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KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP KEDUDUKAN NAFKAH 

DARI ISTRI YANG BEKERJA DI PONOROGO 

 

ABSTRAK 
Pada dasarnya nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya karena suami tidak 

mempunyai tanggung jawab reproduksi yang panjang seperti layaknya perempuan. Kewajiban 
nafkah pada suami ini tertera dalam Al-Qur’an, hadits serta dalam hukum positif yaitu dalam 

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Realitasnya hari ini tidak 

sedikit istri yang menjadi pencari nafkah utama. Data dari BNP2TKI (Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) tahun 2019  jumlah TKI (Tenaga Kerja 

Indonesia) perempuan justru lebih banyak. Ponorogo merupakan Kabupaten pemasok TKI 

terbanyak di Jawa Timur. Selain itu dalam buku Kabupaten Ponorogo dalam Angka oleh BPS 
Ponorogo, tahun 2019 di setiap kecamatan jenis kelamin pekerja migran Indonesia yang 

mendominasi adalah perempuan. Terlepas dari berbagai latar belakang yang mendasari istri 

bekerja, tentu hal ini juga bertolak belakang dengan pesan dalam Al-Qur’an, KHI dan Undang-
Undang Perkawinan. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif  istri yang bekerja di Ponorogo terhadap 
kedudukan nafkah dari istri serta menelisik dialektika pemikirannya dengan teori konstruksi 

sosial Peter L. Berger. Jenis penelitian yang digunakan penulis jika dilihat dari cara 

pengumpulan data merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif yaitu berkaitan dengan penilaian subyektif dari sikap, pendapat dan 

perilaku. Dalam proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara In-depth interview 

(wawancara mendalam) dan observasi.  
 

Hasil dari penelitian ini adalah perspektif istri yang bekerja di Ponorogo terhadap kedudukan 

nafkah dari istri adalah ada yang berpendapat nafkah dari istri merupakan nafkah tambahan dan 
bukan nafkah tambahan. Konstruksi sosial istri yang bekerja terhadap kedudukan nafkah dari 

istri ada tiga fase : (1) Pra-realitas saat ini meliputi eksternalisasi yaitu pemahaman awal 

nafkah menjadi tanggung jawab suami, istri atau keduanya yang merupakan hasil adaptasi diri 
dengan latar belakang keluarga, pendidikan, dan lingkungan. Objektivasi, interaksi diri dengan 

dunia sosio-kulturalnya yang pertama, kesadaran dalam diri yang meliputi kesadaran terhadap 

kebutuhan ekonomi keluarga, kesadaran untuk hidup mandiri tidak bergantung dan kesadaran 
bekerja adalah fitrah manusia. Kedua, habitualisasi atau kebiasaan. Internalisasi, yaitu 

identifikasi perspektif nafkah dari istri nafkah tambahan dan perspektif nafkah dari istri bukan 

nafkah tambahan. (2) Realitas saat ini meliputi eksternalisasi yaitu pemahaman awal nafkah 
menjadi tanggung jawab suami, istri atau keduanya yang merupakan hasil adaptasi diri dengan 

latar belakang keluarga, pendidikan, dan lingkungan. Objektivasi, interaksi diri dengan dunia 

sosio-kulturalnya yang pertama, kesadaran dalam diri yang meliputi kesadaran terhadap 
kebutuhan ekonomi keluarga serta kesadaran terhadap ekspresi atau aktualisasi diri. Kedua, 

habitualisasi atau kebiasaan. Internalisasi, yaitu identifikasi nafkah dari istri adalah nafkah 

tambahan dan perspektif nafkah dari istri bukan nafkah tambahan. (3) Pasca Realitas saat Ini 
meliputi eksternalisasi yaitu pemahaman awal nafkah menjadi tanggung jawab suami, istri atau 

keduanya yang merupakan hasil adaptasi diri dengan latar belakang keluarga, pendidikan, dan 

lingkungan. Objektivasi, interaksi diri dengan dunia sosio-kulturalnya yang pertama, 
kesadaran dalam diri yang meliputi kesadaran terhadap kebutuhan ekonomi keluarga, 

kesadaran terhadap ekspresi/aktualisasi diri, kesadaran terhadap urgensi kemandirian 

perempuan, kesadaran terhadap fleksibilitas peran suami istri. Kedua, habitualisasi atau 

kebiasaan. Internalisasi, yaitu  identifikasi perspektif terhadap kedudukan nafkah dari istri 

bukanlah nafkah tambahan. 
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SOCIAL CONSTRUCTION OF THE LIVELIHOOD POSITION OF 

WIFE WORKING IN PONOROGO 

 

ABSTRACT 
Basically, maintenance is the husband's obligation to his wife because the husband does not 

have long reproductive responsibilities like women. The obligation to support the husband is 
stated in the Qur'an, hadith as well as in positive law, namely the Marriage Law and the 

Compilation of Islamic Law (KHI). The reality today is that many wives are the main 
breadwinners. Data from BNP2TKI (National Agency for the Placement and Protection of 

Indonesian Migrant Workers) in 2019 the number of female TKI (Indonesian Workers) is 

actually more. Ponorogo is the district that supplies the most TKI in East Java. In addition, in 
the Ponorogo Regency book in Figures by BPS Ponorogo, in 2019 in every sub-district the 

dominant sex of Indonesian migrant workers was women. Apart from the various backgrounds 

that underlie the wife's work, of course this is also contrary to the message in the Qur'an, KHI 
and the Marriage Act. 

 

This study aims to determine the perspective of the wife who works in Ponorogo on the 
position of the wife's livelihood and examines the dialectic of her thinking with the social 

construction theory of Peter L. Berger. The type of research used by the author when viewed 

from the way of data collection is a field research (field research). This study uses a qualitative 
approach that is related to the subjective assessment of attitudes, opinions and behavior. In the 

process of collecting data using the interview method In-depth interview (in-depth interview) 

and observation. 
 

The result of this research is the perspective of the wife who works in Ponorogo on the position 

of the wife's income, there are those who think that the income from the wife is an additional 
income and not an additional income. The social construction of a wife who works on the 

position of a living from her wife has three phases: (1) The current pre-reality includes 

externalization, namely the initial understanding that livelihood is the responsibility of the 
husband, wife or both which is the result of self-adaptation with family, educational, and 

environmental backgrounds. . Objectivation, self-interaction with the first socio-cultural world, 

self-awareness which includes awareness of the family's economic needs, awareness to live 
independently and not depend on work are human nature. Second, habitualization or habit. 

Internalization, namely the identification of a livelihood perspective from the wife's additional 

income and a livelihood perspective from a non-additional wife. (2) The current reality 
includes externalization, namely the initial understanding that livelihood is the responsibility of 

the husband, wife or both which is the result of self-adaptation with family, educational, and 

environmental backgrounds. Objectivation, self-interaction with the first socio-cultural world, 
self-awareness which includes awareness of family economic needs and awareness of self-

expression or self-actualization. Second, habitualization or habit. Internalization, namely the 

identification of the wife's income as an additional income and the perspective of the wife's 
income is not an additional income. (3) Post-current Reality includes externalization, namely 

the initial understanding that livelihood is the responsibility of the husband, wife or both which 

is the result of self-adaptation with family, educational, and environmental backgrounds. 
Objectivation, self-interaction with the first socio-cultural world, self-awareness which 

includes awareness of the family's economic needs, awareness of self-expression/actualization, 

awareness of the urgency of women's independence, awareness of the flexibility of the role of 
husband and wife. Second, habitualization or habit. Internalization, namely the identification of 

perspectives on the position of the wife's income is not an additional income. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 

1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian lain menurut KHI 

lebih dipertegas yang bunyinya “Perkawinan menurut 

Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat 

kuat atau mitsa>qan galidzan, untuk menaati perintah Allah 

dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pengertian lain 

yaitu nikah adalah suatu akad yang menyebabkan 

kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang 

wanita dan saling menolong diantara keduanya serta 

menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya. 

Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah 

menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya yaitu 

menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang 

mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan 
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itu sendiri, anak turunan, kerabat, maupun masyarakat. 
1
 

Esensi ini yang kemudian menjadi hal yang harus di 

perhatikan oleh setiap keluarga dalam setiap ikhtiar untuk 

mewujudkan keluarga yang sakinah.  

Keluarga dibentuk dan diikat dalam ikatan 

perkawinan yang sah. Diantara tujuan perkawinan itu 

adalah terciptanya saling cinta serta adanya ketenangan 

dalam keluarga. Semua itu tercapai karena kebutuhan 

primer kehidupan manusia terpenuhi. Kebutuhan tersebut 

adalah nafkah rumah tangga, baik berupa materi maupun 

non materi.
2
 Pemenuhan nafkah menjadi suatu elemen 

penting dalam kehidupan rumah tangga. Terpenuhinya atau 

tidak nafkah juga berimplikasi terhadap keberlangsungan 

dan kualitas hidup keluarga yang tentunya juga berujung 

pada keharmonisan keluarga jika nafkah terpenuhi.  

Pada dasarnya nafkah merupakan salah satu 

kewajiban seorang suami terhadap istrinya, tanggung jawab 

nafkah dibebankan kepada suami karena suami tidak 

mempunyai tanggung jawab reproduksi yang begitu 

                                                           
1
 Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam 

(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2004), 13. 
 

2
 Maharati Marfuah, Hukum Fiqh Seputar Nafkah ,(Jakarta: Rumah 

Fiqh Publishing,  2020), 6. 
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panjang seperti layaknya perempuan. Bahkan Allah sendiri 

telah mewajibkan hal itu dalam firman Allah surat Al-Ṭala>q 

ayat 7:  

 

ٖ  لِيُ ْنِفْق ُذْو َسَعٍة مِّْن َسَعِتو  فَ ْليُ ْنِفقْ  ٖ  رِْزقُو َعَلْيوِ  ُقِدرَ  َوَمنْ  ٖ 

ُيَكلِّفُ  َل  ٖ   اللّٰوُ  ٰاٰتىوُ  ٖ  ِمَّا s ُو نَ ْفًسا ِالَّ َما   َسَيْجَعلُ  ٖ  ٰاٰتىَها ٖ  اللّٰ

يُّْسًرا ُعْسرٍ  بَ ْعدَ  اللّٰوُ   
 

Artinya: 

“Hendaklah orang yang mampu memberi 

nafkah menurut kemampuannya. dan orang 

yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi 

nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban 

kepada seseorang melainkan sekedar apa yang 

Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan 

memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.
3
 

 

Hal senada terkait kewajiban suami memberi 

nafkah pun juga tertera dalam Pasal 80 ayat (2) KHI 

berbunyi: 

                                                           
3
 Al-Qur’an :Ath-Thalaq Ayat 7. 
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“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan 

segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai 

dengan kemampuannya” 

Selaras juga dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 

No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: 

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan 

segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai 

dengan kemampuannya” 

Berdasarkan ayat Al-qur’an dan dua dasar 

regulasi hukum positif ini maka kewajiban nafkah 

adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi suami 

terhadap istri dan seluruh anak-anak dalam lingkup 

rumah tangga. 

Kewajiban suami menafkahi istri timbul sejak 

terlaksananya akad sah pernikahan antara dirinya dan 

istrinya itu. Kewajiban menafkahi tetap berlaku 

sekalipun si istri adalah seorang yang kaya atau punya 

penghasilan sendiri. Seorang suami setelah terjadinya 

akad nikah yang sah, telah memiliki hak untuk menahan 

istri untuk tetap tinggal bersamanya, maka sudah 

seharusnya laki-laki atau suami mendapatkan beban 
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kewajiban nafkah kepada istri, sebagai konpensasi dari 

penahanan tersebut.
4
 

Permasalahannya adalah bagaimana jika istrilah 

yang mencari nafkah, karena justru memang realitasnya 

hari ini tidak sedikit seorang istri yang menjadi sumber 

atau pencari nafkah utama dalam kehidupan keluarga. 

Bagi seorang istri yang berperan sebagai single parent 

mungkin ini adalah suatu tuntutan karena tidak ada 

pilihan lain selain harus berjuang untuk bekerja mencari 

nafkah. Tapi bagaimana dengan seorang istri yang 

masih mempunyai sesorang suami, nyatanya tidak 

sedikit pula istri yang berperan sebagai pencari nafkah. 

Termasuk dalam hal ini yang terjadi di Ponorogo. 

Banyak perempuan yang bekerja baik di lokal Ponorogo 

bahkan sebagai Tenaga Kerja Wanita di luar negeri 

turut memberikan afirmasi bahwa banyak perempuan di 

Ponorogo yang berperan sebagai pencari nafkah.  

Data dari BNP2TKI (Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) 

tahun 2019 bahwa TKI (Tenaga Kerja Indonesia) secara 

keseluruhan adalah 276.553, dengan jumlah laki-laki 

sebanyak 85.316 dan perempuan dengan jumlah yang 

                                                           
4
 Maharati Marfuah, 15. 
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lebih banyak sejumlah 191.237. Ponorogo sendiri 

merupakan urutan pertama pemasok TKI terbanyak di 

Jawa timur dengan jumlah 9.665 dan diikuti Kabupaten 

Blitar sebanyak 9.154.
5
 Jika dilihat dari sisi status 

perkawinan di tahun 2019  sebanyak 110.393 telah 

berstatus kawin dan sebanyak 97.621 berstatus belum 

kawin. Sedangkan sebanyak 68.539 berstatus telah 

bercerai. Sehingga dapat disimpulkan status pekerja 

migran paling banyak adalah mereka yang berstatus 

telah kawin.
6
  Hal ini menunjukkan banyaknya istri 

yang berperan menjadi pencari nafkah. Terlepas dari 

berbagai latar belakang yang mendasari istri untuk 

menjadi pencari nafkah utama keluarga, tentunya hal ini 

juga bertolak belakang dengan pesan dalam Al-qur’an 

dan apa yang tertera dalam KHI dan Undang-Undang 

Perkawinan. 

Lalu mengapa penulis memilih Ponorogo, selain 

alasan di atas ternyata berdasarkan data dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) Ponorogo yang dibukukan dalam 

                                                           
5
https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-

2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019(2).pdf 

(diakses pada tanggal 5/11/2021  pukul 05.15) 
6
https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-

2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019(2).pdf  

(diakses pada tanggal 5/11/2021  pukul 05.15) 

https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019(2).pdf
https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019(2).pdf
https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019(2).pdf
https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019(2).pdf
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buku yang berjudul Kabupaten Ponorogo dalam Angka, 

bahwa melihat grafik persebaran pekerja migran 

Indonesia tahun 2019 di setiap kecamatan berdasarkan 

jenis kelamin ternyata semua kecamatan jenis kelamin 

pekerja migran Indonesia yang mendominasi adalah 

perempuan.
7
 Hal ini turut menunjukkan banyaknya 

perempuan atau istri yang bekerja di Ponorogo. Ini baru 

yang berprofesi sebagai pekerja migran Indonesia, 

belum lagi dengan profesi-profesi lainnya. 

Kabupaten Ponorogo secara geografis terletak di 

antara 111° 17’ - 111° 52’ BT dan 7° 49’ - 8° 20’ LS. 

Jarak ibu kota Ponorogo dengan ibu kota Provinsi Jawa 

Timur (Surabaya) kurang lebih 200 km arah timur laut 

dan ke ibu kota negara (Jakarta) kurang lebih 800 km ke 

arah barat. Kabupaten Ponorogo mempunyai luas 

wilayah 1.371,78 km² dengan ketinggian antara 92 

sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut yang 

dibagi menjadi 2 subarea, yaitu area dataran tinggi yang 

meliputiKecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung,dan Ngebe

l sisanya merupakan area dataran rendah. Sungai yang 

melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4–58 km 

                                                           
7
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Kabupaten 

Ponorogo dalam Angka, (Ponorogo;CV Azka Putra Pratama, 2020) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bujur_timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Lintang_selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Ngrayun,_Ponorogo
https://id.wikipedia.org/wiki/Sooko,_Ponorogo
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulung,_Ponorogo
https://id.wikipedia.org/wiki/Ngebel,_Ponorogo
https://id.wikipedia.org/wiki/Ngebel,_Ponorogo
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sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan 

produksi padi maupun hortikultura. Sebagian besar dari 

luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan 

sawah, sedangkan sisanya digunakan untuk ladang 

pekarangan.
8
 Oleh karena itu kebanyakan penduduk 

berprofesi sebagai petani dan pekebun. Ketika dirasa 

hasil dari bekerja di daerah sendiri tidak bisa 

mencukupi kebutuhan keluarga maka tidak sedikit yang 

memutuskan untuk menjadi tenaga kerja Indonesia di 

luar negeri terutama istri. 

Berdasarkan latar belakang permalahan ini 

peneliti kemudian tertarik untuk meneliti bagaimana 

sebenarnya perspektif pelaku istri yang bekerja di 

Ponorogo terhadap kedudukan nafkah dari istri. Selain 

itu peneliti juga ingin menggali bagaimana dialektika 

pemikiran istri yang bekerja di Ponorogo sampai 

akhirnya jumlah istri yang bekerja bisa dibilang cukup 

besar. Maka dari itu peneliti akan menggunakan pisau 

                                                           
https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-

2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019(2).pdf  

(diakses pada tanggal 5/11/2021  pukul 05.15) 
8
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Kabupaten 

Ponorogo dalam Angka, (Ponorogo;CV Azka Putra Pratama, 2020) 

https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019(2).pdf
https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019(2).pdf
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analisis dengan teori konstruksi sosial oleh Peter L. 

Berger.  

Alasan atau pertimbangan peneliti menggunakan 

teori kontruksi sosial ini untuk memahami dialektika 

pemikiran istri yang bekerja ini adalah: 

Pertama, karena tujuan peneliti adalah ingin 

menggali, membongkar proses dialektis istri yang 

bekerja terkait perspektifnya mengenai nafkah dari istri 

yang sampai pada akhirnya menyebabkan mereka 

mengambil langkah untuk bekerja mencari nafkah. 

Maka hal ini akan bisa diketahui dengan teori 

konstruksi sosial Peter L. Berger yang menurutnya 

proses dialektis manusia itu tidak terlepas tiga momen 

yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.  

Kedua, individu memanglah memiliki 

kebebasan di dalam melakukan tindakan akan tetapi 

juga tidak terlepas dipengaruhi dengan adanya struktur 

sosial budaya begitupun juga agama. Istri  yang 

memutuskan untuk bekerja untuk mencari nafkah, 

hakikatnya memang sebuah tindakan rasional yang 

penuh dengan pertimbangan dan kesadaran yang 

merupakan hasil dari refleksinya dalam menghadapi 
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kehidupan sosial kultur di sekitarnya dan aturan atau 

doktrin dalam agamanya. 

Teori konstruksi sosial adalah teori yang 

dicetuskan oleh Peter L. Berger yang menurutnya 

proses dialektis yang dialami manusia itu tidak terlepas 

dari tiga momen yaitu eksternalisasi, obyektivasi dan 

internalisasi. Momen  ini tidak serta merta terjadi dalam 

satu waktu akan tetapi tiap individu menjadi bagian 

darinya dan secara tidak sadar di karakterisasi oleh tiga 

momen tersebut, maka dari itu analisa dari masyarakat 

haruslah melalui tiga momen tadi. 

Secara biologis dan sosial, manusia terus 

tumbuh dan mengalami kemajuan pemikiran. Atas 

dasar itu, manusia selalu berupaya melakukan banyak 

hal untuk kelangsungan hidupnya. Salah satu upaya 

nyata manusia demi kelangsungan hidupnya adalah 

dengan menciptakan tatanan sosial. Dengan kata lain, 

tatanan sosial tidak lain merupakan produk manusia itu 

sendiri sebagai sebuah kaharusan yang mereka sadari 

dengan sendirinya. Tatanan sosial yang dimaksud 

bermula dari eksternalisasi, yakni pencurahan kedirian 

manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik 
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dalam aktivitas fisik maupun mentalnya.
9
 Setelah itu 

baru menuju tahap objektivasi dan terahir ada pada 

momen internalisasi. Dengan begitu dari teori ini 

diharapkan peneliti dapat menelisik dialektis yang 

dialami oleh istri yang bekerja di Ponorogo kaitannya 

dengan nafkah dari istri. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian  ini penulis paparkan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perspektif  istri yang bekerja di Ponorogo 

terhadap kedudukan nafkah dari istri? 

2. Bagaimana konstruksi sosial di pra-realitas saat ini, 

realitas saat ini dan pasca realitas saat ini terhadap 

kedudukan nafkah dari istri yang bekerja di Ponorogo 

dalam aspek eksternalisasi, objektivasi dan 

internalisasi? 

 

C. Tujuan 

Tujuan penelitian ini tentunya adalah untuk menjawab 

pertanyaan sebagaimana dalam rumusan masalah,  

                                                           
9
 Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, Tafsir Sosial Atas 

Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan, ter. Hasan Basri 

(Jakarta: LP3ES, 2012), 13. 



 
 

12 
 

sehingga nantinya tujuan diadakannya penelitian ini akan 

diketahui secara jelas dan terperinci. Adapun tujuan 

tersebut adalah : 

1. Untuk mengetahui perspektif  istri yang bekerja di 

Ponorogo terhadap kedudukan nafkah dari istri. 

2. Untuk mengetahui kontruksi sosial istri yang bekerja di 

Ponorogo terhadap kedudukan nafkah dari istri dalam 

aspek eksternalisasi, objektivasi dan internalisasinya. 

 

D. Manfaat dan Kegunaan 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dapat 

memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis 

sebagai berikut: 

1. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan bisa 

digunakan untuk memperluas khazanah keilmuan bagi 

peneliti khususnya dan bagi pembaca secara umum. 

Selain itu juga diharapkan bisa dijadikan referensi bagi 

peneliti lain yang memiliki topik atau teori serupa. 

2. Dari sisi praktis penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi salah satu acuan pembuat regulasi agar juga 

memperhatikan hak-hak pekerja perempuan karena 

banyaknya perempuan atau istri yang bekerja, selain 

itu dapat dijadikan informasi bagi masyarakat pada 
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umumnya dalam merespon dialektika permasalahan 

kaitannya dengan nafkah dari istri dan istri yang 

bekerja. 

 

E. Kajian Terdahulu 

Penelitian terkait dengan nafkah ini tentunya bukan 

penelitian yang pertama, akan tetapi ada penelitian 

terdahulu yang memiliki objek penelitian yang sama 

diantaranya adalah: 

1. Tesis yang ditulis oleh Zuheri pada tahun 2020 yang 

berjudul “Konstruksi Sosial Atas Makna Pemenuhan 

Nafkah Oleh Suami Penyandang Disabilitas di 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

rancangan studi ilmu sosial yaitu teori konstruksi 

sosial. Penelitian ini menghasilkan dua temuan yaitu 

bahwa kontruksi sosial atas makna pemenuhan nafkah 

di Kecamatan Siman Ponorogo tidak terlepas dari 

penanaman sisi subyektif paham keagamaan yang 

melahirkan sikap dan cara hidup dalam usaha 

memenuhi nafkah bagi keluarganya, penerapan konsep 

taklif, dimana masing-masing suami penyandang 

disabilitas memiliki pemahaman yang berbeda tentang 
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taklif, nilai budaya, di mana pengalaman masa lalu atas 

nilai-nilai agama yang mengajarkan toleransi. 

Sehingga dengan adanya proses konstruksi sosial ini, 

realitas sosial dalam bentuk kemampuan masyarakat 

Kecamatan Siman untuk hidup berdampingan dengan 

damai tanpa konflik di sebuah lingkungan sosial 

sebagai penyandang disabilitas. Kedua, pemahaman 

suami penyandang disabilitas terhadap kewajiban 

nafkah di Kecamatan Siman masuk dalam dua tipologi, 

yakni tipologi mukallaf dan tipologi pembagian 

tanggung jawab nafkah oleh suami bersama keluarga. 

2. Tesis yang ditulis oleh Vara Wardhani pada tahun 

2017 yang berjudul “Peran Istri Sebagai Pencari 

Nafkah Keluarga Perspektif Teori Konstruksi Sosial 

(Studi Kasus pada pekerja sektor Formal di Kelurahan 

ujung Kecamatan semampir Kota Surabaya) ”. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang 

mengguanakan metode wawancara dan observasi. 

Hasil dari penelitian in adalah  bahwa faktor penyebab 

istri sebagaipencari nafkah adalah faktor kemiskinan 

dan juga pengalaman bekerja yang dimiliki oleh istri 

dari sebelum menikah. Sedangkan jika dilihat dari 

perspektif teori konstruksi sosial di kelurahan Ujung 
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Kecamatan Semampir Kota Surabaya disebabkan oleh 

eksternalisasi dengan dunia sosio-kulturalnya yaitu 

penyesuaian dengan perekonomian keluarga, kebiasan 

istri yang bekerjadan pemahaman terhadap Nash al-

Qur’an. Dari sisi obyektifikasinya yaitu ada kebiasaan 

di masyarakat terkait peran istri sebagai pencari nafkah 

yang dilakukan secara terus menerus dan dianggap 

masyarakat sebagai suatu hal yang lumrah. Dari sisi 

Internalisasi melahirkan istri sebagai pencari nafkah di 

Kelurahan Ujung. Tujuannya untuk membantu faktor 

ekonominya dan faktor sosiologisnya yaitu 

mengangkat status sosial keluarga dalam masyarakat 

sekitarnya. 

3. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Agung Kurniansyah 

pada tahun 2019 yang berjudul “ Istri Sebagai Pencari 

Nafkah Utama perspektif Urf dan Akulturasi Budaya 

Redfield (Studi kasus di RW Sani Sari, Dusun 

Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten 

Singaraja, Provinsi Bali)” Penelitian ini dilakukan 

dengan metode kualitatif. Data diperoleh peneliti dari 

wawancara serta dokumentasi yang dilakukan kepada 

pasangan suami istri yang istrinya sebagai pencari 

nafkah utama. Setelah itu data yang didapatkan 
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dianalisis menggunakan teori urf dan akulturasi budaya 

Redfield. Hasil dari penelitian ini adalah 

sepengetahuan mereka wajib hukumnya membantu 

kebutuhan keluarga ketika suaminya dirasa kurang 

mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. 

Meskipun hanya beberapa orang saja di antara mereka 

yang hasil keuangan suami kebetulan mapan tetapi istri 

tetap ikut juga dalam mencarai nafkah dengan berbagai 

alasan. Dampak negatif apabila istri akhirnya bekerja 

di luar rumah adalah kebutuhan anak-anak dan suami 

akan terlantar alhasil tidak terwujud rumah tangga 

yang harmonis. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Kusnul 

Khotimah pada tahun 2018 yang berjudul “Istri 

sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum 

Islam dan Teori Fungsional Struktural (Studi di 

Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo)” Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan (field research) akan tetapi dalam 

penelitian ini kaitannya dengan cara mendeskripsikan 

dan menganalisis data dinyatakan dengan bentuk 

kalimat atau kata-kata (kualitatif). Teknik yang dipakai 

dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi, 



 

17 
 

dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan 

teori dalam ilmu sosiologi yaitu teori fungsional 

struktural dan membandingkannya dengan hukum 

Islam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik 

istri sebagai pencari nafkah tambahan di Kelurahan 

Cokromenggalan menurut Islam diperbolehkan karena 

tidak menyebabkan istri lalai dengan kewajibannya 

dalam keluarga serta dapat membawa manfaat bagi 

dirinya sendiri pun juga dengan keluarganya. 

Sedangkan menurut teori Fungsional Struktural peran 

istri sebagai pencari nafkah tambahan di Kelurahan 

Cokromenggalan fungsional terhadap penghasilan 

keluarga dan masyarakat.  

5. Tesis yang ditulis oleh Azuratunnasuha pada tahun 

2018 yang berjudul “Nafkah Keluarga Oleh Istri 

Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai 

Kabupaten Asahan” penelitian dilakukan dengan 

menggunakan metode kualitatif atau penelitian studi 

lapangan. Data dikumpulkan peneliti melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari 

penelitian ini adalah bahwa dalam hukum Islam peran 

istri adalah tidak diwajibkan untuk bekerja dan lebih 

baik mengerjakan pekerjan rumah tangga. Masyarakat 
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Tanjung Balai menyatakan bahwa wajib membantu 

suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga 

merupakan pandangan mayoritas dari masyarakat di 

Desa Bagan Asahan Baru. Pandangan kelompok yang 

pertama ini menyebutkan, bahwa sepengetahuan 

mereka wajib hukumnya membantu kebutuhan 

keluarga jika suaminya kurang mampu dalam 

memenuhi kebutuhan keluarga. Walaupun di antara 

mereka hanya beberapa orang saja yang hasil keuangan 

suami yang mapan tetapi istri tetap ikut juga dalam 

mencarai nafkah dengan berbagai alasan .Dampak 

negatif jika istri bekerja di luar rumah berupa 

kebutuhan anak-anak dan suami akan terlantar 

sehingga tidak terwujud rumah tangga yang harmonis. 

6. Tesis yang dilakukan oleh Syamsul Ma’arif pada tahun 

2020 yang berjudul “Peran Istri Pencari Nafkah yang 

Bekerja di Luar Negeri Perspektif Gender dan Hukum 

Islam (Studi Kasus di Desa Sedah Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo)” penelitian ini 

dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil dari 

penelitian ini adalah bahwa ketika seorang istri bekerja 

guna membantu suami untuk mencukupi kebutuhan 

keluarga merupakan suatu kewajiban, sebab pada 
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kenyataannya perempuan memiliki kemampuan seperti 

halnya kaum laki-laki. Sehingga adanya diskriminasi 

terhadap kaum perempuan merupakan persepsi yang 

kurang pas, Agama Islam  sangat menjunjung tinggi 

kemaslahatan, dan meninggalkan kemafsadatan. 

Sedangkan menurut perspektif hukum Islam bahwa 

laki-laki sebagai kepala keluarga dan wajib mencari 

nafkah. Namun hal demikian tidak sepenuhnya 

disetujui oleh responden, sebab kondisi situasi dan 

kondisi yang memang mengharuskan para istri untuk 

bekerja di luar negeri.  

Berdasarkan kajian pustaka dalam hal ini 

peneliti belum menemui penelitian yang sama dengan 

yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu kaitannya 

dengan perspektif  istri yang bekerja, lebih khususnya 

yang akan dikaji yaitu : “ Konstruksi Sosial Istri yang 

bekerja di Ponorogo terhadap kedudukan nafkah dari 

istri”. 

Topik yang akan dikaji oleh peneliti tentunya 

sangat berbeda dengan penelitian-penelitian yang 

pernah dilakukan orang lain sebelum-sebelumnya. 

Perbedaannya ada pada topik pembahasannya, teori 

yang digunakan, objek yang diteliti, dan lokasi 



 
 

20 
 

penelitian. Sebagaimana penelitian pertama dan kedua 

yang dilakukan oleh Zuheri dan Vara Wardani teori 

yang digunakan sebagai pisau analisisnya memanglah 

sama yaitu teori konstruksi sosial Peter L. Berger akan 

tetapi penelitian milik Zuheri lebih menekankan pada 

makna pemenuhan nafkah oleh suami penyandang 

disabilitas, selain itu lokus penelitian juga berbeda 

maka tentunya hasilnya juga pasti akan berbeda. 

Sementara penelitian milik Vara Wardhani materi atau 

objek memang hampir mirip yaitu tentang istri yang 

bekerja, akan tetapi penelitian yang akan dilakukan 

peneliti ini lebih menekankan pada pelaku istri yang 

bekerja itu sendiri, selain itu lokus penelitian juga jelas 

berbeda sehingga hasilnya pun juga pasti akan sangat 

berbeda.  

Penelitian ketiga dan keempat yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Ahmad Agung Kurniansyah dan 

Erwin Khusnul Khotimah. Topik atau materi yang 

digunakan keduanya memang hampir sama yaitu 

kaitannya dengan istri yang bekerja akan tetapi teori 

yang digunakan sebagai alat analisis sangatlah berbeda. 

Ahmad Agung Kurniansyah menggunakan teori urf dan 

akulturasi budaya redfield dan Erwin Kusnul Khotimah 



 

21 
 

menggunakan teori struktural fungsional dan hukum 

Islam. Selain itu lokus penelitiannya juga berbeda 

sehingga tentunya juga akan mendapatkan hasil 

penelitian yang berbeda pula.  

Penelitian kelima yang dilakukan oleh 

Azuratunnasuha, topik penelitian memang sama yaitu 

tentang nafkah dari istri akan tetapi dalam penelitian ini 

lebih fokus pada implikasi yang ditimbulkan ketika 

nafkah dari seorang istri. Tentunya memang sangat 

berbeda dengan yang akan dilakukan oleh peneliti 

karena dari teori yang dijadikan pisau analisis berbeda 

pun juga dengan lokus penelitiannya juga 

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Syamsul 

Ma’arif, topik penelitian memang hampir sama, jika di 

penelitian Syamsul Ma’arif topiknya istri yang bekerja 

di luar negeri maka di penelitian yang akan penulis 

lakukan yaitu dengan jenis pekerjaan yang random. 

Pisau analisis yang digunakan juga sangat berbeda, 

peneliti akan menggunakan pisau analisis konstruksi 

sosial, sehingga berusaha melacak dialektis pemikiran 

dari istri yang bekerja. Tentunya hasilnya pun akan 

sangat berbeda dengan penelitian milik Syamsul 

Ma’arif.  
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis jika dilihat 

dari cara pengumpulan data merupakan penelitian 

lapangan (field research). Karena dalam proses penelitian 

ini peneliti harus datang langsung ke lapangan atau 

berkomunikasi langsung dengan responden agar 

mendapatkan gambaran secara umum dan komprehensif 

terhadap kondisi lokasi penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian 

ini adalah  pendekatan  kualitatif. Pendekatan kualitatif 

untuk penelitian berkaitan dengan penilaian subjektif 

dari sikap, pendapat dan perilaku. Penelitian dalam 

situasi seperti itu adalah fungsi dari wawasan dan kesan 

peneliti. Pendekatan penelitian semacam itu 

menghasilkan hasil baik dalam bentuk non-kuantitatif 

atau dalam bentuk yang tidak dikenai analisis 

kuantitatif yang ketat. Umumnya, teknik wawancara 

kelompok fokus, teknik proyektif dan wawancara 
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mendalam digunakan. 
10

 Teori yang akan dijadikan 

pisau analisis adalah teori konstruksi sosial milik Peter 

L. Berger. Teori ini dipilih karena ingin membongkar 

dialektis pemikiran istri yang bekerja terhadap 

kedudukan nafkah dari istri. 

 Analisis data bersifat induktif berdasarkan pada 

data-data yang di peroleh selama penelitian yang 

kemudian dibangun menjadi sebuah hipotesis atau teori. 

Penelitian jenis ini lebih menekankan pada makna dari 

pada generalisasi.
11

 

3. Data dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini terdiri dari: 

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti 

secara langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini 

adalah hasil wawancara peneliti dengan istri yang 

bekerja di Ponorogo. Istri yang bekerja yang dimaksud 

disini adalah seorang istri yang dalam hal ini bukan 

seorang single parent dari berbagai profesi baik 

                                                           
10

Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, “Metode 

Penelitian Kualitatif”, (Semarang: Lembaga Pendidikan Soekarno 

Pressindo, 2019), 4. 
11

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, cet. 22(Bandung:Alfabeta, 2015),9. 
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sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita), PNS (Pegawai 

Negeri Sipil) dan yang lainnya. Responden yang di 

wawancarai adalah berinisial SNDN, MRTR, ERNR, 

MGMH dan DWSW.
12

 Penulis mendapatkan data 

responden tersebut berdasarlan pengalaman dan 

observasi penulis sendiri yang sebelumnya sempat 

bekerja di salah satu bank syariah yang memiliki 

nasabah khusus perempuan. Dari sini penulis 

kemudian menggunakan metode snowbolling untuk 

mendapatkan calon responden selanjutnya.  

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 

pustaka dengan mencari informasi tertulis seperti buku, 

jurnal, majalah, dan dokumen lainnya yang berkaitan 

dengan nafkah dari istri dan teori kontruksi sosial. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data menjadi suatu proses yang 

penting dalam sebuah penelitian. Peneliti harus 

mempuanyai ketrampilan untuk mengumpulakan data 

agar mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan 

yang dibutuhkan dalam penelitian.  Adapun dalam 

Penelitian ini data diperoleh dengan teknik berikut: 

                                                           
12

 Data responden akan dipaparkan lebih rinci pada paparan 

data di bab selanjutnya. 
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a. Wawancara 

Penelitian kualitatif, pada umumnya sumber data 

utamanya (primer) adalah manusia yang berkedudukan 

sebagai responden. Oleh sebab itu, wawancara mendalam 

merupakan teknik penggalian data yang utama yang sangat 

memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang 

sebanyak-banyaknya, yang lengkap, dan mendalam.
13

 

Teknik wawancara, merupakan teknik penggalian 

data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud 

tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara 

(interviewer) adalah orang yang memberikan pertanyaan, 

sedangkan orang yang diwawancarai (interviewer) 

berperan sebagai narasumber yang akan memberikan 

jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Menurut 

Lincoln dan Guba wawancara dapat dilakukan untuk 

mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, 

organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, 

merekonstruksi kebulatan harapan pada masa yang akan 

datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas 

informasi dari berbagai sumber, dan mengubah atau 

memperluas konstruksi yang dikembangkan peneliti 

                                                           
13

 Farida Nugrahani, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Surakarta 

:2014), 123. 
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sebagai triangulasi. Teknik wawancara dipilih peneliti 

untuk memperoleh data yang lebih banyak, akurat, dan 

mendalam
14

 

Peneliti akan menggunakan metode wawancara In-

depth interview yaitu proses dalam upaya memperoleh 

keterangan dengan tujuan penelitian melalui tanya jawab 

dengan tatap muka antara peneliti dengan responden. 

Sedangkan teknik pengambilan responden yang akan 

diwawancarai adalah dengan purposive respondents yaitu 

pemilihan responden dengan kriteria-kriteria tertentu 

sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitian. 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah dari istri yang bekerja. Dalam hal ini yang  akan 

lebih diutamakan adalah kepada istri yang bekerja yang 

masih memiliki suami dalam arti bukan seorang single 

parent, memiliki latar belakang dan pekerjaan yang 

berbeda. Wawancara dilaukan kepada istri yang bekerja 

dengan inisial SNDN, ERNR, MRTR, MGMH dan 

DWSW.  

Pencatatan hasil wawancara dilakukan peneliti 

secara langsung pada saat wawancara sedang berjalan. Hal 

                                                           
14

 Ibid, 124. 
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ini dilakukan agar data yang di dapatkan cukup lengkap 

dan terhindar dari adanya kurang ingat dari data yang telah 

dibicarakan, serta memudahkan peneliti dalam melakukan 

formulasi kembali.
15

 Penulis juga melakukan perekaman 

ketika wawancara untuk menghindari bagian yang 

mungkin terlupa atau kurang jelas. 

 

b. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan 

yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. 

Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data 

apabila: (1) sesuai dengan tujuan penelitian (2) 

direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan (3) dapat 

dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya 

(validitasnya). Observasi merupakan proses yang 

kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan 

psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang 

terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si 

peneliti.
16

 

 

                                                           
15

 Joko P Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, 

Cet.4 (Jakarta. PT.RinokaCipta, 2004), 53. 
16

 Hardani, Helmina Andriani dkk, “Metode penelitian Kualitatif 

dan Kuantitatif”, (Yogyakarta: Pustaka ilmu 2020), 123. 
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Peneliti menggunakan teknik observasi ini dalam 

pengumpulan data saat awal mencari responden. 

Berdasarkan pengalaman dan observasi yang telah peneliti 

lakukan saat bekerja di salah satu bank syariah yang 

memiliki nasabah khusus perempuan. 

Peneliti juga menggunakan teknik observasi ini 

agar secara langsung dapat mengamati bahasa tubuh, sikap 

serta ekspresi responden saat membahas nafkah dari istri. 

Dengan begitu peneliti dapat melihat secara langsung serta 

dapat menganalisis dari perilaku responden. 

 

5. TeknIk Analisis Data 

Setelah data terkumpul secara keseluruhan dapat 

dilakukan analisis data dengan teknik kualitatif kemudian 

di deskripsikan dengan memaparkan seluruh fakta-fakta 

serta realitas perspektif yang ditemui kaitannya dengan 

perspektif istri yang bekerja mengenai nafkah dari istri. 

Kemudian dianalisis dengan penyesuaian hasil wawancara 

dengan dalil dan juga data. 

Berdasarkan fakta dan data yang masih umum tadi 

kemudian data diteliti untuk memecahkan permasalahan 

agar kemudian dapat disimpulkan. Pola berpikir ini 

selanjutnya akan dipaparkan mengenai bagaimana 
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perspektif istri yang bekerja mengenai nafkah dari istri, 

kemudian bisa diambil kesimpulan yang lebih rigid dan 

terperinci, seperti bagaimana pemahaman terkait nafkah, 

apa yang melatar belakangi seorang istri mencari nafkah, 

apa suami juga mencari nafkah atau tidak, pengalaman 

pribadi yang pernah dialami responden kaitannya dengan 

nafkah dari istri, latar belakang pendidikannya, hingga 

pengetahuan umum terkait nafkah. Kemudian dianalisis 

dengan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan terakhir 

disimpulkan. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan dalam penelitian ini sistematis dan jelas 

maka penulis akan menjelaskan sistematika pembahasan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan,  bab ini pembaca akan 

memperoleh ilustrasi secara keseluruhan terhadap 

penelitian yang akan dilakukan. Dalam pendahuluan 

penulis akan memaparkan secara umum terkait tesis ini 

yang meliputi  :latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, 

metode penelitian  serta sistematika pembahasan. 
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Bab II Nafkah dalam Islam dan Teori Konstruksi 

Sosial,  bab ini penulis akan membahas tentang teori yang 

akan dipakai yaitu tentang nafkah dalam Islam dan teori 

konstruksi sosial Peter L. Berger. Penulis perlu 

memaparkan nafkah dalam Islam karena topik utamanya 

adalah nafkah, sehingga agar terbangun lebih dahulu 

kerangka bagaimana Islam mengatur terkait nafkah. Selain 

itu juga akan dipaparkan tentang teori kontruksi sosial  

Peter L. Berger karena teori ini merupakan pisau analisis 

yang akan digunakan untuk menganalisis data-data yang 

diperoleh peneliti selama penelitian.  

Bab III Gambaran Umum Istri yang Bekerja di 

Ponorogo,  dalam  bab ini penulis akan memaparkan setting 

sosial lokasi penelitian mulai dari kondisi geografis 

Ponorogo, kondisi sosial agama dan ekonomi Ponorogo, 

potensi sumber daya manusianya dan persebaran 

banyaknya TKI/TKW ke luar negeri. hal ini supaya 

mendapatkan gambaran umum istri yang bekerja di 

Ponorogo. Selanjutnya juga akan dipapaparkan hasil 

wawancara mengenai konteks yang melatari istri yang 

bekerja di Ponorogo terhadap kedudukan nafkah dari istri. 

Hal ini meliputi latar belakang personal responden, 

pengetahuan umum istri yang bekerja terkait nafkah, serta 
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dialektik istri yang bekerja terkait nafkah. Pemaparan data 

hasil wawancara di cover sedemikian rupa agar 

memudahkan untuk memetakan topic hasil wawancara. 

Bab IV Konstruksi Sosial Istri yang Bekerja, bab ini 

penulis akan memaparkan dan menganalisa secara umum 

perspektif itri yang bekerja di ponorogo terhadap 

kedudukan nafkah dari istri. Selanjutnya penulis akan 

menganalisis secara rigid dan detail fakta yang ditemukan 

mengenai perspektif istri yang bekerja di Ponorogo 

kaitannya dengan nafkah dari istri. Pisau analisis yang akan 

digunakan adalah teori konstruksi sosial Peter L. Berger 

yang pada akhirnya akan membawa dan menemukan hasil 

akhir dari penelitian ini 

 Bab V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir 

atau bisa dikatakan bab penutup yang mana  penulis akan 

memberikan kesimpulan dari penelitian ini pun pula saran 

dalam penelitian ini. Bab ini memudahkan pembaca untuk 

memahami intisari dari penelitian ini melalui kesimpulan 

yang akan dipaparkan yang merupakan jawaban dari 

rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti. Selain itu 

adanya saran juga menjadi masukan bagi  penulis terhadap 

permasalahan yang akan dibahas. Masukan juga dapat 

dijadikan pertimbangan dalam penelitian yang akan datang
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BAB II 

NAFKAH DALAM ISLAM DAN TEORI 

KONSTRUKSI  SOSIAL 

A.  Nafkah dalam Islam 

1. Keluarga dalam Islam 

Keluarga merupakan sebuah elemen yang timbul 

dari adanya perkawinan. Perkawinan akan memunculkan 

sebuah keluarga yang baru. Undang-undang Perkawinan 

menyebutkan  bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdaarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Adapun perkawinan menurut pasal (2) KHI adalah 

akad yang sangat kuat atau mi>tsa>qan ghali>za untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah.
1
 

Selama ini pengertian keluarga cenderung dilihat 

dari perspektif sosiologis saja. Ia hanya dipahami sebagai 

kesatuan sosial berdasarkan hubungan perkawinan atau  

                                                           
1
 Rahmah Maulidia  Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia, 

(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 61. 
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pertalian darah. Pengertian ini lalu dikenal dua bentuk 

keluarga; keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti 

umumnya hanya terdiri dari unsur-unsur suami, istri, dan 

anak-anak. Adapun keluarga besar bukan hanya terdiri dari 

unsur-unsur tersebut melainkan meliputi kerabat yang lain 

seperti mertua, keponakan, adik-adik dan sebagainya. 

Akan tetapi realitas di masyarakat menujukkan keragaman 

bentuk keluarga. Ada banyak keluarga yang hanya terdiri 

dari satu orang tua atau popular dengan istilah single 

parent (ayah atau ibu) disertai satu anak atau lebih. 

Dijumpai juga keluarga yang hanya terdiri dari sejumlah 

anak yang ditinggalkan orang tuanya dan biasanya yang 

menjadi kepala rumah tangga adalah kakak tertua. Selain 

itu, banyak yang ditemukan bentuk keluarga yang terdiri 

dari satu suami dengan sejumlah istri dan anak-anak dalam 

satu rumah tangga. 
2
  

a. Fungsi Keluarga 

Secara sosiologis fungsi keluarga adalah  sebagai 

berikut:
3
 

                                                           
2
 Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis, 

(Jakarta:Dian Rakyat, 2019),41-42. 
3
 Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi 

Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin), (Jakarta: 
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1) Fungsi biologis, keluarga sebagai tempat yang baik 

untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. 

Salah satu tujuan disunnahkannya pernikahan dalam 

agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang 

berkualitas. Hal ini tentu saja dibutuhkan prasyarat yang 

tidak sedikit. Diantaranya adalah kasih sayang orang tua, 

kesehatan yang terjaga, pendidikan yang memadai dan 

lainsebagainya. Inilah pentingnya keutuhan keluarga. 

2) Fungsi edukatif, keluarga juga berfungsi sebagai tempat 

untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh 

anggotanya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan 

yang harus diperoleh anak-anaknya. Oleh karena itu 

orang tua harus memikirkan, memfasilitasi dan 

memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal itu 

ditujukan untuk membangun kedewasaan jasmani dan 

ruhani seluruh anggota keluarga.  

3) Fungsi religius, keluarga juga menjadi tempat untuk 

menanamkan nilai-nilai agama paling awal.  Orang tua 

memiliki tanggung jawab untuk memberikan 

pemahaman, penyadaran dan memeberi contoh dalam 

keseharian tentang ajaran  keagamaan yang mereka anut. 

                                                                                                                           
Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga 

sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 15-16.  
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Hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk 

kepribadian dan karakter yang baik bagi anggota 

keluarga. 

4) Fungsi protektif, keluarga harus menjadi tempat yang 

dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh 

gangguan, baik dari dalam maupun luar. 

5) Fungsi sosialisasi, keluarga juga berfungsi sebagai 

tempat untuk melakukan sosialisasi nila-nilai sosial 

dalam keluarga. Melalui nilai –nilai ini anak-anak 

diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang 

sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa 

yang teguh. 

6) Fungsi rekreatif, keluarga dapat menjadi tempat untuk 

memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh 

anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang 

meyenangkan untuk melepas lelah. 

7) Fungsi ekonomis, fungsi ini penting sekali untuk 

dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun 

atas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi 

kebutuhan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan 

kemapanan ekonomi. Oleh karena itu pemimpin 

keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik-
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baiknya. Keluarga mesti mempunyai pembagian tugas 

secara ekonomi. Siapa yang berkewajiban mencari 

nafkah, serta bagaimana pendistribusiannya secara adil 

agar masing-masing anggota keluarga dapat 

mendapatkan haknya secara seimbang. 

Suatu keluarga akan menjadi kokoh bilamana 

seluruh fungsi diata berjalan harmonis. Sebaliknya, bila 

pelaksanaan fungsi-fungsi di atas mengalami distorsi atau 

hambatan, berarti terjadi krisis dalam keluarga. Sebagai 

contoh, jika fungsi edukatif tidak berjalan efektif, 

akibatnya hubungan anak dan orang tua akan mengalami 

ketidakteraturan (disorder). Sehingga dapat dipahami 

bahwa keluarga dalam Islam adalah sebuah unit yang 

terbentuk karena adanya perkawinan dan perkawinan 

sendiri adalah ikatan suci yang merupakan sebuah berjanji 

yang bukan hanya oleh manusia dengan manusia akan 

tetapi manusia dengan Allah. Sehingga ikatan perkawinan 

ini adalah sebuah ikatan yang sangat suci dan harus dijaga 

keharmonisannya. 

b. Prinsip-Prinsip Islam untuk Kehidupan Keluarga 

Jika kebaikan hidup di dunia dan akhirat yang 

harus dicapai bersama oleh pasangan suami istri di 

ibaratkan visi bersama, seluruh fungsi keluarga berjalan 
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dengan efektif maka diperlukan pilar-pilar  ataupun 

prinsip-prinsip yang menyangga agar bisa dicapai dan 

dirasakan dalam kehidupan nyata sebuah keluarga. 

Diantaranya adalah sebagai berikut: 

Pertama, Islam memandang perkawinan sebagai 

suatu mitsa>qan gha>lizha atau perjanjian yang sangat kuat 

yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya agar 

memenuhi hak dan kewajibannya. Perkawinan dalam 

Islam selalu dipandang sebagai ikatan suci yang memiliki 

dimensi duniawi dan ukhrawi sekaligus. Untuk itu, Islam 

mengatur hak dan kewajiban suami-istri, orang tua dan 

anak-anak, serta hubungan mereka dengan keluarga lain 

sehingga seluruh anggota keluarga selamat dari segala 

bentuk gangguan: fisik,seksual, psikis, merasa tentram, 

menikmati kesenangan hidup, dan cukup terpenuhi 

kebutuhan-kebutuhan dasarnya dalam bentuk pangan, 

sandang dan papan.
4
 

Kedua, tujuan utama pembentukan keluarga dalam 

Islam adalah mewujudkan mawaddah warahmah (cinta 

dan kasih sayang yang tulus) menuju ridha Allah, rasa 

cinta dan kasih sayang ini timbul dari ketulusan keduanya 

                                                           
4
 Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis, (Jakarta:Dian 

Rakyat, 2019), 42. 
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untuk menerima keberadaan pasangan masing-masing 

seperti apa adanya, tanpa menuntut yang lebih dari itu. 

Perasaan mawaddah warahmah akan akan mencegah 

timbulnya berbagai bentuk kekerasan di rumah tangga. 

Karena itu hubungan suami istri, bahkan juga hubungan 

antar anggota dalam keluarga seharusnya selalu dibangun 

di atas landasan cinta dan kasih yang tulus. Sayangnya 

dalam realitas di masyarakat, hubungan diantara anggota 

keluarga, khususnya hubungan suami dan istri, lebih 

banyak menonjolkan kepentingan biologis atau 

kepentingan yang bersifat material lainnya.
5
 

Ketiga, Islam memandang setiap anggota keluarga 

sebagai pemimpin dalam porsinya masing-masing dan 

karena itu setiap mereka harus bertanggung jawab sesuai 

porsinya. Nabi bersabda : “ setiap kamu adalah pemimpin, 

dan setiap kamu akan ditanyai tentang kepemimpinannya; 

seorang pembantu adalah pemimpin dalam menjaga harta 

pimpinannya, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya 

;semua kamu adalah pemimpin, dan semuanya akan 

                                                           
5
 Ibid, 43. 
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ditanyai tentang kepemimpinannya.” (HR Bukhari 

Muslim).
6
 

Keempat, Islam mengajarkan prinsip adil dalam 

membina keluarga. Dalam konteks ini, adil berarti 

meletakkan fungsi-fungsi keluarga secara harmonis. Islam 

cenderung menempatkan fungsi religius keluarga sebagai 

basis yang paling mendasar karena berangkat dari fungsi 

inilah keluarga melaksanakan fungsi-fungsi lainnya, seperi 

fungsi edukatif dan rekreatif akan tumbuh dengan 

sendirinya bilaman fungsi keagamaan telah berjalan 

efektif. 
7
 

Kelima, Islam menjunjung prinsip musyawarah 

(komunikasi yang hangat dan intens). Prinsip ini 

didasarkan pada firman Allah: Bermusyawarahlah 

diantara kamu (suami dan istri) mengenai segala sesuatu 

dengan cara yang baik.(QS at-Thalaq (65):6). Atas dasar 

prinsip musyawarah ini suami atau istri tidak mengambil 

keputusan penting, khususnya menyangkut kehidupan 

keluarga secara sepihak melainkan senantiasa perlu 

dirundingkan atau dimusyawarahkan bersama. Dengan 

memegang teguh prinsip ini diharapkan bahwa manakala 

                                                           
6
 Ibid, 43. 

7
 Ibid, 43. 
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ada masalah maka suami istri bertanggung jawab. Tidak 

ada pihak yang mengelak dari tanggung jawab karena 

semua keputusan diambil berdasarkan kesepakatan 

bersama demi kepentingan keluarga. 
8
 

Membangun komunikasi yang hangat dan intens 

diantara suami istri menjadi kunci kebahagiaan dalam 

perkawinan. Masalahnya kebanyakan kita lebih mudah dan 

juga lebih suka membangun hubungan yang hangat dengan 

orang lain ketimbang dengan pasangan sendiri. Memang 

tidak mudah, tapi komunikasi harus di bangun dan 

dilanggengkan sepanjang hayat dengan pasangan.
9
 

Khalifah Umar bin Khatab mengibaratkan ikatan 

suami istri dengan seutas benang yang mudah sekali putus, 

sangat peka. Karena itu, jika yang satu menarik, yang lain 

mengulur. Jika yang satu mengencangkan, yang lain 

mengendorkan, demikian seterusnya. Dengan ungkapan 

lain, diperlukan seni komunikasi dalam relasi pernikahan. 

Rasulullah, sering kali menyebutkan: bayti jannati 

(rumahku adalah surgaku). Dibalik sabdanya itu, 

Rasulullah mengingatkan kita para pengikutnya agar 

berusaha menjadikan rumah masing-masing seindah dan 

                                                           
8
 Ibid, 44. 

9
 Ibid, 44. 
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senyaman surga. Surga dalam kehidupan keluarga harus 

diciptakana dan itu perlu kerjasama yang serius dan 

sungguh-sungguh dari kedua suami-istri, tidak mungkin 

hanya sepihak.
10

 

Beranjak dari prinsip-prinsip dasar yang digariskan 

Islam itu dapat disimpulkan bahwa keluarga sejahtera 

adalah keluarga di mana seluruh anggotanya, terutama 

suami istri, sungguh menjalankan hak-hak dan 

kewajibannya secara harmonis sehingga mampu 

mewujudkan dan menikmati mawaddah warahmah dalam 

kehidupan nyata dalam keluarga menuju ridha Allah 

semata.
11

 

c. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri 

 Fiqh klasik menjelaskan, sesungguhnya hak dan 

kewajiban pasangan suami istri hanya bertumpu pada tiga 

hal; relasi yang baik (mu‟asyaroh bil ma‟ruf), nafkah 

harta, dan layanan seks. Pertama ditujukan pada kedua 

belah pihak, dimana suami diminta berbuat baik pada istri, 

dan istri juga diminta hal yang sama. Relasi ini menjadi 

pondasi bagi kedua hal berikutnya, dan hal-hal lain yang 

menyangkut peran-peran marital sehari-hari. Relasi ini 

                                                           
10

 Ibid, 44. 
11

 Ibid, 44. 
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harus yang menguatkan keduanya dan mendatangkan 

kebaikan. Ia bukan relasi yang dominatif, salah satu 

kepada yang lain. Baik dengan alasan status sosial yang 

dimiliki, sumber daya yang dibawa, atau sekedar jenis 

kelamin semata. Melainkan itu adalah relasi berpasangan 

(zawaj), kesalingan (muba>dalah), kemitraan (mu‟awanah), 

dan kerja sama (musyara>kah).12 

 Indonesia merupakan Negara hukum, hak dan 

kewajiban istri  juga diatur dalam hukum positif. Hak dan 

kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 terdapat dalam Bab IV Pasal 30-34. Pasal 30 

menyebutkan, “Suami istri memikul kewajiban yang luhur 

untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri 

dasar susunan masyarakat”
13

.  Pasal 31 dijelaskan pula 

mengenai hak dan kewajiban suami istri yaitu: 

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan 

hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah 

tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 

masyarakat; 

                                                           
12

Faqihudin Abdul Kodir, Qiro’ah Muba>dalah, 
(Yogyakarta:IRCiSoD, 2019), 370. 

13
 Mustofa Hasan, 169. 
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2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan 

hukum; 

3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah 

tangga 

Pasal 32 menyatakan bahwa: 

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang 

tetap; 

2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 

(1) pasal ini ditentukan oleh suami istri berdua;
14

 

Pasal 33 menyatakan bahwa, “suami istri wajib 

saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi 

bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.” 

Pasal 34 berbunyi sebagai berikut : 

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 ke Pengadilan.
15

 

                                                           
14

 Ibid, 169.  
15

 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 34. 
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Mencari nafkah adalah bekerja untuk mendapatkan 

materi guna mencukupi kehidupan keluarga. Laki-laki dan 

perempuan diturunkan di muka bumi sama-sama 

mengemban amanah sebagai khalifatul fil-ardh untuk 

kesejahteraan masyarakat di bumi. Sehingga bekerja 

adalah menjadi hak keduanya dalam rangka menjalankan 

amanah sebagai khalifah di bumi. Hanya saja bagi 

perempuan dibebankan tanggung jawab reproduksi 

sehingga  ada masa-masa dimana pekerjaannya berjeda 

untuk menjakankan tanggung jawab reproduksi. 

Perempuan harus melalui fase-fase reproduksi, 

menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan  yang 

menuntut energi khusus. Sementara laki-laki tidak 

memiliki halangan reproduksi apapun untuk bekerja 

menghasilkan harta bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. 

Sehingga laki-laki dituntut memberi nafkah, sementara 

perempuan tidak. Konteks dalam  QS.An-Nisa’ (4):34 itu 

menjadi sangat relevan. Bahwa laki-laki/suami diberi 

mandat tanggung jawab (qawwam) menafkahi 

perempuan/istri. 
16

 

                                                           
16

Faqihudin Abdul Kodir, Qiro’ah Muba>dalah, 
(Yogyakarta:IRCiSoD, 2019),  370. 
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Tentu bisa saja, hal demikian tidak berlaku secara 

mutlak. Sebab, juga ada banyak kondisi, terutama saat 

sekarang, dimana perempuan mampu bekerja   sama persis 

dengan laki-laki, bahkan bisa jadi menghasilkan harta yang 

lebih banyak.  Perempuan di sisi lain juga sebagai manusia 

memiliki kebutuhan seks yang harus dipenuhi 

sebagaimana laki-laki, sekalipun intensitas dan 

ekspresinya bisa jadi berbeda, lebih rendah dari laki-laki, 

tetapi bisa juga sama untuk kalangan perempuan tertentu, 

atau bisa juga lebih tinggi. Untuk itu fiqh melengkapi 

adagium “kewajiban nafkah oleh laki-laki dan seks oleh 

perempuan” (al-nafaqah fi muqabalat al-budh‟) dengan 

rumusan  normatif prinsip mu‟asyarah bil ma‟ruf, saling 

berbuat baik antara suami/laki-laki dan istri/perempuan. 

Prinsip ini membuka fleksibilitas adagium  tersebut, 

sehingga perempuan juga bisa dituntut berkontribusi dalam 

hal nafkah, sebagaimana laki-laki juga dituntut untuk 

memenuhi kebutuhan seks perempuan.
17

 

Tentu saja inspirasi QS. Al-Baqarah (2):233 dan 

QS. An-Nisaa’ (4):34 menegaskan bahwa perempuan/istri 

memiliki hak lebih untuk di nafkahi oleh laki-laki karena 

amanah reproduksi yang diemban perempuan dan tidak 
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dimiliki laki-laki. Karena amanah ini, terutama ketika 

sedang dialami secara faktual, maka kewajiban nafkah 

menjadi niscaya ada dipundak laki-laki. Ketika amanah 

reproduksi ini tidak dilakukan perempuan, maka nafkah 

kembali menjadi kewajiban bersama sesuai kemampuan 

masing-masing. Tentu saja, kewajiban ini bisa 

dimusyawarahkan  bersama sesuai dengan pilar keempat 

pernikahan, musyawarah. Pada saat yang sama, ketika 

secara faktual perempuan/istri bersedia untuk bekerja 

mencari nafkah, maka suami juga harus bersedia untuk 

ikut bertanggung jawab melakukan kerja-kerja domestik di 

dalam rumah. Sehingga beban rumah tangga dibagi 

bersama, sebagaimana beban nafkah juga dipikul bersama. 

Sesuai kemampuan dan kesempatan masing-masing.
18

 

2. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah 

Kata nafkah berasal dari bahasa arab yakni dari 

suku kata anfaqa-yunfiqu-infaqan ( انفاقا-ينفق-انفق ) berarti 

berkurang, dengan penjelasan bila seseorang 

mengeluarkan nafkah maka harta yang dimilikinya 

menjadi sedikit atau telah dilenyapkan atau dikeluarkan 
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untuk kepentingan orang lain. 
19

 Nafkah dalam 

ensiklopedi hukum Islam  diartikan sebagai pengeluaran 

yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk 

sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang 

yang menjadi tanggung jawabnya.
20

 

Nafkah bila dihubungkan dengan pernikahan 

mengandung arti: “sesuatu yang dikeluarkan dari 

hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga 

menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. Adapun 

nafkah yang disepakati para ulama adalah belanja untuk 

keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok, 

pakaian, dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari 

disebut dengan sandang, pangan, papan.
21

 

Secara terminologi, definisi nafkah menurut para 

ulama mazhab sebagai berikut: 

a. Menurut Imam Malik bin Anas, pelopor Mazhab 

Maliki, nafkah adalah: 
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 Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, Kamus 

Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 

1999), 1934. 
20

 Abdul Aziz Dahlan et al, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV, 

(Jakarta: Ichtiar Baru Van Horve, 1996), 1281. 
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 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: 

Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2009), 166 
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“Sesuatu berupa makanan yang biasa mencukupi 

keadaan (kebutuhan) manusia dengan tidak melampaui 

batas”
22

 

b. Menurut Syaikh Muhammad bin’Abdu al-Wahid 

dalam kitab “Syarh Fathu al Qadir”, ulama mazhab 

hanafi, nafkah adalah: 

“Melimpahkan kepada sesuatu apa-apa yang dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya”
23

 

c. Menurut al-Khatib al-Syarbini, pengikut mazhab 

Syafi’i, nafkah ialah: 

“Pengeluaran seseorang berupa pembekalan bagi 

orang yang nafkahnya wajib ditanggungnya, seperti 

roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa 

yang serupa dengannya seperti air, minyak, lampu, 

dan sebagainya”.
24

 

Dari beberapa definisi nafkah tersebut maka dapat 

penulis simpulkan bahwa nafkah adalah sesuatu yang 
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 Ma>lik bin Anas al-Ashbahi>, al-Mudawwanah al-Kubra>, (Unu 

Emirat Arab:, 1422 H), Juz V, 17. 
23

 Ayudya Rizqi Rachmawati, Suparjo Adi Suwarno, Konsep 

Nafkah dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap 

Istri yang Mencari Nafkah), 6. 
24

 Syamsu al-Di>n Muhammad bin Muhammad al-Khathib al-

Syarbini, Mughni> al-Muhtaaj, (Beirut: al-   Maktabah al-

Taufiqiyyah,), Juz.V, 168. 
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dikeluarkan untuk membiayai dan mecukupi segala 

kebutuhan yang timbul akibat pernikahan yang meliputi 

tiga aspek yaitu sandang, pangan dan juga papan serta 

apapun yang berkaitan dengn hal tersebut.   

Tujuan dibebankannya nafkah kepada suami 

adalah tidak lain karena Islam tidak ingin membebani 

perempuan atau istri secara berlebih. Perempuan atau 

istri telah memiliki tanggung jawab reproduksi untuk 

menstruasi, mengandung, melahirkan, hingga nifas yang 

prosesnya sangat panjang dan menekan beban pada fisik 

maupun psikologis sehingga sangatlah masuk akal jika 

tanggung jawab nafkah ini kemudian dibebankan kepada 

suami. 

Memperoleh nafkah untuk dirinya sendiri dan 

juga anak-anaknya adalah menjadi hak yang harus 

diperoleh seorang istri atas suaminya. Kewajian 

pemberian nafkah oleh suami ini mempengaruhi ketaatan 

istri terhadap suaminya. Bahkan dalam IIslam dan hukum 

positif istri mempunyai hak untuk membatalkan 

perkawaninnya (fasakh) jika suami tidak memeberikan 

nafkah kepadanya. 
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Dasar hukum dari pemenuhan nafkah berupa nash 

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

dijadikan dalil kewajiban nafkah antara lain :  

 

          Surah al-Baqarah 233.  

َواْلَواِلٰدُت يُ ْرِضْعَن اَْوَلَدُىنَّ َحْوَلْْيِ َكاِمَلْْيِ ِلَمْن اَرَاَد اَْن يُِّتمَّ  

 ٖ  نَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُرْوفِ رِْزقُ هُ  ٖ  َلو اْلَمْوُلْودِ  َوَعَلى ٖ  الرََّضاَعَة 

 َوَل  ِبَوَلِدَىاٖ   َواِلَدةٌ  ُتَضۤارَّ  َل  ٖ   ُوْسَعَها ِالَّ  نَ ْفسٌ  ُتَكلَّفُ  َل 

 اَرَاَدا فَِانْ  ٖ   ٰذِلكَ  ِمْثلُ  اْلَواِرثِ  َوَعَلى ٖ  ِبَوَلِده ٖ  لَّو َمْوُلْودٌ 

ُهَما تَ رَاضٍ  َعنْ  ِفَصاًل   َوِانْ ٖ  َعَلْيِهَما  ُجَناحَ  َفَل  َوَتَشاُورٍ  مِّن ْ

 َسلَّْمُتمْ  ِاَذا َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َفَل  اَْوَلدَُكمْ  اٖ  َتْستَ ْرِضُعوْ  اَنْ  اََرْدّتُّْ 

 ِبَا اللّٰوَ  اَنَّ  اٖ  َواْعَلُموْ  اللّٰوَ  َوات َُّقوا ٖ  بِاْلَمْعُرْوفِ  ٰاتَ ْيُتمْ  ٖ  مَّا

 َبِصي ْرٌ  تَ ْعَمُلْونَ 

 



 

51 
 

 Artinya:  

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya 

selama dua tahun penuh, bagi yang ingin 

menyusui secara sempurna. Dan kewajiban 

ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka 

dengan cara yang patut. Seseorang tidak 

dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah 

seorang ibu menderita karena anaknya dan 

jangan pula seorang ayah (menderita) karena 

anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti 

itu pula. Apabila keduanya ingin enyapih 

(sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan 

dan musyawarah antara keduanya, tidak ada 

dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin 

menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak 

ada dosa bagimu jika kamu memberikan 

pembayaran dengan cara yang patut. 

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa sesungguhnya Allah maha melihat apa 

yang kamu kerjakan.
25

 

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa ayah 

adalah yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga 

sesuai dengan kemampuannya. Hal ini pun juga 

diperkuat dengan surat Al-Nisa’ ayat 34 dibawah ini; 
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 Al-Nisa’ ayat (34) 

ُو بَ ْعَضُهْم َعٰلى بَ ْعٍض  اَلرَِّجاُل قَ وَّاُمْوَن َعَلى النَِّسۤاِء ِبَا َفضََّل اللّٰ

اَْمَوالِو ِمنْ  اَنْ َفُقْوا ٖ  وَِّبَا  
  Artinya:  

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum 

wanita, oleh karena Allah (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (wanita), dan karena 

mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian 

dari harta mereka”. Telah melebihkan 

sebahagian mereka:”
26

 

 

Ath-Thalaq  ayat (6) 

 

َاْسِكنُ ْوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم مِّْن وُّْجدُِكْم َوَل ُتَضۤارُّْوُىنَّ 

ُكنَّ اُوٰلِت ََحٍْل فَاَْنِفُقْوا َعَلْيِهنَّ َحّتّٰ  َوِانْ  ٖ  لُِتَضي ُِّقْوا َعَلْيِهنَّ 

 ...........اُُجْوَرُىنَّ  فَٰاتُ ْوُىنَّ  َلُكمْ  اَْرَضْعنَ  فَِانْ  ٖ  َيَضْعَن ََحَْلُهنَّ 
Artinya:  

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana 

kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu 

dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
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 Al-Qur’an :An-Nisa Ayat 34. 
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menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka 

(istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, 

maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 

hingga mereka bersalin ...............” (Q.S. Ath-

Thalaq: 6)
27

 

 

Ath-Thalaq ayat (7) 

ٖ  َسَعٍة مِّْن َسَعِتو لِيُ ْنِفْق ُذوْ   فَ ْليُ ْنِفقْ  ٖ  رِْزقُو َعَلْيوِ  ُقِدرَ  َوَمنْ  ٖ 

 ٖ  ٰاٰتىَها ٖ  َما ِالَّ  نَ ْفًسا اللّٰوُ  يَُكلِّفُ  َل  ٖ   اللّٰوُ  ٰاٰتىوُ  ٖ  ِمَّا

 يُّْسًرا ُعْسرٍ  بَ ْعدَ  اللّٰوُ  َسَيْجَعلُ 
Artinya: 

“Hendaklah orang yang mampu memberi 

nafkah menurut kemampuannya. Dan orang 

yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi 

nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban 

kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang 

Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan 

memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. 

(Q.S. Ath-Thalaq: 7)
28

  

 

Selain itu juga terdapat hadis yang juga terkait 

nafkah sebagai berikut: 
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َها اللُ  َرِضيَ  َعائِنَشةَ  َعنْ   ُعْتَبةَ  بِْنتُ  ِىْندُ  َدَخَلتْ  : قَاَلتْ  َعن ْ

 . وسلم عليو الل صلى اللِ  َرُسولِ  َعَلى ُسْفَيانَ  َأِب  ِاْمرَأَةُ 

 َل  َرُجٌل َكِحيحٌ  ُسْفَيانَ  أَبَا ن إِ  ! الل َرُسولَ  يَا : فَ َقاَلتْ 

 َما ل إِ  , ي َبنِ  َوَيْكِفي يِن َيْكفِ  ا مَ  فَ َقةِ  اَلن ِمنْ  يُ ْعِطيِن 

 ِمنْ  َذِلكَ  ِف  ي َعلِ  فَ َهلْ  , ِعْلِموِ  ِبَغْيِ  َمالِوِ  َأَخْذُت ِمنْ 

ْكِفيكِ  بِاْلَمْعُروفِ  ِمْن َمالِوِ  ُخِذي : فَ َقالَ ? ُجَناح  , َما َ

 29) لٌِ  سْ  مُ  اه وَ  رَ (  بَِنيكِ  َوَيْكِفي
Artinya: 

“Dari „Aisyah r.a berkata: “Bahwa Hindun 

binti “Utbah Istri Abu Sufyan telah menghadap 

kepada Rasulullah SAW dan ia berkata: “Wahai 

Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan itu 

adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi 

belanja yang cukup buat saya dan anak-anak 

saya, melainkan dengan hartanya yang saya 

                                                           
29

 Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz II. (Beirut:Daar Al-

Kutub Ilmiah)60.  
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ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi 

saya. Maka beliau bersabda: “Ambillah dari 

hartanya yang cukup buat kamu dan anak-

anakmu dengan cara yang baik.(HR. Muslim) 

 

Hukum positif Indonesia yang tertuang dalam 

Undang- Undang  No. 1 Tahun 1974 yang merupakan 

hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur 

secara umum hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan 

tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan 

pasal 34:  

1) Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami istri memikul 

kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 

tangga yang menjadi sendi dasar susunan 

masyarakat. 

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

kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga 

dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) 

Masing-masing pihak berhak untuk melakukan 

perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga 

dan istri ibu rumah tangga. 

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

mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah 
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tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) 

pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. 

4) Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami istri wajib 

saling cinta mencintai, hormat-menghormati 

setiadan memberi bantuan lahir batin yang satu 

kepada yang lainnya. 

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

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan 

rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau 

istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada pengadilan.
30

 

Selain itu juga diatur di dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI)  pasal 80 bagian ketiga tentang 

kewajiban suami: 

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; 

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya 

pengobatan bagi istri dan anak; 
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Nomor 1 Tahun 1974, , Cetakan I,( Yogyakarta: New Merah Putih 

,2009), 23. 



 

57 
 

c. Biaya pendidikan bagi anak; 

(5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut 

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

sesudah ada tamki<n sempurna dari istrinya. 

(6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban 

terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) 

huruf a dan b. 

(7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) 

gugur apabila istri nusyuz.
 31

 

 

3. Bentuk-Bentuk dan Kadar Nafkah 

Nafkah  dibagi atas 2 (dua) macam, yaitu nafkah 

lahiriyah dan nafkah batiniyah. Nafkah lahiriyah adalah 

segala kebutuhan suami istri dalam bentuk benda 

(materi), sedangkan nafkah batiniyah adalah pengeluaran 

atau pemberian seorang suami kepada istrinya yang 

bersifat non materi yang dapat dirasakan oleh hati atau 

rohaniyah. Nafkah lahiriyah mencakup, antara lain: 

memenuhi kebutuhan makanan, minuman, lauk pauk dan 

yang bertalian dengannya, pakaian, tempat tinggal, 

pembantu jika suami mampu menyediakan alat 
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 Kompilasi Hukum Islam. 
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kebersihan dan perabotan, dan pengobatan istri jika 

suami mampu.
32

 

Pengaturan mengenai kadar nafkah yang harus 

dipenuhi oleh seorang suami atau ayah, baik dalam Al-

Qur’an maupun dalam Al-Hadits, tidak pernah 

disebutkan secara tegas mengenai kadar atau jumlah 

nafkah yang wajib diberikan,begitu juga kepada anak-

anak terlantar. Al-Qur’an dan Al-Hadits hanya 

memberikan gambaran umum saja, seperti firman Allah 

dalam surat Ath Thalaq ayat (7)
33

: 

 

ٖ  لِيُ ْنِفْق ُذْو َسَعٍة مِّْن َسَعِتو  فَ ْليُ ْنِفقْ  ٖ  رِْزقُو َعَلْيوِ  ُقِدرَ  َوَمنْ  ٖ 

 ٖ  ٰاٰتىَها ٖ  َما ِالَّ  نَ ْفًسا اللّٰوُ  يَُكلِّفُ  َل  ٖ   اللّٰوُ  ٰاٰتىوُ  ٖ  ِمَّا

 يُّْسًرا ُعْسرٍ  بَ ْعدَ  اللّٰوُ  َسَيْجَعلُ 
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Artinya: 

“Hendaklah orang yang mampu memberi 

nafkah menurut kemampuannya. Dan orang 

yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi 

nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban 

kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang 

Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan 

memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. 

(Q.S. Ath-Thalaq: 7)
34

 

 

Para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah untuk 

istri itu wajib, yang meliputi tiga hal: pangan, sandang 

dan papan. Mereka juga sepakat besar-kecilnya nafkah 

tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Kalau 

suami istri orang berada, maka nafkah yang wajib 

diberikan adalah nafkah orang berada. Kalau mereka 

tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan pula dengan 

itu. Yang dimaksud dengan kadar “berada” dan “tidak 

berada”-nya istri adalah kadar berada dan tidak 

beradanya keluarganya, yaitu kadar kehidupan 

keluarganya. 
35

 

Seorang suami berkewajiban memberikan 

nafkah kepada istrinya, dan mengenai ukuran 

kemampuan suami dalam memberikan nafkah ada 
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35

 Rizal Darwis, 57. 
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beberapa pendapat menurut para imam mazhab. 

Menurut Hanafiyah, ukuran nafkah bila suami dan istri 

kaya, ialah nafkah menurut kadar orang kaya. Dan 

sebaliknya bila suami dan istri miskin maka ukuran 

nafkah menurut kadar orang miskin. Apabila salah satu 

di antaranya kaya atau miskin, maka ukurannya 

menurut mazhab ini terbagi atas: Pertama; ukuran 

nafkah menengah dan bila si suami yang miskin maka 

kekurangan dari nafkah menjadi utang suami. Kedua, 

kadar/ukuran kondisi suami bila suami kaya istri miskin 

maka yang jadi ukuran ialah kondisi suami, dan begitu 

pula bila sebaliknya maka tetap suami yang menjadi 

patokan.
36

 

Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, ukuran 

nafkah menurut kondisi suami istri, bila keduanya kaya 

maka ukuran nafkah orang kaya dan sebaliknya bila 

keduanya miskin, maka ukurannya nafkah kalangan 

menengah. Adapun menurut Syafi’iyah, dalam hal 

pakaian dan makanan (begitu pula yang bertalian 

dengannya seperti minuman dan lauk pauk) yang 

menjadi ukuran ialah kondisi suami. Bila suami kaya 
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maka ukuran nafkah orang kaya yang diterapkan dan 

bila si suami yang miskin maka ukuran nafkah 

disesuaikan dengan kondisinya. Namun dalam hal 

nafkah tempat tinggal disesuaikan dengan kondisi istri. 

Hal ini disebabkan karena makanan dan pakaian harus 

dimiliki baru dapat diserahkan. Sedangkan tempat 

tinggal ialah pemanfaatannya bukan pemilikannya. 

Syafi’iyah menambahkan bahwa suami yang kaya 

ditetapkan kewajiban nafkah satu hari dua mud (1 mud 

= 6 ons gandum/beras), sedang bagi yang miskin 

ditetapkan satu hari satu mud. Dan bagi yang sedang 

satu setengah mud. Hal ini dianalogikan kepada 

kaffarah. 
37

 

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, 

penganalogian kepada kaffarah tidak dapat diterima, 

karena kaffarah tidak sama dengan nafkah. Kaffarah 

sama banyaknya terhadap orang kaya atau miskin, dan 

dalam kaffarah itu tidak disyaratkan mencukupi orang 

miskin, sedangkan dalam nafkah disyaratkan 

mencukupi istri di samping itu dalam kaffarah tidak 

wajib memberikan lauk
38
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Berdasarkan uraian tentang nafkah menurut 

beberapa mazhab tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa pemenuhan nafkah mulai dari sandang, pangan, 

papan, pengadaan pembantu, perhiasaan dan yang 

lainnya tentu harus tetap memperhatikan dua hal yaitu 

kesanggupan dari suami dan kebiasaan yang berlaku di 

lingkungan sekitar bagi wanita setingkat istrinya. 

Nafkah yang bersifat batiniyah yang dalam hal 

ini bukan berupa kebendaan tapi kepuasan dalam hati 

seorang istri seperti menjaga perasaan istri, kepuasan 

seksual, perilaku yang baik, menjadikan rasa aman dan 

nyaman. Maka suami sebagai kepala rumah tangga 

wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya 

dikarenakan adanya hubungan perkawinan. Akan tetapi 

nafkah yang dimaksud disini bukan hanya nafkah 

lahiriyah saja tapi juga nafkah batiniyah. Kewajiban 

dari nafkah lahiriyah ini telah diatur oleh Allah SWT 

melalui firmannya yang artinya: 

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian 

mereka dengan cara yang patut”(QS. Al-Baqarah/2: 

233). 

 

Pada ayat di atas, kata ibu dimaksudkan adalah 

istri-istri, sedangkan yang dimaksud dengan kata ayah 
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adalah suami. Ayat ini secara tekstual menjelaskan 

tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah 

kepada istrinya yang bersifat kongkrit (materi), dalam 

hal ini sandang, pangan, dan papan.
39

 

Banyaknya nafkah di dasarkan atas kebutuhan 

dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing 

sesuai dengan tingkatan dan keadaan suami. Walaupun 

sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu di 

tetapkan dengan kadar yang tertentu, yang mu‟tamad 

tidak ditentukan, hanya cukup serta di sesuaikan dengan 

keadaan suami. Keterangannya, yaitu hadis istri abu 

Sufyan yang telah di sebutkan dan firman Allah SWT, 

dalam surat Al-Baqarah ayat 228; 

 

 ....ٖ  َوََلُنَّ ِمْثُل الَِّذْي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُرْوفِ ...

           Artinya: 

“.......dan mereka(para peempuan)mempunyai 

hak seimbang dengan kewajibannya menurut 

cara yang patut......” (QS. Al-Baqarah:228)
40
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 Al-Qur’an: Al-Baqarah Ayat 228. 



 
 

64 
 

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah 

hadisnya yang artinya: 

 

 

Artinya:  

“takutlah kepada Allah dalam urusan 

perempuan, karena sesungguhnya kamu 

mengambil mereka dengan kepercayaan Allah, 

dan halal bagimu mencampuri mereka dengan 

kalimat Allah, dan diwajibkan atas kamu 

(suami) memberi nafkah dan pakaian kepada 

mereka (istri-istri)dengan cara yang sebaik-

baiknya (pantas) (HR.Muslim).”
41

 

 

Dari ayat dan hadis tersebut tidak memberikan 

ketentuan tentang kadar nafkah itu, tetapi hanya dengan 

kata-kata makruf (pantas). Ini berarti menurut keadaan 

suatu tempat dan di sesuaikan dengan kemampuan 

suami serta kedudukannya dalam masyarakat. 

 

B. Kontruksi Sosial Peter L. Berger 

1. Latar Belakang Peter L. Berger 

Peter Ludwig Berger lahir 17 Maret 1929 dan 

dibesarkan di Vienna, Austria kemudian hijrah ke 

Amerika Serikat tak lama setelah Perang Dunia II. 
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Berger adalah seorang sosiolog dan teolog Amerika 

yang terkenla karena karyanya The Social Construction 

Of Reality: a Treatise in the Sociologyof 

Knowledge(New York,1966), yang ditulisnya bersama 

Thomas Luckmann. Pada 1955 dan 1956 ia bekerja di 

Evangelische Akademie di Bad Boll, Jerman. Dari 1956 

hingga 1958 Berger menjadi Profesor muda di 

Universitas North carrolina; dari 1958 hingga 1963 ia 

menjadi professor madya di Seminary Teologi Hardford. 

Tonngak-tonggak karirnya adalah sebagai Profesor di 

New School Of social Research, University of Rutgers, 

dan Boston College. Sejak 1981 Berger menjadi 

Profesor Sosiologi dan Teologi di Universitas Boston.
42

 

Periode kedua kairnya dimulai ketika Berger 

meninggalkan tugasnya sebagai Profesor Etika Sosial di 

Hartford Seminary dan diangkat sebagai guru besar 

Sosiologi pada New School For Social Research, New 

York, merupakan pusat gerakan fenomenologis di 

amerika serikat. Slah satu tokoh gerakan fenomenologi 

                                                           
42

 Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger & 

Thomas Luckmann, Blog Akademik Petrus Andung, 2019, diakses 

pada 22 Januari 2022, 
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di bidang ilmu-ilmu sosial dan sekaligus guru besar 

adalah Alferd Schutz. Alferd Schutz dipandang oleh 

kalangan ahli sosiologi Amerika sebagai  murid Edmund 

Husserl, pendiri aliran fenomenologis di Jerman. Schutz 

berusaha memberi konteks sosial atas konsep 

“Lebenswelt” (dunia kehidupan) ciptaan Husserl. New 

School For Social Research merupakan slah satu 

lembaga University of Buffalo, yang menerbitkan 

majalah Philosophy and Phenomenological Rresearch. 

Tidak mengherankan kalau fenomenologi 

mempengaruhi alam pikiran Berger karena perguruan 

tinggi itu merupakan almamater dan sekaligus 

lingkungan kerja Berger.
43

 

Karena penguasaannya terhadap bahasa-bahasa 

Eropa (terutama bahasa Jerman), Berger mempunyai 

akses ke sumber-sumber awal sosiologi di Eropa, 

terutama karya-karya Max Weber dan Emile Durkheim. 

Di samping itu ia juga mempunyai akses pada sumber-

sumber awal karya sosiologi pengetahuan seperti karya-

karya Max Scheler, yang juga digunakan oleh Karl 

Menheim (1893-2947), yang kemudian menulis karya-

                                                           
43

 Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, Tafsir Sosial atas 

Kenyataan (Jakarta :LP3ES, 1990), xii 
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karyanya tentang sosiologi pengetahuan dalam Bahasa 

Inggris dan digunakan di kalangan sosiologi amerika. 

Dengan bantuan literature eropa kontinental yang 

dikuasai oleh para pakar di New School akhirnya Berger 

membangun penilaian atas situasi ilmu-ilmu sosial di 

Amerika. 

Sementara Thomas Luckmann lahir 14 Oktober 

1927 di Slovenia. Luckmann adalah sosiolog 

berkebangsaan Amerika keturunan Austria. Ia 

menghabiskan pendidikan di Eropa  dan juga US. 

Bidang kajian utama Luckmann adalah sosiologi 

komunikasi, sosiologi pengetahuan, sosiologi agama dan 

filsafat ilmu. Sejak 1984 ia telah menjadi Profesor 

Emeritus di University of Constance di Jerman. Ia 

dididik di Universitas Wina dan Inssbruck dan (seperti 

Berger) di The New School for Social Research di New 

York. Luckman juga adalah tokoh utama dalam 

pengembangan ilmu-ilmu sosial. Ia juga berperan dalam 

pengembangan teoritis dan metodologis terutama dalam 

filsafat dan sosiologi. Karya-karya tertentu termasuk dua 

buku dengan Berger. Kontruksi Realitas Sosial (1966) 

dan Modernitas, Pluralisme dan Krisis Makna (1995) 

serta struktur tentang kehidupan Dunia (1982) bersama-
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sama dengan rekannya Alfred Schutz. Karenaitu, Schutz 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Luckman 

dan karyanya disebutkan secara luas dalam bukunya 

Kontruksi sosial Reality.
44

 

 

2. Kontruksi Sosial Peter l. Berger 

Kontruksi Sosial merupakan teori sosiologi 

kontemporer, dicetuskan oleh Peter L. Berger dan 

Thomas Luckmann. Teori ini merupakan suatu kajian 

teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan 

(penalaran teoritis yang sistematis), bukan merupakan 

suatu tinjauan historis mengenai perkembangan disiplin 

ilmu. Pemikiran  Berger dan Luckmann dipengaruhi 

oleh pemikiran sosiologi lain, seperti schutzian tentang 

fenomenologi, Weberian tentang makna-makna 

subjektif, Durkhemian–Parsonian tentang struktur, 
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pemikiran Marxian tentang dialektika, serta pemikiran 

Herbert Mead tentang interaksi simbolik.
45

 

Pendekatan kontruksi sosial berkembang pada 

abad 20. Pendekatan yang kemudian berkembang pesat 

pada tahun 1970 an ini banyak dipengaruhi oleh ide-ide 

Foucault, yang kemudian disebut konstruksionisme 

sosial, sosio-konstruksionisme, atau non-esensialisme. 

Pendekatan kontruksi sosial lahir dari beberapa sumber, 

seperti interaksionisme sosial, antropologi simbolik, dan 

para ilmuwan. 
46

  

Peter L.Berger dan Thomas Luckman pertama 

kali memperkenalkan konstruksi realitas sosial pada 

tahun 1966. Mereka mendefinisikan teori konstruksi 

sosial sebagai teori yang menggambarkan proses sosial 

melalui tindakan dan interaksinya, setiap individu 

menciptakan terus menerus realitas yang dimiliki dan 

dialami bersama secara subjektif.
47
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Teori kontruksi sosial merupakan hasil upaya 

Berger untuk menegaskan kembali persoalan esensial 

dalam sosiologi pengetahuan cabang sosiologi yang 

dianggap mereka telah  kehilangan arah. Teori kontruksi 

sosial berupaya menjawab persoalan sosiologi 

pengetahuan seperti, bagaimanakah proses 

terkontruksinya realitas dalam benak individu? 

Bagaimanakah sebuah pengetahuan dapat terbentuks di 

tengah-tengah masyarakat?
48

 

Secara garis besar jawaban yang diberikan teori 

konstruksi sosial terhadap persoalan-persoalan sosiologi 

pengetahuan, juga menjadi relevan bagi persoalan 

disparitas paradigmatik dalam tubuh ilmu sosiologi 

secara umum. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang 

diajukan Berger untuk menggariskan batasan-batasan 

sosiologi pengetahuan yang lebih memadai, melibatkan 

pertanyaan tentang bagaimana peran masyarakat dalam 

mengobyektifasi realitas dalam kesadaran manusia? 

Dan, begitu juga sebaliknya, dimanakah peran manusia 

dalam dalam membangun pengetahuan yang 

berkembang di masyarakat? 
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Menurut Berger, pengetahuan hidup sehari-hari 

para anggota masyarakat berakar dari kondisi 

materiilnya sebagai makhluk biologis. Sebagai makhluk 

yang memiliki insting dan kebutuhan biologis, persoalan 

paling mendasar bagi manusia dalam kodrat biologisnya 

adalah, bagaimana caranya memenuhi kebutuhan–

kebutuhan yang menunjang keberlangsungan hidupnya? 

Bagaimana dirinya bisa mmmencapai keteraturan atau 

rasa aman di dalam hidupnya? Tetapi berbeda dengan 

binatang, manusia tidak memiliki insting bawaan yang 

memberikannya arah bagaimana untuk memenuhi 

kebutuhannya tersebut. Manusia adalah makhluk tidak 

sesempurna binatang, tidak memiliki ekosistem yang 

alami, dan dengan kata lain dalam istilah 

eksistensialisme Sartre manusia “terkutuk bebas”. 

Manusia adalah makhluk yang memiliki 

kesadaran yang terlampau bebas dalam  memberikan 

pemaknaan kepada kenyataan yang dihadapinya. 

Kesadaran manusia ini memaknai dirinya dan objek-

objek dalam kehidupannya berdasarkan sifat-sifat yang 

di dapatnya atau sensasi yang dialaminya saat 

berhubungan dengan objek tersebut. Misalkan si X 

terluka dan berdarah dan merasakan gejolak emosi sakit 
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dari luka tersebut, maka kesadarannya akan cenderung 

menghubungkan rasa sakit dengan cairan berwarna 

merah yang mengucur dari lukanya. Semua hal yang 

memiliki warna merah mungkin akan menjadi elemen 

yang mencitrakan kesakitan di benak X.  

Tetapi dalam kehidupan manusia yang setiap saat 

merasakan sensasi karena terus berhubungan dengan 

objek diluar dirinya, dapat dibayangkan bagaimana 

maknamakna akan terus mengalir dalam kesadarannya. 

Untuk satu objek saja, misalkan api bisa mendapatkan 

banyak makna sekaligus  yang saling berkontradiksi. 

Api melindungi, sekaligus menyakitkan. Kesadaran 

manusia tak memiliki arah, dan sifat dari kesadarannya 

mengutuknya di dalam ketidakpastian dan 

ketidaktentraman.  

Di dalam dunia yang diliputi ketidakpastian ini, 

manusia merupakan makhluk yang secara instingual 

berorientasi pragmatis dalam mencari keamanan untuk 

hidupnya. Dengan kata lain, manusia secara alami 

merupakan makhluk yang konservatif. Ketika tindakan 

manusia dirasakan bisa memenuhi salah satu kebutuhan 

mendasarnya, mislakan, memetik apel di pohon untuk 

dimakan, maka manusia akan terus mengulang tindakan 
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tersebut dan menjadikannya sebuah kebiasaan. Sebuah 

kebiasaan dapat melindungi manusia dari ketidakpastian. 

Apabila bagi manusia tindakan yang sudah 

dibiasakannya itu sudah memerikan kenyamanan, tentu 

ia tak harus melakukan tindakan yang lain untuk 

mengenyangkan perutnya di dunia yang sarat akan 

ketidakpastian ini. Pada dasarnya, bagi manusia , 

memilih lagi atau mencoba hal baru adalah tindakan 

yang menakutkan, sementara rutinitas menyediakan 

kenyamanan psikologis bagi manusia. 

Dalam kehidupan sosialnya, kecenderungan 

manusia untuk merepetisi tindakannya inilah yang 

mengawali terbentuknya sebuah institusi. Ketika 

sekelompok manusia mengerjakan apa yang mereka bisa 

untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka bersama, 

misalkan A mencari buruan, B mencari air, C menjaga 

kediaman mereka, dan mereka merasa berhasil 

memenuhi kebutuhannya, maka perlahan mulai 

timbullah sebuah persepsi kolektif akan diferensiasi 

kerja. Dalam institusinya, A menjadi terkait dengan 

tugas buruan, B dengan tugas mencari air, dan C 

menjaga kediaman. Sekelompok manusia tersebut akan 

cenderung menjaga diferensiasi peranan ini, karena 
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terlalu beresiko untuk mencoba pola baru. Kontrol sosial 

pun muncul dari proses institusionalisasi ini. Ketakutan 

untuk mencoba hal lain yang membuat sekelompok 

manusia itu mendirikan ketentuan-ketentuan yang tak 

boleh dilanggar.
49

 

Bagi Berger dan Luckman masyarakat 

merupakan kenyataan objektif, dan sekaligus kenyataan 

subjektif. Sebagai kenyataan objektif, individu berada 

diluar diri manusia dan berhadap-hadapan dengannya. 

Sedangkan sebagai kenyataan subjektif, individu berada 

di dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan. Individu adalah pembentuk masyarakat, dan 

masyarakat adalah pembentuk individu. Maka itu 

kenyataan sosial bersifat ganda dan bukan tunggal, yaitu 

kenyataan objektif dan sekaligus subjektif. 

Masyarakat sebagai kenyataan objektif, menurut 

Berger dan Luckman terjadi melalui pelembagaan dan 

legitimasi. Pelembagaan (institusionalisasi), terjadi dari 

aktivitas yang dilakukan individu-individu manusia dan 

dilakukan karena mereka tidak memiliki dunia sendiri, 

serta harus membangun dunianya sendiri. Ini karena 
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manusia menempati kedudukan yang khas, yang berbeda 

dengan binatang. Artinya manusia tidak memiliki dunia 

seperti halnya dunia binatang yang terbatas pada suatu 

distribusi geografis yang khas bersifat tertutup. 

Adapun Berger dan Luckman menyatakan bahwa 

hubungan antara manusia dan lingkungannya bercirikan 

keterbukaan dunia sehingga memungkinkan manusia 

melakukan berbagai aktifitas. Adanya keterhubungan 

manusia dengan lingkungannya seperti itu, membuat ia 

mengembangkan dirinya bukan berdasarkan naluri tetapi 

melalui banyak macam kegiatan terus menerus penuh 

variasi. Maka itu dalam mengembangkan dirinya 

manusia tidak hanya berhubungan dengan timbal balik 

dengan lingkungan alam tertentu tetapi jugadengan 

tatanan sosial dan budaya yang spesifik yang 

dihubungkan melalui perantaraan orang-orang yang 

berpengaruh (significant-others). Perkembangan 

manusia sejak kecil hingga dewasa memang sangat 

ditentukan secara sosial.
50
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3. Dialektika Proses Eksternalisasi, Objektivasi, 

dan Internalisasi 

Berger and Luckmann  menggunakan proses 

dialektis yang dialami oleh manusia melalui tiga 

momen; eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. 

Momen-momen tersebut tidak selalu berlangsung dalam 

suatu urutan waktu, namun masyarakat dan tiap 

individu yang menjadi bagian darinya secara serentak 

dikarakterisasi oleh ketiga momen itu, sehingga analisa 

dari masyarakat harus melalui tiga momen tersebut. 

a. Proses Eksternalisasi 

Eksternalisasi merupakan proses awal dalam 

kontruksi sosial. Ia merupakan momen adaptasi diri 

dengan dunia sosio kultural.  Dalam momen ini, sarana 

yang digunakan adalah bahasa dan tindakan. Manusia 

menggunakan bahasa untuk melakukan adaptasi dengan 

dunia sosio kulturalnya dan kemudian tindakannya juga 

disesuaikan dengan dunia sosio kulturalnya. Pada 

momen ini terkadang dijumpai orang yang mampu 

beradaptasi dan juga ada yang tidak mampu 

beradaptasi. Penerimaan dan penolakan tergantung dari 
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mampu atau tidaknya individu untuk menyesuaikan 

dengan dunia sosio-kultural tersebut. 
51

 

Manusia secara biologis dan sosial terus tumbuh 

dan berkembang, karenanya ia terus belajar dan 

berkarya membangun kelangsungannya. Upaya 

menjaga eksistensi  itulah yang kemudian menuntut 

manusia menciptakan tatanan sosial. Jadi, tatanan sosial 

merupakan produk manusia yang berlangsung terus 

menerus sebagai keharusan antropologis yang berasal 

dari biologis manusia. Tatanan sosial itu bermula dari 

eksternalisasi, yakni; pencurahan kedirian manusia 

secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam 

aktivitas fisis maupun mentalnya. Masyarakat sebagai 

realitas objektif menyiratkan pelembagaan di dalamnya. 

Proses pelembagaan (institusionalisasi) diawali oleh 

eksternalisasi yang dilakukan berulang-ulang sehingga 

terlihat polanya dan dipahami bersama yang kemudian 

menghasilkan pembiasaan (habitualisasi). Habitualisasi 

yang telah berlangsung memunculkan pengendapan dan 
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tradisi.  Pengendapan dan tradisi ini kemudian 

diwariskan ke generasi sesudahnya melalui bahasa.
52

 

Sebagai sosok makhluk hidup yang senantiasa 

berdialektika dengan lingkungan sosialnya, manusia 

tentu akan melampaui momen eksternalisasi dalam 

kehidupan sosialnya. Dengan kata lain manusia akan 

melakukan adaptasi diri terhadap lingkungan sosialnya. 

Realitas sosial, kendati merupakan hasil dari aktivitas 

manusia, akan tetapi dalam momen ini manusia 

menghadapkan dirinya sendiri seakan-akan ia bersifat 

eksternal atau sesuatu yang berada diluar diri manusia. 

Dalam proses eksternalisasi, mula-mula 

sekelompok manusia menjalankan sejumlah tindakan. 

Bila tindakan-tindakan tersebut dirasa tepat dan berhasil 

menyelesaikan persoalan mereka bersama pada saat itu, 

maka tindakan tersebut akan diulang-ulang. Setelah 

tindakan-tindakan itu mengalami mengalami 

pengulangan yang konsisten, kesadaran logis manusia 

akan merumuskan bahwa fakta tersebut terjadi karena 

ada kaidah yang mengaturnya. Inilah tahapan 
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 Aimie Sulaiman, “Memahami Teori Kontruksi Sosial Peter 

L. Berger”, Society 6 no.1 (2016) 



 

79 
 

obyektifikasi dimana sebuah institusi menjadi realitas 

yang objektif setelah melalui proses ini. 
53

 

b. Proses Objektivasi 

Objektivasi adalah proses menempatkan 

fenomena diluar dirinya seakan-akan sebagai sesuatu 

yang objektif. Dalam  proses objektivasi terdapat dua 

entitas yang berhadapan, yaitu realitas diri yang 

subyektif dan realitas diluar dirinya yang obyektif. Dua 

realitas tersebut selanjutnya akan berinteraksi dengan 

intersubyektif yang menghasilkan penyadaran diri 

bahwa seseorang atau individu berada di tengah 

interaksi dengan dunia sosialnya. 
54

 

Semua aktivitas manusia yang terjadi dalam 

eksternalisasi, menurut  Berger  dan  Luckmann dapat 

mengalami proses pembiasaan (habitualisasi) yang  

kemudian mengalami pelembagaan (institusionalisasi). 

Kelembagaan  berasal  dari  proses  pembiasaan atas 

aktivitas manusia. Setiap tindakan yang sering diulangi,  

akan  menjadi  pola.  Pembiasaan,  yang berupa  pola,  

dapat  dilakukan  kembali  di  masa mendatang dengan 
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 Geger Riyanto, 110. 
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 Agus Purnomo, Islam Madura Era reformasi Konstruksi 

sosial Elite Politik tentang Perda syariat, ( Ponorogo:STAIN 

Ponorogo Press, 2014) 253. 
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cara yang sama, dan juga dapat dilakukan  di  mana  

saja.  
55

 

Hal terpenting dalam obyektivasi adalah 

signifikasi. Sebuah tanda dapat dibedakan dari 

obyektivasi-obyektivasi lainnya. Sebagai contoh, 

sebuah senjata mungkin saja semula dibuat untuk 

digunakan dalam memburu binatang, tetapi di 

kemudian hari (katakanlah dalam upacara-upacara) 

dapat menjadi satu tanda dari sikap agresif dan 

kekerasan pada umumnya.  

Maka dari itu, salah satu konsep penting yang 

ditawarkan oleh Berger ialah adanya obyektivasi dari 

tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Setiap tema 

penandaan dengan demikian menjembatani wilayah-

wilayah kenyataan, dapat didefinisikan sebagai sebuah  

simbol, dan modus linguistik dengan apa transendensi 

seperti itu dicapai.
56
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c. Proses Internalisasi 

Internalisasi adalah peresapan kembali realitas 

obyektif diluar diri manusia kedalam diri individu 

secara subyektif. Keberhasilan proses peresapan 

kembali tersebut sangat bergantung kepada simetri 

antara dunia obyektif masyarakat dengan dunia 

subyektif individu yang dipengaruhi berbagai 

pemahaman, kesadaran, dan latar belakang masing-

masing individu. Oleh karena itu internalisasi 

dinyatakan sebagai proses identifikasi diri ditengah 

kehidupan sosialnya.
57

 

Melalui Internalisasi, manusia menjadi produk 

dari pada (dibentuk oleh) masyarakat. Internalisasi 

memiliki fungsi mentransmisikan institusi sebagai 

realitas yang berdiri sendiri terutama kepada anggota-

anggota masyarakat baru, agar institusi tersebut tetap 

dipertahankan dari waktu ke waktu meskipun anggota 

masyarakat yang mengonsepsikan institusi sosial itu 

sendiri juga terus mengalami internalisasi, agar ststus 

obyektifitas sebuah institusi dalam kesadaran mereka 

tetap kukuh.
58
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Internalisasi terjadi melalui mekanisme 

sosialisasi. Dalam hal ini, Berger mengikuti teori Mead 

dari aliran Interaksionisme Simbolik. Manusia hidup 

dalam institusi yang mengatur posisinya dan posisi ego-

ego lain. Perilaku dan tindakan manusia ditengah 

konteks sosialnya menunjukkan perannya. Karena itu 

perilaku manusia ditengah konteks sosialnya selalu 

bersifat simbolik, merujuk kepada sebuah pesan atau 

makna. Seorang manusia yang belum mengenal kaidah-

kaidah atau tatanan dari sebuah institusi bisa 

mempelajarinya melalui tindakan atau perilaku ego-ego 

lain yang sifatnya simbolik.
59

 

Anak yang baru lahir, mengalami sosialisasi 

dengan memperhatikan bagaimana significant others, 

yaitu orang tuanya dan orang-orang lain yang dekat 

dengannya saling berinteraksi dan menjalankan peran 

sosialnya. Interaksi di perlakonan peranantara para 

significant others ini mengenalkan anak kepada 

definisi-definisi paling mendasar dari sebuah situasi 

sosial tertentu. Lalu anak tersebut menjalani tiga fase, 

yaitu Preparatory Stage, Play Stage, dan Game Stage 
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yang menunjukkan bahwa anak tersebut sedang 

mengalami sosialisasi dan membangun pemahaman 

tentang dirinya dan dunianya. Sosialisasi kepada anak 

pada jangka usia penyerapan aktif ini merupakan 

sosialisasi primer. 

Dalam sosialisasi primer, seorang anak 

dikenalkan dengan pemaknaan yang paling mendasar 

ayah ontologis tentang dirinya dan dunianya. Setelah ia 

dewasa, ia akan terus mengalami sosialisasi, tetapi 

sosialisasi yang dialaminya tidak mencangkup hal-hal 

yang sifatnya ontologis sebagai pada sosialisasi primer. 

Ini adalah sosialisasi sekunder, contohnya sosialisasi 

yang mengajarkan kepada seorang karyawan baru 

tentang perannya diperusahaan yang baru ia masuki. 

Bila sosialisasi primer adalah sosialisasi yang 

dijalankan seorang anak untuk menjadi anggota 

masyarakat, sosialisasi sekunder adalah proses 

memperkenalkan sebuah sektor baru dalam kehidupan 

sosial kepadanya. Semua sosialisasi sekunder harus 

mengikuti pola yang telah dibentuk dari sosialisasi 

primer. Melalui internalisasi, realitas sosial yang 

objektif diluar manusia (sebagai institusi) menjadi 

realitas yang juga objektif di dalam manusia (sebagai 
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bagian dari kesadaran). Melalui internalisasi, realitas 

sosial menjadi sesuatu yang taken for granted diterima 

tanpa dipersoalkan bagi manusia. Masyarakat sebagai 

realitas sosial, diterima begitu saja sebagai fakta yang 

berada diluar diri manusia. 
60

 

Untuk mempertahankannya, sebuah institusi 

harus dilandasi legitimasi. Legitimasi meletakkan 

justifikasi kognitif atau penjelasan berdasarkan 

pembuktian logis mengenai relevansi dari sebuah 

institusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

menyoal institusi tersebut, saat institusi itu mulai dirasa 

kurang atau tidak relevan dalam menjawab persoalan-

persoalan yang timbul. Misalkan pada masyarakat 

sebuah desa, timbul pertanyaan pada benak anak-anak 

mudanya, mengapa warga desa harus melakukan ritual 

di bawah pohon beringin setiap saatnya? Ritual itu bisa 

dilegitimasi dengan jawaban, karena dewa bisa 

mendatangkan wabah wereng bila warga desa tidak 

melakukannya. Buktinya sebelum melakukan ritual 

terkait, desa ini diserang oleh wabah wereng. Sebuah 

institusi dipertahankan dengan memberikan pembuktian 
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logis bahwa institusi tersebut tetap relevan untuk 

mencegah manusia jatuh kedalam kondisi yang 

mengenaskan, yaitu kekacauan.
61

 

Tedapat empat tingkatan legitimasi. Semakin 

tinggi tingkatannya menunjukkan bahwa legitimasi 

tersebut semakin koheren dan teoritis sifatnya. 

Tingkatan pertama dari legitimasi adalah bahasa. 

Bahasa merupakan representasi daripada realitas yang 

paling mendasar. Ketika teks-teks diucapkan atau 

ditulis, teks langsung menimbulkan bayangan akan 

obyek yang dirujuknya pada orang-orang yang 

membacanya tanpa perlu ditanyakan lagi mengapa 

objek tersebut dinamakan demikian. Tingkatan kedua 

dari legitimasi adalah proposisi kasar, contohnya adalah 

pepatah. Legitimasi ketiga adalah teori yang 

dirumuskan oleh anggota masyarakat yang dianggap 

fasih akan hal-hal terkait. Legitimasi yang paling 

teoritis adalah symbolic universes atau tatanan simbolik 

yang koheren. Tatanan simbolik atau  symbolic order 

ini dapat dicontohkan dengan agama atau ilmu 

pengetahuan. Agam atau paradigma mampu 

memberikan penjelasan atau interpretasi yang 
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menyeluruh dan mendasar terhadap kenyataan, mulai 

dari asumsi ontologis, pembuktian logis-logisnya, teori-

teori mengenai penyebab absolutnya, dan mungkin juga 

etika bagaimana untuk hidup di dalamnya. 
62

 

Setelah internalisasi tersebut berhasil dialami 

oleh individu, maka yang terjadi selanjutnya ialah 

tumbuhnya proses interkasi sosial yang lebih jauh dari 

sekedar sosialisasi. Individu akan berhadapan dengan 

intersubyektifitas komunikasi dalam lembaga sosialnya. 

Dengan demikian, individu hendaknya dapat 

mengunakan bahasa-bahasa atau simbol-simbol yang 

obyektif untuk mencapai kesepahaman bersama antar 

subyektifitas. 

Apabila dirangkai rumusan dari dialektika yang 

dikembangkan dalam kontruksi sosial dapat 

diformulasikan bahwa masyarakat adalah produk 

manusia, masyarakat adalah realitas obyektif dan 

manusia adalah produk masyarakat. Ketiga momentum 

tersebut berkaitan secara simultan dan tidak dapat 

dipisah-pisahkan. Mengkaji dunia sosial dan perilaku 

individu sebagai kenyataan yang hanya bertumpu pada 
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satu aspek dari ketiga momentum di atas tidaklah 

memadahi dan menyebabkan kemandegan teoritis.
63

 

Memahami dunia sosial yang sudah 

diobjektivasikan dan menghadapinya sebagai suatu 

aktivitas diluar kesadaran, belum dapat dikatakan 

sebagai internalisasi. Proses internalisasi lebih 

merupakan penyerapan kembali dunia objektif kedalam 

kesadaran sedemikian sehingga subjektif individu 

dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Macam-macam 

unsur dari dunia yang diobjektivasikan akan ditangkap 

sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui 

internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat.
64

 

Ketiga proses dalam konstruksi sosial ini 

menjadi siklus yang dialektis dalam hubungan antar 

manusia dan  masyarakat. Siklus ini berjalan secara 

terus menerus atau linier. Sehingga bisa jadi kontruksi 

sosial terhadap sesuatu hari ini berbeda dengan 

kontruksi sosial beberapa masa kedepan. Manusia 

membentuk masyarakat, namun kemudian manusia 

balik dibentuk oleh masyarakat 
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Sederhananya, eksternalisasi, obyektivasi dan 

internalisasi dalam teori konstruksi sosial dapat di 

gambarkan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Dialektika Eksternalisasi, Objekttivasi dan 

Internalisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momen Proses 

Eksternalisasi Adaptasi diri dengan dunia sosio-

kultual 

Objektivasi Interaksi diri dengan dunia sosio-

kultural 

Internalisasi 

 

Identifikasi diri dengan dunia sosio-

kultural 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM ISTRI YANG BEKERJA DI 

PONOROGO 

 

A. Eksistensi Istri yang Bekerja : Gambaran 

Umum Ponorogo 

1. Kondisi Geografis Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo terletak di wilayah barat 

Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.371,78 km2 

yang secara administratif terbagi ke dalam 21 

Kecamatan dan 305 desa/ kelurahan. Menurut kondisi 

geografisnya, Kabupaten Ponorogo terletak antara 

111º17’ – 111º52’ Bujur Timur (BT) dan 7º49’ – 8º20’ 

Lintang Selatan (LS) dengan ketinggian antara 92 

sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut yang 

dibagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi 

yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pudak dan 

Ngebel dan tujuh belas Kecamatan lainnya merupakan 

daerah dataran rendah. 
1
 

Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo 

bervariasi mulai daratan rendah sampai pegunungan. 

                                                           
1
 Modul Rencana Progam Investasi Jangka Menengah Bidang 

Cipta Karya Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2021, 1. 
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Berdasarkan data yang ada, sebagian besar wilayah 

Kabupaten Ponorogo yaitu 79% terletak di ketinggian 

kurang dari 500 m di atas permukaan laut, 14,4 % 

berada diantara 500 hingga 700 m di atas permukaan 

laut dan sisanya 5,9% berada pada ketinggian di atas 

700 m. Secara topografis dan klimatologis, Kabupaten 

Ponorogo merupakan dataran rendah dengan iklim 

tropis yang mengalami dua musim kemarau dan musim 

penghujan dengan suhu udara berkisar antara 18 s/d 31 

Celcius.
2
 

Jarak Ibu Kota Kabupaten Ponorogo dengan Ibu 

Kota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) kurang lebih 200 

Km ke arah Timur Laut dan ke Ibu Kota Negara 

(Jakarta) kurang lebih 800 Km ke arah Barat. Adapun 

batas-batas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah 

sebagai berikut :  

  Utara :Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan 

dan Kabupaten Nganjuk. 

 Timur :Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten 

Trenggalek  

                                                           
2
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Kabupaten 

Ponorogo dalam Angka, (Ponorogo;CV Azka Putra Pratama, 2020) 

3. 
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 Selatan : Kabupaten Pacitan  

 Barat : Kabupaten Pacitan dan Kabupaten 

Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah)  

Tabel 3.1 

Wilayah Kabupaten Ponorogo 
No Kecamata

n 

Luas 

(Km2) 

Juml

ah 

Desa 

No Kecamatan Luas 

(Km2) 

Jumla

h Desa 

1 Ngrayun 18.476 11 12 Balong 5.696 20 

2 Slahung 9.034 22 13 Kauman 3.661 18 

3 Bungkal 5.401 19 14 Jambon 5.748 13 

4 Sambit 5.983 15 15 Badegan 5.235 9 

5 Sawoo 12.471 14 16 Sampung 8.061 11 

6 Sooko 5.533 6 17 Sukorejo 5.958 18 

7 Pudak 4.892 6 18 Ponorogo 2.231 19 

8 Pulung 12.755 17 19 Babadan 4.393 15 

9 Mlarak 3.720 15 20 Jenangan 5.944 17 

10 Siman 3.795 18 21 Ngebel 5.950 8 

11 Jetis 2.241 14     

Jumlah 137.178 307 

  Sumber :RPIJM Kabupaten Ponorogo 2017-2021 

Sesuai tabel 3.1 secara administratif wilayah 

Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi, 21 kecamatan 

serta 307 kelurahan dan desa, 947 dusun/ lingkungan, 

2.272 rukun warga (RW) dan 6.842 rukun tetangga 

(RT). 
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Kota Ponorogo berada pada ketinggian antara 

100-199 meter di atas permukaan air laut dengan 

kondisi lahan yang hampir 90% landai atau datar. 

Dengan kemiringan rata-rata dibawah 10% maka dapat 

dikatakan bahwa Kota Ponorogo tidak mempunyai 

kendala untuk berkembang secara ekspansive terutama 

bila ditinjau dari segi topografi. Terdapat beberapa 

sungai utama yang mengalir dan memperngaruhi sistem 

tata air dan secara tidak langsung mempengaruhi pola 

perkembangan kota tersebut yaitu Sungai 

Cokromenggalan, Sungai Mangkungan, Sungai Bibis, 

Sungai Gendol, Sungai Keyang, Sungai Genting, 

Sungai Sungkur dan Sungai Sekayu. Luas Kota 

Ponorogo 5.119.905 ha secara umum masih didominasi 

oeh areal persawahan (lebih dari 50% dari luas total 

Kota Ponorogo). Peruntukan dominan kedua setelah 

sawah adalah untuk perumahan dan pekarangan, serta 

ladang dan tegal.
3
 

 

 

                                                           
3
Profil Kabupaten Ponorogo di 

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id diakses pada 5/11/2022 pukul 

19.00) 

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/
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2. Kondisi Sosial Agama dan Ekonomi  Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo dikenal dengan julukan 

Kota Reog atau Bumi Reog karena daerah ini 

merupakan daerah asal dari kesenian Reog.. selain 

dikenal dengan Kota Reog, Kabupaten Ponorogo selain 

dikenal dengan julukan Kota Reog juga dikenal dengan 

julukan Kota Santri karena terdapat banyak sekali 

Pondok pesantren mulai dari salaf hingga modern. 

Ponorogo sebagai kota dengan banyak pondok 

pesantren, berdasarkan data PDPP (Pangkalan data 

Pondok Pesantren) Kementrian Agama Ponorogo 

mempunyai sebanyak 93 Pondok Pesantren.
4
 Angka ini 

merupakan angka dengan jumlah pondok pesantren 

terbanyak di wilayah karesidenan Madiun. Salah satu 

pondok pesantren yang terkenal adalah Pondok Modern 

darussalam Gontor yang terletak di Desa Gontor 

Kecamatan Mlarak. 

Agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten 

Ponorogo beragam. Menurut data dari Badan Pusat 

Statistik dalam Sensus Penduduk tahun 2010, 

penganut Islam berjumlah 839.127 jiwa (98,11%), 

                                                           
4
https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=35 

(diakses pada tanggal 5/11/2021 pukul 05.00) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Agama
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=35


 
 

94 
 

Kristen berjumlah 2.864 jiwa (0,33%)Katolik berjumlah 

2.268 jiwa (0,27%), Buddha berjumlah 261 jiwa 

(0,03%),  Hindu berjumlah 82 jiwa (0,01%),  Kong Hu 

Cu berjumlah 14 jiwa (0,002%), agama lainnya 

berjumlah 25 jiwa (0,003%), tidak terjawab dan tidak 

ditanyakan berjumlah 10.640 jiwa (1,24%).
5
 

Kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat 

Ponorogo dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat-

istiadat masyarakat Jawa Tengah. Beberapa budaya 

masyarakat Ponorogo adalah Larung Risalah Doa, 

Grebeg Suro, dan Kirab Pusaka. Masyarakat Ponorogo 

memiliki adat-istiadat yang sangat khas 

yaitu, becekan  (suatu kegiatan dengan mendatangi dan 

memberikan bantuan berupa bahan makanan; beras, 

gula, dan sejenisnya kepada keluarga, tetangga atau 

kenalan yang memiliki hajat pernikahan atau khitanan) 

dan sejarah (silaturahmi ke tetangga dan sanak saudara 

pada saat hari raya Idulfitri yang biasanya dilakukan 

dengan mendatangi rumah orang yang berumur lebih 

tua).
6
 

                                                           
5
 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo,) diakses 

pada 05/03/2022 pukul 20.18) 
6
 Ibid. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kristen
https://id.wikipedia.org/wiki/Katolik
https://id.wikipedia.org/wiki/Buddha
https://id.wikipedia.org/wiki/Hindu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kong_Hu_Cu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kong_Hu_Cu
https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Khitanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Idulfitri
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo
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Dari sisi perekonomian daerah kota Ponorogo 

telah mempunyai fasilitas perdagangan yang lengkap, 

fasilitas tersebut berupa pasar dan pertokoan yang 

terkonsentrasi di pusat kota. Khususnya Pasar Kota 

Ponorogo seperti Pasar Legi di Desa Banyudono, Pasar 

Pon di Desa Mangunsuman dan pasar yang ada di Desa 

Tonotan . Selain menyediakan kebutuhan pokok sehari-

hari, keberadaan pasar tersebut juga penting dalam 

rangka menunjang kegiatan sistem koleksi – distribusi 

terhadap barang-barang kebutuhan penduduk dan 

beberapa komoditi pertanian yang dihasilkan oleh Kota 

Ponorogo dan wilayah sekitarnya. Sedangkan fasilitas 

perdagangan yang berupa pertokoan terutama banyak 

terkonsentrasi di Desa Mangkujayan, Tamanarum, 

Tambakjayan, dan Bangunsari. Hanya saja untuk 

memenuhi kebutuhan akan barang-barang kebutuhan 

yang sifatnya tersier seperti peralatan elektronik , 

otomotif dan sebagainya, penduduk selain pergi ke Kota 

Ponorogo sendiri juga pergi ke kota besar lainnya 

seperti Madiun bahkan Surabaya.
7
 

                                                           
7
 Profil Kabupaten Ponorogo di 

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id diakses pada 5/11/2022 pukul 

19.00 

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/
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Dari sisi Keuangan daerah,berdasarkan data 

yang ada, diperoleh urutan kecamatan dengan PDRB 

tertinggi yaitu: 

1) Kecamatan Ponorogo      : Rp 78.946.251.970,- 

2) Kecamatan Babadan  : Rp 61.244.743.980,- 

3) Kecamatan Jenangan  : Rp 50.167.829.760,- 

4) Kecamatan Siman  : Rp 37.556.560.940,- 

 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa perlu 

adanya penyebaran kegiatan yang  nantinya bisa 

mengangkat wilayah lain yang ada di sekitar Kota 

Ponorogo. PDRB di Kota Ponorogo sangat tinggi 

karena ditunjang adanya kegiatan industri pengolahan 

besar/sedang yang banyak terpusat di kecamatan 

Ponorogo serta sektor-sektor yang lain seperti 

perdagangan, hotel dan restoran serta jasa perbankan. 

Produk domestik bruto (PDRB) tertinggi pada 

tahun2019 adalah sektor pertanian dengan pendapatan 

3,41 triliun dan teredah adalah pengadaan listrik dan 
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gas dengan pendapatan 13,11 miliar. Upah 

minimum pada tahun 2021 adalah Rp1.938.321.
8
 

Sektor andalan/potensi daerah adalah 

perdagangan dan pertanian. Mata pencaharian di Kota 

Ponorogo sebagian besar 
9
: 

• Pegawai Negeri/TNI : 16.732 (jiwa) 

• Pegawai Perusahaan Swasta : 17.471 (jiwa) 

• Pedagang/Pengusaha : 28.355 (jiwa) 

• Petani/Peternak : 27.755 (jiwa) 

• Lainnya : 81.409 (jiwa) (penggalian, listrik, 

konstruksi, angkutan, pensiunan) 

 

3. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)  

Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo 

pada bulan September 2020 menurut hasil 

Sensus Penduduk (SP2020) adalah sebanyak 949,32 

ribu jiwa. Komposisi penduduk berdasar kesesuaian 

alamat domisili dengan Kartu Keluarga (KK) 

adalah 95,81% atau 909,50 ribu penduduk 

berdomisili sesuai Kartu Keluarga (KK) dan 4,19% 

atau 39,82 ribu penduduk berdomisili tidak sesuai 

                                                           
8
 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo,) diakses 

pada 05/03/2022 pukul 20.18) 
9
 Profil Kabupaten Ponorogo 

https://id.wikipedia.org/wiki/Upah_minimum_provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Upah_minimum_provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo
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Kartu Keluarga (KK). Jumlah penduduk laki-laki 

sebesar 474,26 ribu jiwa (49,96%), dan jumlah 

penduduk perempuan mencapai 475,06 ribu jiwa 

(50,04%). Rasio jenis kelamin Kabupaten Ponorogo 

Tahun 2020 sebesar 99, yang berarti terdapat 99 laki-

laki di setiap 100 perempuan. 
10

 

 

Tabel 3.2 

Jumlah Penduduk 2018-2020
11

 

 

Penduduk 

dan Jenis 

Kelamin 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis 

Kelamin di Kabupaten Ponorogo 

(Jiwa) 

2018 2019 2020 

Laki-Laki 435.169 435.618 474.257 

Perempuan 435.536 435.752 475.061 

Jumlah 870.705 871.370 949.318 

 

                                                           
10

  https://ponorogokab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/33/hasil-

sensus-penduduk-2020-Kabupaten-ponorogo-.html. Diakses pada 

tanggal 12 Februari 2022 
11

 https://ponorogokab.bps.go.id/indicator/12/65/1/jumlah-

penduduk-menurut-jenis-kelamin-di-kab-ponorogo.html Diakses 

pada Tanggal 12 Februari 2022 

https://ponorogokab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/33/hasil-sensus-penduduk-2020-kabupaten-ponorogo-.html
https://ponorogokab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/22/33/hasil-sensus-penduduk-2020-kabupaten-ponorogo-.html
https://ponorogokab.bps.go.id/indicator/12/65/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-di-kab-ponorogo.html
https://ponorogokab.bps.go.id/indicator/12/65/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-di-kab-ponorogo.html
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Dari data di atas  bisa kita lihat bahwa jumlah 

laki-laki dan perempuan di Ponorogo ternyata lebih 

besar jumlah penduduk perempuan. Ini menunjukkan 

bahwa sumber daya manusia di Ponorogo khususnya 

perempuan sangat banyak. Dari 475.061 jiwa penduduk 

perempuan tentunya berpotensi untuk menjadi pekerja 

di berbagai sektor terlepas dari statusnya yang telah 

menikah atau belum. Jika di rinci lagi persebaran 

penduduk laki-laki dan perempuan di ponorogo sebagai 

berikut: 

Tabel 3.3 

Proyeksi Penduduk ( Laki-Laki dan 

Perempuan) Ponorogo
12

 

Kecamatan Proyeksi Penduduk (Perempuan & Laki-Laki) 

(Jiwa) 

2018 2019 2020 

NGRAYUN 56 683,00 56 756,00 56 816,00 

SLAHUNG 49 288,00 49 217,00 49 134,00 

BUNGKAL 34 638,00 34 636,00 34 625,00 

SAMBIT 35 588,00 35 538,00 35 478,00 

SAWOO 53 560,00 53 341,00 53 110,00 

                                                           
12

 https://ponorogokab.bps.go.id/indicator/12/28/1/proyeksi-

penduduk-perempuan-laki-laki-.html Diakses pada tanggal 12 

Februari 2022 

 

https://ponorogokab.bps.go.id/indicator/12/28/1/proyeksi-penduduk-perempuan-laki-laki-.html
https://ponorogokab.bps.go.id/indicator/12/28/1/proyeksi-penduduk-perempuan-laki-laki-.html
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SOOKO 21 994,00 21 990,00 21 980,00 

PUDAK 9 362,00 9 714,00 9 793,00 

PULUNG 48 875,00 46 913,00 46 942,00 

MLARAK 37 072,00 37 135,00 37 187,00 

SIMAN 43 402,00 43 560,00 43 704,00 

JETIS 28 885,00 28 822,00 28 751,00 

BALONG 41 472,00 41 399,00 41 316,00 

KAUMAN 38 653,00 38 429,00 38 198,00 

JAMBON 39 086,00 39 046,00 38 997,00 

BADEGAN 29 415,00 29 413,00 29 402,00 

SAMPUNG 35 319,00 35 201,00 35 075,00 

SUKOREJO 51 213,00 51 344,00 51 462,00 

PONOROGO 77 888,00 78 215,00 78 525,00 

BABADAN 66 877,00 67 323,00 67 756,00 

JENANGAN 53 581,00 53 762,00 53 932,00 

NGEBEL 19 584,00 19 616,00 19 642,00 

KAB 

PONOROGO 

870 705,00 871 370,00 871 825,00 

 

Berdasarkan data dalam buku Kabupaten 

Ponorogo Dalam Angka 2020 yang di keluarkan oleh 

BPS  bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut 

tingkat pendidikan dan jenis kelamin Desember 2018 

sebagai berikut
13

 : 

                                                           
13

 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Kabupaten 

Ponorogo dalam Angka, (Ponorogo;CV Azka Putra Pratama, 2020) 

16. 
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      Tabel 3.4 

Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan 

dan Jenis Kelamin Desember 2018 

 

Tingkat Pendidikan 

2018 

Laki-

Laki 

Perempuan Jumlah Total 

Sampai dengan SD 54 2 56 

SMP/Sederajat 160 7 167 

SMA/Sederajat 1274 486 1760 

Diploma I,II/Akta I,II 240 316 556 

Diploma III, Akta 

III/Sarjana Muda 

240 703 943 

Diploma IV 14 53 67 

Tingkat 

Sarjana/Doktor/Ph.D 

3 037 2963 6000 

 

Jumlah Total 5 019 4 530 9 549 

 

    

Dari tabel 3.4 terlihat bahwa di tingkat 

pendidikan Diploma hingga tingkat sarjana/doctor 

jumlah perempuan lebih banyak. Secara tidak langsung 

menunjukkan bahwa hingga 2018 tidak sedikit PNS 

Perempuan yang berpendidikan tinggi. 

4. Persebaran banyaknya TKI/TKW ke Luar Negeri 

Banyaknya TKI/TKW asal Ponorogo yang ke 

luar negeri tentunya dengan berbagai pertimbangan dan 
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alasan hingga akhirnya memutuskan meninggalkan 

negeri untuk mencari pekerjaan. Gaji yang lebih tinggi 

tentu juga sangat menggiurkan bagi warga Ponorogo 

yang mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak. 

Selain itu UMR Ponorogo yang dirasa masih rendah 

seberapa lama pun bekerja tentu tidak akan mampu 

seimbang dengan gaji TKI/TKW di luar negeri. Itulah 

mengapa akhirnya sangat banyak masyarakat 

khususnya Ponorogo yang memilih untuk menjadi 

TKI/TKW di luar negeri. 

Berdasarkan data dari BNP2TKI Provinsi Jawa 

Timur menempati posisi pertma terbanyak penempatan 

pekerja migran Indonesia dengan jumlah 68.740 di 

tahun 2019.  Jika dilihat dari persebaran Kabupaten di 

Jawa Timur, Ponorogo menempati posisi terbanyak 

pertama dengan total 9.665 pekerja migran Indonesia. 

Diikuti dengan Kabupaten Blitar sebanyak 9.154 di 

tahun 2019.
14

  

Jika dilihat dari sisi status perkawinan di tahun 

2019  sebanyak 110.393 telah berstatus kawin dan 

                                                           
14

https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-

2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019(2).pdf  

(diakses pada tanggal 5/11/2021  pukul 05.15) 

https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019(2).pdf
https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019(2).pdf
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sebanyak 97.621 berstatus belum kawin. Sedangkan 

sebanyak 68.539 berstatus telah bercerai. Sehingga 

dapat disimpulkan status pekerja migran paling banyak 

adalah mereka yang berstatus telah kawin.
15

 Jika dilihat 

lebih rigid lagi persebaran tiap kecamatan di Ponorogo 

pekerja migran Indonesia di luar negeri seperti grafik 

dibawah ini: 

                          Grafik 3.5 
TKI/TKW yang Berangkat ke Luar Negeri di Kabupaten Ponorogo 

Tahun 201916 

 
                                                           

15
https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-

2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019(2).pdf  

(diakses pada tanggal 5/11/2021  pukul 05.15) 
16

 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Kabupaten 

Ponorogo dalam Angka, (Ponorogo;CV Azka Putra Pratama, 2020) 
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https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019(2).pdf
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Dari table 3.5 tersebut  dapat kita cermati bahwa 

tampak jelas jumlah tenaga kerja wanita di Ponorogo 

baik yang telah menikah maupun belum bahkan disetiap 

kecamatan adalah lebih banyak dibandingkan jumlah 

tenaga kerja laki-laki yang ke luar negeri.  

 

B. Konteks yang Melatari Istri yang Bekerja 

Terhadap kedudukan nafkah dari istri  

Istri yang bekerja memang hari ini sudah bukan 

sesuatu yang jarang ditemui di masyarakat kita terutama 

di Ponorogo. Tingginya jumlah tenaga kerja wanita di 

Ponorogo juga turut andil dalam banyaknya istri yang 

bekerja. Istri yang bekerja tentunya menuai dinamika 

tersendiri di dalam kehidupan keluarganya. Bagi yang 

bekerja di dalam wilayahnya dalam artian setiap hari 

masih bisa pulang ke rumah, kerap kali juga masih di 

bebankan dengan pekerjaan domestiknya. Tak hanya itu 

istri yang bekerja juga erat kaitannya dengan bagaiman 

suami mereka juga memberikan izin terhadap pekerjaan 

mereka dan keputusan mereka untuk akhirnya memilih 

bekerja. 

Semua responden dalam tulisan ini adalah 

perempuan yang sudah menikah (istri) yang memilih 
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dan memutuskan untuk bekerja. Istri yang dimaksud 

disini adalah seorang istri yang masih memiliki suami, 

yang dimaksud dalam  hal ini adalah bukan seorang 

single mother. Usia responden berkisar 28-50 tahun. 

Responden paling muda lahir pada tahun 1994 dan 

responden paling tua lahir pada 1971.Semua responden 

memiliki latar belakang pendidikan dan profesi yang 

berbeda. Pada awalnya penulis mempunyai sembilan 

referensi responden yang dipilih memenuhi kriteria. 

Data ini penulis dapatkan melalui pengalaman dan 

observasi saat bekerja di salah satu bank syariah yang 

memiliki nasabah khusus perempuan serta di circle 

penulis hari ini. Akan tetapi setelah melakukan 

wawancara dengan beberapa dan berbagai proses 

pelacakan akhirnya penulis hanya mendapatkan 

Sembilan orang istri yang bekerja yang akan menjadi 

responden.akan tetapi kemudian hanya lima responden 

yang bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. 

Beberapa diantara mereka kesulitan mencari waktu 

luang dan sebagian merasa keberatan untuk di 

wawancarai dan sebagian kesulitan akses internet 

maupun transportasi. Asumsi penulis, lima responden 

ini telah cukup mewakili jawaban responden lain yang 
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belum berhasil di wawancarai, setidaknya ada dua 

pertimbangan. Pertama kelima istri yang bekerja 

memiliki strata sosial, latar belakang pendidikan, 

pekerjaan yang berbeda. Kedua data yang diperoleh dari 

mereka setidaknya telah memenuhi unsur atau variabel 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam hal ini 

sudah bertemu ragam perspektif terkait kedudukan 

nafkah dari istri itu nafkah tambahan atau definisi yang 

lain. 

Informasi yang penulis gali dari responden bisa 

dikatakan merupakan informasi yang sensitif karena 

menyangkut kehidupan rumah tangga mereka. 

Kemudian penulis berusaha meyakinkan dan mendekati 

responden bahwa informasi yang akan mereka 

sampaikan  ini sangat dibutuhkan dalam penulisan ini. 

Hal ini tentu bukan hal yang mudah. Maka dari itu 

wawancara yang penulis lakukan hanya melibatkan dua 

orang saja yaitu  responden dan penulis sebagai 

pewawancara. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

jawaban-jawaban yang dikeluarkan karena ada rasa 

tidak enak kepada suami atau keluarga yang lain. 

Sehingga di harapkan responden dapat menjawab dan 

bercerita dengan nyaman tanpa ada rasa takut salah 
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bicara dan lain sebagainya. Pendekatan secara personal 

dan meyakinkan kepada responden bahwa informasi 

yang disampaikan akan dijaga kerahasiaannya sangat 

diperlukan dalam proses wawancara ini. Tidak lain 

adalah untuk menambah kenyamanan dalam proses 

wawancara. Faktor kepercayaan responden inilah yang 

kemudian dapat penulis gunakan hingga akhirnya 

penulis dapat menggali informasi sensitif ini dengan 

detail secara langsung dari responden. Maka dari itu 

identitas nama responden menggunakan inisial agar 

terjaga kerahasiaan responden.  

Tulisan ini kemudian berhasil menggali 

informasi dari responden dengan detail melalui 

wawancara yang mendalam yang dilakukan penulis dan 

apa yang penulis ketahui selama bersama responden. 

Secara keseluruhan hasil wawancara dapat 

dikategorikan dalam tiga bagian besar yaitu pertama, 

latar belakang istri yang bekerja. Bagian ini penting 

untuk menelisik kehidupan responden sebelum saat ini. 

Kedua, terkait dengan pengetahuan umum istri yang 

bekerja terkait kedudukan nafkah dari istri. Bagian ini 

ada dua ulasan yaitu tentang pemahaman terkait nafkah 

dan tujuan mereka bekerja atau mencari nafkah. Bagian 
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ini penting karena untuk menggali pemahaman dasar 

dan apa yang menjadi tujuan responden. Ketiga, 

dialektik istri yang bekerja terkait nafkah. Dalam bagian 

ini juga ada dua ulasan yang kiranya cukup mewakili 

dialektika secara umum istri yang bekerja yaitu kaitan 

doktrin agama tentang  peran suami istri dan 

fleksibilitas peran. Dan yang terakhir tentang tuntutan 

kebutuhan rumah tangga atau sebagai aktualisasi diri 

hak perempuan sebagai manusia. Bagian ini juga dirasa 

penting karena dengan ini dapat menggali apakah 

peran-peran yang mereka laksanakan di keluarga ada 

kaitannya dengan ajaran Islam yang mereka pahami. 

Tak hanya itu bagian ini juga dapat menggali bahwa 

responden bekerja hanya sebagai aktualisasi diri atau 

memang tuntutan kebutuhan.  

1. Latar Belakang Personal Istri yang Bekerja 

Setiap orang di dalam masyarakat terlahir dalam 

kondisi dan situasi lingkungan yang berbeda-beda satu 

sama lain. Entah berbeda dalam hal keadaan sosial 

agamanya, kondisi ekonominya, pendidikannya bahkan 

pengalaman hidupnya yang pernah dialami. Tentunya 

hal ini sedikit banyak mempunyai pengaruh terhadap 

cara berpikir, tindakan dan sikapnya dalam memandang 
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sebuah permasalahan hidup. Disinilah maksud penulis 

memaparkan bagaimana latar belakang setiap 

responden yang akan penulis wawancarai. Berikut ini 

penulis paparkan latar belakang responden yang telah 

diwawancarai: 

a. Responden berinisial SNDN 

Penulis melakukan wawancara dengan 

responden berinisial SNDN di rumahnya dan disambut 

dengan hangat. Karena sebelumnya penulis dengan 

responden memang sudah saling mengenal sehingga 

proses wawancara dilakukan dengan santai dan nyaman 

serta membuat responden bercerita dengan lepas. 

Responden bernama SNDN merupakan seorang 

guru di desanya sendiri. Kebetulan dia berada dalam 

satu desa yang sama dengan penulis, sehingga penulis 

mengetahui bagaimana keseharian dari responden ini.  

Dia merupakan anak ke 4 dari 7 bersaudara yaitu terdiri 

dari 4 perempuan dan 3 laki-laki. Rata-rata pendidikan 

saudaranya adalah sampai SMP. Termasuk SNDN 

sebenarnya hanyalah tamatan SMP juga.  Awalnya dia 

diajak untuk menjadi guru ngaji di desanya, setelah itu 

diajak bersama-sama untuk mendirikan TK karena 

kebetulan memang belum ada TK disana. Akhirnya dari 
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situ terpacu untuk supaya bagaimana caranya bisa 

mengajar TK. Dari situ SNDN berkeinginan untuk 

melanjutkan sekolah setingkat SMA dengan mengikuti 

progam kejar paket C. Setelah lulus dia langsung 

mengambil kuliah di Universitas Terbuka dengan 

jurusan Pendidikan PAUD selama 4,5 tahun.   

Dia terlahir dari seorang bapak dengan 

pekerjaan serabutan, kadang jadi tukang pukul batu, 

kadang jadi kontraktor dan ibunya adalah seorang ibu 

rumah tangga yang kadang berjualan di pasar. SNDN 

meneteskan air mata ketika menceritakan tentang orang 

tuanya. Baginya kedua orang tuanya terutama adalah 

ibunya adalah orang yang paing berperan dalam 

hidupnya. Pesan ibunya ketika SNDN menikah bahwa 

dia harus turut ikut membantu perekonomian keluarga, 

tidak boleh hanya sekedar diam di rumah. Sebagai istri 

harus punya inisiatif untuk menambah pendapatan 

keluarga membantu suami.  

 Sebelum menikah ia sempat bekerja di Arab 

selama 2 tahun dan di Taiwan 3 tahun. Awal menikah 

kesibukannya hanya mengurus rumah tangga di rumah. 

SNDN bercerita bahwa dia tidak pernah terbayang akan 

menjadi seorang guru, dulu bayangan dia hanyalah 
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bahwa dia seorang istri dari petani dan takiut jika akan 

ikut berkecimpung di sawah. 

Di lingkungan asalnya keadaan keluarga sekitar 

tempat tinggal rata-rata yang bekerja mencari nafkah 

adalah suami. Akan tetapi dilingkungan dia sekarang 

dirumah suami yang ia tempati sampai hari ini, justru 

lebih banyak pencari nafkah utama adalah istri, entah 

istri bekerja diluar negeri maupun pekerjaan lainnya. 

SNDN merupakan termasuk orang berpengaruh di 

lingkungan tempat tinggalnya. Selain dia aktif di 

kegiatan desa dan sebagai seorang guru TK dan guru 

ngaji suaminya adalah seorang perangkat desa. 

 

b. Responden berinisial ERNR 

Wawancara penulis lakukan di rumah responden 

yang pada saat itu sebelum wawancara penulis 

menunggu sekitar hampir dua jam karena responden 

masih mengantar anaknya les. Saat itu hari sabtu 

sehingga responden memang sedang libur bekerja. Saat 

proses wawancara dilakukan hanya ada penulis, 

responden beserta anaknya,suaminya sedang berada di 

luar kota.  
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Responden yang bernama ERNR merupakan ibu 

muda berumur 30 tahun yang bekerja sebagai karyawan 

salah  satu  bank swasta di Ponorogo sebagai 

Community Officer. Setiap senin hingga Jumat dari pagi 

kadang hingga malam dia bekerja di bank tersebut. 

Terkadang di hari sabtu juga masuk untuk lembur. 

Suaminya sering bekerja diluar kota dan pulang 

seminggu sekali. Penulis cukup mengenal kehidupan 

responden karena dulu sempat berada dalam satu kantor 

kurang lebih dalam waktu setahun. Sehingga penulis 

secara langsung juga mengerti bagaimana keadaan dan 

kebiasaan dari ERNR.  

ERNR sebenarnya bukanlah warga Ponorogo 

asli, dia tinggal di ponorogo sekitar tahun 2016  karena 

mengikuti suaminya yang berasal dari Ponorogo. Dia 

anak terakhir dari 6 bersaudara. Rata-rata pendidikan 

saudaranya SMA, termasuk ERNR sendiri juga SMA 

meskipun sempat mengenyam pendidikan kuliah tapi 

tidak selesai karena terhalang pekerjaan. Kakak 

perempuannya yang sudah berkeluarga semuanya 

sebagai ibu rumah tangga.  

Bapaknya bekerja sebagai petani dan ibunya 

dirumah sebagai ibu rumah tangga. Orang tuanya 
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adalah alasan ERNR sampai hari ini tetap bekerja 

meskipun sudah menikah dan suaminya bisa mencukupi 

kebutuhannya. Karena ketika bapaknya meinggal, maka 

ibunya kehilangan pemasukan untuk rumah tangga. 

 Lingkungan di tempat tinggal rumahnya dulu 

sebelum menikah rata-rata adalah ibu rumah tangga 

sedangkan di lingkungan tempat tinggalnya hari ini di 

sebuah perumahan di Ponorogo rata-rata banyak istri 

yang bekerja.  

Semasa SMA dia berada di Kalimantan sambil 

membantu berjualan. Setelah lulus dari SMA dia juga 

langsung bekerja dan setelah itu bapaknya meninggal 

sehingga dia berusaha bekerja juga untuk mencukupi 

kebutuhan ibunya. Sejak itulah dia selalu memberi jatah 

kepada ibunya bahkan hingga saat ini.  

 

c. Responden berinisial MRTR 

Responden berinisial MRTR merupakan anak 

pertama berumur 46 tahun dari lima besaudara. Dia 

mengenyam pendidikan formal hingga SMP, sedangkan 

saudara-saudaranya rata-rata sampai SMA dan ada 

salah satu yang hingga sarjana.  
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Orang tuanya bekerja sebagai petani, dan ibunya  

sebagai ibu rumah tangga dan saat musim tanam dan 

panen juga bekerja sebagai buruh tani. Pendidikan 

kedua orang tuanya tidak sampai tamat sekolah dasar. 

Usia ibunya ketika menikah pun masih 14 tahun. 

Ibunya pernah bercerita di masanya perempuan yang 

sudah menstruasi banyak yang dinikahkan meskipun 

masih usia anak. MRTR meneteskan air mata ketika 

menceritakan terkait ibunya. Ibunya mengalami peran 

yang ganda dirumah dan diluar rumah. Kalau saja 

punya kesempatan bisa sekolah tinggi ibunya ingin 

sekolah bukannya menikah. Makannya ibunya sekarang 

tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena sudah terlambat. 

Maka dari itu ibunya membebaskan anak 

perempuannya untuk melakukan apa yang di inginkan. 

Dari apa yg MRTR rasakan ibunya bekerja bukan hanya 

untuk sebagai tambah-tambah, tapi hasil kerja ibunya 

lebih banyak dipakai untuk kehidupan keluarga. 

Responden MRTR merupakan seorang istri yang 

bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita 

(TKW). Sehingga penulis melakukan wawancara secara 

daring dengan video call karena kondisi yang jauh dan 

supaya penulis tetap bisa bertatapan dan melihat 
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bagaimana kondisi responden ketika diwawancarai. 

Awalnya penulis sedikit kesulitan karena mencari 

waktu yang luang dari responden, akhirnya proses 

wawancara dilakukan di malam hari ketika responden 

telah beristirahat.  

MRTR memutuskan untuk bekerja sebagai 

TKW ketika anak pertamanya masih berusia dua tahun 

hingga anaknya telah lulus SMP. Setelah itu 

memutuskan untuk dirumah.dan selama itu memiliki 

dua anak lagi. Setelah anak terakhir berusia 2 tahun dia 

kembali bekerja sebagai TKW hingga saat ini. 

Suaminya adalah seorang produsen genteng di 

rumahnya. 

Sebelum menikah MRTR sudah  pernah bekerja 

di Surabaya dan Singapura. Lingkungan teman 

sebayanya pada saat itu mengajaknya untuk bekerja 

bersam-sama. Padahal sebenarnya pada saat itu ketika 

lulus SMP ibunya menginginkan agar dia melanjutkan 

sekolah lagi. Akan tetapi dia tetap ingin bekerja di luar 

kota.  
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d. Responden berinisial DWSW 

Respondem berinisial DWSW merupakan anak 

ke tiga dari empat bersaudara. DWSW saat ini berumur 

50 tahun. Bapaknya bekerja sebagai kepala kantor pos 

dan ibunya seorang penceramah agama, guru Agama 

Islam di SMP dan juga berdagang. Ibunya adalah orang 

yang paling berkesan bagi DWSW. Pesan ibunya yang 

selalu dia ingat adalah bahwa sebagai perempuan 

jangan hanya bisa minta ke suami terus, sebagai istri 

juga bisa berinisiasi usaha yang lain. Hal ini pun juga 

menular ke DWSW, selain dia orang yang tidak enakan 

untuk terus minta suami, baginya istri tidak hanya bisa 

di belakang suami tapi di depan pun juga bisa.  

DWSW hingga saat ini telah menempuh 

pendidikan hingga strata satu. DWSW merupakan 

seorang istri yang bekerja sebagai advokat atau 

pengacara di Ponorogo. Dia beracara sudah sejak tahun 

1998 tepat tahun dimana pengambilan sumpah 

dilakukan. DWSW bercerita bahwa pada saat 

pengambilan sumpah advokat itu dia belum menikah. 

Sehingga DWSW bekerja sudah sejak sebelum 

menikah. Sebelum beracara di Ponorogo DWSW 

sempat beerja di kantor hukum yang ada di Surabaya, 
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hingga akhirnya memutuskan untuk pulang ke 

Ponorogo karena disuruh oleh ibunya. Kesehariannya 

setiap hari senin hingga Jumat bekerja dengan waktu 

yang tidak bisa ditebak. Terkadang pulang lebih awal, 

kadang juga hingga malam. Hari Jumat hingga minggu 

juga terkadang masih ada kegiatan di luar.  

Sebagai pengacara DWSW menyampaikan 

sangat sering menangani perkara perceraian. Hampir 

semuanya beralasan karena suami tidak mampu untuk 

menafkahi. DWSW mengatakan jika padahal baginya 

mencari nafkah adalah tugas bersama suami dan istri.  

Saat ini DWSW dan suaminya tinggal di sebuah 

perumahan di Ponorogo. Suaminya bekerja sebagai 

guru PNS di salah satu Madrasah Tsanawiyah di 

Ponorogo. Mereka tinggal di salah satu perumahan di 

Ponorogo. Mereka mempunyai tiga orang anak yang 

dua diantaranya berada di Pondok Pesantren di Jawa 

Tengah dan yang satu berada dirumah. 

 

e. Responden berinisial MGMH 

Responden berinisial MGMH adalah seorang 

dosen PNS di salah satu perguruan tinggi di Ponorogo. 

Dia merupakan 17 bersaudara yang bapak ibunya 
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bekerja sebagai petani. MGMH saat ini berumur 47 

tahun. Selain bertani, orang tuanya juga beternak dan 

berdagang hasil panenannya. MGMH dibesarkan di 

lingkungan yang tidak terpaku pada suatu aturan. Orang 

tua dan keluarganya mengajarkan untuk hidup yang 

mengalir begitu saja. Hidup dari apa yang diberikan 

oleh alam, dan meyakini bahwa Allah selalu memberi 

rezeki kalau orang mau bergerak. Meyakini bahwa 

bekerja adalah fitrah sebagai manusia. 

 

Suaminya dulu di awal pernikahan hanya 

mengajar dan mengabdi di pondok pesantren. Saat ini 

suaminya bekerja sebagai petani, kadang berternak 

kadang juga berjualan. Sedangkan MGMH sendiri di 

awal pernikahannya sedang menempuh kuliah dan 

bekerja serta telah mempunyai anak.  

Keluarganya aktif di organisasi masyarakat 

Nahdhatul Ulama (NU) termasuk MGMH sendiri dan 

anak-anaknya. Sehingga bisa dibilang dia merupakan 

aktifis di NU dan sangat senang bertemu dengan banyak 

orang. Termasuk ketika penulis datang di kantornya 

MGMH sangat terlihat welcome dan ceria. MGMH 
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hingga saat ini telah menempuh pendidikan hingga 

mendapatkan gelar Doktor. 

 

2. Pengetahuan Umum Istri yang Bekerja Terkait 

Nafkah 

a. Pemahaman terkait Nafkah  

Kebutuhan sandang, pangan dan papan 

merupakan sebuah kebutuhan dasar penentu 

keberlangsungan hidup keluarga. Kebutuhan keluarga 

adalah tiang utama bagi kehidupan sebuah keluarga. 

Pemenuhannya merupakan keharusan sedangkan 

kekurangannya merupakan awal dari kehancuran 

sebuah keluarga. Pemenuhan kebutuhan tersebut harus 

menjadi perhatian penting dari seluruh anggota 

keluarga.
17

 Salah satu bentuk kebutuhan itu adalah 

kebutuhan yang bersifat materi. 

Kebutuhan keluarga yang bersifat materi 

merupakan kebutuhan keluarga yang membutuhkan 

dukungan finansial (keuangan). Kebutuhan keluarga 

yang bersifat materi ini terdiri dari dua hal, yaitu 

                                                           
17

 Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi 

Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin), (Jakarta: 

Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga 

sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 60. 
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kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik. Kebutuhan 

fisik terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, 

sedangkan kebutuhan non fisik seperti biaya-biaya yang 

terkait dengan kesehatan, pendidikan, pengamanan, 

rekreasi/hiburan, dan lainnya.Kebutuhan tersebut, baik 

fisik dan non fisik membutuhkan perhatian dan 

kerjasama suami-istri. Kedua elemen utama dalam 

rumah tangga ini harus duduk bersama dalam 

merancang dan menetapkan skala prioritas yang harus 

dicapai dalam perjalanan pernikahan mereka. Dalam 

kebutuhan fisik misalnya, suami dan istri masih berada 

di awal karir mereka. Tapi bisa jadi kebutuhan papan 

menjadi prioritas ketika keduanya sudah memiliki 

tabungan yang cukup.
18

 

Demikian halnya dengan pemenuhan kebutuhan 

non fisik. Baik suami maupun istri harus merancang 

dan menetapkan prioritas kebutuhan mereka. Sebagai 

misal, biaya persalinan menjadi prioritas jika ternyata 

dalam beberapa bulan setelah perkawinan istri hamil. 

Kemudian biaya pendidikan menjadi prioritas ketika 

anak sudah mencapai usia 3-4 tahun. Demikian 

                                                           
18

 Ibid, 61.  
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seterusnya. Dalam kehidupan keluarga terkadang juga 

keadaan yang tidak bisa ditebak dalam hal jalan rezeki 

lebih mudah di suami tapi kadang lebih mudah di istri. 

Ketika jalan rezeki lebih mudah di Istri berarti dalam 

hal ini sang istri bekerja. Ketika istri bekerja, hasil 

pekerjaannya kerap kali di anggap sebagai hanya 

nafkah tambahan suami meskipun realitasnya gaji yang 

dihasilkan istri jauh lebih tinggi.  

Penulis akhirnya mendapatkan informasi dari 

responden ketika melakukan wawancara kaitannya 

dengan bagaimana perspektif atau anggapan mereka 

terkait nafkah yang dihasilkan oleh istri. Penulis sempat 

pesimis diawal wawancara dengan responden karena 

beberapa kali responden beranggapan nafkah istri 

adalah nafkah tambahan. Akan tetapi di wawancara 

selanjutnya hasilnya cukup di luar dugaan ternyata ada 

responden yang berpendapat sebaliknya, yaitu nafkah 

yang dihasilkan istri bukan nafkah tambahan akan tetapi 

bisa dibilang nafkah utama.  

SNDN menjadi salah satu yang  menganggap 

bahwa nafkah suami lah yang lebih utama, nafkah dari 

istri sifatnya hanayalah tambahan. Seperti yang 

disampaikan kepada penulis sebagai berikut: 
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“Nafkah suami lebih utama, gaji istri itu hanya 

sebagai membantulah jadi tambahan. Dan niat 

saya sebenarnya kan hanya untuk ibadah. 

Mungkin dari ibadah itu rezeki suami jadi lebih 

banyak”
19

 

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh 

MRTR, menurtnya nafkah istri adalah nafkah tambahan 

untuk suami meskipun gaji istri lebih banyak dari 

suami. Seperti yang disampaikan berikut ini: 

“nafkah dari istri ya nafkah tambahan, 

meskipun gaji lebih banyak, gaji istri adalah 

nafkah tambahan. Hasil suami wajib dikasih ke 

istri. Tapi rumah tangga kan sendiri-sendiri 

pediriannya. Misal suami tanya, gajimu piro 

buk? Aku jaluk, kaya gitu gaboleh. Tapi kalau 

istri mau ngasih itu ngga papa. Tapi urus-urusin 

uang istri ngga wajib”
20

 

Berbeda dengan pendapat responden ERNR, 

menurutnya nafkah dari istri itu bukan tambahan karena 

yang dia alami nafkah utama itu tetap dari suami, gaji 

yang dia terima adalah untuk dirinya sendiri. Seperti 

yang disampaikan kepada penulis pada saat itu: 

                                                           
19

 Wawancara dengan responden SNDN, 16 Februari 2022, 

Pukul 19.00 di Rumah Kediaman Responden. 
20

 Wawancara dengan responden MRTR, 21 Februari 2022, 

Pukul 18.00 di  kediaman masing-masing via video call 
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“nafkah dari istri bukan tambahan, karena 

dikeluargaku suamiku gapernah urus gajiku 

untuk apa. Misal dia kurang uang dia minjem 

nanti dikembalikan juga. Jadi dia gapernah urus 

gajiku, gajiku adalah hak ku”
21

 

Keterangan yang cukup mengejutkan penulis 

adalah keterangan dari DWSW, bahwa menurutnya jika 

ada yang bilang nafkah dari istri adalah nafkah 

tambahan dia tidak sepakat, karena baginya mencari 

nafkah bagi istri itu baginya adalah mendekati wajib 

bahkan bisa juga wajib. Seperti yang dipaparkan berikut 

ini: 

“ saya ngga sepakat kalau ada yang bilang istri 

bekerja itu untuk mencari nafkah tambahan. 

Nggak, kalau saya ya wajib, meh wajib (hamper 

wajib), jadi hamper sama karena menurut saya 

di era sekarang juga perempuan juga harus 

tampil di depan, ngga Cuma di belakang 

suami”
22

 

Keterangan yang lebih mengejutkan lagi adalah 

dari responden MGMH. Jika responden lain 

mengatakan nafkah adalah ekonomi ataupun yang 

lainnya. MGMH justru mengatakan kalau dia tidak 

mengenal istilah nafkah. Baginya dia bekerja bukan 

                                                           
21

 Wawancara dengan responden ERNR, 19 Februari 2022, 

Pukul 11.00 di Rumah Kediaman Responden. 
22

 Wawancara dengan responden DWSW, 24 Februari 2022, 

Pukul 14.00 di Rumah Kediaman Responden. 



 
 

124 
 

karena nafkah tapi karena fitrah. Seperti paparan berikut 

ini: 

“bapak saya tidak pernah mengajari kalau 

menanam itu untuk mendapatkan hasil, ndak 

begitu. Bapak saya mengajarkan, kita punya 

tanah atau apa berarti tugas kita ya menanami 

gitu aja. Dari kakek nenek dulu juga gitu. Jadi 

saya ga paham kalau mbak bicara nafkah. Kita 

emang laki-laki perempuan dari kecil bareng-

bareng. Misal bapak punya sawah ditanami 

cabe ya ibu yang menjual cabenya itu biasa. 

Makannya ketika bicara nafkah, nafkah itu 

letaknya dimana. Makannya kadang aku sendiri 

kadang tahu orang ribet perkara nafkah itu apa. 

Saya gitu dan kebetulan saya punya suami juga 

gitu. Jadi bekerja itu adalah fitrah kita. 

Maknnya kadang ga paham dengan cara 

berpikir orang. Suami kerja, saya juga kerja 

bukan sekedar untuk tambah-tambah, ya sama-

sama untuk keluarga semuanya”
23

 

 

b. Tujuan Bekerja atau Mencari Nafkah 

Setiap orang memiliki tujuan yang berbeda-beda 

terhadap apa yang dilakukannya. Begitupun istri juga 

memiliki tujuan yang berbeda-beda mengapa mereka 

tetap memilih untuk bekerja. Berikut ini akan penulis 

paparkan hasil dari wawancara penulis kaitannya 

                                                           
23

 Wawancara dengan responden MGMH, 23 Februari 2022, 

Pukul 08.00 di Rumah Kediaman Responden. 
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dengan apa yang menjadi tujuan istri yang bekerja 

memilih untuk bekerja.  

Responden yang berinisial SNDN secara tegas 

dan berkali-kali menyampaikan bahwa tujuannya 

bekerja bukan hanya karena materi semata. Bahkan 

materi bukan menjadi tujuannya, tapi yang paling utama 

adalah karena ibadah dan berjuang. Seperti yang 

disampaikan responden ketika penulis wawancara 

berikut ini: 

“Pertama ibadah, kemudian sebenarnya tujuan 

utama bukan materi, cuma pada saat itu saya itu 

mengisi waktu luang melihat desa yang tidak 

maju-maju akhirnya di dalam hati ingin 

membuat desa maju. Awalnya itu, kalau materi 

ngga kepikiran sama sekali. Sebenarnya saya 

kerja itu karena rasa ingin berjuang memajukan 

desa”
24

 

    

Berbeda dengan responden ERNR yang pada 

saat penulis wawancarai dia bercerita bahwa sejak 

sebelum menikah terbiasa memberi uang kepada 

ibunya, jadi tujuannya bekerja adalah agar bisa 

memberi kepada orang tuanya. Tidak hanya itu, ERNR 

juga berfikir utuk tabungan masa depan anaknya yang 

                                                           
24

 Wawancara dengan responden SNDN, 16 Februari 2022, 

Pukul 19.00 di Rumah Kediaman Responden. 
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semakin besar. Selain itu juga tuntutan karena dia 

mempunyai tanggungan rumah subsidi yang belum 

lunas di daerah Jenangan. Seperti yang dikatakan 

kepada penulis: 

“Tujuanku ya ngasih orang tua, kedua untuk 

anak harus punya tabungan sendiri karena anak 

semakin besar dan dewasa. Kalau masalah 

kebutuhan dirumah itu dari orang tua atau 

mertuaku karena kan masih ikut orang tua. 

Ketiga karena punya tanggungan rumah subsidi 

perbulan 700 an. Keempat ya untuk kebutuhan-

kebutuhan di masa depan”
25

 

Tidak berbeda jauh dengan ERNR, responden 

berinisial MRTR juga memiliki tujuan yang hampir 

sama. Tujuannya utamanya adalah dalam rangga 

membantu perekonomian keluarga atau membantu 

tanggungan nafkah suami. Selain itu juga yang tak 

kalah penting menurutnya adalah untuk tabungan anak-

anaknya di masa depan. Seperti yang dipaparkan 

kepada penulis : 

“Tujuan yang paling utamaku adalah membentu 

ekonomi keluarga, bantu cari nafkah suami. 

Karena ketika aku hanya bisa dirumah melihat 

anak minta jajan dan aku ga punya uang itu 

rasanya nelangsa. Jadi ya gimana lagi, kalau 

                                                           
25

 Wawancara dengan responden ERNR, 19 Februari 2022, 

Pukul 11.00 di Rumah Kediaman Responden. 
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ekonomi keluarga sudah membaik ya kepingin 

juga untuk pulang berkumpul sama keluarga. 

Terus juga untuk tabungan masa depanm anak-

anak yang semakin besar-besar.”
26

 

Tujuan yang sebenarnya tidak jauh berbeda juga 

disampaikan oleh DWSW,selain untuk tabungan masa 

depan anak-anaknya kelak juga untuk menaikkan 

ekonomi keluarga. Seperti paparan berikut ini: 

“Yang pertama untuk ekonomi keluarga, jadi ya 

kita ngga tau apa yang akan terjadi, kita ya 

saling melengkapi. Kalau sumber keuangan 

hanya satu  ya hanya itu saja, kalau dua kan 

jadi lebih besar dan lebih banyak. Terus juga 

untuk tabungan anak, alhamdulilah saya 

sekarang juga sudah asuransi anak itu sudah 

sampai anak kuliah itu nanti sudah cukup”
27

 

Tujuan yang berbeda di samapaikan oleh 

responden MGMH, ketika responden lain bekerja 

dengan tujuan untuk supaya bisa memberi uang ke 

orang tuanya, untuk membantu nafkah suami, untuk 

tabungan masa depan anak, MGMH justru memaknai 

                                                           
26

 Wawancara dengan responden MRTR, 21 Februari 2022, 

Pukul 18.00 di  kediaman masing-masing via video call 
27

 Wawancara dengan responden DWSW, 24 Februari 2022, 

Pukul 14.00 di Rumah Kediaman Responden. 
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bekerja adalah fitrahnya sebagai manusia sehingga 

bersifat alamiah. Seperti yang di paparkan berikut ini: 

“Kita memahami bekerja itu adalah fitrah, jadi 

alamiah. Di keluarga saya dulu berbagi 

tanggung jawab itu sudah biasa saja. Orang 

kalau mau bekerja itu pasti ada hikmah barokah 

itu pasti ada. Yang nyukupi kan tuhan”
28

 

Baginya bekerja adalah bagian dari ekspresi 

dirinya. Seperti yang di paparkan berikut ini: 

“jadi pekerjaan itu sebenarnya adalah ekspresi 

dari kita itu. Dari keluarga begitu, saya ketemu 

mertua juga begitu sama, mertua saya itu setiap 

hari ya nyapu, masak, itu adalah ekspresi kita. 

Kita menjalani senang, jadi ga beban gitu”
29

 

 

3. Dialektik Istri yang Bekerja Terkait Nafkah 

a. Doktrin Agama tentang  Peran Suami Istri : 

Fleksibilitas Peran 

Membahas terkait perkawinan di dalam Islam 

tidak terlepas dari bagaimana terkait hak dan kewajiban 

antara suami istri. Penulis meyakini bahwa setiap 

keluarga memiliki pemaknaan dan pelaksanaan hak dan 

kewajiban suami istri yang berbeda terlepas dari 
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bagaimana pengetahuan terkait yang diajarkan oleh 

agama Islam. Bagi sebagian orang memahami ajaran 

agama sebagai doktrin yang harus dilakukan sesuai 

ajaran ataupun aturannya tanpa melihat konteks atau 

bisa disebut sebagai pelaksana tekstualis terhadap 

aturan. Sebagian lagi cukup memahami bagaimana 

ajaran dalam Islam dan aturannya akan tetapi dalam 

pelaksanaannya meyakini bahwa komunikasi dan 

kerelaan keduanya adalah lebih baik asalkan untuk 

kebaikan bersama. Begitupun responden yang penulis 

wawancarai juga mempunyai pemaknaan dan pelaksaan 

yang berbeda-beda. 

Responden SNDN mengatakan bahwa baginya 

hak istri adalah menerima nafkah lahir maupun batin 

dan memiliki  tugas atau kewajiban sebagai ibu rumah 

tangga meskipun dia juga sama-sama bekerja. 

Sedangkan suami mempunyai kewajiban yang banyak 

seperti mencukupi nafkah baik lahir dan batin kemudian 

juga membahagiakan istri dan membimbing istri juga. 

Seperti yang dipaparkan di bawah ini: 

“Hak dan kewajiban istri itu ya istri menerima 

nafkah lahir dan batin. Kalau saya ngga terlalu 

menuntut ya, maksudku harus segini segitu 

kepada suami. Kalau sebagi istri sebisa 
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mungkin saya melaksanakan tugas saya sebagai 

ibu rumah tangga. Tapi walaupun cari nafkah 

bukan kewajiban saya, ya saya membantulah. 

Kalau kewajiban suami banyak sekali ya, ya 

memberikan nafkah lahir batin, melindungi istri, 

dia wajib membahagiakan istrinya, kalau ngga 

bahagia kan dia menanggung dosa dan 

membimbing istri sampai akhirat” 
30

 

Ketika penulis mencoba mempertanyakan 

pengetahuan terkait aturan tanggung jawab nafkah 

dalam Islam dan melihat realitas hari ini bahwa dirinya 

juga bekerja responden SNDN berpendapat seperti 

dibawah ini: 

“Islam kan kalau nafkah tanggung jawab suami 

ya, tapi kadang kita kembali ke Islam yang 

sekarang. Islam yang sekarang kan 

mengajarkannya kita tidak di zaman rasul, kita 

sekarang wanita modern, wanita modern dalam 

Islam sekarang kan tidak apa-apa wanita 

bekerja, bahkan di Negara Arab sekarang juga 

banyak wanita bekerja. Kalau kita seperti 

zaman nabi kan ga mungkin. Indonesia 

sendirikan jumlah laki-laki dan perempuan 

hamper sama bahkan kayanya banyak 

perempuan”
31
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Tidak jauh berbeda responden ERNR pun juga 

berpendapat sama kaitannya dengan hak dan kewajiban 

suami istri yaitu suami mencari nafkah dan istri berhak 

mendapatkan nafkah. Seperti yang dipaparkan berikut 

ini: 

“suami ya berkewajiban mencari dan memberi 

nafkah, dan istri berhak menerima nafkah. 

Meskipun saya bekerja tapi kan kebutuhan 

rumah tangga tetap suami yang mencukupi”
32

 

 

Dalam hal ini responden tidak begitu banyak 

menjelaskan hak dan kewajiban yang lain. Justru 

bercerita yang seakan menunjukkan bahwa dia memang 

sudah terbiasa bekerja semenjak dulu. Kemudian 

tentang pengetahuan terkait aturan tanggung jawab 

nafkah dalam Islam dan melihat realitas hari ini bahwa 

dirinya juga bekerja responden ERNR berpendapat 

seperti dibawah ini: 

“Nafkah menurut Islam itu tanggung jawab 

suami ya, suami dalam rumah rumah tangga 

dalam pernikahan suami bertanggung jawab 

atas nafkah istri, nafkah lahir dan batin, jadi 

kebutuhan rumah tangga, kebutuhan istri itu 

tanggung jawab suami. Cuma di rumah 

tanggaku ini suami sebenarnya juga memberi 
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nafkah, aku pun juga kerja jadi itu kesepakatan 

dalam rumah tanggaku. Kalau aku juga kerja 

tapi ngga sepenuhnya untuk kebutuhan 

keluargaku dan kebutuhan pribadi kan nggak. 

Kebutuhan pribadi, susu anak itu dikasih suami, 

kalau kebutuhan makan juga suami. Intinya 

kesepakatan keluarga yang penting satu sama 

lain ikhlas. Jadi istri yang kerja gaji istri itu hak 

bistri, tapi urusan nafkah suami juga harus 

ngasih kaya gitu. Jadi gaji istri suami gaboleh 

ikut campur karena suamiku gapernah urus 

gajiku untuk apa. Misal dia kurang uang dia 

minjem jadi dia gapernah urusi gajiku”
33

 

 

Responden  MRTR mengatakan bahwa 

tanggung jawab nafkah sebenarnya adalah tanggung 

jawab suami. Seperti pemaparannya : 

“dalam Islam, suami ga boleh minta uang istri, 

karena seharusnya itu jadi kewajiban suami 

untuk menafkahi” 

Kemudian tentang pengetahuan terkait aturan 

tanggung jawab nafkah dalam Islam dan melihat 

realitas hari ini bahwa dirinya juga bekerja responden 

MRTR berpendapat : 
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“kalau itu semua terserah si istri, kalau istri 

mau bekerja, seperti saya ini ya tidak apa-apa, 

bantu-bantu ekonomi “ 

Berbeda dengan responden lainnya DWSW 

justru mengatakan bahwa suami istri mempunyai peran 

yang sama, bahkan dalam hal nafkah sekalipun. Seperti 

pemaparannya berikut: 

“Kalau dulu prinsip saya menafkahi itu suami 

wajib sekarang kalau menurut saya dua-duanya, 

jadi istripun punya peran yang sama dengan 

suami. Jadi sekarang mungkin di era modern ini 

sudah bergeser, jadi seorang istri juga harus 

menghidupi keluarga. Saya berprinsip, saya 

gamau ngathung (minta). Jadi selain membantu 

suami, bagi saya ya jangan selalu bergantung 

pada suami, kita pun nek iso (kita pun kalau 

bisa) juga menghidupi, kan kita gatau apa yang 

akan terjadi nanti”
34

 

Kemudian tentang pengetahuan terkait aturan 

tanggung jawab nafkah dalam Islam dan melihat 

realitas hari ini bahwa dirinya juga bekerja responden 

DWSW berpendapat : 

“Kalau saya semua terserah ke yang menjalani, 

sekarang zaman itu kan sudah bergeser bahwa 

sekarang wanita juga berhak kecuali suami 

menghendaki dirumah. Jadi bagi saya dua 
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sumber itu lebih baik. Ya namanya orang lihat 

kan juga enak to dua sumber, segala kebutuhan 

tercukupi, anak bisa sekolah yang lebih tinggi. 

Pastilah, kalau misalnya saja ayah saja yang 

kerja pasti kurang kecuali kalau punya 

perusahaan besar”
35

 

 

Keterangan yang jauh berbeda dikatakan oleh 

MGMH yang berpendapat bahwa dia tidak mengenal 

hak dan kewajiban yang dipahami seperti responden-

responden lainnya atau masyarakat pada umumnya. 

Baginya hak dan kewajiban suami istri adalah 

konsekwensi ketika memutuskan untuk berkeluarga. 

Seperti pemaparan berikut:: 

“saya dan keluarga saya memahami 

semua itu fitrah. Saya ngga tau sampean (kamu) 

ngomong kewajiban, hak, gatau saya. Karena 

bagi saya dan keluarga saya itu bukan perkara 

hak dan kewajiban,jadi hubungan kita dengan 

Allah yang menyebabkan saya itu ketika 

berkeluarga melakukan itu. Nggak kaitannya 

saya dengan suami saya gitu nggak. Misalnya 

saya melayani suami saya atau suami saya 

melayani saya itu biasa saja dan itu adalah 

bukan hak dan kewajiban. Itu adalah 

konsekwensi saya ketika saya itu berkeluarga. 

Makannya biasa kalau dirumah saya itu suami 
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saya ya masak, nyuci. Saya juga biasa masak, 

nyuci ga ada tolak ukur harus begini-begini. 

Ketika konsekuensi orang berkeluarga itu 

seperti itu dan itu di dalam al-Qur‟an kan 

lita‟ararofu, jadi ta‟aruf itu ketika kita 

berkeluarga itu sebenarnya bagaimana kita 

membuktikan bareng-bareng untuk menjadi 

hamba tuhan yang soleh soleha sesuai harapan 

yang ada di Al-Qur‟an. Kalau hak dan 

kewajiban itu cenderung hubungan dengan 

manusia kami melihatnya begitu, dirumah 

begitu”
36

 

 

Telah menjadi pengetahuan umum bagi 

masyarakat yang beragama Islam bahwa nafkah adalah 

kewajiban suami dan urusan rumah tangga adalah 

kewajiban istri. Hal ini seakan telah menjadi doktrin 

bagi setiap umat Islam terutama bagi orang awam pada 

umumnya. Tapi juga ada yang lebih senang dengan 

peran suami istri yang fleksibel. Semua responden istri 

yang bekerja semuanya mempunyai harapan bahwa 

peran dan tanggung jawab suami istri dapat dikerjakan 

bersama-sama. Istri membantu mencari nafkah 

kemudian suami juga membantu pekerjaan-pekerjaan 

domestik di rumah.  
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Sehari sebelum penulis mewawancarai 

responden SNDN penulis sempat melihat story 

whatsaap milik SNDN yang memperlihatkan suaminya 

sedang memasak sendiri di  dapur. Setelah penulis 

konfirmasi kepada SNDN, bahwa itu semua benar 

adanya karena saat itu SNDN juga baru pulang ke 

rumah dan masih lelah. SNDN merasa memang kalau di 

dalam rumah tangga tidak boleh terlalu kaku, justru 

nanti semua tidak bisa jalan dan akan menimbulkan 

pertengkaran seperti yang disampaikan SNDN ketika 

penulis wawancarai : 

“kalau di dalam rumah tangga ya, kita memang 

harus fleksibel seperti itu, apalagi kita sama-

sama bekerja, kalau kita kaku suami harus gini 

istri harus gini ngga bakalan jalan dan pasti 

akan terjadi cek-cok. Makannya kita harus kerja 

sama. Mungkin istri repot suami yang masak 

gapapa, bersih-bersih juga. Suami saya udah 

sama-sama”
37

 

 

Hal senada juga disampaikan sama oleh ERNR 

bahwa menurutnya tugas rumah tangga harus dilakukan 

secara bersama-sama: 
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“Suami yang menafkahi, ngurus anak, didik 

anak tugas bersama. Tugas dalam rumah 

tangga juga harus sama-sama. Tapi karena kita 

masih ikut orang tua, dan kita sama-sama 

bekerja untuk sementara pekerjaan rumah 

tangga dibantu sama orang tua”
38

 

MRTR juga menyampaikan hal yang sama, 

bahwa menurutnya kerja sama dalam keluarga itu baik. 

Seperti yang disampaikan di bawah ini: 

“suami ya dirumah, ya ngurusi anak, 

menggantikan istri dirumah, jadi ya kerja sama 

itu baik. Suami bantu istri itu baik”
39

 

 

Hal yang selaras juga disampaikan oleh DWSW, 

bahwa menurutnya yang terpenting adalah komunikasi 

berdua, saling mengerti posisi kesibukan masing-

masing karena setiap pilihan yang diambil tentunya ada 

konsekwensi. Seperti pemaparannya dibawah ini: 

“ ya memang harus lentur, kalau saya 

komunikasi berdua, suami juga harus tau posisi 

saya, karena saya juga bekerja diluar, jadi 

kalau urusan pekerjaan di rumah ya sama-

sama. Yang ngepel setiap hari itu suami saya, 

dulu waktu anak saya kecil yang nyuci popok itu 

harus suami, katanya suami gitu. Pokoknya ya 

itulah membagi peran. Suami tau saya kerja. Ini 
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tadi pulang ga ada sayur suami saya gapernah 

protes. Paling ya diem gitu aja adanya apa, 

adanya roti ya makan roti. Saya baru masak 

pulang ini, dulu sempat punya pembantu, kata 

suami udah gausah pake pembantu. Saya jawab 

ya gapapa, tapi ada catatannya, jadi nek pulang 

dirumah ga ada sayur ya jangan marah jangan 

sambat”
40

 

 

MGMH memaknai semua pekerjaan rumah 

adalah  sebuah konsekwensi karna kita memutuskan 

untuk hidup berkeluarga, sehingga semua terbiasa 

dilakukan dengan bersama-sama. Seperti yang 

disampaikan berikut ini: 

“itu adalah konsekwensi saya ketika saya itu 

berkeluarga. Makannya biasa kalau dirumah 

saya itu suami saya ya masak, ya nyuci. Saya 

juga biasa masak nyuci. Ga ada tolak ukur 

harus beini-begini. Di keluarga saya dulu 

berbagi tanggung jawab itu sudah biasa saja, 

tidak memahami ini mencari nafkah, jadi kita 

hanya berbagi tanggung jawab tadi”
41

 

 

b. Tuntutan Kebutuhan Rumah Tangga : Aktualisasi 

Diri Hak Perempuan Sebagai Manusia 
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Bagi sebagian perempuan bekerja merupakan 

sebuah keharusan karena kebutuhan yang terus 

meningkat. Bagi sebagian lagi mungkin bekerja bukan  

sekedar untuk mencari materi tapi bekerja merupakan 

sebuah akses untuk dapat mengekspresikan apa yang 

disukai, mengaktualisasikan potensi diri yang dimiliki 

sebagai manusia yang mempunyai peran sebagai 

khalifah di bumi. Bahkan mungkin ada tujuan-tujuan 

lain selain itu tadi. 

Dari proses wawancara yang penulis lakukan 

ada dua orang istri yang bekerja karena tuntutan 

kebutuhan rumah tangga, yaitu MRTR dan ERNR. Bagi 

MRTR jika suami saja yang kerja dirumah itu kurang 

cukup untuk kebutuhan anak dan kebutuhan-kebutuhan 

yang lain. MRTR menyampaikan bahwa ketika melihat 

anak meminta jajan tapi dia tidak punya uang itu 

rasanya sedih dan kasihan. Inilah yang kemudian 

membuat MRTR memutuskan untuk bekerja ke luar 

negeri meskipun harus jauh dengan keluarganya.  

Meskipun pada awalnya ERNR mengakui 

bahwa tujuannya bekerja  bukan materi semata, tapi 

penulis beranggapan bahwa ERNR bekerja pada 

dasarnya juga dilandasi karena kebutuhan. Melihat 
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bahwa dia masih tinggal dengan mertua, dan dia 

mengakui sedang mempunyai tanggungan untuk kredit 

rumah yang itupun juga menggunakan gajinya hasil dia 

bekerja. Jika kita biasa mendengar bahwa kebutuhan itu 

meliputi sandang pangan dan papan, maka kebutuhan 

yang dimaksud disini adalah papan bagi keluarganya.  

Tiga responden diantaranya memaknai 

tujuannya bekerja bukan hanya materi akan tetapi 

bagian dari ekspresi diri terhadap apa yang disukai, 

aktualisasi sebagai perempuan modern yang juga bisa 

lebih maju, dan memaknai bahwa bekerja adalah 

berjuang. Pertama, responden SNDN menyampaikan 

secara jelas ketika penulis mewawancarai dirumahnya, 

bahwa tujuan utamanya bekerja adalah ibadah dan dia 

percaya karna tujuan ibadah ini akhirnya juga 

berdampak pada rezeki suami yang terus lancar. Kedua, 

responden MGMH menyampaikan berulang-ulang kali 

bahwa selain dirinya bekerja itu merupakan fitrah yang 

bersifat alamiah begitu saja, bekerja merupakan 

ekspresi MGMH karena senang bertemu orang. Dia 

mengajar mahasiswanya bukan karena dia senang 

mengajar tapi karena senang bertemu orang. Baginya 

itu adalah bagian dari ekspresi dia, suaminya juga 
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paham akan hal itu. Suaminya dulu pernah di pondok 

bertahun-tahun tanpa di bayar, MGMH juga 

mendukungnya karena baginya ya itulah ekspresi 

suaminya, itu adalah yang disukai suaminya. Ketiga, 

responden DWSW menyampaikan bahwa menurutnya 

di era sekarang perempuan juga harus tampil di depan 

mengaktualisasikan potensi yang dimiliki, tidak cuma 

berada di belakang suami. Baginya di era modern ini 

keadaan sudah bergeser, banyak perempuan yang 

sekolah tinggi dan tidak mungkin perempuan ketika 

sudah sekolah tinggi kemudian mempunyai cita-cita 

ingi menganggur pasti mereka pada akhirnya juga ingin 

bekerja. 

Dari lima responden yang telah penulis 

wawancarai menyampaikan bahwa mereka bekerja juga 

tidak terlepas dari andil suaminya, yaitu suaminya 

memberikan kebebasan serta mengizinkan istrinya 

untuk bekerja. Responden SNDN menyampaikan 

seperti di bawah ini : 

“suami mengizinkan dan sangat mendukung, 

bahkan kadang dia itu rela mengajak anak, 

menggantikan pekerjaan rumah, sampai aku 
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kuliah sangat mendukung sampai awal kuliah di 

cari-carikan laptop”
42

 

 

Responden ERNR juga sama mendapatkan izin 

suami yang pada intinya semua keputusan diserahkan 

kepada istri, meskipun suami sempat menyarankan 

untuk berhenti tetapi keputusan tetap pada ERNR. 

Seperti pemaparannya berikut ini : 

“Suami memperbolehkan mau kerja monggo, 

nggak kerja juga ngga papa. Tapi dulu sempat 

disuruh berhenti karena memang posisi kondisi 

lagi sama-sama emosi dan anak mau masuk SD, 

ga ada yang anter. Kalau saya sering sambat, 

pernah disuruh berhenti, tapi semua kembali ke 

saya”
43

 

 

Seperti halnya responden yang lain, MRTR 

menyampaikan bahwa suaminya juga mengizinkan dia 

bekerja. Seperti pemaparannya berikut ini: 

“iya, memperbolehkan bekerja, kalaupun tidak 

memperbolehkan suami juga kurang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan”
44

 

 

                                                           
42

 Wawancara dengan responden SNDN, 16 Februari 2022, 

Pukul 19.00 di Rumah Kediaman Responden. 
43

 Wawancara dengan responden ERNR, 19 Februari 2022, 

Pukul 11.00 di Rumah Kediaman Responden. 
44

 Wawancara dengan responden MRTR, 21 Februari 2022, 

Pukul 18.00 di  kediaman masing-masing via video call 



 

143 
 

MGMH menyampaikan bahwa jika dia tidak 

bekerja suaminya justru memikirkan bagaimana nanti 

ekspresi dia, karena suaminya tau bertemu orang 

banyak ketika bekerja adalah bagian dari ekspresi 

MGMH. Seperti yang disampaikan berikut ini: 

“kan anakku banyak ya mbak, dulu sambil 

kuliah , sambil kerja, dulu sempat berfikir 

memutuskan untuk merawat anak saja. Tapi 

suami saya tidak memaksa saya, dia malah 

bilang la nanti untuk ekspresimu seneng ketemu 

orang gimana, begitu”
45

 

 

Respoden DWSW juga sama bahwa suaminya 

mengizinkan, karena suaminya sejak sebelum nikah 

DWSW memang telah bekerja. Pemaparannya sebagai 

berikut: 

“Ya taunya saya kerja mbak sebelum menikah. 

Aku sungkan mbak, jujur saya itu modelnya 

orang sungkan kalau sedikit-sedikit, pah bayar 

listrik, pah gas habis, saya modelnya orang 

sungkan walaupun ke suami saya. Klau saya 

punya penghasilan sendiri kan enak, jadi 

pembagian secara ekonomi ya ngalir saja”
46
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Keseluruhan responden istri yang bekerja yang 

telah penulis wawancarai entah mereka bekerja karena 

tuntutan kebutuhan rumah tangga atau karena bekerja 

merupakan bagian dari ekspresi atau aktualisasinya 

sebagai perempuan penulis meyakini mereka semua 

melakukan hal itu untuk kebaikan keluarga dan 

masyarakat pada umumnya. Perempuan termasuk dia 

yang sebagai istri mempunyai akses yang sama dengan 

suaminya untuk melakukan kebaikan.  

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya 

bahwa mereka semua bekerja tidak terlepas dari 

suaminya yang mendukung dan mengizinkannya untuk 

bekerja. Sesuai dengan salah satu prinsip-prinsip Islam 

untuk kehidupan keluarga yaitu menjunjung tinggi 

musyawarah (komunikasi yng hangat dan intens). Atas 

dasar prinsip inilah suami istri hendaknya tidak 

mengambil keputusan penting yang menyangkut 

kehidupan keluarga dengan cara sepihak saja melainkan 

perlu dirundingkan atau di musyawarahkan bersama. 

Sehingga ketika terjadi masalah di kemudian harinya 

keduanya ikut bertanggung jawab karena keputusan 

yang diambil adalah kesepakatan bersama.  
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BAB IV 

          KONSTRUKSI SOSIAL ISTRI YANG BEKERJA 

 

A. Nafkah dari Istri : Benarkah  Nafkah 

Tambahan? 

Istilah nafkah dari istri mungkin sedikit aneh 

bagi masyarakat pada umumnya, penulis menggunakan 

istilah ini untuk mengartikan hasil kerja (materi) yang 

dihasilkan oleh istri yang bekerja yang kemudian 

digunakan untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri 

dan keluarganya. Baik dalam hukum Islam maupun 

hukum positif mengatur bahwa nafkah adalah menjadi 

tanggung jawab dan kewajiban suami.  

Pada pasal 34 Undang-Undang No 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa : 

1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan 

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga 

sesuai dengan kemampuannya; 
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2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-

baiknya; 

3)  Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya 

masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada 

pengadilan;
1
  

Begitupun juga di dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI)  pasal 80 bagian keempat tentang 

kewajiban suami menjelaskan sebagai berikut: 

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 

d. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; 

e. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya        

pengobatan bagi istri dan anak; 

f. Biaya pendidikan bagi anak;
2
 

Karena dalam regulasi mengatur bahwa 

kewajiban nafkah adalah tanggung jawab suami, maka 

hal ini juga memberikan implikasi terhadap anggapan 

bagi seorang istri yang turut bekerja untuk mencari 

nafkah. Karena suami adalah orang yang berkewajiban 

                                                           
1
 Perpustakaan Nasional RI, Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974, New Merah Putih, Cetakan I, Yogyakarta, 

2009, 23. 
2
 Perpustakaan Nasional RI, Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974, New Merah Putih, Cetakan I, Yogyakarta, 

2009, 23. 
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untuk memberi nafkah, maka nafkah yang 

dihasilkannya biasanya dianggap sebagai nafkah utama. 

Berbeda dengan istri, nafkah yang dihasilkannya 

kemudian biasanya hanya dianggap sebagai nafkah 

tambahan bagi suaminya karena pada dasarnya mencari 

nafkah bukan merupakan tanggung jawabnya. 

Meskipun dalam  hal ini gaji istri yang bekerja lebih 

tinggi dari pada gaji suami.  

Tujuan dibebankannya nafkah kepada suami 

adalah tidak lain karena Islam tidak ingin membebani 

perempuan atau istri secara berlebih. Perempuan atau 

istri telah memiliki tanggung jawab reproduksi untuk 

menstruasi, mengandung, melahirkan, hingga nifas 

yang prosesnya sangat panjang dan menekan beban 

pada fisik maupun psikologis sehingga sangatlah masuk 

akal jika tanggung jawab nafkah ini kemudian 

dibebankan kepada suami. 

Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi 

ekonomis, fungsi ini penting sekali untuk dijalankan 

dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun atas pilar 

ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar 

anggota keluarga, maka dibutuhkan kemapanan 

ekonomi. Oleh karena itu pemimpin keluarga harus 
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menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya. 

Keluarga mesti mempunyai pembagian tugas secara 

ekonomi. Siapa yang berkewajiban mencari nafkah, 

serta bagaimana pendistribusiannya secara adil agar 

masing-masing anggota keluarga dapat mendapatkan 

haknya secara seimbang.
3
  

Tentunya keputusan dalam pembagian peran ini 

dilakukan sesuai dengan salah satu prinsip Islam dalam 

kehidupan keluarga yaitu musyawarah. Islam 

menjunjung prinsip musyawarah (komunikasi yang 

hangat dan intens). Prinsip ini di dasarkan pada firman 

Allah: Bermusyawarahlah diantara kamu (suami dan 

istri) mengenai segala sesuatu dengan cara yang 

baik.(QS at-Thalaq (65):6). Atas dasar prinsip 

musyawarah ini suami atau istri tidak mengambil 

keputusan penting, khususnya menyangkut kehidupan 

keluarga secara sepihak melainkan senantiasa perlu 

dirundingkan atau di musyawarahkan bersama. Dengan 

memegang teguh prinsip ini diharapkan bahwa 

manakala ada masalah maka suami istri bertanggung 

                                                           
3
 Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi 

Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin), (Jakarta: 

Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga 

sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 16.  
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jawab. Tidak ada pihak yang mengelak dari tanggung 

jawab karena semua keputusan diambil berdasarkan 

kesepakatan bersama demi kepentingan keluarga. 
4
  

Hasil kajian dari penulis menunjukkan bahwa 

nafkah dari istri perspektif istri yang bekerja di 

Ponorogo berdasarkan data yang penulis kumpulkan 

melalui wawancara mendalam (indepth interview) 

terhadap responden yang telah dipilih hasilnya bisa di 

klasifikasikan ke dalam dua klasifikasi yaitu: a) istri 

yang bekerja yang berpendapat bahwa nafkah dari istri 

adalah nafkah tambahan dan b) istri yang  bekerja yang 

berpendapat bahwa nafkah dari istri adalah bukan 

nafkah tambahan. Responden yang menyatakan sepakat 

bahwa nafkah dari istri adalah nafkah tambahan adalah 

responden berinisial SNDN dan MRTR. Sedangkan 

responden yang menyatakan tidak sepakat bahwa 

nafkah istri adalah nafkah tambahan adalah responden 

dengan inisial DWSW, MGMH dan ERNR. 

Penulis mengklasifikasikan jenis pemahaman 

nafkah dari istri oleh istri yang bekerja tersebut yaitu 

dengan menelaah apa yang disampaikan ketika 

                                                           
4
 Ibid, 44. 
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melakukan wawancara baik secara eksplisit maupun 

secara implisit. Pemahaman istri yang bekerja terhadap 

kedudukan nafkah dari istri inipun sepertinya juga akan 

dan masih terus berkembang sesuai dengan pemahaman 

pemikiran, latar belakang pendidikan, latar belakang 

keluarga dan kondisi sosialnya yang dapat 

mengkontruksi kembali pemahamannya terhadap 

kedudukan nafkah dari istri. 

Pertama, istri yang bekerja yang berpendapat 

bahwa nafkah dari istri adalah nafkah tambahan. 

Responden SNDN dan MRTR secara eksplisit 

menyampaikan bahwa baginya nafkah dari istri 

memanglah nafkah tambahan.  Seperti yang 

disampaikan SNDN: “nafkah suami lebih utama, gaji 

istri itu hanya sebagai membantulah jadi tambahan. Dan 

niat saya sebenarnya kan hanya untuk ibadah. Mungkin 

dari ibadah itu rezeki suami jadi lebih banyak”
5
, 

begitupun dengan yang disampaikan MRTR : “nafkah 

dari istri ya nafkah tambahan, meskipun gaji lebih 

banyak, gaji istri adalah nafkah tambahan. Hasil suami 

wajib dikasih ke istri. Tapi rumah tangga kan sendiri-

                                                           
5
 Wawancara dengan responden SNDN, 16 Februari 2022, 

Pukul 19.00 di Rumah Kediaman Responden. 
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sendiri pendiriannya. Misal suami tanya, gajimu piro 

buk? (gajimu berapa buk?) Aku jaluk (aku minta), kaya 

gitu ga boleh. Tapi kalau istri mau ngasih itu ngga papa. 

Tapi urus-urusin uang istri ngga wajib”
6
 

Jika diamati bagi responden SNDN nafkah 

suami lah yang lebih utama karena SNDN bekerja 

hanya untuk ibadah. Alasan inipun tidak terlepas dari 

kepercayaan spiritual SNDN bahwa dengan dia bekerja 

di niatkan sebagai ibadah, dia percaya rezeki suaminya 

juga akan lebih banyak lagi. Responden MRTR juga 

menganggap nafkah dari istri hanyalah tambahan 

walaupun gaji istri lebih banyak. MRTR menganggap 

ada semacam pemisahan atau dikotomis dalam nafkah, 

baginya suami mencari nafkah karena itu memang 

kewajibannya, dan istri mencari nafkah karena untuk 

membantu suaminya. Hal ini terlihat ketika MRTR 

mengatakan bahwa baginya suami tidak boleh 

mengurusi gaji istri, tetapi jika istri ingin memberi 

suami itu tidak menjadi masalah jika istri 

mengehendaki.  

                                                           
6
 Wawancara dengan responden MRTR, 21 Februari 2022, 

Pukul 18.00 di  kediaman masing-masing via video call 
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Kedua, istri yang  bekerja yang berpendapat 

bahwa nafkah dari istri adalah bukan nafkah tambahan. 

Responden yang berpendapat seperti ini adalah 

responden ERNR, DWSW, dan MGMH. Seperti yang 

disampaikan ERNR: “nafkah dari istri bukan tambahan, 

karena dikeluargaku suamiku gapernah urus gajiku 

untuk apa. Misal dia kurang uang dia minjem nanti 

dikembalikan juga. Jadi dia gapernah urus gajiku, 

gajiku adalah hak ku”
7
, Begitupun DWSW: “ saya ngga 

sepakat kalau ada yang bilang istri bekerja itu untuk 

mencari nafkah tambahan. Nggak, kalau saya ya wajib, 

meh wajib (hampir wajib), jadi hampir sama karena 

menurut saya di era sekarang juga perempuan juga 

harus tampil di depan, ngga cuma dibelakang suami”
8
, 

responden MGMH mengatakan : “bapak saya tidak 

pernah mengajari kalau menanam itu untuk 

mendapatkan hasil, ndak begitu. Bapak saya 

mengajarkan, kita punya tanah atau apa berarti tugas 

kita ya menanami gitu aja. Dari kakek nenek dulu juga 

gitu. Jadi saya ga paham kalau mbak bicara nafkah. 

                                                           
7
 Wawancara dengan responden ERNR, 19 Februari 2022, 

Pukul 11.00 di Rumah Kediaman Responden. 
8
 Wawancara dengan responden DWSW, 24 Februari 2022, 

Pukul 14.00 di Rumah Kediaman Responden. 
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Kita emang laki-laki perempuan dari kecil bareng-

bareng. Misal bapak punya sawah ditanami cabe ya ibu 

yang menjual cabenya itu biasa. Makannya ketika 

bicara nafkah, nafkah itu letaknya dimana. Makannya 

kadang aku sendiri kadang tahu orang ribet perkara 

nafkah itu apa. Saya gitu dan kebetulan saya punya 

suami juga gitu. Jadi bekerja itu adalah fitrah kita. 

Makannya kadang ga paham dengan cara berpikir 

orang. Suami kerja, saya juga kerja bukan sekedar 

untuk tambah-tambah, ya sama-sama untuk keluarga 

semuanya”
9
 

Jika diamati responden ERNR, nafkah dari istri 

baginya bukan nafkah tambahan. Sama seperti 

responden MRTR, ada semacam dikotomis atau 

pemisahan terhadap nafkah yang dihasilkan. Nafkah 

yang dihasilkan suami adalah untuk keluarga karena itu 

adalah kewajibannya, sehingga kebutuhan rumah 

tangga telah di cukupkan oleh suaminya. Nafkah dari 

istri baginya adalah hak istri, suaminya tidak pernah 

mengurusi bahkan jika suaminya kekurangan uang 

akadnya bukan meminta akan tetapi meminjam 

                                                           
9
 Wawancara dengan responden MGMH, 23 Februari 2022, 

Pukul 08.00 di Rumah Kediaman Responden. 



 
 

154 
 

sehingga dikembalikan dikemudian hari. Responden 

DWSW pun tidak sepakat jika nafkah dari istri adalah 

nafkah tambahan, baginya mencari nafkah bagi suami 

dan istri adalah sama-sama wajib. Perempuan di era 

modern harus tampil di depan sehingga tidak hanya 

berada di belakang suami. Responden MGMH secara 

eksplisit tidak mengatakan bahwa dirinya tidak sepakat 

jika nafkah istri adalah nafkah tambahan seperti 

responden ERNR dan DWSW. Tapi penulis memahami 

dari apa yang telah disampaikan seacara implisit bahwa 

sebenarnya MGMH pun juga menganggap bahwa 

nafkah istri bukan nafkah tambahan. Hal ini 

dikarenakan pemahannya bahwa bekerja itu merupakan 

fitrah sebagai manusia baik laki-laki maupun 

perempuan, begitupun ketika telah berkeluarga bekerja 

mencari nafkah adalah sebagai konsekuensi karena 

telah memilih berkeluarga. Sehingga suami dan istri 

sama-sama mempunyai peran yang sama termasuk 

dalam hal bekerja mencari nafkah. Hal ini juga 

diperkuat dengan kalimat yang disampaikan bahwa 

MGMH bekerja bukan hanya sekedar untuk tambah-

tambah seperti yang telah disampaikan di atas.  
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Berdasarkan paparan di atas tentang perspektif 

istri yang bekerja terhadap kedudukan nafkah dari istri 

dapat disimpulakan melalui table sebagai berikut ini : 

Tabel 4.1 

Perspektif Istri yang Bekerja Terhadap Kedudukan 

Nafkah dari Istri 

Nsma 

Responden 

Perspektif 

nafkah dari 

istri 

Alasan 

SNDN Nafkah dari 

istri adalah 

nafkah 

tambahan 

Nafkah dari suami lebih 

utama dan karena 

niatnya sebagai istri  

bekerja untuk ibadah 

MRTR Nafkah dari 

istri adalah 

nafkah 

tambahan 

Pada dasarnya nafkah 

adalah tanggung jawab 

suami 

ERNR Nafkah dari 

istri adalah 

bukan 

nafkah 

tambahan 

Semua kebutuhan 

rumah tangga di 

cukupkan oleh suami, 

gaji istri untuk dirinya 

sendiri dan suami tidak 

mau  tahu tentang itu 

MGMH Nafkah dari 

istri adalah 

bukan 

nafkah 

tambahan 

Baginya bekerja adalah 

fitrah sebagai manusia, 

begitupun suami istri, 

bekerja adalah 

konsekuensi karena 

telah berkeluarga 

DWSW Nafkah dari Istri juga wajib bekerja, 
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istri adalah 

bukan 

nafkah 

tambahan 

di era sekarang 

perempuan juga harus 

tampil didepan, tidak 

hanya berada di 

belakang suami 

B. Kontruksi Sosial Istri yang Bekerja di Ponorogo 

Terhadap Kedudukan Nafkah dari Istri  

Teori kontruksi sosial Peter L. Berger dan 

Thomas Luckman mengenai istri yang bekerja di 

Ponorogo terhadap kedudukan nafkah dari istri ini 

adalah bahwa dalam teori kontruksi sosial menyatakan 

setiap fakta yang hadir di tengah-tengah masyarakat 

(realitas sosial) merupakan hasil proses dialektika. 

Sehingga tidak ada suatu realitas apapun yang hadir 

secara tiba-tiba tanpa melalui suatu proses. Manusia 

dipandang mampu berperan untuk mengubah struktur 

sosial dan pada saat bersamaan manusia juga 

dipengaruhi dan di bentuk oleh struktur sosial 

masyarakatnya.
10

 

Istri yang bekerja dengan proses personalnya 

masing-masing dengan dunia sosialnya pada akhirnya 

                                                           
10

 Peter L Berger dan Thomas Luckman, Tafsir Sosial Atas 

kenyataan : Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan, (Jakarta:LP3ES 

1990), xiv. 
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memberikan perspektif yang sama dan juga berbeda 

terhadap kedudukan nafkah dari istri. Perspektif yang di 

lontarkan ini pun juga berkaitan dengan konstruksi 

sosial. Proses konstruksi sosial ini menurut Peter 

L.Berger dan Thomas Luckman meliputi tiga momen 

yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. 

Berikut ini penulis paparkan masing-masing proses 

konstruksi sosial istri yang bekerja terhadap kedudukan 

nafkah dari istri mulai dari momen pra-realitas saat ini, 

realitas saat ini hingga proyeksi pasca realitas saat ini.  

a. Konstruksi Sosial Pra-Realitas Saat ini 

Secara tidak langsung tentunya proses dialektika 

yang kemudian membentuk pemahaman dan perspektif 

istri yang bekerja hari ini adalah tidak terlepas dari 

dialektika dari masa lalunya (pra-realitas saat ini). 

Dialektika yang dimaksud disini adalah momen 

eksternalisasi, objektivasi dan internalisasinya.  

Penulis memaparkan hasil konstruksi sosial pra-

realitas saat ini tidak lain adalah hanya bertujuan untuk 

mempermudah memetakan dan mempermudah 

pemahaman dalam dialektika utama yang dialami oleh 

istri yang bekerja terhadap kedudukan nafkah dari istri. 

Data yang digunakan dalam pra-realitas ini adalah 
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informasi dari responden istri yang bekerja, bukan dari 

orang yang berada di pra atau masa lalu responden istri 

yang bekerja secara langsung. 

 

 

1. Eksternalisasi 

Eksternalisasi merupakan proses awal dalam 

kontruksi sosial. Ia merupakan momen adaptasi diri 

dengan dunia sosio kultural.  Dalam momen ini, sarana 

yang digunakan adalah bahasa dan tindakan. Manusia 

menggunakan bahasa untuk melakukan adaptasi dengan 

dunia sisio kulturalnya dan kemudian tindakannya juga 

disesuaikan dengan dunia sosio kulturalnya.
11

 

Secara umum dalam momen ini merupakan 

momen adaptasi dengan kehidupan di lingkungan, 

keluarga dan pendidikan orang yang berada di Pra- 

realitas istri yang bekerja saat ini. Tentunya kemudian 

adaptasi ini berpengaruh terhadap pemahamannya 

terkait tanggung jawab nafkah merupakan tanggung 

jawab suami, istri atau keduanya. 

 

                                                           
11

 Nur Syam, Islam Pesisir,( Yogyakarta: LKis, 2005), 

249-250 
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Tabel 4.2 

Eksternalisasi: Proses Adaptasi terhadap Pemahaman tentang 

Tanggung Jawab Nafkah (Pra-Realitas Saat Ini) 

 

Dari tabel 42. tersebut dapat dilihat bahwa 

proses eksternalisasi yaitu adaptasi terhadap 

pemahaman tanggung jawab nafkah. Melalui berbagai 

latar belakang yaitu dari keluarganya, pendidikan serta 

lingkungannya hingga akhirnya mempengaruhi 

pemikirannya terkait dengan tanggung jawab nafkah.  

Pemaham
an tentang 
tanggung 

jawab 
nafkah 

Latar 
belakang 
keluarga 

Latar 
belakang 

pendidikan 

latar 
belakang 

lingkungan 
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4. Objektivasi 

Setelah melalui proses adaptasi di eksternalisasi, 

momen selanjutnya adalah objektivasi dimana orang di 

pra-istri yang bekerja ini berinteraksi dengan dirinya 

sendiri dan masyarakat kaitannya dengan tanggung 

jawab nafkah yang dilakukan secara terus menerus dan 

dalam waktu yang cukup lama. 

Dalam proses interaksi ini penulis 

menyimpulkan ada dua aspek interaksi yaitu pertama, 

kesadaran dalam dirinya sendiri yang meliputi 

kesadaran terhadap kebutuhan ekonomi keluarga. 

Kesadaran ini dimiliki oleh ibu responden MRTR yang 

harus turut bekerja diluar rumah disamping pekerjaan 

rumah tangganya. Kesadaran ini juga dimiliki oleh ibu 

SNDN yang berpesan kepada SNDN bahwa sebagai 

istri harus turut membantu ekonomi keluarga. 

Selanjutnya kesadaran untuk hidup mandiri tidak 

bergantung kepada suami. Kesadaran ini dimiliki oleh 

ibu dari responden DWSW sebagaimana pesan yang 

disampaikan kepada DWSW dan selalu di ingatnya. 

Selanjutnya kesadaran bahwa bekerja adalah fitrah 

sebagai manusia. Kesadaran ini dimiliki oleh ibu 

responden MGMH. Kesadaran ini dimiliki 
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dikeluarganya bahkan kakek neneknya dari dulu 

mempunyai kesadaran seperti itu. 

Kedua, habitualisasi atau kebiasaan yaitu 

kebiasaan yang dilakukan secara berulang yang dirasa 

itu dapat membuat kondisi keluarga menjadi lebih baik. 

Tak hanya itu kondisi lingkungan sekitar juga telah 

terbiasa jika istri turut bekerja. 

Tabel 4.3 

Objektivasi: Peran Interaksi orang di Pra-istri yang Bekerja 

dengan Diri Sendiri dan Masyarakat (Pra-Realitas Saat Ini) 

 

Dari tabel 4.3 tersebut maka bisa dilihat bahwa 

proses objektivasi adalah proses interaksi orang di pra- 

istri yang bekerja terhadap dirinya sendiri dan 

masyarakat. Dialektika yang dialami orang di pra-istri 

orang di 
pra-Istri 

yang 
Bekerja 

Kesadaran dalam 
diri: 

-kesadaran terhadap 
kebutuhan ekonomi 

keluarga 

-kesadaran untuk hidup 
mandiri tidak 
bergantung 

- kesadaran bekerja 
adalah fitrah manusia 

Habitualisa
si/ 

kebiasaan 
bekerja 
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yang bekerja meliputi dua proses yaitu meliputi 

kesadaran dalam diri dan habitualisasi atau kebiasaan 

bekerja. Kesadaran dalam diri meliputi kesadarnnya 

terkait kebutuhan ekonomi keluarga, kesadaran bahwa 

istri tidak selamanya bergantung kepada suami, dan 

kesadaran bahwa bekerja adalah fitrah sebagai manusia. 

Selanjutnya adalah habitualisasi atau kebiasaan bekerja. 

Masyarakat memang cenderung mengulangi kebiasaan 

yang akan membuat keluarganya lebih baik. Sehingga 

istri yang bekerja telah terbiasa bekerja dan didukung 

lingkungan sekitar yang juga melakukan hal serupa.  

5. Internalisasi 

Setelah melalui proses eksternalisasi dan 

objektivasi, maka kemudian saatnya masuk dalam 

proses internalisasi. Proses ini merupakan proses 

terakhir setelah adanya interaksi yaitu identifikasi diri 

atau peresapan kembali sebagai hasil dari proses 

sebelumnya. Proses dimana orang di pra-istri yang 

bekerja mengidentifikasi terhadap nafkah yang mereka 

hasilkan (nafkah dari istri) merupakan nafkah tambahan 

atau bukan.  

Karena penulis hanya mendapatkan informasi 

dari responden istri yang bekerja di saat ini maka 
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penulis hanya bisa menganalisis dari informasi yang 

telah penulis dapatkan. Dari sisi pendidikan masih ada 

yang belum mengenyam pendidikan tinggi bahkan 

masih ada yang belum selesai sekolah dasar seperti 

orang tua MRTR dan SNDN. Sehingga hal ini juga 

mempengaruhi cara berfikir dan keterbukaan berfikir. 

Sehingga ini berpotensi memiliki pandangan bahwa 

nafkah dari istri adalah nafkah tambahan. Meskipun 

begitu ada juga yang berpendidikan tinggi seperti orang 

tua DWSW. Maka ini berpotensi berpandangan bahwa 

nafkah dari istri bukan nafkah tambahan seperti halnya 

pandangan DWSW. 

Tabel 4.4 

Internalisasi:Identifikasi Perspektif Kedudukan Nafkah dari 

Istri Adalah Nafkah Tambahan atau Bukan (Pra-Realitas Saat 

Ini) 

 

Nafkah dari 
Istri 

nafkah 
tambahan 

bukan nafkah 
tambahan 
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Dari tabel 4.4. maka bisa dilihat bahwa proses 

internalisasi yaitu momen identifikasi perspektif nafkah 

dari istri yaitu melahirkan pendapat nafkah dari istri 

adalah nafkah tambahan dan pendapat nafkahdari istri 

merupakan bukan nafkah tambahan. 

       Tabel  4.5 

Dialektika Eksternalisasi, Objektivasi, Internalisasi  Istri yang 

Bekerja Terhadap Kedudukan Nafkah dari Istri (Pra-Realitas 

Saat Ini) 

Momen Proses Tindakan 

Eksternalisasi Adaptasi diri 
dengan dunia 

sosio-kultural 

Pemahaman tentang tanggung jawab 
nafkah yang tidak terlepas dari: 

- Penyesuaian diri dengan latar 

belakang keluarga 
- Penyesuaian diri dengan latar 

belakang pendidikan 

- Penyesuaian diri dengan latar 
belakang lingkungan 

 

Objektivasi 
 

Interaksi diri 
dengan dunia 

sosio kultural 

- Penyadaran dalam diri yang 
meliputi: 

o kesadaran terhadap kebutuhan 

ekonomi keluarga  
o kesadaran untuk hidup mandiri 

tidak bergantung 

o kesadaran bekerja adalah fitrah 
manusia 

- Habitualisasi atau kebiasaan 

terhadap tindakan yang 
dianggap dapat membuat 

dirinya dan keluarganya 

menjadi lebih baik  

Internalisasi 

 

Identifikasi diri 

dengan dunia 

sosio kultural 

- Lahirnya perspektif nafkah dari 

istri adalah nafkah tambahan 

- Lahirnya perspektif nafkah dari 
istri bukan nafkah tambahan 

 

b. Konstruksi Sosial Realitas Saat Ini 
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Realitas saat ini adalah realitas yang menjadi 

fokus utama yang akan penulis bahas dalam tulis. 

Secara tidak langsung dialektika yang ada pada Pra-

realitas saat ini tentu berhubungan dengan dialektika 

pada realitas saat ini. 

1. Eksternalisasi 

Eksternalisasi merupakan proses awal dalam 

kontruksi sosial. Ia merupakan momen adaptasi diri 

dengan dunia sosio kultural.  Dalam momen ini, sarana 

yang digunakan adalah bahasa dan tindakan. Manusia 

menggunakan bahasa untuk melakukan adaptasi dengan 

dunia sisio kulturalnya dan kemudian tindakannya juga 

disesuaikan dengan dunia sosio kulturalnya. Pada 

momen ini terkadang dijumpai orang yang mampu 

beradaptasi dan juga ada yang tidak mampu 

beradaptasi. Penerimaan dan penolakan tergantung dari 

mampu atau tidaknya individu untuk menyesuaikan 

dengan dunia sosio-kultural tersebut. 
12

 

Secara tidak langsung pendapat istri yang 

bekerja di Ponorogo terhadap kedudukan nafkah dari 

                                                           
12

 Nur Syam, Islam Pesisir,( Yogyakarta: LKis, 2005), 

249-250 
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istri ini tentunya di awali dari pemahaman  mereka 

terkait dengan hak dan kewajiban suami-istri khususnya 

pemahaman tentang nafkah menjadi tanggung jawab 

suami, istri atau keduanya. Secara teoritik pemahaman 

istri yang bekerja tentang tanggung jawab nafkah bisa 

di deskripsikan sebagai berikut: 

Pertama, pemahaman bahwa yang mempunyai 

kewajiban mencari nafkah adalah suami. 

Kewajiban mencari nafkah dalam Islam adalah 

tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, Nash 

Al-Qur’an yang dijadikan dalil kewajiban nafkah salh 

satunya adalah: 

 Surah al-Baqarah 233.  

ِلَمْن اَرَاَد اَْن يُِّتمَّ َواْلَواِلٰدُت يُ ْرِضْعَن اَْوَلَدُىنَّ َحْوَلْْيِ َكاِمَلْْيِ  

 وَِكْسَوتُ ُهنَّ  رِْزقُ ُهنَّ  ٖ  َلو اْلَمْوُلْودِ  َوَعَلى ٖ  الرََّضاَعَة 

 ُتَضۤارَّ  َل  ٖ   ُوْسَعَها ِالَّ  نَ ْفسٌ  ُتَكلَّفُ  َل  ٖ  بِاْلَمْعُرْوفِ 

 ِمْثلُ  اْلَواِرثِ  َوَعَلى ٖ  ِبَوَلِده ٖ  َوَل َمْوُلْوٌد لَّو ِبَوَلِدَىاٖ   َواِلَدةٌ 
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ُهَما تَ رَاضٍ  َعنْ  ِفَصاًل  اَرَاَدا فَِانْ  ٖ   كَ ٰذلِ   َفَل  َوَتَشاُورٍ  مِّن ْ

 َفَل  اَْوَلدَُكمْ  اٖ  َتْستَ ْرِضُعوْ  اَنْ  اََرْدّتُّْ  َوِانْ ٖ   َعَلْيِهَما ُجَناحَ 

وَ  َوات َُّقوا ٖ  بِاْلَمْعُرْوفِ  ٰاتَ ْيُتمْ  ٖ  مَّا َسلَّْمُتمْ  ِاَذا َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ   اللّٰ

 َبِصي ْرٌ  تَ ْعَمُلْونَ  ِبَا اللّٰوَ  اَنَّ  اٖ  َواْعَلُموْ 

 Artinya:  

“ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-

anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang 

ingin menyusui secara sempurna. Dan 

kewajiban ayah menanggung nafkah dan 

pakaian mereka dengan cara yang patut. 

Seseorang tidak dibebani lebih dari 

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 

menderita karena anaknya dan jangan pula 

seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli 

waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. 

Apabila keduanya ingin enyapih (sebelum dua 

tahun) berdasarkan persetujuan dan 

musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa 

atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan 

anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa 

bagimu jika kamu memberikan pembayaran 

dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada 
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Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya 

Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.
13

 

Ayat dalam  surah al-Baqarah 233 menerangkan 

bahwa kewajiban ayah atau suami adalah menanggung 

nafkah dan pakaian istri serta anaknya dengan yang 

patut sesuai kesanggupannya. Tujuan di bebankannya 

nafkah kepada suami adalah tidak lain karena Islam 

tidak ingin membebani perempuan atau istri secara 

berlebih. Perempuan atau istri telah memiliki tanggung 

jawab reproduksi untuk menstruasi, mengandung, 

melahirkan, hingga nifas yang prosesnya sangat 

panjang dan menekan beban pada fisik maupun 

psikologis sehingga sangatlah masuk akal jika tanggung 

jawab nafkah ini kemudian dibebankan kepada suami. 

Pemahaman ini dimiliki oleh responden yang 

berinisial SNDN, ERNR, dan MRTR. Sebagaimana 

yang telah dipaparkan ketika proses wawancara 

responden SNDN : “Kalau kewajiban suami banyak 

sekali ya, ya memberikan nafkah lahir batin, 

melindungi istri, dia wajib membahagiakan istrinya
14

”, 

                                                           
13

 Al-Qur’an :Al-Baqarah Ayat 233 
14

 Wawancara dengan responden SNDN, 16 Februari 2022, 

Pukul 19.00 di Rumah Kediaman Responden. 
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responden ERNR : “Nafkah menurut Islam itu tanggung 

jawab suami ya, suami dalam rumah rumah tangga 

dalam pernikahan suami bertanggung jawab atas nafkah 

istri, nafkah lahir dan batin, jadi kebutuhan rumah 

tangga, kebutuhan istri itu tanggung jawab suami
15

”, 

dan responden MRTR : “Dalam Islam, suami ga boleh 

minta uang istri, karena seharusnya itu jadi kewajiban 

suami untuk menafkahi” 

Berdasarkan  paparan  wawancara yang 

dilakukan peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa 

pemahaman awal responden yang berinisial SNDN, 

ERNR, dan MRTR adalah bahwa tanggung jawab 

nafkah adalah tanggung jawab suami. 

Jika dilihat dari latar belakangnya dari sisi 

keluarga, SNDN dilahirkan dari seorang ibu rumah 

tangga yang kadang berjualan di pasar dan bapaknya 

dengan pekerjaan serabutan, kadang jadi tukang pukul 

batu, kadang jadi kontraktor. Dari sisi pendidikan 

sebenarnya SNDN hanyalah tamatan SMP, melanjutkan 

Paket C untuk memperoleh ijazah SMA di usia yang 

sudah tidak muda, kemudian melanjutkan pendidikan 

                                                           
15

 Wawancara dengan responden ERNR, 19 Februari 2022, 

Pukul 11.00 di Rumah Kediaman Responden. 
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untuk memperoleh gelar sarjana. Dari sisi 

lingkungannya, sebenarnya keadaan lingkungan asal 

nya keluarga sekitar tempat tinggal rata-rata yang 

bekerja mencari nafkah adalah suami. Akan tetapi di 

lingkungan dia sekarang dirumah suami yang ia tempati 

sampai hari ini, justru lebih banyak pencari nafkah 

utama adalah istri, entah istri bekerja diluar negeri 

maupun pekerjaan lainnya. 

Jika dilihat dari sisi keluarga, ERNR dilahirkan 

dari ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan 

bapaknya sebagai petani. Dari sisi pendidikan ERNR 

telah menyelesaikan pendidikan hingga lulus SMA. 

Dari sisi lingkungannya di tempat tinggal rumahnya 

dulu sebelum menikah rata-rata adalah ibu rumah 

tangga sedangkan di lingkungan tempat tinggalnya hari 

ini di sebuah perumahan di Ponorogo rata-rata banyak 

istri yang bekerja.  

Jika dilihat dari sisi keluarga, MRTR dilahirkan 

dari seorang ibu dan bapak sebagai petani. Baginya, 

ibunya adalah sosok pekerja keras yang tak kenal lelah. 

Ibunya tidak hanya megerjakan pekerjaan rumah 

tangga, tapi juga bekerja diluar rumah untuk mencukupi 

kebutuhannya. Dari sisi pendidikan MRTR mengenyam 
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pendidikan formal hingga SMP, sedangkan saudara-

saudaranya rata-rata sampa SMA dan ada salah satu 

yang hingga sarjana. Dari sisi lingkungannya banyak 

istri yang bekerja terutama sebagai TKW juga. Awal 

mula MRTR bekerja juga tidak terlepas dari ajakan dan 

pengaruh teman sebayanya di rumah. 

Kedua, pemahaman bahwa yang mempunyai 

kewajiban mencari nafkah adalah keduanya yaitu 

suami-istri.  

Mencari nafkah adalah bekerja untuk 

mendapatkan materi guna mencukupi kehidupan 

keluarga. Laki-laki dan perempuan diturunkan dimuka 

bumi sama-sama mengemban amanah sebagai 

khalifatul fil-ardh untuk kesejahteraan masyarakat di 

bumi. Sehingga bekerja adalah menjadi hak keduanya 

dalam rangka menjalankan amanah sebagai khalifah di 

bumi. Hanya saja bagi perempuan dibebankan tanggung 

jawab reproduksi sehingga  ada masa-masa dimana 

pekerjaannya berjeda untuk menjalankan tanggung 

jawab reproduksi.  

Sebagaimana dalam surat QS.An-Nisa’ 34: 
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 ٖ  َضُهمٖ  َبع اللّٰوُ  َفضَّلَ  ِبَا ءِ ٖ  النَِّسا َعَلى نَ ٖ  اَلرَِّجاُل قَ وَّاُمو

ٖ  َواَلِِمٖ  اَم ٖ  ِمن اٖ  فَ ُقوٖ  اَن وَِّبَاۤ  ضٍ ٖ  َبع َعٰلى  

 
Artinya:  

 “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi 

perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan 

sebagaian mereka (laki-laki) atau sebagian yang lain 

(perempuan), dank arena mereka (laki-laki) telah 

memberikan nafkah dari hartanya”
16

 

 

Berdasarkan ayat dalam surat QS.An-Nisa’ 34 

tersebut dijelasakan bahwa seorang laki-laki diberi 

mandat atau tanggung jawab dalam keluarga untuk 

menafkahi istrinya.  

Perempuan harus melalui fase-fase reproduksi, 

menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan 

membesarkan anak yang menuntut energi khusus. 

Sementara laki-laki tidak memiliki halangan reproduksi 

apapun untuk bekerja menghasilkan harta bagi 

pemenuhan kebutuhan keluarga. Sehingga laki-laki 

dituntut memberi nafkah, sementara perempuan tidak. 

                                                           
16

 Al-Qur’an :An-Nisa ayat 34 
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Dalam konteks ini, QS.An-Nisa’ (4):34 itu menjadi 

sangat relevan. Bahwa laki-laki/suami diberi mandat 

tanggung jawab (qawwam) menafkahi perempuan/istri. 

17
 

Tentu bisa saja, hal demikian tidak berlaku 

secara mutlak. Sebab, juga ada banyak kondisi, 

terutama saat sekarang, dimana perempuan mampu 

bekerja sama persis dengan laki-laki, bahkan bisa jadi 

menghasilkan harta yang lebih banyak. Di sisi lain, 

perempuan juga sebagai manusia memiliki kebutuhan 

seks yang harus dipenuhi sebagaimana laki-laki, 

sekalipun intensitas dan ekspresinya bisa jadi berbeda, 

lebih rendah dari laki-laki, tetapi bisa juga sama untuk 

kalangan perempuan tertentu, atau bisa juga lebih 

tinggi. Untuk itu fiqh melengkapi adagium “kewajiban 

nafkah oleh laki-laki dan seks oleh perempuan” (al-

nafaqah fi muqabalat al-budh‟) dengan rumusan  

normatif prinsip mu‟asyarah bil ma‟ruf, saling berbuat 

baik antara suami/laki-laki dan istri/perempuan. Prinsip 

ini membuka fleksibilitas adagium  tersebut, sehingga 

perempuan juga bisa dituntut berkontribusi dalam hal 

                                                           
17

 Faqihudin Abdul Kodir, Qiro’ah Muba>dalah, 
(Yogyakarta:IRCiSoD, 2019),  370. 
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nafkah, sebagaimana laki-laki juga dituntut untuk 

memenuhi kebutuhan seks perempuan.
18

 

Tentu saja inspirasi QS. Al-Baqarah (2):233 dan 

QS. An-Nisaa’ (4):34 menegaskan bahwa 

perempuan/istri memiliki hak lebih untuk di nafkahi 

oleh laki-laki karena amanah reproduksi yang diemban 

perempuan dan tidak di miliki laki-laki. Karena amanah 

ini, terutama ketika sedang dialami secara faktual, maka 

kewajiban nafkah menjadi niscaya ada dipundak laki-

laki. Ketika amanah reproduksi ini tidak dilakukan 

perempuan, maka nafkah kembali menjadi kewajiban 

bersama sesuai kemampuan masing-masing. Tentu saja, 

kewajiban ini bisa dirembuk  bersama sesuai dengan 

pilar keempat pernikahan, musyawarah. Pada saat yang 

sama, ketika secara faktual perempuan/istri bersedia 

untuk bekerja mencari nafkah, maka suami juga harus 

bersedia untuk ikut bertanggung jawab melakukan 

kerja-kerja domestik di dalam rumah. Sehingga beban 

rumah tangga dibagi bersama, sebagaimana beban 
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 Ibid, 371. 
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nafkah juga dipikul bersama. Sesuai kemampuan dan 

kesempatan masing-masing.
19

 

Pemahaman bahwa yang mempunyai kewajiban 

mencari nafkah adalah keduanya yaitu suami-istri 

dimiliki oleh responden yang berinisial DWSW dan 

MGMH. Sebagaimana yang telah di paparkan ketika 

proses wawancara dengan responden berinisial DWSW 

: “kalau dulu prinsip saya menafkahi itu suami wajib 

sekarang kalau menurut saya dua-duanya, jadi istripun 

punya peran yang sama dengan suami
20

”, responden 

MGMH : “saya dan keluarga saya memahami semua itu 

fitrah. Saya ngga tau sampean (kamu) ngomong 

kewajiban, hak, gatau saya. Karena bagi saya dan 

keluarga saya itu bukan perkara hak dan kewajiban,jadi 

hubungan kita dengan Allah yang menyebabkan saya 

itu ketika berkeluarga melakukan itu. Nggak kaitannya 

saya dengan suami saya gitu nggak. Misalnya saya 

melayani suami saya atau suami saya melayani saya itu 

biasa saja dan itu adalah bukan hak dan kewajiban. Itu 

                                                           
19

 Ibid 372. 
20

 Wawancara dengan responden DWSW, 24 Februari 2022, 

Pukul 14.00 di Rumah Kediaman Responden. 
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adalah konsekuensi saya ketika saya itu berkeluarga
21

”. 

Responden  MGMH tidak mengatakan secara eksplisit 

bahwa nafkah adalah tanggung jawab suami-istri seperti 

responden lain, akan tetapi secara implisit dari kalimat 

yang dipaparkan menunjukkan bahwa menurutnya 

nafkah adalah tanggung jawab keduanya yaitu suami-

istri karena sebagai konsekuensi berkeluarga.  

Paparan wawancara yang dilakukan peneliti 

dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman awal 

responden yang berinisial DWSW dan MGMH adalah 

bahwa tanggung jawab nafkah adalah tanggung jawab 

keduanya yaitu suami-istri. 

Jika dilihat dari latar belakangnya dari sisi 

keluarga DWSW dilahirkan dari orang tua yang 

keduanya sama-sama bekerja, ibunya juga tidak hanya 

mengajar saja tapi juga berdagang. DWSW juga selalu 

mengingat pesan ibunya bahwa sebagai perempuan dia 

tidak boleh bergantung dengan suami , tidak boleh 

hanya meminta suami terus menerus. Dari sisi 

pendidikan, DWSW bisa dikategorikan berpendidikan 

tinggi karena telah menyelesaikan strata satu, pun juga 
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 Wawancara dengan responden MGMH, 23 Februari 2022, 

Pukul 08.00 di Rumah Kediaman Responden. 
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dengan kedua orang tuanya. Dari sisi lingkungan yang 

ia tempati di sebuah perumahan juga tidak sedikit istri 

yang juga bekerja. 

Responden MGMH, jika dilihat dari latar 

belakang dari sisi keluarga memang sangat mempunyai 

banyak peran dalam kehidupan dan pemebntukan 

perspektifnya. Kedua orang tuanya bekerja sebagai 

petani, beternak dan berdagang hasil panen dan 

ternaknya. Disamping itu keluarganya merupakan 

aktivis di organisasi masyarakat yaitu Nahdhatul 

Ulama. Orang tua dan keluarganya mengajarkan untuk 

hidup yang mengalir begitu saja. Hidup dari apa yang 

diberikan oleh alam, dan meyakini bahwa Allah selalu 

memberi rezeki kalau orang mau bergerak. Meyakini 

bahwa bekerja adalah fitrah sebagai manusia baik laki-

laki maupun perempuan. Dari sisi pendidikan MGMH 

sampai harini telah menyelesaikan studinya dan 

memperoleh gelar Doktor. 

Penulis berpendapat bahwa responden yang 

memiliki pemahaman bahwa yang mempunyai 

kewajiban mencari nafkah adalah suami saja yaitu 

responden SNDR, ERNW dan MRTR mempunyai 

kesamaan yaitu memang mereka tidak mempunyai 
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kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi. 

Meskipun SNDR bisa sampai sarjana akan tetapi 

prosesnya tidak dilalui seperti pada umunya, selain 

SMA melalui paket C, usia ketika melanjutkan kuliah 

sudah tidak lagi muda. begitupun ERNR juga tidak 

menyelesaikan pendidikan tingginya. Sehingga proses 

yang dilalui tentunya juga berpengaruh terhadap cara 

berfikir mereka. MRTR juga hanya berkesempatan 

mengenyam pendidikan hingga SMP. Selain itu latar 

belakang orang tua mereka juga memiliki kesamaan 

yaitu sama-sama dari keluarga ekonomi menengah ke 

bawah.  

Selanjutnya, penulis juga berpendapat bahwa 

responden yang memiliki pemahaman bahwa yang 

mempunyai kewajiban mencari nafkah adalah suami-

istri atau keduanya adalah responden DWSW dan 

MGMH. Keduanya juga memiliki kesamaan yaitu 

secara latar belakang pendidikan sama-sama memiliki 

kesempatan mengenyam pendidikan tinggi bahkan 

MGMH hingga doktor. Tentunya cara berfikir dan 

pemahaman yang mereka dapatkan hari ini tidak 

terlepas dari  proses yang telah dilalui keduanya saat 

mengenyam pendidikan hingga saat ini. Tak hanya itu, 
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peran orang tua di kehidupan mereka cukup 

berpengaruh, selain karena mereka dilahirkan dari 

keluarga ekonomi menengah keatas, ketika proses 

wawancara keduanya sering menyebutkan pendapat, 

ataupun pesan dari bapak atau ibu mereka 

Tabel 4.6 

Eksternalisasi: Proses Adaptasi Istri yang Bekerja tehadap 

Pemahaman tentang Tanggung Jawab Nafkah (Realitas Saat 

Ini) 

 
Dari tabel 4.6 tersebut dapat dilihat bahwa 

proses eksternalisasi yaitu adaptasi istri yang bekerja 

terhadap pemahaman tanggung jawab nafkah. Melalui 

berbagai latar belakang yaitu dari keluarganya, 

pendidikan serta lingkungannya hingga akhirnya 

Pemaham
an tentang 
tanggung 

jawab 
nafkah 

Latar 
belakang 
keluarga 

Latar 
belakang 

pendidikan 

latar 
belakang 

lingkungan 
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memepengaruhi pemikirannya terkait dengan tanggung 

jawab nafkah.  

c. Obyektivasi 

 Objektivasi adalah proses menempatkan 

fenomena diluar dirinya seakan-akan sebagai sesuatu 

yang objektif. Dalam  proses objektivasi terdapat dua 

entitas yang berhadapan, yaitu realitas diri yang 

subyektif dan realitas diluar dirinya yang obyektif. Dua 

realitas tersebut selanjutnya akan berinteraksi dengan 

intersubyektif yang menghasilkan penyadaran diri 

bahwa seseorang atau individu berada di tengah 

interaksi dengan dunia sosialnya. 
22

 Dengan demikian 

secara praktiknya dalam penelitian ini adalah interaksi 

istri yang bekerja itu dengan dirinya sendiri dan 

masyarakat terhadap tanggung jawab nafkah khususnya 

jika nafkah dari istri yang mana dilakukan secara terus 

menerus dan dalam waktu yang lama.  

Dalam prosesnya istri melakukan tindakan 

bekerja tentunya bukan tanpa alasan. Ketika istri ikut 

bekerja hal itu akan membantu ekonomi keluarga dan  

                                                           
22

 Agus Purnomo, Islam Madura Era Reformasi Konstruksi 

sosial Elite Politik tentang Perda syariat, ( Ponorogo:STAIN 

Ponorogo Press, 2014), 253. 
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mempersiapkan masa depan anak-anaknya juga. Selain 

itu istri sebagai perempuan mempunyai hak untuk 

mengaktualisasikan dan mengekspresikan potensi 

dirinya. Bersama-sama untuk menjalankan peran 

sebagai khalifah di bumi.  

Sebagaimana dalam surat QS: Al-An’am ayat 

165: 

ٮَخلٰ  ٖ  َجَعلَ ُكم ٖ  َوُىَو الَِّذى فَ ٖ  ِٕ  َوَرَفعَ  ضِ ٖ  اَرٖ  ال ٕ 

 َماۤ  ٖ  ِف  ٖ  ُلوَُكمٖ  لَِّيب َدَرٰجتٍ  ضٍ ٖ  َبع قَ ٖ  َفو ٖ  َضُكمٖ  َبع

ِعَقابِ ٖ  ال عُ ٖ  َسرِي َربَّكَ  ِانَّ  ٖ  ٖ  ُكمٮٰاتٰ   ٖ  َواِنَّو ٖ    

مٌ ٖ  رَِّحي رٌ ٖ  لَ َغُفو  

Artinya: 

“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai 

khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat 

(derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk 

mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya 

kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat 

cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia 

Maha Pengampun, Maha Penyayang”
23

 

                                                           
23

 Al-Qur’an :Al-An’am ayat 165. 
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Ayat tersebut bicara bahwa manusia diciptakan 

Allah Swt. dengan mandat sebagai khalifah yang 

memegang amanah untuk memakmurkan bumi, 

melestarikan kebaikan, dan menjauhkan dari segala 

kerusakan dirinya. 

Maka dari itu penulis menyimpulkan ada dua 

aspek interaksi istri yang bekerja tersebut hingga 

akhirnya bekerja atau mencari nafkah. Adapun proses 

objektivasi dalam penelitian ini adalah pertama, 

kesadaran dalam diri yang meliputi kesadaran terhadap 

kebutuhan ekonomi keluarga serta kesadaran terhadap 

ekspresi/aktualisasi diri. Kedua, habitualisasi atau 

kebiasaan terhadap tindakan yang dianggap dapat 

membuat dirinya dan keluarganya menjadi lebih baik. 

Secara lebih rinci akan di jelaskan  sebagai berikut: 

Pertama, Kesadaran dalam diri perempuan atau 

istri yang bekerja. Dalam hal ini meliputi dua tipologi 

kesadaran, kesadaran pertama adalah kesadaran 

kesadaran dalam diri yang meliputi kesadaran terhadap 

kebutuhan ekonomi keluarga. Hal penting dalam proses 

objektivasi ini adalah di satu sisi menyadari bahwa 

nafkah adalah tanggung jawab suami di sisi lain 

ekonomi keluarga kurang mumpuni. 
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Seperti yang diungkapkan oleh responden 

MRTR : “Tujuan yang paling utamaku adalah 

membantu ekonomi keluarga, bantu cari nafkah suami. 

Karena ketika aku hanya bisa dirumah melihat anak 

minta jajan dan aku ga punya uang itu rasanya 

nelangsa.”, kemudian responden ERNR juga 

mengungkapkan:” Tujuanku ya ngasih orang tua, kedua 

untuk anak harus punya tabungan sendiri karena anak 

semakin besar dan dewasa. Kalau masalah kebutuhan 

dirumah itu dari orang tua atau mertuaku karena kan 

masih ikut orang tua. Ketiga karena punya tanggungan 

rumah subsidi perbulan tujuh ratusan. Keempat ya 

untuk kebutuhan-kebutuhan di masa depan” 

Dari paparan responden tersebut menunjukkan 

bahwa responden sadar jika mengandalkan nafkah dari 

suami itu tidak cukup sedangkan kebutuhan rumah 

tangga terus ada. Tidak hanya kebutuhan akan tempat 

tinggal seperti yang dialami ERNR kebutuhan masa 

depan anak yang semakin besar juga menjadi 

pertimbangan utama seperti yang di sadari oleh MRTR. 

Kesadaran  kedua adalah kesadaran terhadap 

ekspresi atau aktualisasi diri sebagai perempuan.  Hal 

penting dalam proses objektivasi ini adalah di satu sisi 
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menyadari bahwa nafkah adalah tanggung jawab suami 

di sisi lain sebagai perempuan mereka juga 

membutuhkan aktualisasi dan ekspresi potensi dirinya. 

Di era modern hari ini perempuan juga mulai banyak 

yang sadar bahwa dirinya sebagai perempuan juga perlu 

untuk mengaktualisasikan diri dan mengekspresikan 

apa yang menjadi potensi yang dimilikinya.  

Seperti yang diungkapkan oleh responden 

SNDN: “pertama ibadah, kemudian sebenarnya tujuan 

utama bukan materi, cuma pada saat itu saya itu 

mengisi waktu luang melihat desa yang tidak maju-

maju akhirnya di dalam hati ingin membuat desa maju. 

Awalnya itu, kalau materi ngga kepikiran sama sekali. 

Sebenarnya saya kerja itu karena rasa ingin berjuang 

memajukan desa”, selain itu SNDN juga 

mengungkapkan :”kita sekarang wanita modern, wanita 

modern dalam Islam sekarang kan tidak apa-apa wanita 

bekerja, bahkan di Negara arab sekarang juga banyak 

wanita bekerja. Kalau kita seperti zaman nabi kan ga 

mungkin”.  Responden DWSW mengungkapkan:”Jadi 

sekarang mungkin di era modern ini sudah bergeser, 

jadi seorang istri juga harus menghidupi keluarga”, 

selain itu DWSW juga mengatakan: “karena menurut 
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saya di era sekarang juga perempuan juga harus tampil 

di depan, ngga cuma dibelakang suami”. Responden 

MGMH menyampaikan: “jadi pekerjaan itu sebenarnya 

adalah ekspresi dari kita”.  

Kedua, habitualisasi atau kebiasaan terhadap 

tindakan yang dianggap dapat membuat dirinya dan 

keluarganya menjadi lebih baik. Dalam hal ini semua 

responden istri yang bekerja adalah perempuan yang 

mandiri secara ekonomi sebelum mereka menikah. Dan 

itu sudah menjadi sesuatu yang biasa ketika mereka 

harus bekerja. Sehingga setelah menikah, mereka (baik 

yang memahami nafkah  adalah tanggung jawab suami 

dan yang memahami nafkah adalah tanggung jawab 

suami-istri) sudah terbiasa bekerja terlepas dari 

pemahaman mereka terkait tanggung jawab nafkah. 

Karena dengan mereka ikut bekerja maka 

perekonomian keluarga dirasa akan lebih baik, masa 

depan anak juga semakin terjamin.  Sehingga  bekerja 

adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan mereka sebagai 

istri. Dari kebiasaan ini mereka dapat merasakan apa 

yang mereka dapatkan dari mencari nafkah seperti 

dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan 

menjamin masa depan anak-anaknya. Selain itu 
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lingkungan tempat tinggal yang memang mendukung 

untuk mereka karena banyak istri yang juga bekerja. 

Sehingga ini telah menjadi kebiasaan di lingkungan 

sekitarnya. 

Dalam keseluruhan proses ini, kata kuncinya 

terletak pada adanya agen yang memainkan peran 

sebagai individu atau kelompok individu untuk proses 

penyadaran, pelembagaan dan habitualisasi.
24

 

Tabel 4.7 

Objektivasi: Peran Interaksi Istri yang Bekerja dengan Diri 

Sendiri dan Masyarakat (Realitas Saat Ini) 
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 Nur Syam, Islam Pesisir, 255. 

Istri yang 
Bekerja 

Kesadaran 
dalam diri: 

-kesadaran 
terhadap 

kebutuhan 
ekonomi keluarga 

- kesadaran 
terhadap 

ekspresi/aktualisa
si diri  

Habitualisa
si/ 

kebiasaan 
bekerja 
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Dari tabel 4.7 tersebut maka bisa dilihat bahwa 

proses objektivasi adalah proses interaksi istri yang 

bekerja terhadap dirinya sendiri dan 

masyarakat.dialektika yang dialami istri yang bekerja 

meliputi dua proses. Dialektika yang dialami meliputi 

kesadaran yang timbul dalam dirinya sendiri yaitu 

mereka sadar bahwa ekonomi keluarga yang mapan 

baik hari ini maupun masa depan sangat di butuhkan. 

Selain itu juga muncul kesadaran bahwa sebagai 

perempuan di era modern hari ini perempuan juga 

berhak untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan 

potensi yang di milikinya. Dialektika selanjutnya adalah 

terkait dengan kebiasaan mereka sebelum menikah 

memang telah bekerja dan mandiri secara ekonomi. 

Dari lingkungan tempat tinggal juga banyak istri yang 

juga bekerja.  

d. Internalisasi 

Internalisasi adalah peresapan kembali realitas 

obyektif diluar diri manusia kedalam diri individu 

secara subyektif. Keberhasilan proses peresapan 

kembali tersebut sangat bergantung kepada simetri 

antara dunia obyektif masyarakat dengan dunia 
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subyektif individu yang dipengaruhi berbagai 

pemahaman, kesadaran, dan latar belakang masing-

masing individu. Oleh karena itu internalisasi 

dinyatakan sebagai proses identifikasi diri ditengah 

kehidupan sosialnya.
25

 

Setelah melalui proses eksternalisasi dan 

objektivasi, maka kini saatnya istri yang bekerja masuk 

dalam proses internalisasi. Disini merupakan proses 

terakhir setelah adanya interaksi yaitu identifikasi diri 

atau peresapan kembali sebagai hasil dari proses 

sebelumnya. Proses dimana istri yang bekerja 

mengidentifikasi terhadap nafkah yang mereka hasilkan 

(nafkah dari istri) merupakan nafkah tambahan atau 

bukan.  

Istri yang bekerja akhirnya memiliki perspektif 

terhadap nafkah yang mereka hasilkan (nafkah dari 

istri).dari semua responden dapat di klasifikasikan ada 

dua perspektif yang muncul dari mereka yaitu yang 

mempunyai perspektif bahwa nafkah dari istri adalah 

nafkah tambahan dan perspektif bahwa nafkah dari istri 

bukan nafkah tambahan.  
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 Agus Purnomo, 255. 
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Sebagaimana yang diungkapkan responden yang 

berpendapat bahwa nafkah dari istri adalah nafkah 

tambahan : responden SNDN : “Nafkah suami lebih 

utama, gaji istri itu hanya sebagai membantulah jadi 

tambahan. Dan niat saya sebenarnya kan hanya untuk 

ibadah. Mungkin dari ibadah itu rezeki suami jadi lebih 

banyak”
26

, responden MRTR :“nafkah dari istri ya 

nafkah tambahan, meskipun gaji lebih banyak, gaji istri 

adalah nafkah tambahan. Hasil suami wajib dikasih ke 

istri. Tapi rumah tangga kan sendiri-sendiri pediriannya. 

Misal suami tanya, gajimu piro buk? Aku jaluk, kaya 

gitu gaboleh. Tapi kalau istri mau ngasih itu ngga papa. 

Tapi urus-urusin uang istri ngga wajib”
27

.  

Sebagaimana juga yang diungkapkan responden 

yang berpendapat bahwa nafkah dari istri bukanlah 

nafkah tambahan: responden ERNR “nafkah dari istri 

bukan tambahan, karena dikeluargaku suamiku 

gapernah urus gajiku untuk apa. Misal dia kurang uang 

dia minjem nanti dikembalikan juga. Jadi dia gapernah 

                                                           
26

 Wawancara dengan responden SNDN, 16 Februari 2022, 

Pukul 19.00 di Rumah Kediaman Responden. 
27

 Wawancara dengan responden MRTR, 21 Februari 2022, 

Pukul 18.00 di  kediaman masing-masing via video call 
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urus gajiku, gajiku adalah hak ku”
28

, responden 

DWSW: “ saya ngga sepakat kalau ada yang bilang istri 

bekerja itu untuk mencari nafkah tambahan. Nggak, 

kalau saya ya wajib, meh wajib (hamper wajib), jadi 

hamper sama karena menurut saya di era sekarang juga 

perempuan juga harus tampil di depan, ngga cuma 

dibelakang suami”
29

, responden MGMH: Kita emang 

laki-laki perempuan dari kecil bareng-bareng. Misal 

bapak punya sawah ditanami cabe ya ibu yang menjual 

cabenya itu biasa. Jadi bekerja itu adalah fitrah kita.”
30

, 

MGMH juga mengatakan : “di dalam al-Qur’an kan 

lita’ararofu, jadi ta’aruf itu ketika kita berkeluarga itu 

sebenarnya bagaimana kita membuktikan bareng-

bareng untuk menjadi hamba tuhan yang soleh soleha 

sesuai harapan yang ada di Al-Qur’an”. 

 

 

 

                                                           
28

 Wawancara dengan responden ERNR, 19 Februari 2022, 

Pukul 11.00 di Rumah Kediaman Responden. 
29

 Wawancara dengan responden DWSW, 24 Februari 2022, 

Pukul 14.00 di Rumah Kediaman Responden. 
30

 Wawancara dengan responden MGMH, 23 Februari 2022, 

Pukul 08.00 di Rumah Kediaman Responden. 
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Tabel 4.8 

Internalisasi:Identifikasi perspektif Kedudukan Nafkah dari 

Istri Adalah Nafkah Tambahan atau Bukan (Realitas Saat Ini) 

 

Dari tabel 4.8 maka bisa dilihat bahwa proses 

internalisasi yaitu momen identifikasi perspektif nafkah 

dari istri yaitu melahirkan pendapat nafkah dari istri 

adalah nafkah tambahan dan pendapat nafkahdari istri 

merupakan bukan nafkah tambahan. 

 

 

 

 

Nafkah dari 
Istri 

nafkah 
tambahan 

bukan nafkah 
tambahan 
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       Tabel  4.9 

Dialektika Eksternalisasi, Objektivasi, Internalisasi Realitas 

Saat Ini  Istri yang Bekerja Terhadap Kedudukan Nafkah dari 

Istri 

Momen Proses Tindakan 

Eksternalisasi Adaptasi diri 

dengan dunia 

sosio-kultural 

Pemahaman tentang tanggung jawab 

nafkah yang tidak terlepas dari: 

- Penyesuaian diri dengan latar 
belakang keluarga 

- Penyesuaian diri dengan latar 

belakang pendidikan 
- Penyesuaian diri dengan latar 

belakang lingkungan 

 

Objektivasi 
 

Interaksi diri 
dengan dunia 

sosio kultural 

- Penyadaran dalam diri yang 
meliputi: 

o kesadaran terhadap kebutuhan 

ekonomi keluarga  
o kesadaran terhadap 

ekspresi/aktualisasi diri. 

- Habitualisasi atau kebiasaan 
terhadap tindakan yang 

dianggap dapat membuat 

dirinya dan keluarganya 
menjadi lebih baik  

Internalisasi 

 

Identifikasi diri 

dengan dunia 
sosio kultural 

- Lahirnya perspektif nafkah dari 

istri adalah nafkah tambahan 
- Lahirnya perspektif nafkah dari 

istri bukan nafkah tambahan 

 

c. Konstruksi Sosial  Pasca Realitas Saat Ini 

Proses dalam konstruksi sosial bersifat linier dan 

berkelanjutan. Konstruksi sosial hari ini belum tentu 

sama dengan konstruksi sosial di masa depan. Dalam 

hal ini penulis mencoba membuat sebuah proyeksi  

konstruksi sosial terhadap kedudukan nafkah dari istri 
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yang bekerja di realitas hari ini dalam beberapa masa 

kedepan. Tidak lain bertujuan untuk memberi gambaran 

dan antisipasi terhadap situasi sosial di kemudian hari 

yang mungkin terjadi. Proyeksi ini bersifat asumtif dari 

penulis berdasarkan konstruksi sosial yang sebelumnya 

terjadi yaitu pada pra-realitas saat ini dan pada 

konstruksi sosial di realitas saat ini. 

1. Eksternalisasi 

Eksternalisasi merupakan momen awal dalam 

konstruksi sosial. Dalam hal ini, momen ini adalah 

masa adaptasi istri yang bekerja dengan pemaamannya 

terkait tanggung jawab nafkah sebenarnya menjadi 

tanggung suami, istri atau keduanya. Secara umum 

pemahaman ini dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, 

bagaimana latar belakang keluarganya. Keluarga adalah 

tempat pertama anak memahami dan mengenal 

keluarga. Orang tua biasanya akan menjadi role model 

di kehidupan keluarga anak tersebut kelak. Disinilah 

pentingnya latar belakang keluarga mempengaruhi. 

Kedua, latar belakang pendidikan. Pendidikan adalah 

wadah untuk menajamkan pola pikir dan kecerdasan. 

Semakin tinggi pendidikan mind set seseorang akan 

semakin terbuka dan dinamis dalam arti tidak kaku 
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dalam berfikir. Ketiga, latar belakang lingkungan. 

Disamping keluarga, lingkungan tempat tinggal juga 

menjadi tempat dimana perilaku orang tersebut dapat 

diterima. Tidak sedikit juga yang mengikuti apa yang 

dilakukan lingkungannya. Oleh karena itu penulis 

merasa pemahaman seseorang itu tidak terlepas dari 

tiga hal tersebut. 

Jika dilihat dari konstruksi sosial di realitas saat 

ini, semakin kesini semakin tidak sedikit perempuan 

yang mempunyai kesadaran bahwa tanggung jawab 

nafkah bukan hanya tanggung jawab suami tapi istri 

juga turut bertanggung jawab, begitupun dengan 

pekerjaan domestik yang menjadi tanggung jawab 

keduanya. Fleksibilitas peran menjadi suatu hal yang di 

inginkan bagi istri yang bekerja. Tentunya begitu 

sebaliknya, suami juga menginginkan serupa ketika 

mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan. 
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Tabel 4.10 

Eksternalisasi: Proses Adaptasi tehadap Pemahaman tentang 

Tanggung Jawab Nafkah (Proyeksi Pasca Realitas Saat ini) 

 

Dari tabel 4.10 tersebut dapat dilihat bahwa 

proyeksi proses eksternalisasi pasca realitas saat ini 

yaitu adaptasi istri yang bekerja terhadap pemahaman 

tanggung jawab nafkah. Melalui berbagai latar belakang 

yaitu dari keluarganya, pendidikan serta lingkungannya 

hingga akhirnya memepengaruhi pemikirannya terkait 

dengan tanggung jawab nafkah. 

2. Objektivasi 

Momen objektivasi merupakan momen interaksi 

dengan dunia sosial kulturalnya yang kemudian 

menghasilkan kesadaran dalam dirinya. Secara praksis 

Pemaham
an tentang 
tanggung 

jawab 
nafkah 

Latar 
belakang 
keluarga 

Latar 
belakang 

pendidikan 

Latar 
belakang 

lingkungan 
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momen ini adalah masa interaksi istri yang bekerja 

dengan dirinya sendiri dan masyarakat. 

Dilihat dari realitas hari ini, mulai banyak 

perempuan yang berpendidikan tinggi yang kemudian 

berpotensi membentuk pola pikir yang lebih terbuka. 

Hal ini akan membentuk kesadaran perempuan terhadap 

hak-haknya yang juga mempunyai hak untuk bekerja 

dan aktualisasi diri. Tak hanya itu, perempuan juga 

akan memiliki kesadaran urgensinya kemandirian bagi 

perempuan agar memiliki value diri dan tidak 

bergantung kepada siapapun. Semakin banyaknya istri 

yang bekerja tentunya akan berimplikasi pada pekerjaan 

domestik dirumah yang dianggap itu semua adalah 

tanggung jawab istri. Jika istri yang bekerja tetap 

mengerjakan pekerjaan domestik maka mereka akan 

mengalami double burden (beban ganda). Akhirnya 

agar tidak mengalami hal tersebut dirasa perlu adanya 

fleksibilitas peran antara suami istri agar terjadi 

keharmonisan dan keseimbangan. 
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Tabel 4.11 

Objektivasi: Peran Interaksi istri yang bekerja dengan Diri 

Sendiri dan Masyarakat (Proyeksi Pasca Realitas Saat ini) 

 

Dari tabel 4.11 tersebut maka bisa dilihat bahwa 

proses objektivasi adalah proses interaksi istri yang 

bekerja terhadap dirinya sendiri dan masyarakat. 

Dialektika yang dialami orang di pra-istri yang bekerja 

meliputi dua proses. Dialektika yang dialami meliputi 

kesadaran dalam diri dan habitualisasi atau kebiasaan 

bekerja. Kesadaran dalam diri meliputi kesadarnnya 

terkait kebutuhan ekonomi keluarga, kesadaran akan 

ekspresi dan aktualisasi diri, kesadaran bahwa istri tidak 

selamanya bergantung kepada suami sehingga harus 

mandiri, dan kesadaran bahwa harus adanya 

Istri yang 
Bekerja 

Kesadaran dalam 
diri: 

-kesadaran terhadap 
kebutuhan ekonomi 

keluarga 

- kesadaran terhadap 
ekspresi/aktualisasi diri 

-kesadaran terhadap 
urgensi kemandirian 

perempuan 

- kesadaran terhadap 
fleksibilitas peran 

suami istri 

Habitualisa
si/ 

kebiasaan 
bekerja 
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fleksibilitas peran suami istri. Selanjutnya adalah 

habitualisasi atau kebiasaan bekerja. Masyarakat 

memang cenderung mengulangi kebiasaan yang akan 

membuat keluarganya lebih baik. Sehinga istri yang 

bekerja telah terbiasa bekerja dan didukung lingkungan 

sekitar yang juga melakukan hal serupa.  

3. Internalisasi 

Setelah melalui proses interaksi dengan sosial 

kulturalnya, akhirnya istri yang bekerja akan 

mengidentifikasi dirinya tentang sebenarnya kedudukan 

nafkah dari istri itu baginya seperti apa. Apakah sekedar 

nafkah tambahan atau bukan.  

Pasca realitas saat ini, penulis memproyeksikan 

akan semakin tidak sedikit perempuan yang berfikiran 

luas dan terbuka yang di pengaruhi oleh proses 

eksternalisasinya masing-masing. Karena mereka akan 

beranggapan bahwa tanggung jawab nafkah adalah 

tanggung jawab suami istri, maka di kemudian hari 

penulis yakin kedudukan nafkah dari istri ini dianggap 

sebagai bukan nafkah tambahan.  
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Tabel 4.12 

Internalisasi: Identifikasi perspektif kedudukan nafkah dari 

Istri Adalah Nafkah Tambahan atau Bukan (Proyeksi Pasca 

Realitas Saat ini) 

 

Dari tabel 4.12 maka bisa dilihat bahwa proses 

internalisasi yaitu momen identifikasi perspektif nafkah 

dari istri yaitu melahirkan pendapat nafkah dari istri 

adalah pendapat nafkah dari istri merupakan bukan 

nafkah tambahan. 

     Tabel  4.13 

Dialektika Eksternalisasi, Objektivasi, Internalisasi Istri yang 

Bekerja Terhadap Kedudukan Nafkah dari Istri (Proyeksi 

Pasca Realitas Saat ini) 

Momen Proses Tindakan 

Eksternalisasi Adaptasi diri 

dengan dunia 
sosio-kultural 

Pemahaman tentang tanggung jawab 

nafkah yang tidak terlepas dari: 
- Penyesuaian diri dengan latar 

belakang keluarga 

- Penyesuaian diri dengan latar 
belakang pendidikan 

- Penyesuaian diri dengan latar 

belakang lingkungan 

 

Nafkah 
dari Istri 

bukan 
nafkah 

tambahan 
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Momen Proses Tindakan 

Objektivasi 
 

Interaksi diri 
dengan dunia 

sosio kultural 

- Penyadaran dalam diri yang 
meliputi  

o kesadaran terhadap 

kebutuhan ekonomi keluarga 
o kesadaran terhadap 

ekspresi/aktualisasi diri 

o kesadaran terhadap urgensi 
kemandirian perempuan  

o kesadaran terhadap 

fleksibilitas peran suami istri 

- Habitualisasi atau kebiasaan 

terhadap tindakan yang 

dianggap dapat membuat 
dirinya dan keluarganya 

menjadi lebih baik  

Internalisasi 

 

Identifikasi diri 

dengan dunia 
sosio kultural 

- Lahirnya perspektif nafkah dari 

istri bukan nafkah tambahan 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

1. Pandangan istri yang bekerja di Ponorogo terhadap 

kedudukan nafkah dari istri bisa di klasifikasikan ke 

dalam dua klasifikasi. Pertama, istri yang bekerja 

yang berpendapat bahwa nafkah dari istri adalah 

nafkah tambahan. Kedua istri yang  bekerja yang 

berpendapat bahwa nafkah dari istri adalah bukan 

nafkah tambahan. 

2. Ada tiga fase konstruksi sosial terhadap kedudukan 

nafkah dari istri yang bekerja dan saling berkaitan 

yang meliputi pra-realitas saat ini, realitas saat ini dan 

pasca realitas saat ini. Masing-masing fase memiliki 

dialektika konstruksi sosial sebagai berikut: 

a. Pra-realitas Saat Ini 

- Eksternalisasi, adaptasi diri dengan dunia sosio-

kultural yang di awali dari pemahaman awal 

mereka terkait pemahaman tanggung jawab nafkah 

yang tidak terlepas dari adanya adaptasi diri 

dengan latar belakang keluarga, latar belakang 

pendidikan, dan latar belakang lingkungan 
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- Objektivasi, interaksi diri dengan dunia sosio-

kulturalnya yang pertama, kesadaran dalam diri 

yang meliputi kesadaran terhadap kebutuhan 

ekonomi keluarga, kesadaran untuk hidup mandiri 

tidak bergantung, kesadaran bekerja adalah fitrah 

manusia. Kedua, habitualisasi atau kebiasaan 

terhadap tindakan yang dianggap dapat membuat 

dirinya dan keluarganya menjadi lebih baik. 

- Internalisasi, yaitu momen identifikasi perspektif 

terhadap kedudukan nafkah dari istri yaitu 

melahirkan pendapat nafkah dari istri adalah 

nafkah tambahan dan perspektif nafkah dari istri 

merupakan bukan nafkah tambahan. 

b. Realitas Saat Ini 

- Eksternalisasi, adaptasi diri dengan dunia sosio-

kultural yang di awali dari pemahaman awal 

mereka terkait pemahaman tanggung jawab nafkah 

yang tidak terlepas dari adanya adaptasi diri 

dengan latar belakang keluarga, latar belakang 

pendidikan, dan latar belakang lingkungan 

- Objektivasi, interaksi diri dengan dunia sosio-

kulturalnya yang pertama, kesadaran dalam diri 
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yang meliputi kesadaran terhadap kebutuhan 

ekonomi keluarga serta kesadaran terhadap 

ekspresi atau aktualisasi diri. Kedua, habitualisasi 

atau kebiasaan terhadap tindakan yang dianggap 

dapat membuat dirinya dan keluarganya menjadi 

lebih baik. 

- Internalisasi, yaitu momen identifikasi perspektif 

terhadap kedudukan nafkah dari istri yaitu 

melahirkan pendapat nafkah dari istri adalah 

nafkah tambahan dan perspektif nafkah dari istri 

merupakan bukan nafkah tambahan. 

c.  Pasca Realitas Saat Ini 

- Eksternalisasi, adaptasi diri dengan dunia sosio-

kultural yang di awali dari pemahaman awal 

mereka terkait pemahaman tanggung jawab nafkah 

yang tidak terlepas dari adanya adaptasi diri 

dengan latar belakang keluarga, latar belakang 

pendidikan, dan latar belakang lingkungan 

- Objektivasi, interaksi diri dengan dunia sosio-

kulturalnya yang pertama, kesadaran dalam diri 

yang meliputi kesadaran terhadap kebutuhan 

ekonomi keluarga, kesadaran terhadap 
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ekspresi/aktualisasi diri, kesadaran terhadap 

urgensi kemandirian perempuan, kesadaran 

terhadap fleksibilitas peran suami istri. Kedua, 

habitualisasi atau kebiasaan terhadap tindakan 

yang dianggap dapat membuat dirinya dan 

keluarganya menjadi lebih baik. 

- Internalisasi, yaitu momen identifikasi perspektif 

terhadap kedudukan nafkah dari istri yaitu 

melahirkan perspektif nafkah dari istri bukanlah 

nafkah tambahan. 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang 

dilakukan penulis tentang kontruksi sosial istri yang 

bekerja di Ponorogo terhadap kedudukan nafkah dari istri 

ini penulis memberikan saran: 

a. Untuk Keluarga Istri yang Bekerja 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di 

era hari ini banyak istri yang bekerja. Tujuannya bukan 

hanya untuk pemenuhan atau tuntutan kebutuhan 

ekonomi keluarga akan tetapi juga karena telah adanya 

kesadaran bahwa perempuan sebagai manusia juga 

mempunyai hak yang sama untuk mengekspresikan dan 

mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Bagi 
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keluarga yang dalam hal ini istri juga bekerja penulis 

menyarankan agar peran suami istri dilaksanakan secara 

fleksibel sesuai kesepakatan bersama. Karena jika tidak, 

maka istri berpotensi akan mengalami double burden 

(beban ganda) yaitu disisi lain juga bekerja (publik)  dan 

di sisi lain juga bertanggung jawab atas pekerjaan rumah 

(domestik).  

b. Untuk Pembentukan Hukum 

Dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

masukan bagi pembuat aturan perundang-undangan agar 

membuat regulasi yang lebih komprehensif tentang hak-

hak bagi  perempuan pekerja. 

c. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan juga bisa 

meneliti  lebih dalam kaitannya dengan yang berkaitan 

dengan lingkup istri yang bekerja. Misalnya mengenai 

kontruksi sosial suami yang mau mengerjakan pekerjaan 

domestik rumah tangga atau suami yang mengizinkan 

istrinya bekerja dan yang lainnya. 
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