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ABSTRAK 

 

Wardayanti, Feby Elyasafitri Ayu. 2021. Hak dan Kewajiban Suami Istri di 

Kalangan Keluarga Buruh Pabrik di Desa Karangdayu Kecamatan 

Baureno Kabupaten Bojonegoro. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga 

Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I., 

 

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban Suami Istri, Nafkah, buruh Pabrik. 

 

Di dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 tentang hak dan  

kewajiban juga  Al-Qur’an surah at-Thalaq ayat 7, di mana suami wajib melindungi 

istrinya dan memberikan segala keperluan dalam rumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya. Dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 

Akan tetapi dalam praktiknya penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus yang terjadi 

di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno di mana istri sebagai pencari nafkah 

keluarga yang bekerja sebagai buruh di pabrik dan para suami melaksanakan 

kewajibannya sebagai pencari nafkah keluarga di ladang sawah milik orang lain. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan hak 

dan kewajiban suami-istri di kalangan keluarga buruh pabrik di Desa Karangdayu 

Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam 

terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri di kalangan keluarga buruh 

pabrik di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. 

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian field research 

(penelitian lapangan) dengan pendekatan empirik. Metode penelitian dalam skripsi 

ini menggunakan pendekatan kualitiatif yaitu pendekatan yang lebih menekankan 

pada analisis proses kemudian menyimpulkan secara induktif yang diperoleh dari 

penelitian data di lapangan. 

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan disimpulkan bahwa, 

pertama, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istriikut mencari 

nafkah untuk meringankan beban suami merupakan kebolehan karenasesuai dengan 

asas perkawinan yaitu asas kesukarelaan antara kedua belah pihak. Dalam arti bisa 

menjalankan hak dan kewajibannya dengan saling membantu satu sama lainnya. 

Akan tetapi hal tersebut akan menimbulkan dampak positif yaitu semakin 

meningkatnya perekonomian keluarga dan dampak negarif yaitu kurang maksimal 

peran istri dalam mengurus rumah tangga. Kedua, Pelaksanaan hak dan kewajiban 

suami istri dibolehkan berdasarkan firman Allah Swt. Surat at-Tahrim ayat 6 dan 

Pasal 77 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan suami istri untuk saling 

membantu satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan. Namun, mayoritas 

suami yang ada di Desa Karangdayu hanya bekerja serabutan jadi tidak cukup jika 

hanya mengandalkan penghasilan dari suami. Tetapi dengan adanya 

tanggungjawab bersama dalam menjalankan perkawinan,hal ini kedepannya akan 

menjadikan suatu perkawinan itu menjadi harmonis dan bisa mencapai tujuan dari 

rumah tangga sesuai yang ada di hukum Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran 

hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri 

sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina rumah tangga.1 

Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Setiap 

manusia yang hidup di dunia mendambakan untuk mempunyai keluarga yang bahagia, dan 

menikah adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkannya. Perkawinan yang baik adalah 

perkawinan yang telah disyari’atkan oleh agama Islam, yaitu yang sesuai dengan tuntutan 

Rasulallah SAW. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan 

kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

membentuk keluarga yang kekal2. 

Perkawinan dilaksanakan demi menjaga martabat dan kehormatan sebagai manusia 

yang mempunyai akal pikiran dan budi pekerti yang luhur. Islam merupakan agama yang 

terhormat, sehingga menganjurkan umatnya untuk melakukan perkawinan atas dasar rasa 

cinta, rasa kasih, serta rasa sayang. Oleh karena itu, perkawinan merupakan anjuran yang 

sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus jalan untuk melanjutkan 

keturunan. 

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan: 

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

 
1Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan (Yogyakarta: Ombak, 2013), 150. 
2Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Perkawinan (Aceh: Unimal Press, 2016), 16. 



 

2 
 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.3Penjelasannya yaitu sebagai negara yang 

berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, 

maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian 

sehingga perkawinan mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang 

bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, 

pemeliharaan dan pendidikan menjadi menjadi hak dan kewajiban orang tua. 

Dalam undang-undang ditentukan prinsip-prinsip mengenai perkawinan dari segala 

sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan 

perkembangan dan tuntutan zaman. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar 

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 

kesejahteraan spritual dan material.4 

Dengan adanya perkawinan maka timbulah hak dan kewajiban suami istri dalam 

rumah tangga. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam BAB VI Pasal 30 

sampai Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu suami 

istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi 

dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 

masyarakat. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami istri 

harus mempunyai tempat kediaman. Yang dimaksud dalam ketentuan ini, ditentukan oleh 

suami istri bersama. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia 

dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi 

istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

 
3Pagar, Himpunan peraturan perundang-undangan (Surabaya: Perdana Publishing, 2010), 1. 
4Ibid. 
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kemampuannya, Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.5 Karena istri 

memiliki berbagai hak materil yang berupa mahar dan nafkah serta hak non materil yaitu 

hubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan. Apabila terpenuhi maka dambaan suami 

istri dalam kehidupan berumah tangga akan terwujud karena didasari rasa cinta dan kasih 

sayang.6 

Di dalam kitab suci al-Qur’an yang kita jadikan sebagai pedoman bagi kehidupan 

telah memberikan gambaran tentang tujuan kehidupan berumah tangga sebagaimana 

firmannya Allah SWT. Al-Qur’an 30: 21: 

َنُكْم َمَودًَّة َوَرْْحًَة ِإنَّ ِف َذِلَك َوِمْن آََيتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا   َها َوَجَعَل بَ ي ْ لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ
 (٢١آلََيٍت لَِقْوٍم يَ تَ َفكَُّروَن )

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 di antaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (al-Qur’an 30:21).7 
Dengan adanya ketentuan tentang hak dan kewajiban dalam bersuami istri yang 

tujuannya agar pasangan suami istri dapat saling memahami tentang kewenangan masing-

masing. Akibat dari pernikahan yang dilakukan antara suami istri itu, menimbulkan hak 

dan kewajiban antara mereka tentang nafkah. Nafkah merupakan kewajiban bagi suami 

kepada istri, artinya banyak istri berhak memperoleh nafkah. Selanjutnya istri mempunyai 

kewajiban melayani suami untuk kelangsungan hidup berumah tangga. Istri harus bersedia 

mengikuti suami ke mana saja. Dan suami istri mampu melakukan pergaulan hidup dengan 

hubungan seksual.8 Oleh karena itu Islam mengaturnya dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) Pasal 80 Ayat (2) tentang kewajiban suami berbunyi: “Suami wajib melindungi 

 
5Amir Syariffudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang 

Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2014), 165. 
6Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 181. 
7Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), 505. 
8Moh. Rifai, Ilmu Fikih Islam Lengkap (Semarang: Toha Putra, 1978), 505. 
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istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai 

kemampuannya”.9 Dengan ketentuan tersebut keduanya dapat mengetahui mana hak suami 

maupun hak istri dan mana kewajiban suami maupun kewajiban istri. 

Kedua peraturan tersebut baik Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi 

Hukum Islam dinyatakan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri dalam kaitannya 

dengan hak dan kewajiban suami istri. Karena istri mempergunakan segala waktunya untuk 

kepentingan rumah tangganya. Prinsip utama dari al-Qur’an di sini adalah bahwa para 

wanita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, tetapi mengenai urusan keluarga, laki-

laki diberi suatu derajat tingkat tentang otoritas lebih besar.10 

Sebagaimana firman Allah di dalam al-Qur’an 4: 34: 

ب َ  ٰى  َل َع ْم  ُه َض ْع بَ  اَّللَُّ  َل  ضَّ َف َا  ِِب اِء  َس النِ  ى  َل َع وَن  وَّاُم قَ  اُل  ْن  الرِ َج ِم وا  ُق َف نْ  َأ َا  َوِِب ٍض  ْع
َواِِلِمْ  ْم  َأ

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

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

mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.(al-Qur’an 4:34.)11 

 

Sebagai suami memiliki tanggung jawab utama dalam keluarga baik itu yang 

meliputi aspek ekonomi maupun perlindungan keutuhan rumah tangganya, maka suami 

harus melaksanakan tanggung jawab itu dengan penuh. Begitu juga wanita yang memiliki 

peran sebagai ibu rumah tangga dan kewajiban sendiri, dan kewajiban tersebut tidak dapat 

digantikan oleh orang lain demi kebahagian keluarganya. 

Pada hakikatnya memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi 

laki-laki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dulu hingga 

 
9Departemen Agama RI, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: t.pn, 2004), 158. 
10Ibid., 30. 
11Moh. Rifai, Ilmu Fikih Islam Lengkap (Semarang: Toha Putra, 1978), 505. 
11Departemen Agama RI, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: t.pn, 2004), 158. 
11Ibid., 30. 
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sekarang. Akan tetapi jika dilihat realita pada zaman sekarang banyak suami yang 

mengabaikan kewajiban khususnya kewajiban dalam hal memberi nafkah. Namun dengan 

alasan apapun selagi pernikahan itu masih sah, maka kebutuhan keluarga merupakan 

tanggung jawab suami untuk dipenuhi kepada istri sebagai pasangan hidup dalam berumah 

tangga. Salah satu faktor yang menyebabkan suami kurang mampu mencukupi kewajiban 

menafkahi keluarga adalah faktor pekerjaan. Terkadang suami tidak memiliki pekerjaan 

sama sekali atau mempunyai pekerjaan, tetapi hasil kerja tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. 

Para imam mazhab sepakat atas wajibnya seorang yang menafkahi orang-orang 

yang dinafkahi seperti istri, ayah, dan anak yang masih kecil. Kalau suami itu kaya 

hendaknya ia memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya. Bagi suami yang sedang 

mengalami kesulitan, maka semampunyalah tanpa harus memberi lebih dari itu, dan sama 

sekali tidak ada keharusan melihat kaya miskinnya pihak istri.12 

Dengan keberadaan istri yang juga bekerja di luar rumah dapat meningkatkan 

perekonomian dalam keluarga. Tetapi dalam kasus yang terjadi justru keberadaan istri yang 

ikut berperan dalam perekonomian keluarga justru menimbulkan konflik internal keluarga 

yang berujung pada suami yang tidak bekerja dan hanya mengandalkan perekonomian 

keluarga dari pihak istri. Dalam hal ini membahas tentang permasalahan keberadaan 

seorang istri yang bekerja menjadi seorang buruh pabrik. Mereka harus menjalani aktifitas 

di tempat kerja selama 6 hari, karena mayoritas pekerja dari luar daerah setempat yang 

berakibat kebanyakan para istri yang bekerja sebagai buruh di pabrik tersebut tinggal 

terpisah dengan suami. Mereka tinggal di kos sekitar pabrik, karena harus bekerja sesuai 

tata tertib dan peraturan yang telah ditentukan oleh pabrik. Dan mereka pulang ke rumah 

 
12Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyidi, Fikih Empat Mazhab,  terj. Abdullah Zaki Alkaf (Jakarta: 

Hasyim Press, 2001), 414. 
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seminggu sekali tergantung situasi dan kondisi. Dengan demikian secara otomatis peran 

seorang istri di rumah terkurangi oleh aktifitas di luar rumah. Sehingga dalam hal 

melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Misalnya, mereka melakukan 

pembinaan anak-anaknya dan suaminya di rumah menjadi berkurang.13 

Beberapa hal yang menyebabkan istri bekerja bahkan terpaksa mengambil alih 

peran sebagai pencari nafkah utama. Di antaranya yang paling dominan karena 

ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah dan kurangnya penghasilan suami dalam 

mencukupi kebutuhan rumah tangga. Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama tentu 

sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam, Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam 

di Indonesia.14 Memang Islam membolehkan perempuan bekerja tetapi bukan berarti ia 

sebagai pencari nafkah utama.15 

Dari uraian di atas penulis menemukan suatu alasan memilih lokasi di Desa 

Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro karena mayoritas penduduknya 

adalah buruh pabrik. Ketika suami di rumah sedangkan istri mereka setiap hari bekerja 

sebagai buruh di pabrik untuk memperoleh rizki untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang 

pulangnya hanya seminggu sekali. Tentu saja fenomena ini sudah biasa dilakukan oleh 

mereka. Namun terdapat suatu masalah yang patut dikaji yaitu sebuah fenomena yang 

menurut mereka sudah menjadi kebiasaan dikalangan keluarga buruh pabrik. Fenomena itu 

adalah seorang istri yang mempunyai kewajiban untuk mengatur rumah tangga dengan 

sebaik-baiknya, turut bekerja mencari nafkah utama keluarga. 

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti “menurut ibu 

Ngaenah yang putrinya (bernama Dian) bekerja di salah satu pabrik yang ada di Lamongan. 

Bahwa anaknya sudah lama bekerja menjadi buruh di pabrik untuk memenuhi kebutuhan 

 
13Hasil wawancara dengan dian, 6 Desember 2020 
14Muhammad Thalib, Solusi Islam terhadap Dilema Wanita Karir (Yogyakarta: wihdah Press, 1999), 

108. 
15Mufidah, Isu-isu Gender Kontemporer (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 138. 
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rumah tangganya. Untuk kebutuhan keluarga memang mengandalkan hasil dari kerja dia 

padahal gaji sebagai buruh pabrik juga tidak begitu besar tiap bulannya. Suaminya tidak 

ada kerja, Cuma kadang-kadang saja kerja menjadi buruh di ladang (sawah) orang lain itu 

pun jarang sekali.16 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap suami dian (AG) menyatakan “Dia sudah 

lama menikah dan punya anak 1, sejak punya anak istri memutuskan untuk bekerja, bukan 

dia malas bekerja namun waktu itu hanya ada lowongan untuk perempuan saja, sehingga 

dia memutuskan untuk dirumah sambil menjaga anak. Karena dia belum ada pekerjaan 

tetap yang layak untuk keluarga”.17 

Menurut Imam Asy-Sya’rawi mengatakan bahwa para suami yang dituntut untuk 

bekerja dan melakukan berbagai aktifitas kehidupan tidak mengecilkan nilai para istri yang 

memiliki kewajiban untuk mengemban misi besar menjadikan rumah tangganya harmonis, 

tempat suaminya mencari ketenangan dan anak-anaknya tumbuh serta berkembang. Pada 

zaman moderen ini dimana para istri banyak yang keluar rumah untuk bekerja, kita akan 

mendapatkan bahwa energi dan kesempatan mereka untuk mengurus keperluan rumah 

tangga telah berkurang, begitu juga dalam mendidik anak-anak mereka. Namun demikian 

ini tidak berarti bahwa Islam melarang perempuan untuk bekerja. Akan tetapi Islam 

meletakkan dasar-dasar yang di atasnya kehidupan masyarakat muslim dijalankan dengan 

penuh keharmonisan dan ketenangan. Apabila seorang perempuan terpaksa menjadi tulang 

punggung keluarganya atau karena sebab-sebab tertentu mengharuskan dirinya bekerja di 

samping suaminya yang bekerja, maka dia harus mengetahui bahwa hal itu meski pada 

awalnya banyak memberikan manfaat yang mengharuskan mereka untuk membayar 

harganya yaitu dengan berkurangnya kenyamanan dan ketenangan keluarga.18 

 
16Hasil Wawancara dengan Ngaenah, Tanggal 7 Desember 2020. 
17Hasil Wawancara dengan AG, tanggal 17 Desember 2020. 
18Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, Suami Istri Berkarakter Surgawi (Mesir: Al-Maktabah At-

Taufiqiyyah, 2007), 426-427. 
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Mengingat keharomonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh sejauh 

mana ke dua pasangan suami istri dalam melaksankan tugas, kewajiban dan hak masing-

masing. Selama keduanya melaksanakan dan konsisten dengan kewajiban masing-masing, 

maka keharmonisan sebuah rumah tangga besar kemungkinan akan diraih. Ketika suami 

melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin maka hakikatnya istri akan mendapatkan 

hak-haknya dengan penuh dan sempurna. Dalam hal ini suami diwajibkan memberi nafkah 

kepada istrinya, yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan 

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

sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan 

kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut 

kebiasaan masing-masing tempat.19 Karena pada dasarnya nafkah merupakan hak istri 

terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah, maka suami wajib 

melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan sanggupannya.20 

Namun dalam pelaksanaannya, banyak sekali ketimpangan yang terjadi dalam 

pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri, dimana dalam hak dan kewajiban 

antara suami dan istri belum dapat terpenuhi dalam arti yang seimbang. Masih tetap saja 

terjadi ketidakseimbangan antara keduanya. Ketidakseimbangan atau ketimpangan hak dan 

kewajiban suami istri terjadi karena masing-masing suami istri tidak mengetahui kewajiban 

dan apa haknya. Sehingga karena ketidaktahuannya itu baik suami maupun istri menjadi 

tidak jelas apa yang harus dilakukan. Demikian juga gagalnya sebuah rumah tangga juga 

disebabkan kedua pasangan hanya memperhatikan kewajiban kepada pasangannya. Yang 

terjadi tentu ketimpangan dan ketidakseimbangan lantaran hak lebih besar dituntut dari 

pada kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Demikian juga sebaliknya, ada pasangan 

 
19Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), 421. 
20Departemen Agama, Ilmu Fiqh, 184. 
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yang lebih melihat dan memperhatikan kewajibannya tanpa memperhatikan hak-haknya. 

Hal ini juga seringkali menimbulkan ketidakharmonisan sebuah rumah tangga karena 

minimnya kesadaran, pengertian suami terhadap kewajiban yang harus dipenuhi terhadap 

keluarga. Dan secara tidak langsung akan menimbulkan dampak buruk bagi keutuhan bagi 

keutuhan rumah tangga. Apalagi ketika menghadapi kenyataan bahwa pendapatan seorang 

istri lebih besar dari pada seorang suami, dan istri yang lebih banyak mengeluarkan uang 

untuk menopang biaya kehidupan rumah tangga. Karena tidak seimbangnya hak dan 

kewajiban suami istri, maka hal itu akan mengakibatkan pertengkaran antara suami dan 

istri. 

Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan aturan dasar bahwa istri berhak menerima 

nafkah dari suami, yang telah diatur di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut pengamatan 

penulis terdapat faktor yang menjadikan istri turut bekerja sebagai buruh pabrik dalam hal 

mencari nafkah keluarga yaitu “Jika hanya mengandalkan penghasilan suami yang  bekerja 

sebagai buruh di ladang (sawah) orang lain itu pun tidak setiap hari bekerja, maka hasil 

yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga”.21 

Realitanya  terdapat suami yang masih melalaikan kewajibannya sebagai suami 

dalam menafkahi keluarganya. Seperti kasus yang ada di desa Karangdayu Kecamatan 

Baureno Kabupaten Bojonegoro. Ketika sang istri telah resmi di nikahi sah secara agama 

dan hukum maka istri menjadi tanggung jawab suami, baik secara nafkah, pangan, 

kediaman dan sebagainya. Tetapi dalam realitanya suami justru melalaikan nafkah 

keluarganya, padahal kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya hukumnya wajib. 

Atas dasar persoalan di atas penulis merasa tertarik untuk mengangkat dalam judul 

skripsi. Hal ini mengingat banyaknya fenomena suami tidak melaksanakan kewajiban 

 
21Hasil Wawancara Dian, Tanggal 6 Desember 2020. 
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memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Sehingga judul yang diangkat peneliti adalah: 

”HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DI KALANGAN KELUARGA BURUH 

PABRIK DI DESA KARANGDAYU KECAMATAN BAURENO KABUPATEN 

BOJONEGORO” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah yang 

dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri di kalangan keluarga buruh 

pabrik di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelasanaan hak dan kewajiban suami-istri 

di kalangan keluarga buruh di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten 

Bojonegoro? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah yang dijadikan 

objek penelitian dalam penyusunan skripsi yaitu: 

1. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri dalam kasus 

istri yang bekerja sebagai buruh membantu mencari nafkah keluarga. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan 

kewajiban suami istri di kalangan keluaraga buruh pabrik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
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1. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau pedoman bagi para ahli hukum Islam dan 

masyarakat dalam rangka mengetahui lebih dalam tentang hak dan kewajiban suami-

istri. 

2. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada pekerja buruh perempuan 

untuk mengetahui lebih dalam tentang hak dan kewajiban suami istri. 

3. Dapat dijadikan kajian lanjut bagi penulis khususnya para rekan-rekan yang berminat 

dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri. 

 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka ini digunakan penulis untuk menemukan data yang tersedia dalam 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dala, skrispsi ini. 

Beberapa kajian yang peneliti temukan: 

Pertama, skripsi oleh Ibnu Hadjar Al-Asqolani yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terdadap Peran Istri Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah Keluarga di Desa 

Cimenteng Kecamatan Cempaka Kabupaten Cianjur”. Dalam penelitian ini menggunakan 

dua rumusan masalah, yaitu: Tinjauan hukum Islam terhadap profesi istri di Desa 

Cimenteng dalam menunjang nafkah keluarga sebagai TKW ke luar negeri menurut 

pandangan al-Qur’an, as-Sunnah dan Para Ulama dan Bagaimana mengenai tasharruf gaji 

istri selama menjadi TKW di luar Negeri. Dalam penelitiannya menggunakan penelitian 

lapangan (field research) sumer data primer yang digunakan adalah sumber data lapangan 

dengan menggunakan teknik interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi. Adapun 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Hasil penelitiannya dalam pandangan hukum Islam profesi sebagai TKW 

merupakan sebuah pekerjaan yang diperbolehkan. Kebolehan ini ada beberapa ketentuan 

yang mengaturnya yaitu pertama, apabila ada jaminan keamanan dari Negara bagi diri 
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TKW. Kedua, dengan mempertimbangkan manfaat dan madlaratnya ketika perempuan 

memilih profesi sebagai TKW. Namun dalam mentasyarufan gaji hasil kerja melalui suami 

dan orang tua kadang muncul hal akibat dari cara kesalahan mengenai cara mentasyarufan 

gaji hasil kerja sehingga upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga 

melalui suami atau orang tua yang dipercaya mempunyai dampak tersendiri bahkan sampai 

mengurangi atau merusak keharmonisan rumah tangga.22 

Dari uraian tersebut skripsi oleh Ibnu Hadjar Al-Asqolani ini membahas mengenai 

peran istri sebagai TKW berdasarkan Hukum Islam. Sedangkan berbeda  dengan skripsi 

penulis dimana penelitian ini membahas mengenai hak dan kewajiban suami-istri di 

kalangan keluarga buruh. 

Kedua, Skripsi oleh Ahmad Muhtar Syarofi yang berjudul “Hak dan Kewajiban 

Istri yang Berkarier Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi 

Hukum Islam”. Dalam penelitian ini menggunakan tiga rumusan masalah yaitu: faktor-

faktor apakah yang menyebabkan istri bekerja di PR Putra Mandiri, apakah istri yang 

bekerja dapat menerima hak-hak dan menjalankan kewajibannya dalam berumah tangga, 

sebagaimana yang termuat di dalam pasal 30-34 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan 

Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 77-pasal 84), dan bagaimana peran istri yang 

bekerja sebagai karyawan PR. Putra Mandiri, Desa Gondanglegi Wetan, Kecamatan 

Gondanglegi dalam menyelesaikan masalah akibat pekerjaan yang ditekuninya dalam 

membangun kehidupan berumahtangga yang sakinah? Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field research) sumber data primer yang digunakan adalah sumber data lapangan 

dengan menggunakan teknik interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi. Adapun 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan 

 
22Ibnu Hadjar Al-Asqolani, “Tinjauan Hukum Islam Terdadap Peran Istri Sebagai TKW Untuk 

Menunjang Nafkah Keluarga di Desa Cimenteng Kecamatan Cempaka Kabupaten Cianjur”, Skripsi (Jakarta: 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 76. 
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kualitatif. Hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja adalah 

untuk membantu suami dan bekerja bagi isti juga untuk menjaga dan agar tidak dianggap 

lemah oleh suami mereka. Istri yang berkarier itu dengan alasan untuk membantu dan 

mengisi waktu luang, dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 

terkait Hak dan Kewajiban istri yang bekerja telah melakukan dengan sesuai hanya saja ada 

beberapa mengalami pergeseran. Sehingga membuat tidak selarasnya dalam kenyataan 

kewajiban seorang istri dan seharusnya istri tetap mengutamakan keluarga dan juga harus 

tetap mengharapkan sebuah bimbingan dari suami.23 

Dari uraian tersebut skripsi oleh Ahmad Muhtar Syarofi ini membahas mengenai 

hak dan kewajiban istri yang berkarier dan juga ditinjau dari Undang-undang No.1 Tahun 

1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan berbeda  dengan skripsi penulis dimana 

penelitian ini membahas mengenai persepsi masyarakat mengenai hak dan kewajiban 

suami istri menurut Hukum Islam. 

Ketiga, skripsi oleh Rio Ardiansyah Sitorus yang berjudul “Kewajiban Suami 

Terhadap Istri (Studi Kasus Di Desa Sijabut Teratai Kec. Air Batu)”. Dalam penelitian ini 

menggunakan tiga rumusan masalah yaitu: Bagaimana pelaksanaan kewajiban suami 

sebagai kepala rumah tangga tenaga kerja wanita (TKW) di Desa Sijabut Teratai 

Kecamatan Air Batu, apa faktor-faktor penyebab suami di Desa Sijabut Teratai Kecamatan 

Air Batu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, bagaimana 

tinjaun UU NO.1 Tahun 1974 dan KHI terhadap suami yang tidak melasanakan 

kewajibannya sebagai kepala rumah tangga di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) sumber data primer yang 

digunakan adalah sumber data lapangan dengan menggunakan teknik interview 

 
23Ahmad Muhtar Syarofi, “Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), 132. 
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(wawancara), observasi, dan dokumentasi. Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa 

yang menjadi faktor bagi suami tidak menjalankan kewajibannya tersebut karena 

penghasilan istri sudah mencukupi kebutuhan keluarga, faktor pemahaman terhadap 

hukum, faktor pendidikan suami, sehingga membuat suami melalaikan kewajibannya 

sebagai kepala rumah tangga. Dan tinjauan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI 

terhadap suami yang melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga meskipun istri 

telah memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, suami boleh untuk tidak melaksanakan 

kewajibannya apabila istri telah membebaskan dan kewajiban suami bisa gugur apabila istri 

nusyuz berdasarkan bukti yang sah.24 

Dari uraian tersebut skripsi oleh Rio Ardiansyah Sitorus ini membahas mengenai 

Kewajiban Suami Terhadap Istri dimana pihak istri bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) sedangkan suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. 

berbeda  dengan skripsi penulis dimana penelitian ini membahas mengenai persepsi 

masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut Hukum Islam. 

 

F. Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah suatu tuntunan tentang bagaimana secara berurut 

penelitian dilakukan menggunakan alat dan bahan apa, prosedurnya bagaimana.25 Sehingga 

untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan 

metode sebagai berikut : 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 
24Rio Ardiansyah Sitorus yang berjudul “Kewajiban Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Desa Sijabut 

Teratai Kec. Air Batu)”, Skripsi (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara), 2017. 
25 Restu kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian sebuah pengenalan dan penuntutan 

langkahpelaksanaan penelitian, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68. 
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Jenis Penelitian dalam hal ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 

research), penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan 

realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi, 

mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah 

berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial.26 Dalam 

hal ini penelitian difokuskan dalam lingkup masyarakat Desa Karangdayu Kecamatan 

Baureno Kabupaten Bojonegoro. 

Hal itu juga diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian 

yang diajukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 

sosial, sikap, kepercayan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok.27 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan bahwa kehadiran penulis sebagai aktor 

dan juga pengumpul data dari pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data 

dan informasi yang valid dan benar, sementara instrumen di luar itu penulis gunakan 

sebagai bahan pendukung. 

Kehadiran penulis adalah sebagai peneliti dan pengamat penuh dalam 

permasalahan hak dan kewajiban suami istri dikalangan buruh pabrik yang penulis 

dapatkan dengan jalan wawancara secara langsung dan terang-terangan dengan pihak-

pihak yang bersangkutan. Sehingga data dan informasi yang penulis dapatkan tidak 

diragukan. 

3. Lokasi Penelitian 

 
26 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah, (Yogyakarta:STAIN Po Press, 2010),6. 
27 Nana Syaodih Sukamdinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 

60. 
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Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Karangdayu 

Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Lokasi ini dipilih karena suami belum 

menjalankan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini kita lihat dari 

fakta lapangan dimana banyaknya pekerja buruh pabrik adalah seorang perempuan. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data didefinisikan sekumpulan atau nilai yang diperoleh dari pengamatan 

(observasi) suatu obyek, data dapat berupa angka dan dapat pula merupakan 

lambang atau sifat.28 Adapun data dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan 

untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep. Dari pengertian 

di atas, peneliti memasukan penelitian ini dalam kategori penelitian lapangan, maka 

sumber data yang dikumpulkan adalah: 

1) Alasan yang menyebabkan seorang istri mencari nafkah di desa Karangdayu 

2) Pandangan masyarakat Karangdayu terhadap peran istri dalam mencari nafkah 

menjadi buruh pabrik 

3) Tinjauan hukum Islam dalam mengkaji masalah pelaksanaan hak dan kewajiban 

suami istri. 

b. Sumber Data 

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

dan data sekunder. 

 

 

1). Sumber Data Primer 

 
28 Syafizal Helmi Situmorang, Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis, (Medan: USU Press,2010),1. 
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Sumber data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).29Khususnya melalui 

wawancara dengan keluarga buruh, tokoh masyarakat dan staf pemerintahan di 

Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. 

2). Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat 

oleh pihak lain).30 Adapun sumber data sekunder penelitian ini diantaranya ialah 

dokumen-dokumen serta relevan dengan obyek yang diteliti. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan 

memperoleh informasi.31 Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara mendalam, artinya peneliti megajukan beberapa pertanyaan 

secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan 

wawancara mendalam data-data dapat dikumpulkan semaksimal mungkin. 

Wawncara yang kami lakukan yaitu dengan keluarga buruh pabrik, tokoh 

masyarakat dan staf pemerintahan desa Karangdayu. 

b. Observasi  

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek 

(benda), atau kegiatan yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi 

dengan individu-individu yang diteliti.32 Disini peneliti mengamati langsung 

 
29 Etta Mamang Sangadji & Sopiah, Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian,(Yogyakarta: CV. Andi Offset,2010), 44. 
30 Ibid. 
31 S. Nasution, Metode Research (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 113. 
32 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian, 171. 



 

18 
 

kehidupan rumah tangga ataupun keadaan masyarakat di luar pertanyaan atau 

wawancara dengan pihak yang di teliti. 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data berupa sumber tertulis yang 

dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen 

pribadi, dan dokumen resmi.33 

Dalam penelitian ini dokumentasi didapat dari dokumen-dokumen yang 

relevan dengan obyek yang diteliti. Dalam melakukan penelitian guna mendapatkan 

kesimpulan hasil yang terarah yaitu dengan mengumpulkan berbagai data dan 

sumber hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang 

ada kemudian disajikan untuk memperoleh teori/data yang valid. 

 

 

6. Analisis Data 

Hasil kesimpulan data akan di analisis dengan menggunakan penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan peranan istri dalam studi kasus seorang 

istri yang bekerja sebagai buruh pabrik untuk memenuhi kebutuhan keluarga di desa 

Karangdayu dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mode berfikir dengan cara 

menganalisis data umum yang memiliki unsur kesamaan untuk diambil kesimpulan 

secara khusus dalam prakteknya. Data tentang pemenuhan nafkah keluarga di desa 

Karangdayu di analisa dengan Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini 

 
33Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2013), 159. 
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menggunakan beberapa kriteria yang meliputi kredibilitas, kepastian, dan 

kebergantungan. Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan 

dengan teknik pengamatan yang tekun. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah 

melakukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari.34Pengambilan data melalui tiga tahapan yaitu 

pertama, pendahuluan yang mana pada tahap ini peneliti mencari data di lapangan 

untuk keperluan penelitian. Kedua, tahap penyaringan, setelah mendapat data peneliti 

memilih menyaring data yang sesuai dengan keperluan penelitian dengan tujuan untuk 

mendapatkan kevaliditas data yang kuat. Ketiga, pelengkapan penelitian. Dari tiga 

tahap ini dalam pengecekan keabsahan data banyak dilakukan di tahap penyaringan. 

Oleh karena itu, jika terdapat data yang kurang relavan akan dilakukan penelitian sekali 

lagi. 

G. Sistematika Pembahasan 

 Agar lebih mudah dalam penyajian skripsi ini, maka penulis akan membagi lima 

bab dan beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut:  

BAB I : Pendahuluan. Pada bab pertama penelitian ini memaparkan gambaran umum 

mengenai skripsi yang akan dibuat mulai dari latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, telaah 

pustaka, kajian teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II :  Landasan Teori. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan mengenai 

pengertianhak dan kewajiban suami istri, dasar hukum hak kewajiban suami, 

hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-undang dan KHI, nafkah 

keluarga menurut Undang-undang dan KHI. 

 
34 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Jakarta: GP Press, 2009), 15. 



 

20 
 

BAB III  :  Data Penelitian. Membahas tentang hasil penelitian dengan judul bab, hak dan 

kewajiban suami-istri di kalangan keluarga buruh di Desa Karangdayu 

Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, yang berisi profil di Desa 

Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro yang meliputi letak 

geografis, gambaran umum kependudukan, beserta pembagian tugas 

kepengurusan Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. 

Selanjutnya dipaparkan mengenai Hak dan Kewajiban suami istri di kalangan 

keluaraga buruh. 

BAB IV :  Analisis Hasil Penelitian, Permasalahan yang akan dianalisis adalah analisis 

Hak dan kewajiban suami-istri di kalangan keluarga buruh di Desa 

Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Analisis yang 

pertama adalah mengenaipelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri dalam 

mencari nafkah keluarga. Analisis yang kedua adalah Analisis Hukum Islam 

terhadap pelasanaan hak dan kewajiban suami-istri di kalangan keluarga 

buruh. 

BAB V  :   Penutup. Bab kelima merupakan penutup pada pembahasan ini. Pada bab ini, 

penulis memaparkan beberapa kesimpulan pembahasan, saran-saran dan 

penutup. 
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BAB II 

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI 

 

A. Hak dan kewajiban suami istri 

1. Pengertian Hak dan Kewajiban  

Dalam bahasa latin, hak disebut dengan ius, sementara dalam bahasa Belanda 

disebut dengan recht. Bahasa Prancis menggunakan istilah droit untuk menunjukkan 

hak. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah law untuk menyebut hak. Adapun secara 

istilah, pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang seseorang untuk mendapatkan 

atau berbuat sesuatu. Namun, dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri 

untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka 

sebagai suami istri. Jadi, yang dimaksud dengan hak di sini adalah sesuatu yang 

merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil 

perkawinannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya, membayar atau 

dapat juga hilang seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak 

lain.35 

Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk 

berbuat sesuatu. Dalam kamus bahasa Indonesia, kewajiban dapat diartikan dengan 

sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan. Jadi yang dimaksud dengan 

kewajiban dalam hubungan suami-istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan 

oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Kewajiban muncul 

karena adanya hak yang melekat pada subyek hukum.36 Yang dimaksud dengan hak 

disini adalah apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang 

 
35Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur, Fiqih Munakahat (Solo: Faris Desain, 2018), 143. 
36Ibid. 
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dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang 

lain.37 

Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri. 

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan 

rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung 

jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati 

sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.38 

Masing-masing dari pasangan memiliki kewajiban dan hak yang sama besarnya. 

Sehingga, tatkala seorang wanita diperintahkan untuk berlaku baik kepada suaminya, 

menghormati dan selalu mencari keridhaanya. Maka seorang lelaki juga dituntut untuk 

melakukan hal yang sama pada istrinya, berbuat baik kepadanya, bersabar atas istrinya 

jika trdapat sifat buruk. Ikatan pernikagan sendiri haruslah didasari oleh rasa cinta, 

kasih sayang, dan saling menyayangi. Hal ini akan terlihat terwujud jika tidak ada 

kerjasama antara kedua pasangan untuk menunaikan kewajiban diri sendiri dan 

memenuhi hak pasangannya.39 

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja 

bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan 

akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan 

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

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu di atur hak dan kewajiban suami 

istri dan masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami istri 

 
37Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004), 159. 
38Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), 153. 
39Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur, Fiqih Munakahat, 144. 
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terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan terwujud, 

didasari rasa cinta dan kasih sayang.40 

Sebagaimana telah dijelaskan, perkawinan merupakan suatu pokok yang utama 

untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan yang merupakan susunan 

masyarakat kecil, dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. 

Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya hubungan antara kedua 

suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang baik.41 

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu ada hak dan kewajiban 

yang bersifat kebendaan dan ada hak dan kewajiban yang bersifat bukan kebendaan. 

Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang bersifat 

kebendaan antara lain yaitu: 

a. Suami wajib memberi mahar kepada istrinya 

b. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, yaitu segala kebutuhan istri yang 

meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Kebutuhan rumah 

tangga pada umumnya. Dan di samping itu suami wajib memberikan biaya 

untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak. 

c. Istri wajib mengatur dan mengelola rumah tangga dengan baik. 

d. Istri wajib mendidik dan mengurus anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. 

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga 

yang bersifat bukan kebendaan antara lain adalah: 

a. Suami istri harus saling menjaga pergaulan yang baik dalam rumah tangga 

termasuk saling menjaga rahasia masing-masing 

b. Suami istri harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. 

 
40Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 181 
41Sulaiman Rasyid, Fiq987h Islam (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), 399. 
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c. Suami istri harus menciptakan pergaulan dalam rumah tangga yang diliputi rasa 

saling cinta mencintai 

d. Suami istri harus saling menciptakan pergaulan yang saling membela dan 

memerlukan di masa tua.42 

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai 

perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami 

istri. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Hak 

adalah sesuatu yang harus diterima sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus 

dilaksanakan dengan baik. Apa yang menjadi kewajiban suami terhadap istri 

merupakan hak bagi istri dan begitu sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri 

menjadi hak suami. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan 

rumah tangga dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur’an dan beberapa hadis Nabi.  

      Dalam Al-Qur’an pada surat Al-Baqarah (2) ayat 228: 

 َوَِلُنَّ ِمْثُل الَِّذْي َعَلْيِهنَّ ِِبْلَمْعُرْوِف َولِلر َِجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة  
Artinya : “Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya 

secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”43 

 

2. Hak dan kewajiban Suami terhadap Istri 

 Adapun kewajiban suami terhadap istrinya terdapat dua macam yaitu kewajiban 

materiil dan kewajiban non-materiil. Adapun penjelasan kewajiban materiil sebagai 

berikut : 

a. Mahar, atau maskawin adalah harta pemberian dari mempelai lelaki kepada 

mempelai perempuan yang merupakan hak istri dan sunnat disebutkan ketika akad 

nikah berlangsung. 

 
42Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta 2011), 191. 

 43Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undag-undang 

Perkawinan, 159 
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Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt surat An-Nisa ayat 4 

yaitu : 

 َوَءاُتوا ٱلنِ َساَء َصُدقَِٰتِهنَّ ِِنَْلًة  فَِإن ِطْْبَ َلُكْم َعن َشْىٍء مِ ْنُه نَ ْفًسا َفُكُلوُه َهِني  ًا مَّرِي  ًا 
 

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 

hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang 

sedap lagi baik akibatnya”. 

 

Agama Islam tidak menjelaskan secara terang mengenai jumlah besar atau 

kecilnya mahar, akan tetapi besar dan kecilnya mahar harus disesuaikan dengan 

sepantasnya, sewajarnya. 

      Mahar merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami 

dan mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada suami ketika 

menjadikan dalam pernikahan sebuah kedudukan.44 

b.  Nafkah, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya baik nafkah lahir 

maupun batin. Karena kewajiban suami memberikan nafkah disebabkan oleh tiga 

hal yaitu : 

1) Hubungan perkawinan yaitu suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya 

yang taat baik makanan, pakaian  dantempat tinggal. Serta kebutuhan 

rumah tangga dan sebagaimananya yang sesuai dengan kemampuannya. 

2) Hubungan keluarga yaitu seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-

ananknya atau seorang anak memberikan nafkah kepada ibu apabila ayahnya 

telah tiada dan begitu juga kepada cucu apabila ayahnya telah tiada. 

 
 44Afnan Chofid dan Ma’ruf Asrori, Tradisi Islami, (Surabaya : Kalista, 2009), 160 
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3) Hubungan memiliki yaitu apabila memiliki binatang peliharaan maka wajib 

diberi nafkah berupa makanan dan dijaga agar tidak diberi beban yang berlebih 

melebihi kemampuannya. 

Untuk selanjutnya kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak 

bersifat kebendaan (bukan materi) adalah sebagai berikut : 

a).   Memenuhi kebutuhan biologis istri artinya suami dapat menggauli istrinya 

dengan cara yang baik, tidak boleh egois tanpa memelihara diri seorang istri. 

b).  Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu 

perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara 

bahaya.45Hal ini sesiau dengan firman Allah surat at-Tahrim ayat 6: 

َها َمالِئَكةٌ    ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم ََنرًا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلَِْجاَرُة َعَلي ْ
 ( ٦َمَرُهْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُروَن )ِغالٌظ ِشَداٌد ال يَ ْعُصوَن اَّللََّ َما أَ 

 

  “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka yang selalu 

mengerjakan apa yang di perintahkan.46\ 

 

 Dalam ayat ini terkandung perintah untuk menjaga kehidupan baragama dalam 

keluarga, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama, dan menjauhkan 

dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Suami juga 

wajib memberikan pendidikan Agama maupun pendidikan lain yang berguna 

dalam kedudukannya sebagai istri. Tujuannya adalah untuk menjauhkan dari 

perbuatan dosa dan maksiat. 

c). Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk 

melakukan perbuatan maksiat. 

 
45Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Putra Grafika, 2004), 161. 
46Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya jilid 10, 203. 
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3 Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami 

Kewajiban istri terhadap suami mempunyai ikatan yang tidak dapat 

dipisahkan dengan kewajiban suami terhadap istri. Adapun kewajiban istri terhadap 

suami tidak ada yang berupa materi, namun diantaranya yaitu : 

a. Taat kepada Allah dan suami, kewajiban istri yang baik yaitu taat kepada Allah 

Swt dan suami secara utuh, baik disaat suami sedang di rumah maupun pada 

saat suami bepergian. 

b. Menjaga kehormatan diri artinya seorang istri selain diperintahkan taat kepada 

Allah Swt dan suaminya, istri juga harus menjaga kehormatan dirinya baik 

disaat suaminya berada di rumah maupun sedang bepergian. 

c. Kewajiban mengurus rumah tangga yaitu apabila seorang istri bertanggung 

jawab terhadap kehidupan rumah tangga secara intens. 

d. Istri harus memenuhi kemauan suami dalam berhubungan, bahwa seorang istri 

wajib mengabulakan ajakan suaminya jika istri menolak maka malaikat 

mengutuknya karena tidak akan ada hukuman kecuali adanya kewajiban yang 

ditinggalkan. 

e. Berlaku jujur dan memelihara amanah suami, posisi istri tergantung dengan 

ridha suami maka sgala sesuatu yang berhubungan dengan istri harus adanya 

izin suami dan jika sudah diberikan izin maka istri wajib memelihara amanah 

suaminya tersebut.47 

4. Hak dan Kewajiban bersama 

Selain hak dan kewajiban suami isteri ada beberapa hal yang menjadi hak 

bersama suami isteri adalah : 

 
 47Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 162 
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a. Halalnya pergaulan sebagai suami istri, dan kesempatan saling menikmati atas 

dasr kerja sama dan saling memerlukan. 

b. Perlakuan dan pergaulan yang baik 

c. Haram musaharah, yaitu isteri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya, 

anaknya, dan cucunya, begitu juga ibu isteri anak perempuannya dan seluruh 

cucunya haram dinikahi oleh suaminya 

d. Saling mewarisi 

e. Sahnya menasabkan anak kepada suami.48 

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya 

perkawinan itu adalah : 

1). Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut 

2). Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah 

Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam UU Perkawinan 

dalam satu bab yaitu Bab V yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa 

yang digariskan dalam kitab-kitab fiqh.49 

 

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Perundang-Undangan 

1. Hak dan Kewajiban Suami  Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 

Tahun 1974 

Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga telah di atur menurut 

Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Pembahasan hak dan kewajiban suami 

istri diatur dalam BAB VI Pasal 30 sampai Pasal 34. 

 
 48 Aulia Muthiah, Hukum Islam-Dinamika Seputar Hukum Keluarga, 91 

 49Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-

Undang Perkawinan Indonesia, 163-164 
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Pasal 30 berbunyi suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 

rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 

Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: 

1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam 

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. 

2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. 

Selanjutnya Pasal 32 UU Perkawinan menegaskan: 

1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 

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

suami istri bersama. 

Pasal 34 UU Perkawinan menegaskan: 

1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 

3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan 

gugatan kepada Pengadilan Agama.50 

 

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Selain definisi di atas hak dan kewajiban suami istri juga dijelaskan dalam 

Kompilasi hukum Islam (KHI), sebagai berikut: 

Pasal 77 menyatakan bahwa: 

1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. 

 
50Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 184. 
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2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi 

bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 

3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak 

mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan 

pendidikan agamanya. 

4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya 

5) Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan 

gugatan kepada Pengadilan Agama.51 

Pasal 78 menjelaskan bahwa: 

1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap 

2) Rumah kediaman yang dimaksud ayat (1), ditentukan oleh suami istri. 

Sedangkan kedudukan suami istri dijelaskan pada pasal 79, bahwa: 

1) Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga 

2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam 

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat 

3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

Kemudian kewajiban suami dijelaskan dalam pasal 80, 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 memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan 

belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. 

 
51Kompilasi Hukum Islam (KHI), Permata Press, 24. 
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4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 

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

b. Biaya rumah tangga, baiaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri anak. 

c. Biaya pendidikan bagi anak. 

5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di 

atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. 

6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana 

tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 

7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz. 

Kemudian tempat kediaman dijelaskan dalam Pasal 81, sebagai berikut: 

1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas 

istri yang masih dalam iddah. 

2) Tempat kediaman adalah sebagai tempat tinggal yang layak untuk istri selama 

dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. 

3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari 

gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman 

juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata 

dan mengatur alat rumah tangga. 

4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta 

disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat 

perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. 

Adapun kewajiban seorang istri kepada suaminya dijelaskan dalam Pasal 83 dan 

84, sebagai berikut: 

1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di 

dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. 
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2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan 

sebaik-baiknya. 

Pasal 84: 

1) Istri dapat di anggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan 

alasan yang sah 

2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada 

pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan 

anaknya. 

3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri 

tidak nusyuz. 

4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas 

bukti yang sah.52 

 

C. Nafkah  

1. Pengertian Nafkah 

Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. 

Diantaranya kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban 

memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal 

bersama. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik baik 

nafkah lahir maupun nafkah batin. 

 
52Ibid., 183-192. 
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Yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang 

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

sebagainya.53 

 Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan 

kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut 

kebiasaan masing-masing tempat. Keterangan atau alasannya adalah sebuah hadith, 

berkaitan dengan keadaan istri Abu Sufyan, seperti yang akan dijelaskan kemudian, 

dengan mengingat firman Allah Swt: 

 لِيُ ْنِفْق ُذْو َسَعٍة مِ ْن َسَعِتهِ 
“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.” (At-

Thalaq: 7). 

 
 Dalam agama menurut para ulama, nafkah terdapat 2 macam jenis 

penerapannya dalam keluarga yaitu: 

a. Nafkah dhohiriyah yaitu nafkah yang bersifat materi seperti: sandang, pangan, 

papan, dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak, biaya listrik dan 

biaya rumah tangga. 

b. Nafkah batiniyah yaitu nafkah yang bersifat non materi seperti: hubungan suami 

istri (jima’), kasih sayang perhatian dan lain-lain.54 

Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suamilah yang 

menanggung nafkahnya dan bertanggungjawab mencukupi kebutuhannya, yang 

meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu 

menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan 

istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak 

 
53Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, 421. 
54Nipan abdul Halim, Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama (Yugyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 

144. 
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meminta ukuran nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu pihak 

hakim menetapkan ukuran nafkah untuk si istri. Dan bagi suami harus melakukan 

keputusan hakim itu, jika dakwaan terhadapnya terbukti.55 

2. Dasar Hukum Nafkah 

Ketika seseorang menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada istri 

dan anak-anak maka kondisi ibadahnya berbeda dengan orang yang belum mempunyai 

tanggungan, karena Allah memberikan pahala sesuai dengan kadar kesulitannya. Dari 

sanalah nilai penghargaan Allah terhadap perjuangan hamba-hambanya. 

Dasar hukum memberi nafkah dijelaskan: 

a. Dalam al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 233: 

 َوَعَلى ٱْلَمْوُلوِد َلُهۥ رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوُُتُنَّ بِٱْلَمْعُروِف  اَل ُتَكلَُّف نَ ْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها  
“...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara 

perayang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kemampuannya”. (Qs Al-Baqarah : 233) 

 

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya 

diberikan kepada yang berhak, yaitu yang memberikan sesuai kebutuhan. 

Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya 

kebutuhan hidup yang wajar dari istri. Dengan demikian dapat di simpulkan 

kebutuhan nafkah yang di tetapkan dalam al-Qur’an memberikan pemahaman 

bahwa suami wajib memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan 

kemampuannya. Bagi orang yang mampu diberi kemudahan rezeki atau mampu 

harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan orang yang 

kurang mampu sesuai dengan keadaanya. 

b. Dalam Hadith 

Sa’ad bin Abi Waqqasah Ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, 

 
55Ahmad Tirmidzi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 471. 



 

35 
 

ثَ َنا اْلََْكُم ْبُن ََنِفٍع قَاَل َأْخبََ  َثِِن َعاِمُر ْبُن َسْعٍد َعْن َسْعِد َحدَّ ََن ُشَعْيٌب َعْن الزُّْهرِيِ  قَاَل َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنََّك َلْن تُ ْنِفَق ن َ  َتِغي  ْبِن َأِب َوقَّاٍص أَنَُّه َأْخَبَُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َفَقًة تَ ب ْ

َها َحَّتَّ َما ََتَْعُل ِف َفِم اْمرَأَِتكَ ِِبَا َوْجَه اَّللَِّ ِإالَّ ُأجِ   ْرَت َعَلي ْ
 

“Sesungguhnya, setiap kamu menafkahkan (memberikan) sesuatu dengan 

berharap keridhaan Allah, kamu akan diberi pahala, termasuk yang kamu berikan 

(suapan) ke mulut istrimu.”(Shahih Bukhari,no. 56) 

Hadith ini juga berlaku untuk perempuan yang bekerja dan memiliki harta, 

lalu menafkahkan hartanya untuk keluarganya, baik anak-anaknya, suami, atau 

anggota keluarga yang lain. Bekerja mencari nafkah, secara prinsip dalam Islam 

adalah hak perempuan, sebagaimana juga hak laki-laki. Nafkah yang diberikan 

perempuan kepada keluarganya, termasuk bentuk amal nafkah yang utama, 

dibanding nafkah lain di jalan Allah Swt, dan akan dicatat sebagai sedekah di jalan 

Allah Swt, yang dibalas dengan pahala dan surga.56 

3. Jenis Nafkah  

 Menurut jenisnya nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada 

istrinya berupa nafkah lahir yang bersifat materi seperti sandang, pangan, papan dan 

biaya hidup lainnya dan nafkah batin yang bersifat non materi seperti hubungan 

intim, kasih sayang, perhatian dll. Nafkah tersebut wajib dilaksanakan dan menjadi 

utang kalau tidak dilaksanakan dengan sengaja. 

a. Nafkah Batin 

Nafkah batin adalah memenuhi keperluan nafsu dengan istimta’ 

(hubungan suami istri), kadarnya tidak ditetapkan secara jelas oleh Islam, 

namun suami perlu menyadari bahwa antara perkara yang menjadi tanggung 

jawabnya ialah memenuhi keinginan nafsu istri, begitu juga pihak istri, hal itu 

menjadi kewajiban bagi kedua-duanya. Kegagalan memahami dan menyadari 

 
 56Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah, , (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 370 
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hak memenuhi hubungan kelamin antara suami istri menjadi salah satu sebab 

hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.57 

Kemudian istilah nafkah batin adalah hal-hal (kebutuhan) yang harus 

dipenuhi oleh suami dan istri, berupa hal-hal yang bukan merupakan kebendaan. 

Mengenai nafkah batin ini memang sulit untuk disebutkan secara rinci dan jelas, 

hal ini karena nafkah batin memiliki cakupan yang sangat luas kaitannya dalam 

kebutuhan rumah tangga. Terkait dengan hal ini, banyak perbedaan pendapat 

dalam memberikan sebuah definisi tentang makna nafkah batin. 

Ada pendapat yang memberikan cakupan tentang nafkah batin meliputi 

beberapa hal, diantara cakupan nafkah batin itu adalah : 

1). Saling mendengarkan keluhan diantara kedua belah pihak (suami istri) 

2). Saling menolong dalam menyelesaikan masalah 

3). Saling menolong dalam meringankan beban 

4). Saling menjadi tempat untuk bergantung, mencurahkan dan berbagi semua 

rasa 

5). Saling berbagi cinta, kasih sayang dan kemesraan antara kedua belah pihak 

6). Memberikan pendidikan rohani dan mampu memberikan ketenangan jiwa. 

Cakupan diatas merupakan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan erat 

dengan kebutuhan psikis yang masing-masing dari bagian itu menghendaki 

adanya pemenuhan.58 Hal ini menunjukan bahwa Islam juga telah mengatur 

adanya nafkah yang tidak berbentuk materi (harta benda) tapi berbentuk kasih 

sayang dan perhatian yang tulus dari pasangan suami istri. hal ini dijelaskan 

dalam QS. ar-Rum ayat 21 : 

 
 57 Muhammad bin Ahmad, Analisa Fiqh Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),67 

 58 Muh. Arifin Ilham, Menggapai Kelurga Sakinah, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2013), 35 
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خَ  ْن  َأ ِه  ِت آََي ْن  َل  َوِم َع َوَج ا  َه  ْ ي َل ِإ وا  ُن ُك ْس َت ِل ا  ْزَواًج َأ ْم  ُك ِس ُف نْ  َأ ْن  ِم ْم  ُك َل َق  َل
ُرونَ  كَّ َف تَ  ْوٍم يَ  َق ٍت ِل ََي َك آَل ِل نَّ ِِف ذَٰ َودًَّة َوَرْْحًَة  ِإ ْم َم ُك َن يْ   بَ 

 

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” 59 

Bahkan lebih jauh, hubungan seksual antara suami istri tersebut sudah 

menjadi kewajiban dan hak dari masing-masing pihak. Seorang suami wajib 

untuk membahagiakan istrinya dengan cara memberikan nafkah lahir maupun 

nafkah batin, karena suami berkewajiban untuk memberikan nafkah batin 

kepada istrinya tersebut, sesuai dengan keinginan mereka berdua. 

Dalam Al-Qur’a>n surat Al-Baqarah ayat 223 Allah berfirman : 

ُمْوا اِلَنْ ُفِسُكْم  َوات َُّقوا اَّللٰ َ َواْعَلُموْ  ُتْم  َوَقدِ  اَنَُّكْم ا  ِنَسۤاؤُُكْم َحْرٌث لَُّكْم  فَْأتُ ْوا َحْرَثُكْم َاّنٰ  ِشئ ْ
ِر اْلُمْؤِمِنْيَ   مُّٰلُقْوُه  َوَبشِ 

 

Artinya: “Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, 

Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana 

saja kamu kehendaki dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk 

dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu 

kelak akan menemui-Nya dan berilah kabar gembira orang-orang 

yang beriman”60 

 

Begitu pentingnya nafkah batin, sehingga Islam juga mengatur di 

dalamnya, karena kita ketahui keterhalangan seksual dapat merusak kesehatan 

dan keselamatan pribadi dan masyarakat. Apalagi jika banyak hal yang 

membangkitkan hasrat seksual, namun tidak ada cara yang alami untuk 

memuaskannya. Karena itu, aktifitas seksual yang sukses antara suami istri 

adalah salah satu ikatan yang paling penting untuk mendekatkan mereka satu 

 
59Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 10, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 343. 
60Ibid,. 
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sama lain, menambah keakraban, dan mengeliminasi banyak problem di antara 

mereka. 

 

b. Nafkah Lahiriah 

Nafkah lahir dalam berbagai literatur dan tradisi masyarakat merupakan 

pemenuhan kebutuhan fisiologis yang diwujudkan dalam bentuk sandang, 

pangan dan papan serta keperluan sehari-hari lainnya seperti biaya perawatan 

kesehatan dan kecantikan istri. Sementara nafkah batin merupakan pemenuhan 

kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, 

perhatian, perlindungan dan lain sebagainya.61 

Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri adalah hal yang mutlak. 

Berapapun besarnya, seorang suami tidak dibenarkan bergantung kepada sang 

istri terutama jika ia masih sangat mampu untuk memberi nafkah. Kewajiban 

untuk menafkahi keluarga tersebut semata-mata bukan hanya untuk 

kepentingan istri atau anak, tapi juga untuk dirinya sendiri. Suami akan terjaga 

kehormatan dan wibawanya ketika ia memiliki semangat yang luar biasa dan 

berusaha semaksimal mungkin untuk menafkahi keluarganya. Tak peduli 

berapa besar yang ia berikan, yang terpenting adalah usaha yang telah dilakukan 

suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jika ternyata penghasilannya 

suami tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, setidaknya sang suami sudah 

berusaha semaksimal mungkin. 

Permasalahan yang banyak terjadi akibat dari definisi bahwa nafkah 

lahir atau kebutuhan lahir adalah pemberian harta atau yang berupa pemenuhan 

sandang, pangan, dan papan kepada wanita dalam kehidupan rumah tangga. 

 
 61https:/mr-spiritual.com/menjelajahi semesta agama dan spiritual 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM DESA KARANGDAYU DAN PELAKSANAAN HAK DAN 

KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI KALANGAN KELUARGA BURUH DI DESA 

KARANGDAYU KECAMATAN BAURENO KABUPATEN BOJONEGORO 

 

A. Profil Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro 

1. Letak Geografis Desa Karangdayu Kecamatan Baureno kabupaten Bojonegoro  

Desa Karangdayu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Baureno 

Kabupaten Bojonegoro Jawa timur. Desa karangdayu berjarak kurang lebih   6,0 km dari 

kecamatan, 3,4 km dari pukesmas 16 km dari rumah sakit dan 31 km jarak dari kota 

Bojonegoro.62 

Wilayah Desa Karangdayu terdiri dari 4 Dusun, yaitu Dusun Centong, Dusun 

Balongdowo, Dusun Karangrejo, Dusun Karangdayu yang terdiri dari RW 5 (Rukun 

Warga) dan 15 RT (Rukun Tetangga). Luas wilayah Desa ini 1327 Ha, yang terdiri dari 

luas fasilitas umum sebesar 43,88 Ha, luas tempat pemakaman umum (TPU) sebesar 

2,00 Ha, luas ladang 159,12 Ha, luas perkantoran pemerintahh sebesar 0,30 Ha, luas 

permukiman 28,00 Ha, luas pekarangan 25,00 Ha, luas tanah kering 122,80 Ha, lapangan 

olahraga 0,50 Ha, bangunan sekolah 3,00 Ha, dan jalan 2,00 Ha.  

Desa Karangdayu yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Baureno 

mempunyai batas wilayah sebagai berikut: 

No Batas Desa/Kelurahan Kecamatan 

1. Sebelah barat Pipitan Baureno 

2. Sebelah selatan Pasinan Baureno 

3. Sebelah timur Kauman Baureno 

 
62Monografi Desa Karangdayu pada Tahun 2018. 



 

41 
 

4. Sebelah utara Kadung Baureno 

Sumber Data: Profil Desa Karangdayu Tahun 2018 

 Desa Karangdayu merupakan Desa yang masih mempunyai lahan persawahan 

dan ladang yang cukup luas. Namun di sini masyarakat tidak mengandalkan hasil 

pertanian. Dikarenakan letak Desa yang di kelilingi oleh bengawan mengakibatkan 

sering terjadinya bencana banjir yang merendam lahan pertanian sehingga menyebabkan 

gagal panen. Hal tersebut sering terjadi saat curah hujan tinggi dan sungai bengawan 

solo meluap. Oleh sebab itu sebagian masyarakat di sini tidak begitu menjadikan 

pertanian sebagai mata pencaharian utama. Pekerja sebagai buruh pabrik menjadi 

alternatif bagi penduduk Desa Karangdayu. hal tersebut untuk  menompang 

perekonomian di Desa tersebut, sebagian penduduk bekerja sebagai buruh di Pabrik 

rokok dan pabrik plastik yang ada di Kecamatan Baureno, tidak hanya bekerja di pabrik 

lokal saja tetapi sebagian penduduk juga memilih beberapa pabrik yang berada di luar 

kabupaten misalnya pabrik yang berada di daerah Lamongan. Karena jarak antara rumah 

dan pabrik cukup jauh sebagian besar penduduk sini memilih untuk mencari tempat 

tinggal (kos) yang dekat dengan pabrik. 

2. Gambaran Umum Kependudukan Desa Karangdayu Kecamatan Baureno 

Kabupaten Bojonegoro 

 Jumlah penduduk yang mendiami Desa Karangdayu berjumlah sekitar 2998 

jiwa, dengan rician penduduk laki-laki sejumlah 1502 jiwa dan penduduk perempuan 

sejumlah 1496 jiwa. Warga Desa Karangdayu memiliki pekerjaan yang bervariasi seperi 

desa lain pada umumnya seperti petani, buruh pabrik, wiraswasta, pegawai negri sipil, 

guru, pensiunan, pedagang, TNI/Polri, dan tukang. Namun berdasarkan data yang 

diperoleh mayoritas warga Desa Karangdayu bekerja sebagai petani dan buruh pabrik.63 

 
63Monografi Desa Karangdayu Pada Tahun 2018. 
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 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Karangdayu dapat dikatakan tidak terlalu 

tinggi. Jika dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya bervariatif mulai dari 

pendidikan lebih rendah ialah TK dan paling tinggi adalah perguruan tinggi. Namun 

mayoritas masyarakat disana lulusan SMP dan SMA lalu melanjutkan untuk bekerja 

sebagai buruh di pabrik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir semua orang tua 

di Desa Karangdayu sangat rendah tingkat pendidikannya. 

 

B. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik Di 

Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro 

Sejak akad pernikahan terucap dan  ikatan antara suami istri telah resmi, maka 

sejak saat itulah masing-masing mempelai terbebani kewajiban-kewajiban yang harus di 

penuhi. Beriringan dengan kewajiban tersebut, kedua mempelai juga mendapatkan hak-

hak yang ia dapatkan dari pasangannya. Kewajiban dan hak masing-masing pasangan 

tersebut dijamin di dalam syariat Islam, sehingga jika salah satu pasangan tidak 

menunaikan kewajibannnya dan tidak memenuhi hak pasangannya, maka ia akan 

mendapatkan dosa karena telah berlaku zhalim. 64 

Pada dasarnya hak dan kewajiban diatur dengan tujuan untuk memberikan 

pemahaman terhadap kewenangan masing-masing. Maka seseorang wajib mengikuti 

segala ketentuan yang ada sebagai akibat dari pernikahan yang dilakukan antara suami 

dan istri. Dari pernikahan itulah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka yaitu  

masalah nafkah.65 Memberikan nafkah adalah kewajiban kepala rumah tangga, yang pada 

dasarnya di tangan suami. Bahwa kaum laki-laki adalah seorang pemimpin terutama  bagi 

keluarganya, karena laki-laki memiliki satu tingkatan kelebihan dari istrinya. Seorang 

suami memiliki tanggung jawab yang utama di dalam keluarga yang bertanggungjawab 

 
64Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur, Fiqih Munakahat (Solo: Kiswah Media, 2018), 144. 
65Moh. Rifa’I, Fiqh Islam (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), 450. 
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terhadap istri dan menafkahinya, hal ini merupakan hak istri dan kewajiban suami, yaitu 

menanggung kebutuhan istri berupa sandang, pangan, dan melindunginya tanpa 

mengasarinya.66 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) juga diatur tentang 

kewajiban suami yang berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan 

segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai kemampuannya”.67Dari penjelasan 

di atas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah 

untuk memenuhi keperluan keluarga. 

Sedangkan permasalahan di desa Karangdayu ada sebagian suami yang masih 

melalaikan kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi keluarganya. Para suami yang 

seharusnya bekerja untuk menafkahi keluarganya kini hanya menghabiskan waktu di 

rumah  karena suami merasa kebutuhan keluarganya sudah di tanggung oleh istrinya. 

Suami tidak ada pekerjaan tetap hanya menunggu panggilan sebagai buruh di sawah milik 

orang lain (serabutan). Sedangkan istri mereka setiap hari bekerja, Ketika suami di rumah 

sedangkan istri mereka setiap hari bekerja sebagai buruh di pabrik. 

Dalam prakteknya pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri terutama istri yang 

bekerja sebagai buruh pabrik untuk mencari nafkah di desa Karangdayu dimana istri turut 

mencari nafkah dalam hal ini membantu untuk mecukupi kebutuhan keluarga. 

Berikut pernyataan Ibu Dian warga Dusun Karangdayu RT 05 RW 02 terhadap 

permasalahan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di kalangan keluarga 

buruh pabrik. 

 Menurut dia, mencari nafkah seharusnya sudah menjadi tugas suami,  istri 

bertugas mengurus urusan rumah, menjaga anak dan menjaga suami. Namun 

 
66Muhammad Ra’fat Usman, Fikih Khitbah dan Nikah (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 127. 
67Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2020), 342. 



 

44 
 

kenyataannya yang terjadi suami tidak memenuhi kewajibannya dalam hal nafkah 

dikarenakan suami tidak ada pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangganya. Suami hanya bekerja serabutan sebagai buruh di ladang (sawah) milik orang 

lain.  

Adapun  Ibu Zaroki Dusun Centong RT 02 RW 01 juga memberikan pernyataan 

terhadap permasalahan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di kalangan 

keluarga buruh pabrik. 

Setiap pasangan yang menikah pasti menginginkan keluarga yang mereka bina 

akan selalu baik-baik saja. Namun pada kenyataannya pernikahan itu tidak terlepas dari 

batu sandungan yang ada di tengah jalan. Pasti terdapat sebuah masalah entah itu dari 

faktor ekonomi, perbedaan pendapat dan konflik rumah tangga lainnya. Namun ketika 

suami melupakan kewajiban-kewajibannya terhadap istri, hukum memberikan istri solusu 

yaitu ia berhak mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan setempat. 

Begitupula ibu Sholikah Dusun Balongdowo RT 04 RW 02 yang memberikan 

tanggapan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di kalangan keluarga 

buruh pabrik.  

Sama halnya dengan ibu Anis yang memberi tanggapan mengenai hak dan 

kewajiban suami istri di kalangan keluarga buruh pabrik. 

Pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat dengan perjanjian 

yang di terapkan dengan landasan niat untuk menjalani hidup bersama sebagai suami istri. 

Oleh karena itu perlu adanya aturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing suami 

istri. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi maka dambaan suami istri dalam kehidupan 

berumahtangga akan terwujud karena didasari rasa cinta dan kasih sayang. 

Dalam praktek pemenuhan nafkah suatu ikatan pernikahan berbeda-beda dalam 

dalam cara pemenuhan nafkah lahir dan batin, sebab kemampuan dan profesi pekerjaan 
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yang berbeda-beda, maka dari itu upaya kepala rumah tangga dalam memenuhi 

kewajibannya memenuhi nafkah sang istri dan anak juga berbeda takaran. Seiring dengan 

kemajuan zaman, lapangan pekerjaan yang sangat minim ditambah sekarang ini tidak 

banyak lowongan kerja yang menggunakan ijazah SD dan SMP. Dalam pernikahan harus 

terpenuhi antara nafkah batin dan nafkah lahir agar terjadi suatu keseimbangan dan 

keharmonisan dalam satu keluarga. Namun masih banyak nafkah yang belum terpenuhi 

di kalangan keluarga buruh pabrik. 

Berikut pernyataan Bapak Aziz selaku istri dari Ibu Dian yang bekerja sebagai 

buruh pabrik di Lamongan terhadap permasalahan hak dan kewajiban suami istri,  suami 

tidak memenuhi nafkah terhadap keluarganya. 

Sama halnya dengan bapak Lukman selaku istri Ibu Ririn yang bekerja sebagai 

buruh pabrik di Lamongan terhadap permasalahan hak dan kewajiban suami istri,  suami 

tidak memenuhi nafkah terhadap keluarganya. 

Dapat diketahui bahwa kurang terpenuhinya nafkah dalam keluarga juga 

menimbulkan dampak psikis yang bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Amarah, 

kekecewaan, serta kesalahpahaman yang berujung pada pertengkaran. Butuh keikhlasan 

dan kedewasaan sikap dalam menerima apa yang di peroleh dalam hubungan rumah 

tangga. Selain itu faktor yang menyebabkan kelalaian adalah mengenai agama dan ibadah 

yang masih kurang. 

Begitupula bapak Karji selaku istri Ibu Sriati yang bekerja sebagai buruh pabrik 

di Lamongan terhadap permasalahan pelasanaan hak dan kewajiban suami istri,  suami 

tidak memenuhi nafkah terhadap keluarganya. 

Tujuan dari pernikahan akan terwujud, apabila masing-masing pasangan siap  

melakukan perannya secara positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang kekal 

abadi. Hak dan kewajiban yang menentukan keharmonisan suatu keluarga. Keharmonisan 
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suatu keluarga sangat di pengaruhi dari pasangan suami-istri, karena suami istri akan 

hidup bersama selama pernikahan itu berlangsung. 

Dalam Islam perkawinan disebut dengan perjanjian yang kekal dan abadi. 

Perkawinan juga merupakan perjanjian perikatan antara suami dan istri yang akan 

menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta 

kewajiban selaku suami istri. Apabila masing-masing suami istri menjalani kewajiban dan 

memperhatikan tanggungjawab masing-masing maka akan terwujudlah ketentraman dan 

ketenangan hati. Hak dan kewajiban akan menimbulkan keseimbangan, kesetaraan, dan 

persamaan suami istri dalam rumah tangga. 

Dalam prakteknya hak dan kewajiban suami istri terutama istri yang bekerja sebagai 

buruh di pabrik yang mencari nafkah di Desa Karangdayu Kecamatan Baueno Kabupaten 

Bojonegoro tersebut di anggap sebagai hal yang lumrah, karena masyarakat Desa 

Karangdayu mayoritas istri sebagai buruh di pabrik. 

Pernyataan bapak Saipul selaku ketua RT 05 mengenai hak dan kewajiban suami 

istri di kalangan keluarga buruh pabrik. 

Selanjutnya pernyataan yang sama dari ibu Yani Ketua PKK Desa Karangdayu 

mengenai hak dan kewajiban suami istri di kalangan keluarga buruh: 

Menurutnya istri bekerja sebagai buruh pabrik merupakan hal yang biasa di lakukan 

di masyarakat karangdayu. Istri yang seharusnya mengurus urusan rumah ikut serta 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Karena mayoritas masyarakat 

Karangdayu pencahariannya adalah bekerja sebagai buruh pabrik. 

Menurutnya hak dan kewajiban suami istri merupakan hal yang biasa. Mau 

siapapun yang bekerja pencari nafkah utama itu sama saja entah itu istri karena sesuai 

dengan kesepakatan antara suami dan istri karena kalau sudah menikah itu sudah menjadi 

tanggung jawab bersama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tetapi alangkah 
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baiknya kita melakukan sesuai di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) 

juga diatur tentang kewajiban suami yang berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya 

dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai kemampuannya” 

Dari penjelasan di atas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan 

memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN 

SUAMI ISTRI DI KALANGAN KELUARGA BURUH PABRIK DI DESA 

KARNGDAYU KECAMATAN BAURENO KABUPATEN BOJONEGORO 

 

A. Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami istri Dalam Mencari Nafkah 

Keluarga di Desa karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro 

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau 

masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat 

mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat di pandang 

sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan 

perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan 

yang lainnya.68 

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat dengan perjanjian yang diterapkan 

di atas landasan niat untuk menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Ketika akad nikah 

sah menurut hukum maka akan mengakibatkan konsekwensi terhadap hak dan kewajiban 

suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perlu adanya aturan mengenai hak dan 

kewajiban masing-masing suami istri. Apabila hak dan kewajiban terpenuhi, maka 

dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan terwujud karena didasari rasa 

cinta dan kasih sayang. Di antara hak dan kewajiban suami istri adalah pemenuhan nafkah 

keluarga. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia nafkah di bebankan kepada suami 

untuk menghidupi keluarganya, inilah disebut hak istri. Sedangkan kewajiban istri adalah 

mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan Pasal 80 Ayat 4 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: 

Suami dengan penghasilannya menanggung: 

 
68Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, 374. 
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1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri 

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. 

3. Biaya pendidikan bagi anak.69 

Namun fakta yang terjadi di Desa karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten 

Bojonegoro, sebagian besar para istri membantu mencari nafkah keluarga untuk memenuhi 

kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kodrat perempuan tidak sebagai 

ibu rumah tangga saja, namun seiring situasi dan kondisi pada zaman yang berbeda, diikuti 

dengan tingginya kebutuhan pokok untuk kebutuhan sehari-hari menyebabkan mereka 

memutuskan untuk ikut serta dalam membantu memenuhi nafkah keluarga. 

Masyarakat Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro 

mayoritas istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga. Dalam penelitian ini peneliti 

memilih responden dari masing-masing Dusun di Desa Karangdayu di wawancarai tentang 

pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri mencari nafkah keluarga untuk 

memenuhi kehidupan sehari-hari. Pada umumnya suami di Desa karangadayu  

pekerjaannya hanya sebagai buruh di sawah milik orang lain (serabutan). Karena faktor 

pendidikan juga yang menyebabkan suami tidak bekerja dengan layak. Menjadi pekerja di 

sawah milik orang lain merupakan pilihan terakhir yang dirasa cocok untuk kalangan 

mereka. 

Dari responden yang peneliti wawancarai, dapat dilihat bahwa pekerjaan suami 

mereka hanyalah serabutan yang menurut ekonomi kurang menghasilkan apabila hanya 

mengandalkan penghasilan suami saja, faktor lain juga karena suami tidak mempunyai 

penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Maka dari itu mulai dari 

permasalahan ini munculah istri yang bekerja sebagai buruh di pabrik untuk memenuhi 

 
69Pasal 80 Ayat 4, Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 342. 
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kebutuhan rumah tangganya sehari-hari, walaupun gaji sebagai buruh pabrik juga tidak 

seberapa besar namun seenggaknya ada penghasilan tetap setiap bulannya. 

Pada dasarnya hak dan kewajiban diatur dengan tujuan untuk memberikan 

pemahaman terhadap kewenangan masing-masing. Maka seseorang wajib mengikuti 

segala ketentuan yang ada sebagai akibat dari pernikahan yang dilakukan antara suami dan 

istri. Dari pernikahan itulah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka yaitu  masalah 

nafkah. Memberikan nafkah adalah kewajiban kepala rumah tangga, yang pada dasarnya 

di tangan suami. Bahwa kaum laki-laki adalah seorang pemimpin terutama  bagi 

keluarganya, karena laki-laki memiliki satu tingkatan kelebihan dari istrinya. Seorang 

suami memiliki tanggung jawab yang utama di dalam keluarga yang bertanggungjawab 

terhadap istri dan menafkahinya, hal ini merupakan hak istri dan kewajiban suami, yaitu 

menanggung kebutuhan istri berupa sandang, pangan, dan melindunginya tanpa 

mengasarinya. 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) juga diatur tentang 

kewajiban suami yang berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala 

sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai kemampuannya”.70Dari penjelasan di atas, 

suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk 

memenuhi keperluan keluarga. 

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja untuk mencari nafkah 

keluarga adalah: 

1. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena desakan ekonomi. 

2. Untuk kehidupan yang lebih layak, biaya sekolah anak 

3. Jika hanya mengandalkan penghasilan suami maka tidak cukup untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-hari.   

 
70Pasal 80 Ayat 2, Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 342 
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Mamang disadari benar oleh suami bila tanggung jawab dalam hal nafkah 

merupakan kewajibannya, namun dengan kesadaran suami yang tidak ada penghasilan 

tetap karena mayoritas suami yang ada di Desa Karangdayu hanya bekerja serabutan jadi 

tidak cukup jika hanya mengandalkan penghasilan dari suami tentu masih kurang dan 

belum mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Suami yang menjadi kepala rumah tangga 

berusaha memenuhi kewajibannya dalam hal nafkah. Namun setelah suami berusaha 

memenuhi nafkah keluarga timbul sebuah kenyataan bahwa pemenuhan nafkah yang 

dilaksanakan oleh suami kurang optimal disebabkan karena mayoritas suami hanya 

bekerja serabutan.  

Maka munculah sebuah peran istri yang memutuskan untuk ikut serta bekerja 

mencari nafkah sebagai buruh di pabrik untuk meringankan beban suami dan memenuhi 

kebutuhan keluarga. Setelah istri bekerja sebagai buruh, suami merasa diringankan 

dengan istrinya yang ikut bekerja. Hal ini sesuai dengan Pasal 77 Ayat 2 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) bahwasanya “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat 

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.71 

Hal ini juga dibenarkan oleh masyarakat Desa Karangdayu yang menganggap 

bahwa nafkah keluarga akan merasa kurang apabila hanya mengandalkan penghasilan dari 

suami yang bekerja sebagai buruh di sawah milik orang lain. Dikarenakan penghasilan 

setiap bulannya tidak menentu, karena di pengaruhi oleh kondisi sawah milik orang 

tersebut. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab VI tentang hak dan 

kewajiban suami istri yang berbunyi:” Hak dan kedudukan istri  adalah seimbang dengan 

hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 

 
71Pasal 77 Ayat 2, Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 341. 
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dalam masyarakat.”72 Pelaksanaan yang terjadi di Desa Karangdayu suami memberikan 

apa yang dibutuhkan istri dengan semampunya akan tetapi dalam faktanya suami kurang 

mencukupi memenuhinya. Maka dengan kondisi demikian maka munculah peran istri 

untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini termasuk sebuah kebolehan 

bahwa suami istri saling membantu. 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri di 

Kalangan Keluarga Buruh. 

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna 

untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum 

keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu 

mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa, maka perlu di atur hak dan kewajiban suami istri dan masing-masing. Apabila hak dan 

kewajiban masing-masing suami istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera 

rumah tangganya akan terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.73 

Sebagaimana telah dijelaskan, perkawinan merupakan suatu pokok yang utama 

untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan yang merupakan susunan 

masyarakat kecil, dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. 

Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya hubungan antara kedua suami 

dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang baik. Hak dan kewajiban 

suami istri dalam perkawinan itu ada hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan dan ada 

hak dan kewajiban yang bersifat bukan kebendaan. 

Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Suami 

wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga 

 
72Undang-undang Perkawinan di Indonesia No 1 Tahun 1974 
73Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 181. 
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sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga 

sebaik-baiknya. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-

masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah 

kebahagiaan hidup berumah tangga. 

Masing-masing dari pasangan memiliki kewajiban dan hak yang sama besarnya. 

Sehingga, tatkala seorang wanita diperintahkan untuk berlaku baik kepada suaminya, 

menghormati dan selalu mencari keridhaanya. Maka seorang lelaki juga dituntut untuk 

melakukan hal yang sama pada istrinya, berbuat baik kepadanya, bersabar atas istrinya jika 

terdapat sifat buruk. Ikatan pernikahan sendiri haruslah didasari oleh rasa cinta, kasih 

sayang, dan saling menyayangi. Hal ini akan terlihat terwujud jika tidak ada kerjasama 

antara kedua pasangan untuk menunaikan kewajiban diri sendiri dan memenuhi hak 

pasangannya. 

Maka dari itu pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di anggap penting karena 

di dalamnya mengandung tanggung jawab pokok seorang suami kepada istrinya dalam hal 

menafkahi. Seperti yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 2 juga 

di atur tentang kewajiban suami yang berbunyi “Suami wajib melindungi istrinya dan 

memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya”. Dari 

penjelasan di atas suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan 

nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga.74 

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam penelitian ini cukup baik, suami 

yang menjadi kepala rumah tangga berusaha untuk memenuhi kewajibannya dalam hal 

nafkah. Namun setelah suami berusaha memenuhi nafkah keluarga, timbul sebuah 

kenyataan bahwa pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami kurang optimal dalam 

 
74Pasal 80 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. 
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dalam memenuhi ekonomi keluarga. Maka muncul sebuah peran seorang istri dalam rangka 

membantui sumi untuk mengoptimalkan pekerjaan sebagai pekerja buruh di pabrik.  

Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami yang berbunyi: 

“suami wajib melindungi istrinya, dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga 

sesuai kemampuannya.  

Dalam al-Qur’an juga dijelaskan pada suray al-Baqarah ayat 233 

 َوَعَلى ٱْلَمْوُلوِد َلُهۥ رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوُُتُنَّ بِٱْلَمْعُروِف   
 

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara 

perayang ma’ruf. 

 

Di atas telah dijelaskan bahwa kewajiban suami sebagai kepala rumahtangga juga 

sebagai pencari nafkah sudah terpenuhi, akan tetapi nafkah yang dihasilkan oleh suami 

jumlahnya kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu muncullah peran istri 

untuk bekerja membantu meringankan beban suami hal ini sesuai dengan pasal 33 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o. Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 2 

bahwasanya “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi 

bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.75 

Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri sebgai pencari nafkah 

untuk meringankan beban suami merupakan sebuah kebolehan. Hal ini sesuai dengan asas 

perkawinan yaitu asas kesukarelaan antara suami dan istri. Istri dengan sukarela 

membantu suami dengan cara bekerja sebagai buruh di pabrik yang ada di Lamongan. 

Istri bekerja tidak ada tuntutan dari dari suami hanya saja istri ada pikiran jika kebutuhan 

sehari-hari hanya mengandalkan penghasilan dari suami maka tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-

Tahrim Ayat 6 yang berbunyi: 

 
75Pasal 33 Ayat 2, Kompilasi Hukum Islam 
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َها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشَداٌد  ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم ََنرًا َوُقوُدَها النَّاُس   َواْلَِْجاَرُة َعَلي ْ
 (٦ال يَ ْعُصوَن اَّللََّ َما أََمَرُهْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُروَن )

 
 “Hai orang-orang yang beriman, Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat 

yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia 

perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.76 

 

Walaupun pada dasarnya tidak dipermasalahkan dalam pelaksanaan hak dan 

kewajiban akan tetapi terdapat dampak positif dan dampak negatif terhadap peran yang 

dilakukan istri. Dampak positif seperti penghasilan materi, membantu meringankan beban 

suami, menjadikan rumah tangga sejahtera. Sedangkan dampak negatifnya terabaikan 

tugas istri sebagai ibu rumah tangga. 

Akan tetapi menurut pengamatan peneliti seorang suami yang bekerja serabutan dan 

mengurus urusan rumah sedangkan istri yang menjalani kewajiban bekerja di luar rumah 

sebagai pencari nafkah itu merupakan wujud dari taat kepada suami untuk menegakkan 

keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keadaan ini sesuai dengan Pasal 77 Ayat 1 

Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk 

menegakkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang menjadi sendi dasar dari 

susunan masyarakat”.77 Untuk menegakkan keluarga yang diinginkan maka perlu adanya 

pemenuhan kewajiban secara materi dari seorang suami. Dan apabila suami kurang bisa 

memenuhinya maka yang harus dilakukan istri adalah membantu sebisa mungkin sesuai 

dengan kemampuan istri untuk meringankan beban suami. 

Hal ini telah dijelaskan pada Pasal 77 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang 

berbunyi “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi 

bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Karena pada dasarnya kedudukan suami 

dan istri adalah seimbang dalam hidup berumah tangga. Hanya saja peran yang dilakukan 

 
76Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 10, 203. 
77Pasal 77 Ayat 1, Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 341 
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berbeda, hal ini dijelaskan pada Pasal 79 Ayat 1,2,3 Kompilasi Hukum islam (KHI) yang 

berbunyi: 

1. Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga 

2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam 

kehidupan rumah tangga dan dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 

3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.78 

Jadi menurut hukum Islam atas data yang diperoleh dari lapangan tidak ada kontra 

diksi di dalamnya, yakni pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dan seorang istri turut 

mencari nafkah keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dibenarkan dalam 

hukum Islam. Meskipun sebenarnya suamilah yang diwajibkan untuk memenuhi nafkah 

keluarga dengan cara yang ma’ruf sesuai kemampuannya. Masyarakat desa Karangdayu 

menganggap bahwa nafkah yang diwajibkan kepada suami untuk memenuhi nafkah 

keluarga merasa kurang apabila hanya mengandalkan pekerja sebagai serabutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
78Pasal 79 Ayat 1,2,3, Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 341 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari landasan teori dan hasil penelitian yang ada, 

penulis dapat simpulkan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri sebagai pencari nafkah 

untuk meringankan beban suami merupakan sebuah kebolehan. Hal ini sesuai dengan 

asas perkawinan yaitu asas kesukarelaan antara suami dan istri. Istri dengan sukarela 

membantu suami dengan cara bekerja sebagai buruh di pabrik. Pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut menimbulkan dampak positif yaitu semakin meningkatnya 

perekonomian keluarga dan dampak negatifnya kurang maksimalnya peran istri dalam 

mengurus rumah tangga. Di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten 

Bojonegoro sebenarnya tidak ada perbedaan yang menjadikan terganggunya antara hak 

dan kewajiban suami istri. Masyarakat Desa Karangdayu menganggap bahwa nafkah 

keluarga akan merasa kurang apabila hanya mengandalkan pengahasilan dari suami 

yang bekerja sebagai buruh di sawah milik orang lain. Dikarenakan penghasilan setiap 

bulannya tidak menentu. 

2. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri bekerja sebagai buruh 

pabrik dibolehkan berdasarkan firman Allah Swt. Surat at-Tahrim ayat 6 dan pasal 77 

ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu 

satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan. Akan tetapi sebaiknya hak dan 

kewajiban seperti di atas tidak dilakukan karena adanya dampak negatif yang di 

timbulkan. 

 

 

78 
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B. Saran 

Berdasarkan dari ahsil penelitian ini maka penulis dapat memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Badan pemerintahan terkait harus memberikan penyuluhan hukum agama kepada 

masyarakat, terkhusus tentang Hukum Keluarga Islam. Agar lebih memahami isi dari 

hukum perkawinan mengenai hal apa yang harus dilakukan bila ingin memulai berumah 

tangga dan mengetahui peran masing-masing suami istri dalam berumah tangga sesuai 

dengan hukum Islam. 

2. Berkaitan dengan penting atau tidaknya hak dan kewajiban suami istri seharusnya itu 

dipahami sebagai motifasi terhadap kehidupan keluarga supaya tercapainya keluarga 

yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Baik laki-laki maupun perempuan 

seharusnya mempunyai persepsi yang sama dalam memahami hak dan kewajiban suami 

istri  dengan adanya hal itu maka sudah seharusnya kedua pasangan itu bisa menunaikan 

hak dan kewajibannya. Demi terwujudnya keluarga yang sakinah. 
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