik observasi, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian. 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kasus penelitian lapangan (field research). Dengan cara mencari data 

secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. Dimana peneliti 

sebagai subyek (pelaku) penelitian. Alasan peneliti menggunakan jenis 

                                                           
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods) 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 3. 
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penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan 

problematika di lapangan, serta untuk menghindari data yang tidak valid.  

2. Pendekatan penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan 

kualitatif yang bersifat naturalistic, dan paradigma kualitatif. Kualitatif 

yang bersifat naturalistic yang artinya pendekatan penelitian memerlukan 

pemahaman yang mendalam dan menyeluruh agar berhubungan dengan 

obyek yang akan diteliti sehingga dapat menjawab permasalahan untuk 

mendapat data-data yang kemudian dianalisis dan mendapatkan 

kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu.11 Sedangkan 

paradigma penelitian kualitatif merupakan proses induktif yang berangkat 

dari konsep khusus ke umum, konseptualis, kategorisasi, dan deskripsi 

yang dikembangkan atas dasar masalah yang terjadi di lapangan.12 Dalam 

hal ini jika diaplikasikan dengan pembahasan penelitian, metode penelitian 

naturalistic dan paradigma penelitian kualitatif  ini dapat memaksimalkan 

peneliti dalam menggali data serta memudahkan peneliti dalam memahami 

fenomena-fenomena sosial dilapangan.  

3. Kehadiran peneliti  

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri ataupun dengan bantuan 

orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti 

mutlak diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat 

                                                           
11 Iskandar, Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif), (Jakarta: 

GP.Press, 2008), 17. 
12 Ibid, 187.  
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berhubungan dengan responden atau obyek lainnya, dan hanya manusialah 

yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan dilapangan. Oleh 

karena itulah ketika kegiatan pengumpulan data di lapangan, peneliti 

berperan serta mengamati langsung pada obyek  penelitianya secara aktif 

di lapangan penelitian.13 Dalam penelitian ini, peneliti benar-benar 

menjadi peran utama dalam pencarian data untuk keperluan penelitian ini, 

yang mana dengan menjadi aktor utama dalam penelitian ini sehingga 

peneliti mampu mengetahui dan memhami  keadaan obyek penelitian yang 

sesungguhnya dan mendapatkan data yang sesuai dengan keperluan 

penelitian ini.  

4. Lokasi penelitian  

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam 

melakukan penelitiannya untuk memperoleh data-data yang diinginkan. 

Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah keluarga penyandang 

disabilitas Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti 

melakukan penelitian di tempat tersebut adalah banyaknya jumlah 

penyandang disabilitas di Kecamatan Jambon dan adanya keluarga 

penyandang disabilitas yang berhasil dalam membentuk keluarga Sakinah. 

5. Data dan Sumber data  

a. Data  

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

2006), 5. 
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Data adalah fakta, informasi, atau keterangan yang merupakan 

bahan baku dalam penelitian untuk dijadikan bahan pemecahan 

masalah.14 

Adapun data-data yang diperlukan untuk memecahkan penelitian 

ini, maka peneliti membutuhkah data-data mengenai kondisi keluarga 

penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) Kec. Jambon 

Kabupaten Ponorogo utamanya dalam pemenuhan kewajiban suami 

baik materiil maupun immaterill. 

b. Sumber data  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu  : 

1) Sumber data primer yaitu hasil wawancara atau observasi dengan 

penyandang disabilitas tunagrahita, istri ataupun keluarga 

terdekatnya di Kec. Jambon Kab. Ponorogo; 

2) Sumber data sekunder adalah dokumen pendukung yang berkaitan 

dengan penelitian. Yang diperoleh dari buku, jurnal maupun karya 

ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembentukan keluarga 

Sakinah penyandang disabilitas tunagrahita. 

6. Teknik pengumpulan data 

Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data 

agar tidak terjadi kerancauan dan memiliki data yang benar-benar nyata 

tanpa adanya rekayasa, maka dari itu pengumpulan data ini tidak terlepas 

dari metode-metode/teknik penelitian,  yaitu : 

                                                           
14 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian 

(Jogjakarta: Ar-Ryzz Media, 2014), 204. 
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a. Teknik Obsevasi 

Observasi adalah  pengamatan dan pencatatan secara sistematik  

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.15 Cara untuk 

mengumpulkan data dengan mengamati perilaku, peristiwa atau 

kegiatan yang dilakukan oleh sumber data (responden). Kegiatan yang 

dilakukan oleh sumber data (responden). Dalam hal ini peneliti 

melakukan survey lapangan secara langsung untuk melihat dan 

mengamati keadaan tempat penelitian yang berada di Kecamatan 

Jambon, Kabupaten Ponorogo. 

b. Teknik wawancara  

Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan obyek yang 

terlibat dalam interaksi sosial yang dianggap mampu dan memiliki 

pengetahuan serta mengetahui informasi terhadap hal-hal yang 

dibutuhkan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada istri, petugas 

pencatat nikah untuk wilayah Jambon, tokoh masyarakat dan keluarga 

tunagrahita. 

7. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu 

suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan 

ilmiah dengan berangkat menggunakan teori yang bersifat umum yang 

kemudian ditarik untuk mendapatkan  kesimpulan yang bersifat khusus.  

                                                           
15 V. Wiratma Sujarweni, Metode Penelitian (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), 75. 
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Dalam hal ini diaplikasikan dalam praktek pembentukan keluarga 

Sakinah. Dari teori tersebut, penulis ingin lebih mendalami tentang upaya 

suami penyandang disabilitas tunagrahita dalam memenuhi kewajibannya 

untuk membentuk keluarga yang Sakinah. 

8. Pengecekan keabsahan data  

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keadaan (reabilitas).16 Keabsahan data 

dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan 

triangulasi. Ketekunan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.17 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan 

dalam penelitian, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan 

persoalan penelitian, yang di uraikan menjadi beberapa sub bab yaitu latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

telaah pustaka, metode Penelitian, sistematika pembahasan. 

Bab II : Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk 

menganalisa permasalahan-permasalah pada bab I. Meliputi pengertian 

perkawinan, pengertian keluarga Sakinah, syarat terwujudnya keluarga 

                                                           
16 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 171. 
17 Moleong, 178. 
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Sakinah, dan definisi hak dan kewajiban suami serta pengertian penyandang 

disabilitas intelektual (tunagrahita). 

Bab III : Membahas tentang data penelitian yaitu profil di Kecamatan 

Jambon, Kabupaten Ponorogo yang meliputi keadaan geografis, kondisi 

sosial ekonomi, keadaan masyarakat sekitar serta data khusus yaitu rumah 

tangga suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) yang meliputi 

kondisi rumah tangga  suami penyandang disabilitas cacat mental 

(tunagrahita) dalam memenuhi kewajiban nafkah dan perannya dalam 

memimpin keluarga. 

Bab IV : Analisa tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap upaya 

pemenuhan kewajiban suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) 

dalam membentuk keluarga Sakinah. 

Bab V : Bab ini, merupakan bab terakhir dari penelitian yang berisi 

kesimpulaan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan 

penelitian serta saran dan penutup 
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BAB II 

PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI  

PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL (TUNAGRAHITA)  

TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH 

 

A. Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah, perkawinan 

merupakan salah satu sunnatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-

tumbuhan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT  

َنيو ٌُ وتيذيكيرم ِْنوَليَيلي َي َِّوشيىء وخيليقَي زيَ  َيَِّنوٌك

 

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. 1 

 

Kata “nikah” ditinjau dari segi bahasa berarti mengikat tali 

perkawinan.2 Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan 

percampuran. Sedangkan menurut istilah syari’at, nikah berarti akad 

antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan 

                                                           
1 Al-Qur’an 51 : 49 
2 M. Shaleh Al-Utsaimin dan A. Azis Ibn Muhammad Dawud, Pernikahan Islam (Dasar 

Hukum Hidup Berumah Tangga) (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), 1. 



 

 

 

badan menjadi halal. Pernikahan dalam Islam menurut jumhur 

ulama’ merupakan anjuran (sunnah)3 bagi kaum 

muslimin.Perkawinan dapat dilihat dari 3 (tiga) pandangan, yaitu :4 

 

a. Dari segi hokum Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu 

merupakan suatu perjanjian sebagaimana pada Q.S. An-nisa’ (4) 

ayat 21, dinyatakan dengan ميثا قا غليظا Yang artinya 

perkawinan adalah perjanjian yang kuat. Dapat dikatakan 

sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan merupakan suatu 

perjanjian ialah karena adanya : 

1) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih 

dahulu yaitu dengan akad nikah serta rukun dan syarat 

tertentu. 

2) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan 

juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, 

kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya. 

 

Ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki telah sepakat 

melakukan perkawinan, maka akan timbullah hak dan kewajiban  

                                                           
3 Ibnu Mujtahid, Analisis Fiqih Para Mujtahid (Terjemah Imam Ghozali Said dan 

Akhmad Zaidun) (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 394. 
4 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 16–19. 
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masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu 

berlangsung. 

b. Dari segi sosial 

Dalam masyarakat, ditemui suatu penilaian umum bahwa orang 

yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai 

kedudukan akan lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. 

c. Dari segi agama 

Pandangan dari segi agama, perkawinan adalah segi yang sangat 

penting. Dalam agama, perkawinan merupakan hal yang suci. 

Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara 

terhormat dan berdasarkan saling meridhai dengan upacara ijab 

kabul dengan adanya saksi-saksi sebagai lambang dari adanya 

kesepakatan dari kedua mempelai.5  

2. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan 

syaratnya. Menurut Mahmud Yunus, Rukun nikah adalah bagian dari 

segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. 

Dalam  Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, rukun nikah adalah : 

a. Calon suami; 

b. Calon istri; 

c. Wali nikah; 

d. Dua orang saksi; 

                                                           
5 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan  Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif 

(Yogyakarta: UII Press, 2011), 21. 



 

 

 

e. Ijab dan kabul. 6 

Sedangkan syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya 

pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka sahlah 

pernikahan dan timbullah hak dan kewajiban suami istri. Syarat-

syarat pernikahan yaitu :7 

a. Syarat calon suami, seorang calon suami yang akan menikah 

bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, orangnya tertentu 

/ jelas dan tidak sedang ihram haji. 

b. Syarat calon istri, tidak ada halangan syar’i yaitu tidak bersuami, 

bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, merdeka, atas 

kemauan sendiri, orangnya jelas dan tidak sedang ihram haji. 

c. Syarat wali, laki-laki, baligh, sehat akalnya, adil dapat 

mendengar dan melihat, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram 

haji, dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab 

qabul. 

d. Syarat saksi, laki-laki, baligh, sehat akalnya, adil dapat 

mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ihram haji, 

dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul. 

e. Syarat Ijab Qabul, menggunakan bahasa yang dipahami dan 

dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan 

saksi. Supaya akad dapat berlaku harus memenuhi syarat :  

                                                           
6 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 107. 
7 H.S.A Al diterjemahkan oleh Agus Salim Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan 

Islam) (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67–68. 
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1) Masing-masing pihak mengadakan akad. Sewaktu akad 

haruslah orang yang mempunyai kecakapan penuh, yaitu 

waras akalnya, baligh. Apabila salah satu pihak kecakapan 

(ahliyyah)nya kurang, misalnya orangnya dungu atau masih 

kanak-kanak atau belum mumayyiz, akadnya sah tetapi 

masa berlakunya ditangguhkan menunggu izin wali 

pengampu (kurator). Apabila wali pengampu mengizinkan, 

maka akadnya dapat dilaksanakan, dan kalau tidak 

mengizinkan akadnya batal. jika seorang ayah menikahkan 

anaknya yang masih kecil atau tidak waras, maka ia 

dibolehkan mengucapkan qabul untuk keduanya, dan ia 

tidak boleh mengizinkan keduanya untuk menerima 

pernikahan tersebut, karena keduanya termasuk orang yang 

tidak dapat bertindak sendiri. Jika ia seorang anak yang 

sudah berusia sepuluh tahun dan dapat membedakan antara 

yang baik dan buruk (tamyiz), maka menurut madzhab 

Hanbali, boleh diserahkan kepadanya hak untuk 

mengucapkan qabul karena ia telah berhak mengatur dirinya 

sendiri. 

2) Masing-masing pihak yang mengadakan akad hendaknya 

orang yang berhak melaksanakan akad. Seandainya ada 

pihak yang mengakadkan tanpa mempunyai kecakapan 

berbuat secara hukum kemudian mengakadkan tanpa 



 

 

 

wakalah dan tanpa wilayah, atau dia8 sebagai wakil tetapi 

tidak melaksanakan seperti yang diwakalahkan, maka 

akadnya sah tetapi ditangguhkan sampai yang berhak 

menikahkan itu memberi izin. 

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri 

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah, maka akan 

menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Akibat hukum inilah yang 

akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam keluarga untuk mencapai 

tujuan keluarga tersebut. Perkawinan akan berperan setelah masing-

masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam 

mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Jika suami istri 

menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujud 

ketentraman dan ketenangan hati dalam keluarga. Apa yang menjadi 

kewajiban suami adalah menjadi hak istri, dan sebaliknya apa yang 

menjadi kewajiban istri adalah hak suami.  

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Hak dan Kewajiban  suami 

istri adalah : 

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar 

dan susunan masyarakat; 

2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan 

memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; 

                                                           
8 Hamdani, 75–76. 
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3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengash dan memelihara anak-

anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun 

kecerdasannya dan pendidikan agamanya; 

4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya; 

5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. 

Hak adalah kemaslahatan yang diperoleh syara’. Sementara hak 

sebagai suatu kekhususan yang ditetapkan oleh syara’, padanya melekat 

suatu kekuasaan atau beban.9 Definisi mengandung dua substansi, yaitu 

hak sebagai kewenangan atas sesuatu benda, dan hak sebagai keharusan 

atau kewajiban pada pihak lain seperti istri yang terbebankan pada 

suaminya dan sebaliknya.  

Hak suami istri adalah: 10 

1. Suami istri dihalalkan saling bergaul, perbuatan ini merupakan 

kebutuhan antara suami dan istri yang dihalalkan secara timbal balik. 

Bagi suami halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula 

bagi istri terhadap suaminya. 

2. Haram melakukan perkawinan, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah 

suaminya, kakaknya, anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu 

istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh 

suaminya; 

3. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah; 
                                                           

9 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke 6 (Jakarta: Pustaka 

Phoenix, 2012), 505. 
10 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), 155–56. 



 

 

 

4. Anak mempunyai nasab yang jelas bagi suami; 

5. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga 

melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup. 

Adanya hak, juga mewajibkan antara suami istri untuk melaksanakan 

kewajibannya hingga terpenuhi hak dari masing-masing pihak. Secara 

bahasa, kata kewajiban berasal dari kata “wajib”, makna dari kata wajib 

adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilaksanakan / 

ditinggalkan.11 Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kewajiban 

merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik.  

Dalam kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami dijelaskan pada 

Pasal 80 secara rinci sebagai berikut: 

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan 

tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting 

diputuskan oleh suami istri bersama; 

2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; 

3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan 

memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 

bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; 

4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : 

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; 

                                                           
11 Ibid, 606. 
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b. Biaya rumah tangga; biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi 

istri dan anak; 

c. Biaya pendidikan bagi anak. 

 

Adapun dalam hukum Islam kewajiban suami terhadap istri adalah : 

1. Nafkah 

a. Pengertian 

Kata nafkah berasal dari kata anfaqa   َانْ َفق, Al-Infaq 

نَفاق    yang artinya mengeluarkan. Jadi, nafkah artinya َاْْلِ

memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi : 

makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan 

pengobatan bagi istri sesuai keadaan, termasuk juga biaya 

pendidikan anak. Nafkah yang wajib dipenuhi oleh seorang suami 

terbagi menjadi dua yaitu : 

1) Nafakah atau belanja hidup, yakni belanja untuk keperluan 

hidup bagi istri dan menjamin terpeliharanya kelestarian 

hidupnya secara layak. Yang termasuk dalam nafakah ini 

adalah kebutuhan pangan, sandang dan juga pengobatan. 

Menurut Hukum Islam, status nafakah bagi istri adalah 

tamlik, artinya diserahkan oleh suami sebagai hak dan milik 

istri. Ketika suami tidak memenuhi nafakah ini, istri berhak 



 

 

 

menuntut kepada suaminya agar terpenuhi nafakahnya dan 

nafakah yang telah diberikan kepada istri suami tidak berhak 

untuk memintanya kembali tanpa izin suaminya.12  

2) Sukna atau tempat tinggal, yakni rumah tempat berteduh 

yang pantas dan sesuai kemampuan suami dengan peralatan 

rumah tangga yang diperlukan serta pelayanan kebutuhan 

sehari-hari. Yang termasuk dalam sukna adalah kebutuhan 

papan (tempat tinggal), peralatan, pelayan. Status tempat 

tinggal bagi istri adalah imta’, artinya istri berhak menikmati 

dan memanfaatkan tempat tinggal beserta peralatannya, tetapi 

tidak berhak memiliki.13 

b. Hal-hal yang mewajibkan nafkah ada tiga macam, yaitu :14 

1) Dengan sebab keturunan, seorang ayah wajib memberikan 

nafkah kepada anak-anaknya, atau ibu apabila ayah telah 

tiada. Begitu juga wajib kepada cucu apabila ia tidak 

mempunyai ayah. Wajibnya memberikan nafkah bagi ayah 

dan ibu kepada anak dengan syarat apabila anaknya masih 

kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha 

dan miskin. Demikian juga sebaliknya, anak wajib 

memberikan nafkah kepada kedua orang tua, apabila 

keduanya tidak mampu dan tidak memiliki harta. 

                                                           
12 Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang 

Perkawinan di Indonesia, 57. 
13 Ibid. 
14 Slamet & Aminudin Abidin, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 166–

69. 
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2) Dengan sebab perkawinan, suami wajib memberikan nafkah 

kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, maupun 

tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan seabagaimana 

sesuai dengan kemampuannya. 

3) Dengan sebab milik, binatang yang dimiliki seseorang 

misalnya, maka mendapatkan makanan dan wajib dijaga, 

serta tidak diberi beban melebihi kemampuannya. 

c. Besarnya Nafkah 

Untuk besarnya nafkah adalah sesuai dengan kemampuan 

sang suami sesuai Firman Allah : 

َمو سيْيوجَي
َي وجو وآَللوهمونهيف س  إَلوميآءياتهي لِِّوفم ُي ويم ِفقوَِّموآوءياتيهمواَللوهموجولي ...َيَِّنوقيِدريعيليِْهورِزقمهم,فيلَْم

وعمسر يمسر ا  اَللوهموبي

Artinya : “….. dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak membebani seseorang 

melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapngan 

setelah kesempitan.”15  

 

                                                           
15 Al-Qur’an 65:7. 



 

 

 

Meskipun memberi nafkah adalah suatu kewajiban seorang 

suami, namun dalam memberikan nafkah tidak boleh berlebih-

lebihan dalam arti tidak melewati batas kemampuan suami yang 

akhirnya akan menyengsarakan suami itu sendiri. 

Suami yang menafkahi istri dalam fikih dibagi menjadi tiga 

golongan: 

1) Musir (mampu) : suami yang mampu menghasilkan 

pemasukan melebihi dari pengeluaran. Maka kadar yang 

wajib diberikan adalah dua mud makanan pokok. 

2) Mutawassith (Standar) : suami yang mampu menghasilkan 

pemasukan sama dengan pengeluaran. Maka kadar yang 

wajib diberikan adalah satu setengah mud makanan pokok. 

3) Mu’sir (tidak mampu) : suami yang mampu menghasilkan 

pemasukan kurang dari pengeluaran. Maka kadar yang wajib 

diberikan adalah satu mud makanan pokok.16 

2. Membimbing Istri dan keluarganya 

Dalam islam, keluarga dipimpin oleh seorang laki-laki yang kelak 

akan dimintai pertanggungjawabannya. Lelaki pada umunya lebih 

mampu dan lebih kapabel dalam mengelola keluarga. Disamping itu, 

wanita lebih di dominasi oleh sisi sentimentil dan cepat terbawa emosi 

                                                           
16 Said Aqil Siroj, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas (Jakarta: Lembaga Bahtsul 

Masail PBNU, 2018), 198. 
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serta perasaan. Kepemimpinan disini adalah kepemimpinan dalam 

menahkodai, memberi nasihat, dan tanggung jawab.17 

Selain itu, kewajiban suami dalam membimbing keluarganya bisa 

dilakukan dengan mengajarkan ilmu agama. Sebagaimana dalam 

Firman Allah dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6: 

َّمهي اَلَوو َيقم ُم وني ر ا ُم وَيأيهِلْ َاأينفمسي َاقم َم واَّي َي اَلوِذيني َي َّيايويي أييهُّ وَياَلِججي ري ًۭمعيليْ ُيوو  م ٌةوِى

َني َللوهوَّي أيَّيريهم  و صم يَي اٌََّلي ٌظوِشدي َّيرمووِغاي َنيوَّي ويم َيلم َنَيييف   

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya (terbuat 

dari) manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-

malaikat yang kasar lagi keras, yang tidak mendurhakai 

(perintah) Allah terhadap apa yang diperintahkanNya 

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.”18 

 

Jika suami tidak sanggup mengajarkan mereka, seorang suami haru 

mengajak keluarganya menuntut ilmu syar’i dan menghadiri majelis-

majelis taklim.19 

                                                           
17 M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Fiqih Cinta Kasih (Rahasia Kebahagiaan Rumah 

Tangga? (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2008), 28–30. 
18 Al-Qur’an 66:6. 
19 Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Kiat-Kiat Menuju Keluarga Sakinah (Islam, 2015), 19–

20. 



 

 

 

Hukum Islam menjadikan kewajiban suami yang dipikulkan 

kepada istri juga sebanding dengan hak yang diterimanya. Maka 

sewajibnyalah istri mengimbanginya dengan kewajiban-kewajiban 

yang seimbang pula. Kewajiban istri terhadap suami adalah : 

a. Patuh dan setia kepada suami 

Kepatuhan istri terhadap suami merupakan tanda bahwa istri itu 

sholihah, sebagaimana dalam firman Allah Q.S. An-Nisa’ ayat 34 

yang menyatakan bahwa istri yang shalihah ialah istri yang taat 

dan memelihara diri ketika ketiadaan suami.20 Mematuhi suami 

haruslah berdasarkan cara dan tujuan yang baik, tidak wajib bagi 

istri mentaati suami dalam hal kemaksiatan. 

 

b. Mengakui, menghargai dan mempercayai kepemimpinan suami 

Suami adalah kepala dan pemimpin tertinggi bagi rumah 

tangganya, ia bertanggungjawab ke dalam dan ke luar terhadap 

keselamatan dan kesejahteraan rumah tangganya. Seorang istri 

wajib mengakui dan menghormati kepemimpinan suami 

sebagaimana dalam firman Allah SWT pada Q.S. An-Nisa’ ayat 

34. 

c. Mencintai suami dengan sepenuh jiwa 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Kewajiban istri 

juga dijelaskan, sebagai berikut : 

                                                           
20 Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di 

Indonesia, 61. 
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1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin 

kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam; 

2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-

hari dengan sebaik-baiknya. 

C. Keluarga Sakinah 

1. Pengertian 

Keluarga sakinah terdiri dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. 

Keluarga merupakan satu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-

masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu.21 Definisi lainnya 

keluarga merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau 

lebih yang direkatkan oleh ikatan darah, perkawinan atau adopsi serta 

tinggal bersama.22 Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang 

telah sepakat untuk hidup bersama dengan tulus yang dikukuhkan 

dengan adanya pernikahan dan mempunyai tujuan untuk saling 

melengkapi serta meningkatkan diri menuju ridha Allah SWT. 

Sedangkan sakinah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

Kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. 23 Dalam Islam, 

kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, 

yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Secara 

terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tentram, 

                                                           
21 Ulfatmi, Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Jakarta: Kementerian Agama RI, 

2011), 19. 
22 Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga (Bandung: 

CV Pustaka Setia, t.t.), 41. 
23 Agus & Adhi Mulyono Sulistyo, Kamus Praktis Bahasa Indonesia Lengkap (Surakarta: 

ITA, t.t.), 371. 



 

 

 

rukun dan damai. Dalam keluarga terjalin hubungan mesra dan 

harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan kelembutan dan 

kasih sayang.24 

Menurut Quraish Shihab kata sakinah berarti ketenangan atau 

antonim kegoncangan, ketenangan disini ialah ketenangan yang 

dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, 

namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. 

Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus 

disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan 

oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati 

dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. 

Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat 

kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan..25 

Setiap keluarga pasti menginginkan tercapainya kehidupan yang 

bahagia, sejahtera dan damai (sakinah, mawaddah warahmah). 

Kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan damai akan 

melahirkan masyarakat yang rukun, damai, adil dan makmur. Karena 

masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga. Islam adalah agama yang 

memberikan pedoman hidup sangat lengkap kepada manusia, termasuk 

pedoman hidup berumah tangga. Dengan memperhatikan pedoman 

tersebut, diharapkan dapat membangun rumah tangga yang sakinah 

                                                           
24 Membina Keluarga Sakinah (Jakarta: Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4), 2010), 5. 
25 M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur’an : Kalung Permata Buat Anak-Anakku, Cet. 1 

(Jakarta: Lentera, t.t.), 80–82. 
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mawaddah warahmah. Sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S. Ar-

ruum : 21 

َي و َليْه  وِإ َا َم ُم َ  وَلِوتيس  َيا وأيز  ُم   ِس فم وأينه  ن  وَِّ ُم   وَلي ليقي وخي وأين  ِه وآيي ِت ن  َِّ َي

و م   َ قي وَِل ييو ت  وَلي كي َِل يوذيَٰ وِف نو وِإ ۚۚو ة و مي َيريح  َّو ًۭ و َي وَّي ُم   َي وَهيْه  َي َي َي َي

رمَنيو ُو في  يهيتهي

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, 

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.26 

 

Keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup tentram dan bahagia, 

saling berkasih sayang, saling menghargai, saling memberi, saling 

membantu, saling mengerti dan memahami, saling berupaya 

menyempurnakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Allah, 

keluarga maupun masyarakat.27  

Pedoman dan pegangan yang utama dalam membangun keluarga 

yang sakinah adalah supaya jangan melupakan hidayah Allah, agar 

                                                           
26 Al-Qur’an 30:21. 
27 Ulfatmi, Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam, 66. 



 

 

 

tidak terjadi seperti yang dilukiskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya 

: 

َنيو ِسقم وهم مواَلفَٰ َلَِٰٓئكي ۚ ووٱ َم و واينفمسيو َم   َا١َللَِّٰهيوفي ين سَٰ ونيسم َاكي َلوِذيني َنم ُم   َيَليتي

Artinya : “Ðan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada 

Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka 

sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik”28 

 

Unsur-unsur dari keluarga Islami yaitu : 29 

a. Keluarga dibentuk dengan akad perkawinan menurut ajaran Islam; 

b. Dalam keluarga islami, termasuk cara pembentukannya melalui 

perkawinan, ada nilai-nilai dan norma yang dianut, nilai dan norma 

ini bersumber dari islam 

c. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai 

dengan status dan kedudukannya masing-masing, menurut ajaran 

islam; 

d. Tujuan dari keluarga islami adalah kebahagiaan dan ketentraman 

hidup dunia akhirat. 

Pembentukan keluarga (rumah tangga yang islami) dimaksudkan agar:30 

a. nafsu seksual tersalurkan sebagaimana mestinya; 

                                                           
28 Al-Qur’an, 59:19. 
29 Ainur Rahim Fakih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam (Yogyakarta: UII Press, 

2001), 71–74. 
30 Ibid, 75–76. 
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b. Perasaan kasih dan sayang antar jenis kelamin dapat tersalurkan 

dengan sehat; 

c. Naluri keibuan seorang wanita dan naluri kebapakan seorang laki-

laki dapat tersalurkan secara sehat; 

d. Kebutuhan laki-laki dan perempuan akan rasa aman, memberi dan 

memperoleh perlindungan dan kedamaian, terwadahi dan tersalurkan 

secara sehat; 

e. Pembentukan generasi mendatang (penerus kelangsungan jenis 

manusia) akan terjamin secara sehat, baik kuantitas maupun kualitas. 

 

2. Menuju Keluarga Sakinah 

Keluarga terbentuk melalui sebuah perkawinan yang sah disebut 

nikah. Sebelum memasuki jenjang perkawinan, maka harus melalui 

beberapa tahap diantaranya : 

a. Mengenal pasangan hidup 

b. Meminang 

c. Nikah 

d. Perawatan, pemeliharaan dan pembinaan 

e. Pengembangan dan pemberdayaan keluarga.31 

Untuk mencapai rumah tangga yang tentram dan penuh kasih 

sayang, ada beberapa sikap yang harus dilakukan, yaitu : 

a. Sikap yang santun dan bijak 

                                                           
31 Abd. Rahman, Konseling Keluarga Muslim (Jakarta: The Minangkabau Foundation, 

2005), 5. 



 

 

 

b. Saling mengingatkan dalam kebaikan 

c. Mengutamakan kewajiban daripada menuntut hak 

d. Saling menutupi kekurangan pasangannya serta saling tolong 

menolong dalam rumah tangga.32 

Setelah memasuki gerbang rumah tangga, pasangan suami istri akan 

memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Jika hak dan kewajiban 

ini dilakukan dengan rasa tulus dan ikhlas, maka akan melahirkan 

perkawinan yang bahagia dan langgeng. Adapun pembahasan tentang 

hak dan kewajiban berumah tangga dalam Islam dibagi menjadi 3 

aspek, yaitu : 

a. Hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami; 

b. Hak suami yang harus dipenuhi oleh istri; 

c. Hak bersama yang harus dipenuhi oleh keduanya. 

Setelah suami istri memahami hak dan kewajiban, ada beberapa 

unsur yang sangat perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga sakinah 

adalah :33 

a. Mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri 

Hubungan suami istri atas dasar saling membutuhkan, seperti 

pakaian yang dipakai, sebagaimana yang diungkapkan dalam Q.S. 

Al-Baqarah ayat 187 : 

وَليَمنو......... ُم وَيأينتم وَلِبي  م وَلي وَلِبي  م  همنًّ

                                                           
32 Rehani, Keluarga Sebagai Institusi Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur’an (Padang: 

Baitul Hikmah Press, 2001), 39. 
33 Syahmini Zaini, Membina Rumah Tangga Bahagia (Jakarta: Kalamulia, 2004), 10. 
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Artinya : “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah 

pakaian bagi mereka.” 34 

 

Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat 

dicapai dengan adanya saling pengertian, saling menerima 

kenyataan, saling menyesuaiakan diri, memupuk rasa cinta, 

melaksanakan asas musyawarah, suka memaafkan, berperan serta 

untuk kemajuan bersama. 

b. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan 

c. Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari 

ayah, ibu dan anak. Akan tetapi juga meliputi hubungan 

persaudaraan yang lebih besar lagi baik hubungan antara anggota 

keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat. 

d. Terwujudnya kehidupan beragama dan ubudiyah (ibadah) dalam 

keluarga dengan menciptakan suasana keagamaan keluarga. 

e. Peningkatan pendidikan baik kualitas maupun kuantitas 

f. Kesehatan keluarga yang terjaga dengan baik 

g. Ekonomi keluarga yang stabil 

h. Hubungan fungsional yang stabil 

Rumah tangga yang harmonis adalah ideal bagi setiap keluarga, 

namun untuk mewujudkannya tidak mudah meski banyak teori yang 

bisa jadi pedomannya. Dalam membangun pernikahan yang didalamnya 

                                                           
34 Al-Qur’an, 2:187. 



 

 

 

untuk mewujudkan keluarga yang sakinah  ada beberapa aspek  yang 

harus diperhatikan seperti yang dirilis oleh Kementerian Agama yaitu, 

aspek agama, aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek kesehatan, dan 

aspek hubungan dengan keluarga dan masyarakat.35 Adapun yang dapat 

mengantarkan menuju keluarga sakinah adalah : 

a. Dalam keluarga ada mawaddah  dan warahmah.  Mawaddah  

adalah jenis cinta mencintai yang menggebu-gebu, sedangkan 

warahmah  adalah jenis cinta dan kasih sayang yang lembut, siap 

berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. 

b. Hubungan antara suami-istri harus atas dasar saling membutuhkan, 

seperti pakaian dan yang memakainya. 

c. Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang 

muda, santun dalam bergaul, sederhana dalam belanja dan 

intropeksi diri. 

d. Suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan yang 

sehat dan dekat rezekinya.36 

Dalam rumah tangga yang islami, suami dan istri harus memahami 

kekurangan maupun kelebihan masing-masing. Sehingga upaya untuk 

mewujudkan pernikahan dan rumah tangga yang diridhai Allah pun 

menjadi kenyataan. Kebahagian akan mucul dalam rumah tangga jika 

didasari ketaqwaan, hubungan yang dibangun berdasarkan percakapan 

                                                           
35 Kementerian Agama RI, Panduan Menuju Keluarga Sakinah (Yogyakarta: Bidang 

Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY, 2013), 

89. 
36 Achmad Mubarok, Psikologi Keluarga (Madani, 2016), 114–21. 
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dan saling memahami, urusan yang dijalankan dengan musyawarah 

antara suami, istri dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan maka 

harus ada upaya islah  (mendamaikan) yaitu dengan cara intropeksi diri, 

dan saling memaafkan. Jika cara demikian gagal, maka hendaknya 

harus ada juru damai dari pihak keluarga untuk menyelesaikan perkara. 

 

D. Disabilitas  

1. Pengertian Disabilitas 

Kata difable merupakan kependekan istilah different abilities 

people (orang dengan kemampuan yang berbeda).37 Melalui kata difable  

masyarakat diajak dalam merubah pola pandang yang sebelumnya 

kondisi cacat atau tidak normal seseorang menjadi kekurangan atau 

ketidak mampuan menjadi pemahaman terhadap difable sebagai 

manusia dengan kondisi yang berbeda yang mampu melakukan 

aktivitas dengan cara yang berbeda pula. 

Pada dasarnya semua manusia diciptakan Allah SWT dalam bentuk 

sempurna. Namun, Allah SWT menciptakan manusia tak seragam, 

manusia lahir membawa kelebihan dan keterbatasan masing-masing. 

Secara fisik-jasmani, rangka manusia hakekatnya sama. Yang berbeda 

adalah bentuk dan kemampuannya. Tidak hanya fisik-jasmani, secara 

intelektual dan kemampuan manusia tercipta berbeda. Ketidak 

                                                           
37 Baju Arie & Kurnia Widiastuti Wibawa, Standar dan Implementasi Desain Universal 

pada Bangunan Gedung dan Lingkungan (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi 

Utama), 2012), 6. 



 

 

 

seragaman ini lah agar terjadi tolong menolong dan kerja sama diantara 

mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Az-Zukhruf ayat 32 : 

َي و  َ َيريفهيو و
ۚۚ نه ْي و ََٰ ًِۭوٱَلدُّ ْهي وِفىوٱَل جي َم   تهيو َِْشي َم وَّو َهي َي وَهيْه  نموقيسيم  وۚونيج  وريِّكي ميتي َنيوريح  ويهيق ِسمم أيهم  

ٌروَِّّموو و ْه  وخي وريِّكي ميتم رِيًّ و وَيريح  َ ض  وسموْخ  َم وَهي َ ضم وَلِِّْهيتوِْخذيووَهي ت  َيَٰ وَّيري َ ض  وَهي َ قي َم  ووفهي َ ضي َهي

َنيو َم مي  ييج 

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka 

dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan 

sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, 

agar sebagaian mereka dapat mempergunakan sebagian yang 

lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 

kumpulkan. “38 

 

Istilah difabel muncul dan digunakan di Indonesia pada tahun 1998 

sebagai istilah untuk menyebut individu yang mengalami kelianan fisik 

dari  istilah penyandang cacat. Namun, istilah ini masih bersifat negatif. 

Selanjutnya di Indonesia, istilah cacat dan difabel diganti menjadi 

istilah “Penyandang Disabilitas” yang tertera pada Undang-Undang No 

8 Tahun 2016 yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, 

                                                           
38 Al-Qur’an, 43:32. 
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intelektual, mental, dan atau sensoris dalam jangka waktu lama yang 

dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan 

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga 

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.39 

Dalam literatur fikih ditemukan beberapa istilah yang menjelaskan 

macam-macam penyandang disabilitas atau difabel, seperti syalal 

(kelumpuhan) yaitu kerusakan atau ketidak berfungsian organ tubuh, al-

a’ma (difabel netra), al-a’raj (difabel daksa kaki), dan al-aq’tha’ 

(difabel daksa tangan). 

2. Jenis Disabilitas 

Mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2018, ragam 

disabilitas dibagi menjadi empat yaitu :40 

a. Disabilitas fisik (daksa) adalah mereka yang memiliki 

ketidakmampuan untuk menggunakan kaki, lengan, atau batang 

tubuh secara efektif karena kelumpuhan, kekakuan, nyeri atau 

gangguan lainnya. 

b. Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) adalah mereka yang 

mengalami fungsi intelektual secara signifikan serta gangguan 

perilaku adaptif.41 Disabilitas intelektual rata-rata memiliki tingkat 

IQ 35-70. 

                                                           
39 Wibawa, Standar dan Implementasi Desain Universal pada Bangunan Gedung dan 

Lingkungan, 7. 
40 Siroj, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, 22. 
41 Perilaku adaptif adalah perilaku seseorang untuk beradaptasi dalam lingkungannya. 

Perilaku adaptif mencerminkan kompetensi sosial dan praktis individu untuk memenuhi tuntutan 

kehidupan sehari-hari. 



 

 

 

c. Disabilitas rungu dan atau wicara adalah mereka yang mengalami 

hambatan mendengar, dan disabilitas wicara adalah mereka yang 

mengalami gangguan atau hambatan melakukan komunikasi verbal. 

d. Disabilitas netra adalah mereka yang memiliki hambatan atau 

gangguan penglihatan. Secara umum tuna netra dibagi atas buta 

total (totally blind) dan disabilitas netra ringan (low vision). 

3. Tingkatan Disabilitas 

Secara umum disabilitas terbagi menjadi tiga kategori yaitu :42 

a. Disabilitas Berat 

Para penyandang disabilitas kategori ini adalah individu yang dalam 

melakukan kegiatan sehari-hari tergantung pada orang lain. Para 

penyandang disabilitas berat dikategorikan sebagai mampu rawat, 

mereka biasanya mengalami Cerebral Palsy (CP)43  berat atau 

mengalami disabilitas ganda baik Intelectual disability dan CP. Jika 

mereka mengalami disabilitas intelektual maka IQ mereka kurang 

dari 30. 

b. Disabilitas Sedang 

Para penyandang disabilitas yang masih mampu melakukan 

kegiatan sehari-hari termasuk merawat diri sendiri seperti 

membersihkan diri, makan, berganti pakaian dan berpindah tempat. 

Sebagaian dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan IQ 

                                                           
42  Siroj, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, 22. 
43 Cerebral Palsy adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada gerakan dan 

koordinasi tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan perkembangan otak, yang biasanya 

terjadi saat masih dalam kandungan. 
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30-50. Beberapa dari mereka dapat dilatih untuk aktivitas-aktivitas 

keterampilan motorik. 

c. Disabilitas Ringan 

Para penyandang disabilitas dimana mereka dapat hidup mandiri, 

mampu melakukan aktivitas keseharian dan bersosialisasi dengan 

masyarakat sekitarnya.penyandang disabilitas ini disebut sebagai 

penyandang disabilitas mampu didik dengan menggunakan alat 

bantu sesuai dengan jenis disabilitasnya. 

E. Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) 

Disabilitas intelektual (tunagrahita) adalah kondisi yang ditandai 

dengan kemampuan intelegensi rendah yang menyebabkan 

ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi terhadap tuntutan 

masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. Spektrum dari 

disabilitas intelektual (tunagrahita) ini sangatlah luas, mulai dari down 

syndrom, autisme ataupun kesulitan konsentrasi. 44  

Faktor disabilitas intelektual (tunagrahita) adalah45 

1. Faktor sebelum dilahirkan, disebabkan oleh penyakit berat dan tekanan 

emosional yang dialami saat ibu mengandung, kondisi kesehatan ibu 

hamil (penyakit infeksi pada awal pertumbuhan janin, misalnya TBC, 

Rubella, Syphillis, Kelainan kromosom) dan juga tindakan kesehatan 

(penyinaran dengan sinar rontgen, dan radiasi, kesalahan pemasangan 

alat kontrasepsi dan usaha abortus). 

                                                           
44 Siroj, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, 24. 
45 Siroj, 24–25. 



 

 

 

2. Faktor saat dilahirkan, penanganan saat melahirkan yang tidak tepat. 

3. Faktor setelah dilahirkan, beberapa penyebab seorang anak dapat 

mengalami disabilitas intelektual antara lain, terserang penyakit berat 

seperti : demam tinggi yang diikuti kejang, radang otak (encephalitis) 

dan radang selaput otak (meningitis) dan juga kekurangan gizi. 

 

F. Mahkum Alaih (Subjek Hukum) 

Ulama ushul fikih telah sepakat bahwa mahkum alaih adalah 

seseorang yang perbuatannya dikenai khitab  Allah SWT yang disebut 

mukallaf.  adalah Mukallaforang yang telah dianggap mampu bertindak 

hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-

Nya.46  

Sejalan dengan Jumhur ulama Ushul Fikih yang mengatakan bahwa 

dasar adanya taklif (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf 

adalah akal dan pemahaman. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum 

berakal tidak dibebani taklif  karena mereka dianggap tidak dapat 

memahami hukum taklif. Disyaratkan pula seseorang baru bisa diberi 

beban hukum, jika sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Harus memiliki kemampuan untuk memahami dalil taklif, baik 

bersumber dari Al-Qur’an dan hadits atau melalui orang lain. 

2. Usianya sudah dewasa. 

                                                           
46 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 334. 
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3. Mukallaf harus bisa menanggung beban taklif. Beban taklif ini dalam 

pandangan ahli ushul fikih terbagi menjadi 2 yaitu : 

a. Ahliyyah al-Ada’ (kecakapan bertindak).Maksudnya kepantasan 

seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. 

Dasar untuk mengetahui status ahliyyah al-ada’  adalah 

kemampuan akal. Maka orang yang belum memiliki kemampuan 

akal secara sempurna, dianggap tidak memiliki status Ahliyyah al-

Ada’. 47 

b. Ahliyyah al-Wujub (kecakapan menanggung hak dan kewajiban). 

Maksudnya adalah kecakapan seseorang untuk menerima  hak-hak 

yang menjadi haknya48 

Dapat dipahami bahwa peran akal merupakan fakor utama dari 

syari’at Islam untuk menentukan seseorang sebagai mukallaf dan dapat 

terkena taklif. Karena itu meskipun seseorang sudah mencapai baligh 

tetapi akalnya tidak sehat maka hukum taklif tidak dibebankan kepada 

mereka.49 Adapun kewajiban nafkah, zakat, anti rugi atas anak kecil, 

safih dan orang gila maka hal itu pentaklifannya kepada wali.   

 

                                                           
47 Muhammad Ma’shum Zein, Ilmu Ushul Fiqih (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 169. 
48 Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, 341. 
49 TM. Hasbi ash Shiddieqy Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Semarang: Pustaka 

Rizki, 2001), 501. 
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BAB III  

PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI  

PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL (TUNAGRAHITA)  

DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH  

DI KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Kecamatan Jambon 

Kecamatan Jambon merupakan salah satu dari 21 Kecamatan di 

Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah 

barat pusat Pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Luas Wilayah 

Kecamatan Jambon adalah 57,48 km2 dengan batas-batasnya yaitu : 

Timur : Kecamatan Kauman 

Selatan : Kecamatan Balong 

Barat : Kecamatan Badegan 

Utara : Kecamatan Sampung1 

Kecamatan Jambon terdiri atas 13 Desa yaitu Desa Jonggol, Desa 

Poko, Desa Sendang, Desa Bringinan, Desa Karanglo Kidul, Desa 

Krebet, Desa Bulu Lor, Desa Jambon, Desa Blembem, Desa Pulosari, 

Desa Menang, Desa Srandil dan Desa Sidoharjo.  Menurut statusnya, 

seluruh wilayah administrasi di bawah kecamatan ini berstatus desa. 

Luas daerah menurut kelurahan/desa di Kecamatan Jambon dapat 

kita lihat pada tabel di bawah ini:Tabel 3.1 : Luas daerah 

                                                           
1 Dokumen Profil Kecamatan Jambon Tahun 2019. 



 

 
 

NO 

KELURAHAN / 

DESA 

LUAS (Ha) 

1. Desa Jonggol 223,00 

2. Desa Poko 269,00 

3. Desa Sendang 359,00 

4. Desa Bringinan 207,00 

5. Desa Karanglo Kidul 310,00 

6. Desa Krebet 1.396,00 

7. Desa Bulu Lor 720,00 

8. Desa Jambon 194,00 

9. Desa Blembem 451,00 

10. Desa Pulosari 255,00 

11. Desa Menang 74,00 

12. Desa Srandil 71,00 

13. Desa Sidoharjo 1.219,00 

TOTAL 5.748,00 

Sumber : www.kimkkj.or.id (2020) 

Dilihat menurut topografinya, sebagian besar wilayah Kecamatan 

Jambon berada pada daerah dataran dengan ketinggian rata-rata 137 

meter di atas permukaan air laut.2 

                                                           
2 Dokumen Profil Kecamatan Jambon Tahun 2019. 

http://www.kimkkj.or.id/


 

 

 

 Dataran rendah yang relatif subur untuk pertanian sedangkan 

daerah bagian selatan dan barat merupakan daerah perbukitan dan 

bergunung yang relatif baik bagi pengembangan tanaman keras dan 

tanaman perkebunan / pertanian. Kawasan ini mudah dijangkau, 

melalui jalan darat dengan kendaraan roda empat dan kendaraan 

umum dari pusat kota. 

Kehidupan sosial masyarakat Jambon cenderung agamis dengan 

berbagai kepercayaan yang dianutnya dan masih menjunjung tradisi 

kebersamaan serta gotong royong. Hal ini terbukti dengan adanya 

gotong royong dalam setiap hajatan maupun kegiatan sosial yang 

lainnya. Secara ekonomi penduduk Kecamatan Jambon memiliki 

pekerjaan yang bervariasi. Tetapi mayoritas dari mereka adalah petani 

dan pedagang.  

2. Keadaan Penyandang Tunagrahita  

Terkait jumlah penduduk di Kecamatan Jambon yang 

menyandang disabilitas terdapat 214 orang dengan tersebar di 

beberapa desa seperti Desa Krebet dan Desa Sidoharjo yang rata-rata 

sudah berusia lanjut. Menurut penuturan dari beberapa informan, 

sebagian besar penyebab dari disabilitas ini adalah kurang 

terpenuhinya gizi iodium pada masa itu. Dewasa ini, jumlah 

penyandang disabilitas mulai berkurang karena masyarakatnya sudah 

semakin maju dan pemenuhan gizi sudah terpenuhi dengan baik 

dengan adanya kepedulian serta sinergi dari beberapa pihak terkait. Di 



 

 
 

Kecamatan Jambon terdapat Lembaga Kesejahteraan Sosial yang 

bernama LKS Rumah Kasih Sayang Kab. Ponorogo. LKS ini 

menaungi para penyandang disabilitas di Kecamatan Jambon dan 

Sekitarnya. Lembaga Kesejahteraan Sosial ini bekerja sama dengan 

pihak-pihak terkait seperti pemerintahan dan lembaga lainnya dalam 

melakukan pembinaan para penyandang disabilitas. Selain pembinaan 

mengenai keterampilan, mereka juga mendapat bantuan berupa 

sembako, keterampilan, usaha maupun kebutuhan ADL. Selain dari 

Lembaga Sosial para penyandang disabilitas ini juga mendapat 

pembinaan keterampilan dari desa dalam bentuk seperti usaha ternak 

kambing maupun KUB (Kelompok Usaha Bersama) dengan adanya 

berbagai keterampilan. 

Tabel 3.2 : Daftar Disabilitas 

NO DISABILITAS JUMLAH 

1 

Intelektual 

(Tunagrahita) 

160 

2 Mental 4 

3 Sensorik 47 

4 Ganda/Multi 3 

TOTAL 214 

Sumber : Profil LKS Rumah Kasih Sayang Kab. Ponorogo 

Dari banyaknya penyandang disabilitas, hanya beberapa saja yang 

melangsungkan perkawinan. Hal ini terjadi karena penyandang 



 

 

 

disabilitas dianggap sebagai penyandang permasalahan sosial di dalam 

masyarakat dan masih adanya rasa malu dari pihak keluarga. Rasa 

malu ketika mempunyai keluarga yang berkebutuhan khusus inilah 

mengakibatkan banyak dari penyandang disabilitas kurang 

bersosialisasi di lingkungannya dan sering kali di kucilkan dalam 

masyarakat. Dari 214 penyandang disabilitas yang terdiri dari 

beberapa kategori disabilitas, ada 3 pasangan penyandang disabilitas 

intelektual (tunagrahita) yang melangsungkan pernikahan yaitu 2 

pasangan yang sama-sama disabilitas intelektual (tunagrahita) dan 1 

pasangan yang suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) 

dan istrinya tuna wicara. Adapun yang menjadi responden penelitian 

ini adalah  

a. Bapak G berusia 53 Tahun penyandang intelektual (tunagrahita), 

ibu J berusia 48 Tahun penyandang disabilitas intelektual 

(tunagrahita), mereka memiliki 2 orang anak laki-laki yang 

berusia 20 Tahun dan 16 Tahun (kondisi normal semua) dan 

melangsungkan pendidikan sampai jenjang SMP. 

b. Bapak J berusia 55 Tahun penyandang disabilitas intelektual 

(tunagrahita), ibu M berusia 50 Tahun penyandang disabilitas 

tuna wicara, mereka memiliki anak laki-laki berusia 24 Tahun 

(kondisi normal) melangsungkan pendidikan sampai jenjang SD. 

c. Bapak S berusia 52 Tahun penyandang disabilitas intelektual 

(tunagrahita), Ibu B berusia 48 Tahun penyandang disabilitas 



 

 
 

intelektual (tunagrahita), mereka memiliki anak laki-laki berusia 

20 Tahun (kondisi normal) melangsungkan pendidikan sampai 

jenjang SMP. 

 

B. Peran Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) 

Sebagai Pencari Nafkah Utama di Kecamatan Jambon 

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga akan melekat sejak 

diucapkannya akad ijab qabul. Begitu pula dengan pasangan penyandang 

disabilitas intelektual (tunagrahita) mereka juga mempunyai hak dan 

kewajiban dalam mencapai tujuan dari suatu pernikahan. Seperti halnya 

kewajiban mencari nafkah, kewajiban ini akan terlaksana ketika seorang 

suami mampu bekerja dan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya.  

Berdasarkan observasi penulis, dalam aspek nafkah kebendaan 

seperti pakaian, tempat tinggal dan makan sehari-hari mereka memenuhi 

meskipun tidak setara dengan orang normal lainnya. Terkait pemenuhan 

nafkah dari suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) di 

Kecamatan Jambon beberapa informan memberi keterangan, tetangga 

yang sekaligus kerabat dari pak G menuturkan sebagai berikut : 

“Pak G itu kerja mbak, mencari kayu bakar di hutan kemudian  

nantinya dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan istrinya 

mengurusi ternak kambing yang dimilikinya dirumah”.3 

                                                           
3 Sumini, Hasil Wawancara, Ponorogo, 2 September 2020. 



 

 

 

 

Pernyataan ini selaras dengan istri dari pak G ketika ditanya 

mengenai kerja suaminya. 

  “Pak e pados kajeng mengke disade”4 

  (Bapak (sebuatan untuk suaminya) mencari kayu untuk dijual) 

“Yo biasane kerjone golek kayu neng alas nduk, terkadang anak e 

yo ngewangi bapak e nek pas golek kayu nek pas libur sekolah.. 

lanjut Orang tua pak G5 

 

(Biasanya kerjanya cari kayu dihutan dek, terkadang anaknya juga 

ikut membantu ketika libur sekolah). 

Ketika ditanya uangnya digunakan untuk apa, pak G hanya 

tersenyum-senyum saja. Karena penulis kesulitan untuk mendapatkan 

informasi dari pak G, kerabat beliau menjelaskan bahwa uang yang di 

dapat digunakan beliau untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan 

juga uang saku untuk anaknya sekolah yang kini baru lulus jenjang SMP. 

Hal yang sama juga dituturkan oleh relawan LKS Rumah Kasih 

Sayang yaitu : 

“Setiap harinya pak J juga bekerja mbak, meskipun serabutan. 

Kalau musim panen ya kerja panen di sawah/ladang milik orang 

lain. Kalau tidak ada ya ngasak padi untuk memenuhi kebutuhan 

                                                           
4 Ibu J, Hasil Wawancara, Ponorogo, 2 September 2020. 
5 Tukinah, Hasil wawancara, Ponorogo, 2 September 2020. 



 

 
 

keluarganya. Untuk istrinya ibu M juga ikut bekerja menjadi buruh 

cuci untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.”6 

 

Lebih lanjut beliau juga menjelaskan bahwa selain memenuhi 

kebutuhan untuk makan, pak J ini juga memenuhi kebutuhan sandang ibu 

M ketika mereka mendapat penghasilan yang lebih.  

“Dengan menggunakan sepeda motor, pak J mengantar ibu M 

untuk belanja ke pasar mbak. Apalagi ketika punya rezeki lebih 

pak J juga membelikan pakaian untuk istrinya”.7 

 

Bapak S juga bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan 

makannya setiap hari. Beliau bekerja sebagai tukang pijat keliling dengan 

bayaran seikhlasnya.  

“Kulo kerjo pijet mbak mlampah, sinten seng betahne, bayarane 

sak  nek maringi”.8 

 

(saya bekerja sebagai tukang pijet dengan berjalan kaki, siapa yang 

membutuhkan jasa saya, untuk bayarannya seikhlasnya mereka). 

 

Ibu B selaku istri bapak S juga bekerja untuk membantu memenuhi 

kebutuhan keluarganya. Beliau bekerja menjadi buruh cuci ataupun 

bekerja di ladang milik tetangganya. 

                                                           
6Asih, Hasil Wawancara, Ponorogo, 2 September 2020. 
7 Ibid.  
8 Pak S, Hasil wawancara, Ponorogo, 2 September 2020. 



 

 

 

Hal ini selaras dengan penjelasan dari ketua LKS Rumah kasih 

Sayang yaitu : 

“Kalau S ini bekerja menjadi tukang pijat keliling dengan berjalan 

kaki menawarkan jasanya untuk bayarannya sendiri dia tidak 

pernah mematok berapa yang penting mendapat upah untuk 

mencukupi kebutuhannya setiap hari. selain itu ia juga menekuni 

pembuatan keset di rumah dan untuk pemasarannya di bantu 

LKS, karena ini termasuk binaan kami jadi untuk 

pemberdayaannya tetap kami pantau. Untuk istrinya sendiri B 

bekerja serabutan menjadi buruh cuci panggilan di 

lingkungannya”.9 

 

Jika dilihat dari kemampuan intelektualnya, suami akan kesulitan 

dalam memberi nafkah yang mencukupi untuk keluarganya. Meskipun 

demikian, mereka tetap mau bekerja meskipun hanya yang mereka bisa 

saja.  Dukungan keluarga untuk menerima kekurangan ini sangatlah 

dibutuhkan mereka untuk mencapai tujuan dari suatu pernikahan. Hal ini 

selaras dengan pernyataan dari  Kepala KUA Kec. Jambon :  

“Ya kalau mereka melangsungkan pernikahan, maka pemenuhan 

kewajiban suami istri tetap berjalan. Namun mereka tetap harus 

mendapat pendampingan dari keluarganya. Untuk masalah 

                                                           
9 Drs. Djaenuri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 5 September 2020. 



 

 
 

nafkah, jika suami tidak mampu maka boleh ditanggung oleh 

kerabat, tetangga maupun negara mbak”.10  

 

Pak Parnu selaku Tokoh Masyarakat, juga menuturkan bahwa para 

penyandang disabilitas ini bekerja untuk memenuhi nafkah dalam hal 

materi untuk keluarganya namun hanya semampu mereka saja. Pemerintah 

juga  ikut andil dalam membantu perekonomian mereka dengan adanya 

program Kelompok Usaha Bersama (KUB), memberikan bantuan berupa 

ternak kambing ataupun pembinaan usaha untuk melatih keterampilan 

sehingga tidak bergantung kepada orang lain saja. Meskipun hal ini sedikit 

sulit, namun dengan ketelatenan mereka bisa mengerjakan apa yang telah 

dilatihkan.11 

Meskipun dengan bekerja sebisanya dan upah yang tidak seberapa, 

para suami penyandang tunagrahita ini memberikan nafkah materi untuk 

keluarga dengan pengelolaan yang dibantu keluarga ataupun kerabat 

terdekatnya. Dan istri mereka juga ikut bekerja untuk memenuhi 

kekurangan kehidupan sehari-hari. 

 

C. Peran Suami Penyandang Disabilitas intelektual (Tunagrahita) 

Sebagai Pemimpin dalam Keluarga di Kecamatan Jambon 

Berdasarkan observasi penulis, kewajiban suami dalam menjadi 

pemimpin keluarga sangatlah sulit. Hal ini terlihat ketika suami 

                                                           
10 Tri Wiyono, Hasil wawancara, Ponorogo, 11 Mei 2020. 
11 Parnu, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 September 2020. 



 

 

 

penyandang tunagrahita saat berinteraksi, mereka sulit menerima 

pertanyaan yang diberikan. Mereka hanya mampu menjawab pertanyaan 

yang ringan saja, seperti nama dan alamat rumah.  

Ibu Asih juga menjelaskan bahwa dalam kepemimpinan dalam 

keluarga pak S maupun pak J ini hanya mampu untuk memutuskan hal-hal 

yang ringan saja. Terkait untuk memecahkan masalah lainnya mereka 

didampingi keluarga maupun kerabat terdekatnya. 

 “Kalau mimpin di keluarga mereka kesulitan mbak, soalnya 

kondisis mereka yang demikian ini. Ya kalau untuk hal ringan 

mereka masih bisa kalau yang lainnya keluarga yang lain yang 

membantu”.12  

 

Hal ini selaras dengan pernyataan ketua Orsos Rumah Kasih 

Sayang, 13 

“Terkait musyawarah dalam keluarga biasanya mereka kesulitan 

untuk ikut andil mbak, untuk memimpin keluarganya juga. Jadi 

disini perlu adanya peran dari kerabat mereka ataupun kader 

relawan yang mendampingi mereka”.   

 

Meskipun  demikian mereka tidak meninggalkan tanggung jawab 

untuk mendidik anaknya, hal ini terbukti dengan mereka menyekolahkan 

anaknya sampai jenjang Sekolah Dasar bahkan Sekolah Menengah 

                                                           
12 Asih, Hasil Wawancara, Ponorogo, 2 September 2020. 
13 Drs. Djaenuri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 5 September 2020. 



 

 
 

Pertama. Dalam pemenuhan biaya sekolah, anak mereka mendapat 

bantuan dari pemerintah dengan mengajukan dibantu oleh pihak terkait.  

Lebih lanjut bapak Djaenuri menjelaskan bahwa biaya pendidikan 

untuk anak penyandang tunagrahita ini ditanggung oleh pemerintah. 

Sedangkan untuk pengajuan bantuan ini, dibantu oleh tokoh masyarakat 

setempat.14  

Pernyataan ini selaras dengan penjelasan dari Tokoh Masyarakat 

Desa Sidoharjo. 

“Ketika mereka tidak mampu, beasiswa untuk anak sekolah itu 

tetap ada mbak. Untuk proses pengajuan beasiswa ini, kami 

bantu dengan pengusulan pengajuan ke Pemerintah. Tetapi tidak 

semua penyandang disabilitas itu berasal dari keluarga yang 

kurang mampu”.15 

 

Berdasarkan hasil penelitian, para suami tunagrahita ini dalam hal 

kewajiban mendidik, menasihati anaknya mereka dibantu oleh keluarga 

dan kerabat dekatnya. Sedangkan untuk istrinya sendiri mereka izinkan 

untuk mengikuti majelis seperti pengajian, yasinan bahkan kegiatan 

keterampilan lainnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan relawan LKS 

Rumah Kasih sayang 

“Setiap magrib B ini ikut belajar sholat bahkan ikut kegiatan 

yasinan rutinan juga mbak. Kegiatannya ini didukung oleh 

                                                           
14 Ibid. 
15 Parnu, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 September 2020. 



 

 

 

suaminya yang juga ikut belajar setiap malamnya. Ya meskipun 

perlu waktu yang lama tetapi para teman-teman relawan tetap 

mengajari mereka”. Untuk M sendiri biasanya ikut belajar 

keterampilan setiap hari Minggu yang terkadang juga diantarkan 

oleh suaminya sebagai dukungan terhadap istri.16 

 

Kerabat pak G  juga menjelaskan bahwa, 

 “Pak G ini mengizinkan ibu J untuk mengikuti kegiatan rutinan 

yasinan di lingkungannya. Hal ini dilakukan mungkin karena dia 

merasa tidak bisa mendidik istrinya dengan baik jadi 

diperbolehkan ikut sosialisasi di masyarakat mbak”.17 

 

Jika dilihat dari fenomena lapangan, suami penyandang tunagrahita 

ini memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, meskipun tidak 

sempurna. Untuk Perannya sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, 

suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) ini juga harus 

mendapat pendampingan baik dalam musyawarah maupun mengambil 

keputusan dalam keluarganya. Banyak hal yang perlu mendapat bantuan 

maupun dukungan dari pihak keluarga, kerabat, maupun lingkungan 

sekitar. 

                                                           
16 Asih, Hasil Wawancara, Ponorogo, 2 September 2020. 
17 Sumini, Hasil Wawancara, Ponorogo, 2 September 2020. 
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BAB IV  

ANALISIS HUKUM ISLAM  

TERHADAP UPAYA PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI 

PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL  (TUNAGRAHITA)  

DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH. 

 

A. Peran Suami Penyandang Disabilitas Intelektual  (Tunagrahita) dalam 

Memenuhi Nafkah Keluarga 

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. 

Setelah berlangsungnya akad nikah dan telah sah memenuhi syarat rukunnya, 

maka akan timbullah akibat hukum bagi pasangan suami istri. Dengan 

demikian, muncullah hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. 

Terpenuhinya hak dan kewajiban dalam keluarga merupakan salah satu syarat 

dalam mencapai keluarga sakinah. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi  “Suami istri memikul kewajiban yang 

luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah 

yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat”.  

Dengan adanya pernikahan penyandang disabiltas intelektual 

(tunagrahita) di Kecamatan Jambon, akan muncul sebuah pandangan apakah 

dengan kondisi yang demikian  para suami penyandang tunagrahita ini 

mampu memenuhi kewajibannya dalam keluarga untuk mewujudkan tujuan 



 

 

 

suatu perkawinan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah 

mengingat mereka yang kurang memahami eksistensi suatu pernikahan. 

Berdasarkan temuan di lapangan selama penelitian, kondisi rumah 

tangga para penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) ini terlihat 

hampir sama seperti keluarga pada umumnya. Peran suami penyandang 

disabilitas intelektual (tunagrahita) ini mampu memenuhi kewajibannya 

dalam memberi nafkah, meskipun tidak setara dengan keluarga pada 

umumnya. Hal ini dibuktikan dengan mereka mau bekerja sebagai tukang 

pijat, pencari kayu bahkan pekerjaan lainnya. Meskipun pekerjaan itu hanya 

sesuai kemampuan mereka, tetapi hasilnya mereka gunakan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarganya.  

Allah berfirman  

وَِ وَلميَرمَِفوَليتمو َمنو َمنووَيِكسَيتهم َََِّليهمورِزقهم َلم  َ َي ....َيعيليىواَلمي وِاَلوَمسَي ٌٌ ونيف لوفم ُي  

Artinya : “ Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan 

menurut kadar kemampuannya....”1 

 

Meskipun suami penyandang disabilitas intelektual ini memberikan 

nafkah sebatas kemampuan mereka, istri mereka menerima dengan kerelaan 

dan keikhlasan. Suami istri ini bahkan saling melengkapi dalam menutupi 

kekurangan pasangannya masing-masing. Seperti halnya istri mereka juga 

                                                           
1 Al-Qur’an 2:233. 
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membantu dalam mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari 

tanpa adanya paksaan. 

Jika dilihat dari pemenuhan nafkah, suami penyandang disabilitas 

intelektual (tunagrahita) masuk kedalam golongan mu’sir sehingga jika 

suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita)  ini tidak mampu 

memberi nafkah, pihak yang wajib menafkahi adalah kerabat, jika kerabat 

tidak mampu masyarakat, dan atau jika masyarakat tidak mampu 

ditanggung oleh negara (baitul mal).  

Dengan adanya upaya saling pengertian, menerima kenyataan, 

menyesuaikan diri, saling memupuk cinta kasih dan berperan serta untuk 

kemajuan bersama inilah akan terwujud keharmonisan dalam keluarga 

sehingga akan tercapai keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. 

 

B. Peran Suami Penyandang Disabilitas  (Tunagrahita) Sebagai Pemimpin 

dalam Keluarga 

Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarga, pada dirinya terletak 

tanggung jawab yang besar, banyak kewajiban terhadap dirinya, keluarga 

serta agama yang harus diletakkan secara seimbang. Akan tetapi bagaimana 

jika sang suami mengalami tunagrahita, apakah masih bisa memimpin 

keluarga dengan baik.  

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1) dan ayat 

(3) yang menyebutkan bahwa suami adalah pembimbing, terhadapa istri dan 

rumah tangganya dan suami wajib memberikan pendidikan agama kepada 



 

 

 

istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 

bermanfaat. 

Berdasarkan temuan dilapangan, suami penyandang disabilitas 

intelektual (tunagrahita) hanya mampu dalam pemberian nafkah dan 

mengambil keputusan yang ringan saja. Selebihnya untuk mengambil 

keputusan yang lain, mereka mendapat dampingan dari pihak keluarga 

maupun kerabatnya. Dalam membangun pernikahan menuju keluarga sakinah 

ada beberapa aspek  yang harus diperhatikan sebagaimana yang telah dirilis 

oleh Kementerian Agama seperti aspek agama, pendidikan dan juga aspek 

hubungan dengan keluarga dan masyarakat.   

Dalam aspek agama, keluarga penyandang disabilitas intelektual 

(tunagrahita) menjalankan kehidupan beragama tidak bisa sepenuhnya seperti 

orang-orang yang normal pada umumnya tetapi dalam aspek pendidikan dan 

hubungan dengan keluarga ataupun masyarakat  meskipun tidak bisa 

membimbing istri dan juga anaknya secara langsung, mereka mengizinkan 

istrinya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar lingkungan 

mereka. Seperti pembelajaran fiqih ibadah dan keterampilan usaha. Tidak 

hanya mengizinkan, tetapi sang suami juga ikut serta dalam menghadiri 

majelis-majelis meskipun mereka sedikit mendapat kesulitan dalam menerima 

apa yang disampaikan.  

. Sebagaimana dalam firman Allah: 
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َمو َيواَللوهموََِيضي َنيوعيليىواَلِّسيآِءَِمي وفيضو َواَّم وقهي َي ولم َاوَِّواَلرِِّ َِميآوأنفيقم وَي َ ض  نو وعيليىوَهي

َِمج.....  أََّيَِل

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

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

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

menafkahkan sebagian dari harta mereka......”2 

 

Ayat diatas secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa laki-laki adalah 

pemimpin bagi wanita. Memimpin keluarga artinya mengatur urusan mereka, 

memberikan nafkah untuk kehidupan mereka, mendidik dan membimbing 

mereka dalam kebaikan, dengan memerintahkan mereka menunaikan 

kewajiban-kewajiban dalam agama dan melarang mereka dari hal-hal yang 

diharamkan dalam Islam. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia tidaklah 

mudah. Peran seorang suami sangat penting untuk membentuk kedamaian 

dan ketentraman dalam sebuah rumah tangga, karena ia menjadi pemimpin 

anak-anak dan istrinya, baik buruknya suatu keluarga tergantung bagaimana 

seorang suami mengarahkan dan mengatur keluarganya. 

Meskipun tidak bisa menjadi pemimpin yang ideal bagi keluarganya, 

tetapi suami penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) ini berusaha 

untuk mengingatkan mengenai kebaikan seperti halnya dalam menuntut ilmu. 

                                                           
2 Al-Qur’an 4 : 34. 



 

 

 

Begitu pula dengan istrinya, mereka mengakui kepemimpinan suaminya 

dengan selalu bermusyawarah dalam beberapa hal meskipun terkadang perlu 

dampingan keluarga atau kerabat yang lainnya untuk memutuskan 

permasalahan tersebut. 

Dengan memperhatikan faktor Ahliyyah khususnya Ahliyyah Al-Ada’ 

penyandang disabilitas tunagrahita tidak dapat menerima pembebanan hukum 

taklif,  karena orang yang tidak atau belum berakal tidak bisa dibebani hukum 

taklif.  Oleh karena itu, kewajiban suami penyandang disabilitas intelektual 

(tunagrahita) ini harus mendapat perhatian dari keluarga, masyarakat bahkan 

negara.  

Dari beberapa faktor untuk mendukung terbentuknya keluarga sakinah 

pada keluarga penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) sangat jelas 

sekali bahwa faktor eksternallah yang lebih dominan. Hal ini dapat 

dimaklumi karena kondisi mereka yang tidak memungkinkan untuk 

berinisiatif atau bahkan menyadari apa makna dari keluarga sakinah itu 

sendiri. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat 

skripsi ini, serta berdasarkan pula pada rumusan masalah yang ada. Maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap peran suami penyandang disabilitas 

intelektual (tunagrahita) tingkat sedang sebagai pencari nafkah utama, 

dalam hal ini masuk kedalam golongan mu’sir yaitu mampu memberikan 

nafkah untuk keluarga, walaupun kurang. Dan ketika suami disabilitas 

intelektual (tunagrahita) ini tidak mampu memberi nafkah, pihak yang 

wajib menafkahi adalah kerabat, jika kerabat tidak mampu maka 

masyarakat dan atau jika masyarakat tidak mampu ditanggung oleh 

negara (Baitul Mal). Meskipun demikian, dengan adanya upaya saling 

pengertian, menerima kenyataan, menyesuaikan diri, saling memupuk 

cinta kasih dan berperan serta untuk kemajuan bersama inilah menjadikan 

keluarga penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) ini dapat 

menjadi keluarga yang harmonis. 

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap peran suami penyandang disabilitas 

intelektual (tunagrahita) sebagai pemimpin dalam keluarga adalah tidak 

dibebaninya hukum taklif  khususnya Ahliyyah Al’ada’ karena suami 

penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) jika dilihat dari akal tidak 



 

 

 

mampu untuk memimpin dalam keluarga. Faktor eksternal seperti adanya 

wali pengampu lebih mendominan keluarga penyandang disabilitas 

intelektual (tunagrahita) ini untuk menjalankan kewajibannya sebagai 

seorang pemimpin membentuk keluarga sakinah. Karena mengingat 

kondisi mereka yang tidak mampu untuk berinisiatif memahami apa itu 

keluarga sakinah. 

B. Saran 

1. Perkawinan adalah hal yang sangat penting dan tidak dapat dianggap 

remeh karena perkawinan merupakatan ikatan yang sakral. Perlu adanya 

pendidikan khusus bagi tunagrahita seperti halnya sosialisasi mengenai 

arti pentingnya suatu perkawinan. Karena setelah menikah, akan melekat 

kewajiban suami-istri. 

2. Perlu adanya sinergi antara masyarakat dan juga pemerintah untuk 

membantu penyandang tunagrahita dapat bersosialisasi dengan normal di 

lingkungannya. 

 



67 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Referensi Buku : 

Abdul Qadir Jawas, Yazid bin. Kiat-Kiat Menuju Keluarga Sakinah. Islam, 2015. 

Abidin, Slamet & Aminudin. Fiqih Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia, 1999. 

Ahmad Saebani, Beni. Fiqh Munakahat 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013. 

Al-Musayyar, M. Sayyid Ahmad. Fiqih Cinta Kasih (Rahasia Kebahagiaan 

Rumah Tangga? Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2008. 

Al-Utsaimin, M. Shaleh, dan A. Azis Ibn Muhammad Dawud. Pernikahan Islam 

(Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga). Surabaya: Risalah Gusti, 1992. 

Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perkawinan  Islam Perspektif Fikih dan Hukum 

Positif. Yogyakarta: UII Press, 2011. 

Fakih, Ainur Rahim. Bimbingan dan Konseling dalam Islam. Yogyakarta:UII 

Press, 2001. 

Hamdani, H.S.A. Al diterjemahkan oleh Agus Salim. Risalah Nikah (Hukum 

Perkawinan Islam), Jakarta : Pustaka Amani, 2002. 

Hamid, Zahri. Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang 

Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Binacipta, 1976. 

Kementerian Agama RI. Panduan Menuju Keluarga Sakinah. Yogyakarta : Bidang 

Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah Kanwil Kementerian Agama 

Provinsi DIY, 2013. 

Membina Keluarga Sakinah. Jakarta: Badan Penasihatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4), 2010. 

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

Rosdakarya, 2006. 

Mubarok, Achmad. Psikologi Keluarga. Madani, 2016. 

Mujtahid, Ibnu. Analisis Fiqih Para Mujtahid (Terjemah Imam Ghozali Said dan 

Akhmad Zaidun). Jakarta: Pustaka Amani, 2007. 

Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan 

Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ryzz Media, 2014. 



 

 

 

Rahman, Abd. Konseling Keluarga Muslim. Jakarta: The Minangkabau 

Foundation, 2005. 

Rahman, Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi. Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi. 

Yogyakarta : Illahi Press, 1994. 

Rahman Ghazaly, Abd. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media, 2003. 

Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Jakarta: Bumi Aksara, 

1996. 

Rehani. Keluarga Sebagai Institusi Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur’an. 

Padang: Baitul Hikmah Press, 2001. 

Safira, Martha Eri. Hukum Perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017. 

Shiddieqy, TM. Hasbi ash Shiddieqy. Pengantar Hukum Islam. Semarang: 

Pustaka Rizki, 2001. 

Shihab, M. Quraish. Pengantin Al-Qur’an : Kalung Permata Buat Anak-Anakku. 

Cet. 1. Jakarta: Lentera, t.t. 

Siroj, Said Aqil. Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas. Jakarta: Lembaga 

Bahtsul Masail PBNU, 2018. 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed 

Methods). Bandung: Alfabeta, 2014. 

Suhendi, Hendi, dan Ramdani Wahyu. Pengantar Studi Sosiologi Keluarga. 

Bandung: CV Pustaka Setia, t.t. 

Sujarweni, V. Wiratma. Metode Penelitian. Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014. 

Sulistyo, Ags & Adhi Mulyono. Kamus Praktis Bahasa Indonesia Lengkap. 

Surakarta: ITA, t.t. 

Syafe’i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqih. Bandung: Pustaka Setia, 2007. 

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat 

dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2006. 

Tim Pustaka Phoenix. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. Ke 6. Jakarta : 

Pustaka Phoenix, 2012. 

Ulfatmi. Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam. Jakarta: Kementerian Agama 

RI, 2011. 



69 
 

 
 

Wibawa, Baju Arie & Kurnia Widiastuti. Standar dan Implementasi Desain 

Universal pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Yogyakarta: Deepublish 

(Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2012. 

Zaini, Syahmini. Membina Rumah Tangga Bahagia. Jakarta: Kalamulia, 2004. 

Zein, Muhammad Ma’shum. Ilmu Ushul Fiqih. Jombang: Darul Hikmah, 2008. 

 

Referensi Karya Ilmiah : 

Jaedin. “Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan 

Maqashid Al-Syariah.”. Skripsi. Semarang :  UIN Walisongo, 2018. 

Malbubi, Ayub. “Tinjauan fikih munakahat terhadap perkawinan tunagrahita di 

Desa Karangpatihan Balong Ponorogo.” Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 

2018. 

Sholikhah, Ummi. “Problematika Pernikahan Penyandang Disabilitas Netra 

Bhakti Candrasa Surakarta.”. Skripsi.  Surakarta : IAIN Surakarta, 2018. 

 

 

 


