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Artinya; Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak
ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita
yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi
lagi Maha Besar.(Qs. An- Nisaa: 34)1

1

Al-Qur`an, 4: 34.
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ABSTRAK

Misbahul Munir, 2018. AnalisisGender TerhadapPeran Istri Sebagai Pencari
Nafkah Keluarga
(Studi Kasus Desa Plalangan Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Jurusan Ahwal SyakhshiyyahFakultas Syariah
Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
Kata Kunci: Hukum Perkawinan Islam, Gender dan Nafkah
Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (3) yang
menyebutkan bahwa Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah
tangga. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan, bahwa suami wajib
mencari uang demi kelangsungan perekonomian rumah tangganya, akan tetapi di
desa Plalangan ini di temukan bahwa yang paling banyak bekerja sebagai pencari
nafkah keluarga adalah seorang istri.Dalam hal ini di anggap bias gender karena
dalam pembagian peran antara suami dan istri tidak berjalan seimbang dan tidak
saling melengkapi. Kemudian istri yang bekerja membantu suami selain harus
mencukupi segala kebutuan rumah tangga jugaharus menjadi ibu rumah tangga
yang mengurusi suami dan anak, oleh karenanya hal ini dapat merugikan salah
satu pihak sehingga tidak terwujudnya kesetaraan gender.
Dengan adanya peran istri yang ikut bekerja membantu suami diDesa
Plalangan ini menghasilkan atau menimbulkan pertanyaan yang harus dicari
jawabannya dengan jalan penelitian yaitu, (1) Bagaimana peran istri sebagai
pencari nafkah keluarga di tinjau dari relasi gender dalam Islam.(2) Bagaimana
analisis teori gender terhadap faktor-faktor yang mendorong istri mencari
nafkah keluarga di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode
penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi, kemudian menganalisis data dengan memberikan penafsiran
terhadap fenomena-fenomena yang ditemui di lapangan.
Berdasarkan analisis tersebut menghasilkan dua kesimpulan sebagai
jawaban dari dua pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, yang pertama,terkait
dengan relasi gender antara suami dan istri terhadap permasalahan istri sebagai
pencari nafkah keluarga, para suami berpendapat sesuai dengan ahli fiqih, yaitu
tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap istri yang mencari
nafkah.Kedua,sedangkan di tinjau dari teori gender, faktor-faktor yang mendorong
istri sebagai pencari nafkah keluarga di desa Plalangan Kecamatan Jenangan
sudah sesuai dengan teori nature dan nuture. Yaitu, dari kelompok buruh dan guru
TK, dalam keluarga ini tidak ada kesetaraan gender dalam pembagian peran
antara suami-istri disebut nuture (kontruksi sosial).Kemudian dari kelompok
pedagang,dalam keluarga ini ada kesetaraan genderdisebut nature (alami).
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA
1. Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah:
Arab

Arab
د

Ind.
D

Arab

ء

Ind.
~

Ind.
d}

Arab
ك

Ind.
K

ب

B

ذ

Dh

ط

t}

ل

L

ت

T

ر

R

ظ

z}

م

M

ث

Th

ز

Z

ع

‘

ن

N

ج

J

س

S

غ

gh

ه

H

ح

h}

ش

Sh

فى

f

و

W

خ

Kh

ص

s}

ق

q

ي

Y

ض

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan
horisontal di atas huruf a,> i,> dan u> .
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua
huruf “ay” dan “aw”.
Contoh:
Bayna, ‘alayhim, qawi, mawd}u>ah
4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum
terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.
Transliterasi hanya berlaku pada konsonan akhir.
Contoh:
IbnTaymi>yahbukan IbnuTaymi>yah, Inna al-di>n ‘inda Alla>h al-Isla>m
bukan Inna al-di>na ‘inda Alla>hi al-Isla>mu.......fahuwa wa>jib bukan fahuwa
wa>jibu dan bukan pula fahuwa wa>jibun.

x

6. Kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ahdan berkedudukan sebagai sifat
(na’at) dan id}a>fah ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan mud}a>f
ditransliterasikan dengan “at”.
Contoh:
1. Na’at dan mud}a>f ilayh : Sunnah sayyi’ah, al-maktabah almis}ri>yah
: mat}ba’at al-‘a>mmah

2. Mud}a>f
7. Kata

yang

berakhir

ya’

dengan

mushaddadah

(ya’

bertashdid)

ditransliterasikan dengan i>. Jika i> diikuti dengan ta>’ marbu>t}ahmaka
transliterasinya adalah i>yah. Jika ya’ bertashdid berada ditengah kata,
ditransliterasikan dengan yy.
Contoh:
1. al-Ghaza>li>, al-Nawa>wi>
2. Ibn Taymiyah, al-Jawzi>yah.
3. Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.2

2

Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018), 57.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Islam diyakini pemeluknya sebagai agama yang sempurna karena
ajarannya diyakini sudah mencakup semua tuntutan yang diperlukan bagi
kehidupan manusia di muka bumi, termasuk tuntutan mengenai kehidupan
perkawinan. Semua ajaran itu dimaksudkan agar manusia selamat dan bahagia,
baik secara dunia maupun ukhrawi.1
Dalam situasi transisi dan perubahan yang sangat cepat saat ini, hukum
keluarga muslim dan Indonesia memiliki banyak catatan untuk dikaji. Selain itu
pengembangan hukum keluarga ini tengah membutuhkan cara pandang yang
berbeda atau menemukan kembali (reinventing) sehingga dapat memberikan
nuansa baru bagi perkembangan hukum keluarga yang lebih akomodatif
terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal seperti keadilan, hak asasi
manusia, pluralitas, demokrasi dan lain-lain.2
Untuk menjawab dan merespon berbagai persoalan hukum keluarga, di
dunia muslim sekarang ini literatur hukum keluarga telah bertambah dua
macam, selain fatwa, keputusan pengadilan agama, dan kitab fiqh. Adapun yang
petama adalah Undang-undang yang berlaku dinegara-negara muslim
khususnya mengenai hukum keluarga. Sedangkan yang kedua adalah kompilasi

1
Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif
Kesetaraan dan Keadilan (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2006), 144.
2
Ahmad Zahro Menuju Fiqh Keluarga Progresif (Yogyakarta:Kaukaba Dipantara, 2015),
16.

1

2

hukum Islam yang sebenarnya merupakan inovasi Indonesia. Kompilasi bukan
kodifikasi, tetapi juga bukan kitab fiqih.3
Dalam tujuannya, Undang-undang perkawinan berfungsi sebagai guide
bagi pelaksanaan perkawinan dalam rangka menjaga nilai luhur sebuah
perkawinan. Dalam Islam perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang
harmonis, sejahtera, dan berkualitas. Keluarga yang berkualitas secara spiritual
dan juga material.4
Perkawinan adalah merupakan sunatullah yang dengan sengaja di
ciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan
dan tujuan-tujuan lainya, dalam Al-Qur`an Allah berfirman:

ِ ٱلسماء ب نَ ي نَا ها بِأَيد وإِنَّا لَم
٧٤ وسعُو َن
َ َ َ َ َّ َو
ُ َ
Artinya: Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan
sesungguhnya Kami benar-benar berkuas. (Adz-Dzariyah:47)5
Allah menciptakan makhluk-nya bukan tanpa tujuan, tetapi didalamya
terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hambanya didunia
ini menjadi tenteram, sebagaimana firrmanya:

َوِمن ءَايََٰتِ ِهۦٓ أَن َخلَ َق لَ ُكم ِمن أَن ُف ِس ُكم أَزْ ََٰوجا لِتَس ُكنُوا إِلَي َها َو َج َع َل بَيلنَ ُكم َّم َوَّدة
ِ
١٢ َ ََيََٰت لَِقوم يَتَ َف َّك ُرو َن
َ َوَرحَةْ إِ َّن ِف َََٰٰل
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

3

Ibid., 16-17.
Ahmad Zahro Menuju Fiqh Keluarga Progresif , 95-96.
5
Al-Qur`an,
4

3

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Ar-Ruum:21)6
Sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974
menjelaskan tentang kedudukan istri sebagai rumah tangga yang secara
ekonomis kehidupanya harus di jamin oleh suaminya. Hal ini dinyatakan dalam
Pasal 31 ayat (3) yang menyebutkan “Suami adalah kepala keluarga dan istri
adalah ibu rumah tangga”. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan,
bahwa suami wajib mencari uang demi kelangsungan perekonomian rumah
tangganya:”Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah
tangga sesuai dengan kemampuannya.” Sedangkan Pasal 34 ayat (2) mengatur
kewajiban istri untuk mengurus rumah tangga. Apabila suami atau istri
melalaikan kewajibannya, maka masing-masing pihak dapat mengajukan
gugatan kepengadilan Pasal 34 ayat (3).7
Suami mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban istri terhadap
suaminya. Di antaranya, istri harus patuh kepada suaminya asal tidak diperintah
berbuat maksiat, menjaga diri dan

menjaga kekayaan suaminya, tidak

melakukan perbuatan yang memuakkan suaminya, istri jangan cemberut,
jangan menampakkan hal-hal yang membuat suamiya tidak senang kepadanya.
Inilah hak-hak suami yang terbesar. Rasulullah saw bersabda.

ِ خي رالنِس ِاءمن اِ ََٰانظَر
ِ
ِ ِ َ َ واِ ََٰا اَمرتَها اَطَعت
َ ِف
َ ت َعن َها َحفَطَت
َ َ َ َ َُ
َ َ َوا ََٰاغب
َ َ َ َ َ ت الَي َها َسَّرت
ِ
)َ (رواه النسائ
َ نَف ِس َها َوِف َمال
6
M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam(Jakarta timur: prenada
media, 2003),1-2.
7
Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif
Kesetaraan dan Keadilan, 8.
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Artinya: Sebaik-baik perempuan (istri) ialah yang apabila kamu
memandangnya akan menyenangkan hatimu. Bila kamu pergi ia
akan menjaga dirinya dan menjaga hatimu. (Riwayat Nasai).8
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) disebutkan bahwa
suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan
memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal ini dengan
sendirinya menutup pintu bagi terjadinya upaya hegemoni dari salah satu pihak.
Suami harus memberikan apa yang dibutuhkan istri sebagaimana istri
memberikan kebutuhanya. Walau tidak detail membicarakan hak-hak suami
dan istri, Pasal ini cukup untuk dijadikan landasan kewajiban suami istri dalam
menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing. Tidak ada
kedudukan yang lebih antara keduanya. Semua berjalan sejajar, saling
melengkapi dam saling menyempurnakan.
Fakta kehidupan dalam masyarakat kita ada akar sejarah panjang
dominisasi laki-laki atas perempuan dalam sebagian besar sektor yang di
bangun atas dasar tatanan yang timpang.Yaitu tatanan nilai dimana pria di
tempatkan sebagai pihak superior (kuat) di hadapan perempuan yang interior
(lemah). Berabad-abad tatanan ini cukup mapan dan dianggap sebagai sesuatu
yang alamiah bahkan oleh kaum perempuan sendiri. Hal ini dapat di pahami
karena pemapanan struktural ini di kemas sedemikian rupa.9

8
9

Agus Salim, Risalah Nikah (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), 180-181.
Husen Muhammad, Fiqh Perempuan (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002), 1.
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Gender merupakan sifat, peran, posisi atau status laki-laki dan
perempuan yang di bentuk oleh masyarakat dan dalam kurun waktu tertentu,
sehingga bersifat relatif dan dapat berubah.10
Perbedaan gender yang kemudian melahirkan peran gender sebenarnya
tidak menimbulkan masalah, tetapi persoalanya adalah bahwa peran gender
tradisional perempuan (perawat, pengasuh, pendidik, dan sebagainya) di nilai
lebih rendah di banding peran gender laki-laki. Selain itu, peran gender ternyata
menimbulkan masalah yang perlu di gugat yakni ketidakadilan yang
ditimbulkan oleh peran dan perbedaan-perbedaan gender tersebut.11
Ketidaksetaraan relasi gender didalam rumah tangga dapat di jelaskan
melalui pendapat Ekonom Joyce P. Jacobsen. Menurut Jacobsen, ada 4 hal yang
menjelaskan distribusi kekuasaan di dalam rumah tangga, yaitu siapa
penyumbang terbesar penghasilan didalam rumah tangga, adanya pengaruh
nilai-nilai patriarkhi, perhatian perempuan yang lebih besar dalam pengasuhan
anak dibandingkan laki-laki, dan ketiga hal di atas menyebabkan laki-laki
memiliki posisi lebih menguntungkan dan lebih berpeluang memaksakan
negosiasi pembagian kerja rumah tangga yang jauh lebih setara dan
meninggalkan perkawinan bila negosiasi gagal.12
Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan
perempuan untuk memperoleh kesempatan hak-haknya sebagai manusia, agar
berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya,

10
Muhammad Sodik, Fiqh Indonesia Dealektika Sosial, Politik, Hokum, Dan Keadilan,
(Yogyakarta:Suka Press, 2014), 65.
11
Husen Muhammad, Fiqh Perempuan, 1.
12
Ahmad Zahro Menuju Fiqh Keluarga Progresif Yusdani, 113.
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pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil
pembangunan tersebut.13
Inilah fakta sosial dalam masyarakat, kesejajaran laki-laki dan
perempuan cukup lemah, penilaian yang bias terhadap perempuan tersebut pada
dasarnya juga berawal dari tiga buah asumsi dasar tentang keyakinan dalam
beragama. Pertama, asumsi dogmatis yang secara eksplisit menempatkan
perempuan sebagai pelengkap. Kedua, dogma bahwa bakat moral etika
perempuan lebih rendah. Ketiga, pandangan materialistik, ideologi masyarakat
makah pra-islam yang memandang rendah peran perempuan dalam proses
produksi. 14
Sebagaimana disebut oleh Elfi Muawanah, peran yang sesuai bagi
perempuan adalah memasak, mencuci, belanja, membersihkan rumah dan
menjaga anak, sedangkan laki-laki cocok mengerjakan pekerjaan lapangan,
peperangan, mencari nafkah hidup. Pemaknaan seperti ini yang di khawatirkan
oleh para feminis muslim karena terlalu mengagung-ngagungkan laki-laki dan
menganggap perempuan sebagai makhluk nomor 2 (subordinat) inisiatif yang
dilakukan oleh para feminis muslim (feminis teolog) adalah merienterprestasi
persoalan yang dianggap bias gender.15
Disisi lain, Islam sesungguhnya secara ideal normatife tidak
membedakan antara laki-laki dan perempuan, apalagi mendiskriminasikan

13
Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif
Kesetaraan dan Keadilan, 546-547.
14
Husen Muhammad, Fiqh Perempuan, 2.
15
Elfi Muawanah, , Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Teras, 2009),
18.
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perempuan. Bahkan Islam sebagai pembawa keselamatan dan kerahmatan
seluruh alam (rahmatal lil alamin) menempatkan pengangkatan derajat dan
posisi perempuan sebagai bukti keutamaannya. Perempuan yang pada masa
jahiliyah tidak dihargai, dengan kedatangan Islam perempuan mendapatkan
tempat terhormat, memperoleh pendidikan, dan terbukanya kesempatan yang
lebih luas untuk aktualisasi dan pengembangan diri.16
Oleh karenanya peneliti tertarik pada permasalahan yang muncul akibat
ketimpangan peran gender pada keluarga tentang hak dan kewajiban serta
pembagian kerja yang seharusnya disamaratakan. Dari pengamatan penulis
melakukan observasi di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan ditemukan ada
delapan keluarga, yang istrinya bekerja untuk mencari nafkah. Berdasarkan
hasil wawancara awal yang di lakukan peneliti terhadap Tiga keluarga, yang
pertama oleh ibu Sutini menyatakan bahwa beliau bekerja di rumah makan
milik sendiri, buka pukul 08.00 pagi sampai 21.00 malam sedangkan suami
hanya bekerkerja serabutan dengan pendapatan yang tidak pasti.17Kedua
adalah ibu Nurul, beliau bekerja menjadi buruh di salah satu toko sembako
mulai dari pukul 07.00 pagi sampai 17.00 sore sedangkan suami hanya bekerja
sebagai sopir pengangkut penjual sayur yang hendak ke pasar.18 Ketiga ibu
Nanik, beliau bekerja sebagai penjual nasi pecel bangun mulai pukul 03.00 dini
hari sampai pukul 13.00 siang sedangkan suami bekerja sebagai sopir truk
pasir.19

16

Husen Muhammad, Fiqh Perempuan (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2002), 2,
Sutini, Hasil Wawancara, 12 Desember 2017.
18
Nurul, Hasil Wawancara 22 November 2017.
19
Nanik, Hasil Wawancara 12 Desember 2017.
17
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Dengan demikian pergantian peranan yang seharusnya dibebankan oleh
suami untuk mencari nafkah tidak lagi berjalan sesuai dengan hukum Islam,
bahwa suami wajib memberikan nafkah pada keluarga. Berdasarkan alasan
tersebut peneliti tertarik mengkajinya dalam prespektif

gender

terhadap

kesetaraan pembagian kerja pada keluarga, dengan judul Analisis Gender
Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Desa
Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo).

B. Rumusan Masalah
Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka
penulis mengambil fokus masalah antara lain :
1. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah keluarga di tinjau dari relasi
gender dalam Islam?
2. Bagaimana analisis teori gender terhadap faktor-faktor yang mendorong
istri mencari nafkah keluarga di desa Plalangan kecamatan Jenangan?

C. Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti di
rumusan masalah tentang permasalahan kesetaraan gender, maka tujuan dalam
penelitian ini adalah :
1. Untuk menjelaskan dan memahami peran istri sebagai pencari nafkah
keluarga di tinjau dari relasi gender dalam Islam
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2. Untuk menjelaskan dan memahami analisis teori gender terhadap faktorfaktor yang mendorong istri mencari nafkah keluarga di desa Plalangan
kecamatan Jenangan.

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya
untuk dua hal, yaitu:
1. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas
Syari'ah jurusan Ahwal Syakhshiyyah sehingga bisa memperkaya khasanah
keilmuan.
2. Sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat kalayak umum terhadap
aturan yang mengatur perkawinan.

E. Telaah Pustaka
Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan
gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin
pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak
adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Diantara hasil-hasil
penelitian yang penulis ketahui antara lain :
Pertama, diteliti oleh Siti Warindah (2008), yang berjudul “Relasi
Gender Dalam Keluarga Perspektif Fatima Mernissi”, dengan rumusan
masalah bagaimana peran dan relasi gender dalam rumah tangga menurut
Fatima Mernissi, bagaimana relasi gender dalam menacari nafkah keluarga
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menurut Fatima Mernissi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka
(library research ) dengan pendekatan diskriptif-analisis, Penelitian ini fokus
pada pembahasan memandang secara kritis perspektif (Fatima mernissi salah
satu tokoh gender) dalam menilai posisi dan pola relasi pria dan wanita dalam
masyarakat, serta mencoba memberikan alternatif bagi relasi dua jenis kelamin
yang harmonis, bukan relasi yang justru menimbulkan antogonisme dan
perpecahan.20
Kedua, diteliti oleh Rica Wulandari (2011), yang berjudul“Peran Dan
Pembagian Kerja Suami-Istri Dalam Rumah Tangga (Kajian Atas
Kecenderungan Pemikiran Ratna Mega Wangi.)”, dengan rumusan masalah
bagaimana konsep relasi gender perspektif Ratna Megawangi , bagaimana
peran dan pembagian kerja suami-istri dalam keluarga menurut Ratna
Megawangi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian

pustaka (library

research) dengan pendekatan diskriptif-analisis. Penelitian ini difokuskan pada
wilayah relasi gender dalam keluarga, tepatnya pada peran dan pembagian kerja
suami-istri dalam keluarga. Kajian ini akan dispesifikan pada pandangan salah
satu tokoh feminis yang mendalami tentang keluarga yaitu Ratna Megawangi.21
Ketiga, diteliti oleh Arjuwin Taqwa (2009), yang berjudul “Hak Dan
Kewajiban Suami-Istri Prespektif Gender (Studi Kritis Undang-Undang Nomer
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam)”, dengan rumusan masalah bagaimana hak dan

20
Siti Warindah, Relasi Gender dan Keluarga Perspektif Fatima Mernissi, Skripsi (Ponorogo:
IAIN Ponorogo, 2008)
21
Rica Wulandari, Peran Pembagian Kerja Suami-Istri Dalam Rumah Tangga, Skripsi
(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2011).
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kewwajiban suami-istri menurut Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 dan
inpers nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bagaimana hak
dan kewajiban suami-istri menurut Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan

Kompilasi hukum Islam ditinjau dari prespektif

gender. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research)
dengan pendekatan diskriptif-analisis dan komparatif. Penelitian ini difokuskan
membahas tentang kewajiban istri terhadap suami, kewajiban istri mengatur
rumah tangga, dan ketentuan dalam KHI apabila istri di anggap nusyus.22
Keempat,

diteliti

oleh

M.

Nasyarudin

Latif

(2010),

yang

berjudul“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakadilan Gender Dalam
Peran Ganda Wanita”, dengan rumusan masalah bagaimana ketidakadilan
gender dalam peran ganda wanita dalam keluarga, bagaimana pandangan Islam
terhadap ketidakadilan gender dalam peran ganda wanita. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan
diskriptif-analisis. Penelitian ini difokuskan tentang ketidakadilan gender
terhadap peran ganda wanita, dalam skripsi ini lebih di tekankan pada aspek
pemahaman konsep keadilan, kebijakan berdasarkan hukum Islam yang
benar.23
Kelima, diteliti oleh Enok Atikoh (2017), yang berjudul “Pergeseran
Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Study Kasus TKW

22
Arjuwin Taqwa, Hak Dan Kewwajiban Suami-Istri Prespektif Gender (Studi Kritis
Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinandan Inpres Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam)”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).
23
M. Nasyarudin Latif, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakadilan Gender Dalam
Peran Ganda Wanita . Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).
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Di Dusun Temukerep Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten
Brebes)” dengan rumusan masalah bagaimana pergeseran peran istri dalam
keluarga TKW, Peran apa yang mengalami pergeseran dan

peran yang

mengalami pelanggengan. Penelitian yang dilakukan adalah peneltian lapangan
dengan menggunakan teori peran gender, kualitatif yang bersifat diskriptifanalisis. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa akibat pergeseran peran antara
suami dan istri yang terjadi di keluarga TKW, menunjukan kesadaran kolektif
untuk menghadapi ketidak seimbangan di keluarga.24
Berdasarkan kajian pustaka yang telah peneliti lakukan, maka belum ada
peneliti temukan terkait pembahasan yang berjudul Analisis Gender Terhadap
Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Desa Plalangan
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo).

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan
terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud
mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah
tersebut.25penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut:
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif
yang memeiliki ciri khas dengan data di lapangan yang dipaparkan dalam

24
Enok Atikoh“Pergeseran Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga
(Study Kasus TKW Di Dusun Temukerep Desa Larangan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes),
Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2017).
25
Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 12.
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bentuk diskriptif, dengan demikian yang dimaksud dengan penelitian
diskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan,
kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparlkan
dalam bentuk laporan penelitian.26
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka penelitian ini
adalah penelitian lapangan yaitu pengumpulan data-data langsung dari
lapangan (field research) dengan cara mencari data secara lansung dengan
melihat obyek yang akan diteliti. Dimana peneliti sebagai subyek (pelaku)
peneliti.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi yang diteliti adalah di desa Plalangan Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo. Peneliti melakukan penelitian dilingkungan desa
Plalangan dengan alasan dilingkungan tersebut adanya ketidakadilan gender
dalam keluarga, sehingga desa tersebut sangat cocok untuk diteliti.
3. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Data primer merupakan data yang hanya dapat diperoleh peneliti
dari sumber asli atau orang pertama.Yang dimaksud orang pertama atau
sumber asli disini adalah orang yang dijadikan objek penelitian.27

26
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Pt Renika
Cipta, 2014), 3.
27
Jonatan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2006), 261.
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Data primer atau biasa dikatakan sebagai data utama bisa
diperoleh dari wawancara dan observasi.28 Disini peneliti mengambil
data dari:
1) Keluarga Ibu Nurul.
2) Keluarga Ibu Tiyun.
3) Keluarga Ibu Wiwik.
4) Keluarga Ibu Sus.
5) Keluarga Ibu Nanik.
6) Keluarga Ibu Sutini.
7) Keluarga Ibu Hidayah.
8) Keluarga Ibu Suprihatin.
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga
peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan. Dalam penggunaaan data
sekunder peneliti memerlukan beberapa pertimbangan, diataranya
adalah sebagai berikut;
1) Data harus sesuai dengan tujuan penelitian.
2) Data sekunder menekankan pada kualitas dan kesesuaian.
3) Data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer.29

28
Afifudin, Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia,
2009), 131.
29
Jonatan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2006),124
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Dalam penelitian ini, penulis mengambil dari buku-buku atau
bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini dan wawancara
terhadap tokoh masyarakat, diantaranya sebagai berikut:
1) Kepala Desa Plalangan.
2) Kepala Dusun Desa Plalangan.
3) Ketua RT Desa Plalangan.
4. Teknik Pengumpulan Data
Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk
mengumpulkan data dalam penelitian:
a. Interview/ wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses
tanya jawab yang berlangsung satu arah.30Penulis menggunakan
metode pengumpulan data ini karena penulis ingin melakukan studi
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti,
tetapi juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden
yang lebih mendalam.31
Peneliti melakukan sasaran wawancara kepada Kepala Dusun
dan Ketua RT/ RW untuk mendapatkan data tentang jumlah keluarga
sebagai penacari nafkah utama

kemudian peneliti mendatangi

langsung keluarga tersebut untuk di wawancara antara lain: Keluarga
Ibu Nurul, Keluarga Ibu Nanik, Keluarga Ibu Wiwik, Ibu Tiyun,

30
Abdurrahman Fathoni, Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Pt
Renika Cipta, 2006), 105.
31
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D, (Bandung: Alfabeta, 2015),
137-138.
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Keluarga Ibu Hidayah, Keluarga Ibu Sus, Keluarga Ibu Suprihatin, dan
Keluarga Ibu Sutini.
b. Observasi
Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dalam
observasi ini, penulis menggunakan metode observasi terstruktur.
Observasi ini adalah observasi yang telah dirancang secara sitematis,
tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.32
c. Dokumentasi
Dokumentasi dari asal katanya dokumen, artinya mengambil
foto dari penelitian di lapangan untuk di jadikan arsip sehingga
penelitian ini di anggap benar adanya.33
5. Analisis Data
Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan
dokumentasi.34Data yang sudah terhimpun melalui metode-metode tersebut,
pertama-tama diklasifikasikan secara sistematis. Selanjutya data tersebut
disaring dan disusun dalam kategori-kategori untuk pengujian, saling
dihubungkan. Dalam istilah teknisnya, metode analisis data seperti yang
disebutkan adalah metode deskriptif-analisis. Jadi, penelitian dalam skripsi
ini berusaha untuk memberikan penafsiran terhadap fenomena-fenomena

32

Ibid, 146.
Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam
Penelitian (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 151-153.
34
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D, 244.
33
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yang ditemui dilapangan tentunya sesuai dengan fokus penelitian yang telah
ditentukan.

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap-tiap
bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu
susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan
pembahasan penelitian ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh
maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai
berikut:
BAB I :

PENDAHULUAN
Pendahuluan yang memberikan gambaran pengetahuan secara
umum tentang arah penelitian yang meliputi : Latar Belakang
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,
Kajian Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: TEORI GENDER TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI
PENCARI NAFKAH KELUARGA
Bab ini merupakan serangkaian kumpulan kajian teori yang akan
digunakan

untuk

menjelaskan

dan

mendeskripsikan

objek

penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang Konsep
Gender, Relasi Gender Dalam Islam, Hak Dan Kewajiban Dalam
Rumah Tangga, Menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam,
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Anjuran Istri Bekerja di Luar Rumah Bagi Istri, Faktor dan Dampak
Istri Bekerja Mencari Nafkah Keluarga.
BAB III: PELAKSANAAN GENDER TERHADAP PERAN ISTRI
SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA DI DESA
PLALANGAN KECAMATAN JENANGAN
Merupakan penyajian data tentang paparan data hasil penelitian
yang berisikan tentang Gambaran Umum Desa Plalangan, Alasan
Istri bekerja Sebagai Pencari Nafkah di Desa Plalangan Kecamatan
Jenangan dan Dampak Adanya Peran Wanita Di Luar Luar Rumah
di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan.
BAB IV: ANALISIS GENDER TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI
PENCARI NAFKAH KELUARGA DI DESA PLALANGAN
KECAMATAN JENANGAN
Merupakan pembahasan dengan menggunakan analisa yang lebih
mendalam terhadap Analisa hukum islam dan Gender Terhadap Istri
Sebagai Pencari Nafkah

Keluarga.

Data-data yang sudah

dipaparkan secara sistematis untuk dikritisi dan dilakukan analisa
dengan teori yang disajikan dalam bab sebelumnya sesuai dengan
rumusan masalah.
BAB V : PENUTUP
Merupakan bab penutup yang merupakan akhir dari sebuah
penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban dari
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rumusan masalah yang disajikan, dan peneliti memberikan saransaran terhadap topik permasalahan tersebut.
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BAB II
TEORI GENDER TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI
NAFKAH KELUARGA

A. Konsep Gender
1. Pengertian Gender
Gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarya berasal dari bahasa
Inggris, yaitu gender. Jika dilhat dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara
jelas dibedakan pengertian antara sex dan gender. Sering kali gender
dipersamakan dengan seks (jenis kelamin laki-laki dan perempuan).35
Istilah, gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller
(1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada
pendefisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefisian yang berasal
dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang juga sangat berjasa
dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann
Oakley.36
Dalam sumber lain, Oakley dalam Sex, Gender and Society
menuturkan bahwa gender berarti perbedaan yang bukan kodrat Tuhan.
Perbedaan yang bukan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (Sex)
adalah kodrat tuhan maka secara permanen berbeda dengan pengertian
gender. Gender merupakan Behavioral Differences (perbedaan perilaku)

35
Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya Diindonesia (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, Cetakan 1 2008), 1.
36
Ibid., 2-3.
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antara laki-laki dan perempuan yang dikontruksikan secara sosial, yakni
perbedaan yang bukan ketentuan tuhan melainkan diciptakan oleh manusia
(bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang.37
Gender merupakan sifat, peran, posisi atau status laki-klaki dan
perempuan yang di bentuk oleh masyarakat dan dalam kurun waktu tertentu,
sehingga bersifat relatif dan dapat berubah.38
Sedangkan Kesetaraan gender adalah suatu kondisi yang sama
antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai

hak-hak dasar (hak

ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya) dalam
lingkungan keluarga masyarakat, Negara dan duna internasional.39
2. Prespektif Teori Gender
Dalam studi gender di kenal beberapa teori yang cukup berpengaruh
dalam menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender
laki-laki dan perempuan, antara lain sebagai berikut:
a. Teori Psikoanalisa/Identifikasi
Teori ini pertama kali di perkenalkan oleh Sigmund freud
(1856-1939). Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan
kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh
perkmbangan seksualitas. Freud menjelaskan kepribadian seseorang

37

Ibid., 3.
Muhammad Sodik, Fiqh Indonesia Dealektika Sosial, Politik, Hukum, Dan Keadilan
(Yogyakarta: Suka Press, 2014), 65.
39
Ibid, 27.
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tersusun di atas tiga strktur, yaitu id, ego dan superego. Tingkah laku
seseorang menurut freud di tentukan oleh interaksi ketiga struktur itu.40
Individu yang normal, menurut freud ialah ketika ketiga struktur
tersebut bekerja secara proporsional. Kalau satu di antaranya lebih
dominan maka pribadi yang bersangkutan akan mengalami masalah.
Jika stuktur id lebih menonjol maka diri yang bersangkutan cenderung
hedonistis. Sebaliknya, jika superego lebih menonjol maka yang
bersangkutan sulit mengalami perkembangan, karena selalu di bayangi
rasa takut dan lebih banyak berhadapan dengan dirirnya sendiri.41
b. Teori Fungsionalis Struktural
Teori ini brerangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri
atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi, teori ini mencari
unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat,
mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana
fungsi unsur-unsur tersebut didalam masyarakat.42
Harmoni dan stabilitas suatu masyarakat, menurut teori ini,
sangat di tentukan oleh ekfektifitas konsensus nilai-nilai. Sistem nilai
senantiasa bekerja dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan
(equilibrium) dalam masyarakat. Meskipun konflik dan masalah
sewaktu-waktu bisa muncul, tetap dalam batas waktu yang wajar, dan
hukum merupakan ancaman yang bakal merusak sistem sosial, atau

40
Nasaruddin Umar, Argument Kesetaraan Gender Prespektf Al`Quran (Jakarta: Dian
Rakyat, 2010), 40-41.
41
Ibid., 41.
42
Ibid.,45.
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menurut istilah Talcott Parsons dan Robert Bales, hubungan antara lakilaki dan perempuan lebih merupakan pelestarian keharmonisan dari
pada bentuk persaiangan. 43
Dalam hal peran gender, pengikut teori ini menunjukan
masyarakat pra-indusri sebagai contoh, betapa masyarakat tersebut
terintregasi di dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai
pemburu (hunter) dan perempuan sebagai peramu (getberer). Sebagai
pemburu, laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggung
jawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan
lebih terbatas disekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti
mengandung, memelihara dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti
ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan
masyarakat yang stabil. Dalam masyarakat seperti ini stratifikasi peran
gender sangat di tentukan oleh jenis kelamin (sex).44
Para penganut teori ini berpendapat bahwa bahwa Teori
Struktural-Fungsional betapa relevan diterapkan dalam masyarakat
modern. Talcott Parsons dan Bales, dua tokoh pendukung utama teori
ini, menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah sesuatu yang
wajar.

Suami-ayah

mngambil

peran

instrumental,

membantu

memelihara sendi-sendi masyarakat dan keutuhan fisik keluarga
dengan jalan menyediakan bahan makanan, tempat perlindungan, dan

43
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menjadi penghubung keluarga dengan dunia luar. Sementara itu, istriibu mengambil peran ekspresif, membantu mengentalkan hubungan,
memberikan dukungan emosional dan pebinaan kualitas yang
menopang keutuhan keluarga, dan menjamin kelancaran urusan rumah
tangga. Jika terjadi penyimpanagan atau tumpang tindih fungsi antara
satu dengan yang lainnya, maka sistem keutuhan keluarga akan
mengalami ketidak seimbangan. Teori fungsionalisme berupaya
menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi untuk
mewujudkan keseimbangan di dalam suatu masyarakat. Keseimbangan
itu dapat terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu kepada
posisi semula. Dengan kata lain, kerancuan peran gender mnjadi unsur
penting dalam suatu perceraian.

45

c. Pendapat Tokoh feminis di Indonesia
Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa perempuan
Indonesia adalah the second sex, statusnya lebih rendah dari laki-laki,
dan bahwa nafkah adalah tugas dan kewajiban laki-laki saja bukan
perempuan. Perempuan hanya boleh melakukan pekerjaan domestik,
dalam hal ini adalah pekerjaan rumah tangga. Pandangan seperti ini
telah menyebabkan penderitaan bagi perempuan terutama mereka yang
tidak mengecam bangku pendidikan, sehingga mereka pasrah dengan
berbagai ketidakadilan yang menimpa mereka. Salah satu bentuk
penderitaan tersebut adalah adanya beban perempuan yang berlipat.

45
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Sehingga dalam bekerja mencari nafkah kaum perempuan boleh
berperan aktif sebagai upaya mengaktualisasikan diri, dan sebagai
bentuk pengabdian diri kepada masyarakat, bekerja adalah esensi
manusia dan juga sebagai ibadah. Konsep nafkah menurut Siti Musdah
Mulia adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain atau sesuatu
yang dipakai untuk menyambung kehidupan diri sendiri maupun orang
lain. menurut Musdah bahwa perempuan yang bekerja atau berkarir
tidak harus ada kesepakatan bersama antara suami dan istri.46 Sedang
menurut Husein Muhammad, laki-laki dan perempuan itu sama, setara,
dan punya hak yang sama. Yang membedakan adalah kita sendiri yang
bikin fatwanya.47
Pembelaan terhadap perempuan menurut Husein dapat
membawa dampak sangat strategis bagi pembangunan manusia.
Sebagaimana yang diungkapkan “Banyak yang beranggapan bahwa
masalah penindasan terhadap perempuan adalah masalah yang tidak
besar, padahal masalah yang dialami dan dihadapi perempuan
(ketidakadilan dan suburdinasi) adalah masalh besar, karena
perempuan adalah bagian dari manusia dan bagian dari jenis kelamin,
dan ketika perempuan dijadikan nomor dua maka ini sebenarnya
adalah masalah besar bagi kemanusiaan”.48

Sri Ruwiyani, “Perempuan Bekerja Pencari Nafkah (Studi Perbandingan Pandangan Siti
Musdah Mulia Dan Farsijana Adeney-Risakotta),”Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2008).
47
Husein Muhammad, “Laki-Laki Pejuang Kesetaraan Menebas Tradisi,” (Diakses Pada
Tanggal 19 Septgember 2016).
48
Suprapti Ragiliani, Kesetaraan Gender dalam Paradigm Fiqh (Studi Pemikiran Husen
Muhammad), Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).
46

26

3. Implementasi Ketidaksetaraan Gender dalam Keluarga
Kontruksi gender dianggap sebagai kodrat, akibatnya gender
mempengaruhi keyakinan manusia serta budaya masyarakat tentang
bagaimana lelaki dan perempuan berfikir bertindak sesuai dengan ketentuan
sosial tersebut. Akhirnya lama kelamaan pembagian keyakinan gender
tersebut dianggap alamiah, normal dan kodrat sehingga bagi mereka yang
mulai melanggar dianggap tidak normal dan melanggar kodrat.49
1. Faktor-Faktor Penyebab Ketidaksetaraan Gender.
Faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidakadilan
gender adalah akibat adanya gender yang dikontruksikan secara sosial
dan budaya. Usaha yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan
gender nampaknya bukan hanya sekedar bersifat individual, namun
harus secara bersama-sama dan bersifat institusional.50faktor-faktornya
antara lain:
a) Faktor ekonomi.
b) Faktor pendidikan.
c) Faktor gaya hidup.
d) Faktor masa depan anak-anaknya.51
2. Pembagian Kerja Berdasarkan Gender .

49

Trisakti Handayani, Sugiarti, Konsep Dan Teknik Penelitian Gender (Malang: Universitas
Muhamadiyah Malang, 2008), 9-10.
50
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Lampung, 2016).
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Pembagian kerja gender adalah pola pembagian kerja antara
pasangan suami-istri yang disepakati bersama, serta didasari oleh sikap
saling memahami dan saling mengerti. Pembagian kerja tersebut
diciptakan oleh pasangan dalam keluarga pada sektor publik dan sektor
domestik. Pembagian kerja tersebut tidak dilakukan berdasarkan konsep
tubuh laki-laki dan tubuh perempuan, melainkan atas kerjasama yang
harmonis dalam membangun keluarga .52

B. Relasi Gender Dalam Al-Qur`An
Lebih lanjut dapat dilihat dalam pembahasan berikut.
1. Qs. An- nisaa (4): 34

ِ ِ ال قَ َّوامو َن علَى الن
ض ُهم َعلَى بَعض َوِِبَا أَن َف ُقوا ِمن أَم َواِلِِم
ِّ
َ َّل اللَّهُ بَع
َ ُ ُ الر َج
َ
َ ِّساء ِبَا فَض
ِ ِ ِ ِ َاِلات قَانِتات حافِظ
ِ َّ َف
ِ
ِ ظ اللَّهُ و
وه َّن
ٌ َ ٌ َ ُ َ الص
ُ ُالالِت ََتَافُو َن نُ ُُش َوَُه َّن فَعظ
َ َ ات للغَيب ِبَا َحف
ِ واهجروه َّن ِف الم
َ َ
ُ ُضاج ِع َواض ِرب
ُ ُُ َ
َوه َّن فَِإن أَطَعنَ ُكم فَال تَب غُوا َعلَي ِه َّن َسبِيال إِ َّن اللَّه
)٤٧( َكا َن َعلِيًّا َكبِريا
Artinya; Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)
atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (lakilaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu
maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah
telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu
khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah
mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah

52
Nurlian Harmina Daulay, “Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pada Petani
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Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya , NAD)”, Jurnal ( Sumatra Utara: Universitas Sumatra
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kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya
Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(Qs. An- nisaa: 34).53
Dalam ayat di atas ada fenomena sebagai berikut :
a. Ada kelebihan antara laki-laki dan perempuan, ada tugas perlindungan,
kepemimpinan.
b. Ada isyarat pemberian nafkah, ada syarat Qana`ah yang hendaknya
dimiliki perempuan.
c. Ada indikasi istri atau suami yang sholeh atau sholehah, yaitu memiliki
sifat setia, komitmen, dapat dipercaya dalam kesendirian (ghaib) baik di
rumah atau di luar.
d. Tugas utama istri melayani suami, suami mendapat hak menuntut
layanan istri sebagai fungsi reproduksi dan terdapat penegasan dalam hal
itu.
Dalam membentuk keluarga perspektif kesetaraan dan keadilan
gender seorang istri atau suami dapat dilihat dari bagian 1 dan 2 dapat dipilih
sesuai kondisi keluarga masing-masing yang diinginkan. Apabila suami istri
bekerja

maka pekerjaan domestik secara umum dikerjakan bersama,

apabila masih dikerjakan oleh salah satu pihak maka akan terjadi double
boarden dan ini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender.
Sementara apabila dalam keluarga yang bekerja suami-istri maka pekerjaan
domestik yang dilakukan salah satu pasangan seyogyanya dihargai sama
sebagai produksi, meskipun satu pekerjaan tidak mendapat

53
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(pekerjaan domestik dinilai secara ekonomis immateri) sama dengan satu
pasangan yang bekerja di sektor publik.54
Seperti dikemukakan dengan jelas dalam surat an-Nisa` ayat 34,
bahwa kepemimpinan laki-laki di dalam rumah tangga karena selain
kelebihan yang dimiliki, juga karena laki-lakilah yang berkewajiban
memberi nafkah. Pandangan ini meski tengah di gugat sementara orang
(kaum feminis), tetapi masih tampak dominan dalam masyarakat.
Pertanyaan penting untuk hal ini adalah apakah sebenarnya yang mendasari
pandangan ini. Dengan kata lain, mengapa laki-laki (suami) yang
berkewajiban memberikan nafkah keluarga?55
Terdapat dua pandangan ulama fiqih mengenai masalah ini.
Pandangan pertama, dari ulama Hanafiyah, mengatakan bahwa nafkah
diwajibkan atas suami adalah karena dia mempunyai hak “menahan”
istrinya. Pandangan ini didasarkan atas hadist Nabi SAW yang menyatakan:
56

َ ليس متلكون منهن شيئاغريَٰل, فاءمناهن عوان عندكم,االواستوصوابالنساءخريا
.اخرجه لرتمذي
Artinya: “Perhatikanlah istrimu sebaik-baiknya. Sebab mereka adalah
tahananmu, karena tidak memiliki dari mereka kecuali itu”
(Riwayat at-Turmudzi)57
Syaikh nawawi banten mengatakan bahwa kata `awanin adalah
bentuk plural dari kata `aniyah. Seseorang istri dikatakan dikatakan sebagai

54
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`aniyah, karena dia dipenjara, seperti tawanan (tahanan) bagi suaminya.
Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa mereka (kaum istri) adalah
`awarin, bentuk plural dari `ariyah, yang berarti pinjaman, Karena kaum
suami mengambil mereka atas dasar amanat Allah.58
Dari penjelasan ini tampak bahwa sebagai tahanan, seorang istri
harus tunduk

dan

patuh

kepada suaminya selaku

orang

yang

memenjarakannya. Akan tetapi, suami juga berkewajiban memberi dia
keperluan hidupnya. Dalam bahasa hukum dikatakan: an-nafaqah jaza’ alihtibas, sejalan dengan kaidah fiqh al-ghurm bi al-ghunm, (ada rugi ada
untung).59
Pandangan kedua dari jumhur ulama (mayoritas ulama). Mereka
mengatakan bahwa kewajiban nafkah oleh suami, karena adanya hubungan
perkawinan, yakni bahwa perempuan itu menjadi istrinya. Atas dasar ini
mereka tetap mewajibkan kepada suami memberi nafkah untuk istri yang
cerai raj’i (cerai bisa rujuk).60
Kedua pandangan diatas sama-sama bermaksud agar suami
sewaktu-waktu dapat menikmati tubuh istriya. Penikmatan atas tubuh istri
adalah tujuan utama (primer) dari sebuah perkawinan. Akan tetapi,
penikmatan ini tidaklah cuma-cuma. Ia harus diimbangi dengan nafkah.
Dengan kata lain pemberian nafkah oleh suami karena penikmatanya atas

58
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tubuh pihak istri. Dalam bahasa fiqh disebut: an-nafaqah fi muqabalat alistimta.61
Atas dasar ini, maka para ahli fiqh menetapkan beberapa persyaratan
bagi kewajiban nafkah atas suami ini, antara lain: Pertama, dia (perempuan
yang menjadi istri) senantiasa dalam keadaan siap untuk “dinikmati”
suaminya. Dia tidak boleh menolak jika suami sewaktu-waktu
menginginkannya, baik benar-benar melaksanakan keinginannya itu atau
tidak. Kedua, dia (istri) seorang perempuan yang bisa (kuat) disetubuhi,
karena umurnya terlalu muda misalnya, maka tidak ada kewajiban nafkah.
Ketiga, perkawinan mereka berlangsung dengan shahih, bukan perkawinan
yang fasid (rusak atau dapat dibatalkan). Keempat, suami tidak kehilangan
haknya atas istri, kecuali karena alasan yang dibenarkan agama.62
Beberapa uraian singkat diatas memperlihatkan dengan jelas bahwa
untuk hal-hal yang berkaitan dengan relasi seksual, posisi suami sangat kuat
dan dominan, sedangkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan nafkah, istri
mempunyai kekuasaan yang dominan. Dengan kata lain, suami berkuasa
penuh atas akses seks, sebaliknya istri berkuasa penuh atas akses nafkah.
Istri berkewajiban memenuhi tuntutan seks suami, dan suami berkewajiban
memenuhi tuntunan nafkah istri.63
Akibat dari itu, istri yang bekerja di luar rumah, baik pada siang
maupun malam hari sangat tergantung pada pertimbangan kedua belah
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pihak. Apabila suami memperbolehkan atau merelakannya, maka nafkah
tetap menjadi hak istri. Dengan demikian, suami juga harus rela jika akses
seksnya menjadi hilang. Ini adalah resiko logis dari sikapnya itu.
Sebaliknya, jika istri tetap saja keluar rumah untuk bekerja, meskipun suami
tidak mengizinkannya, maka dia harus menerima pula jika hak atas
nafkahnya menjadi hilang. Konsekuensi ini adalah logis dan ligitimate
juga.64
Pada sisi lain, relasi dan pembagian peran seperti ini menimbulkan
ketergantungan satu atas yang lain. Dengan otoritas nafkah di tangan suami,
istri menjadi sangat tergantung secara ekonomi kepada suami. Ketika ini
terjadi, maka sebenarnya dalam konsep fiqh, istri tidak lagi diberikan
beban-beban ganda baik di dalam maupun di luar rumahnya. Seluruh
pekerjaan di dalam rumah seperti mencuci, memasak, dan membersihkan
rumah seharusnya menjadi tanggung jawab suami, sementara, dengan
otoritas seks di tangan istri menjadikan suami sangat tergantung secara
seksual kepada istri.65
Persoalan berikut adalah bagaimana apabila ternyata bahwa yang
mampu memberikan nafkah adalah istrinya, karena dia kaya, sedangkan
suaminya miskin, para ahli fiqih dalam hal ini berpendapat bahwa istri boleh
menafkahi suaminya, dengan catatan bahwa biaya yang telah dikeluarkan
tetap dianggap sebagai utang suami. Dia wajib membayarnya apabila sudah
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mampu. Apabil istri dengan rela memberikannya, tanpa dianggap utang,
maka hal itu lebih baik, dan dia akan mendapat pahala ganda, pahala karena
hubungan persahabatan dan pahala karena dia telah bersedekah. Akan
tetapi, pendapat ini tidak disetujui Ibnu Hazm adh-Dhahiri. Ia mengatakan
bahwa istri kaya wajib menafkahi suaminya yang miskin tanpa harus
dianggap sebagai utang, meski di kemudian hari suami menjadi kaya.66

C. Hak dan Kewajiban Suami dalam Mencari Nafkah
Islam telah menentukan hak-hak dan kewajiban suami-istri secara jelas
tanpa sedikitpun menyelipkan kerumitan. Islam menentukan kewajiban sebagai
timbal balik atas hak yang diperoleh, antara lain:
1. Nafkah dan Tempat Tinggal
Yang di maksud dengan nafkah disini adalah menyediakan segala
keperluan istri, antara lain makanan, tempat tinggal, pelayanan dan obatobatan miskipun si istri kaya. Hukum menafkahi istri adalah wajib,
berdasarkan Al-Qur`an, As-Sunnah dan Ijma.67
Dalam hadist dijelaskan dari Muawiyah bin Haidah Radhiyallahu
Anhu berkata .
” Aku bertanya, “wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri dari kamu
atas suaminya ?”beliau menjawab, “memberinya makan apa yang engkau
makan: memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Tidak
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boleh memukulnya pada bagian muka. Tidak boleh menjelek-jelekanya
(mencelanya) dan tidak boleh menjauhinya kecuali di dalam rumah.68

Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan
kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Menurut
Sayyid Sabiq (1988; 52), hak dan kewajiban suami-istri ada tiga macam
yaitu:
a. Hak istri atas suami.
b. Hak suami atas istri,
c. Hak bersama.69
2. Syarat-syarat Pemberian Nafkah
a. Akad nikah yang benar.
b. Menyerahkan diri pada suaminya.
c. Memungkinkan suami untuk mengambil manfaat darinya.
d. Keduanya saling mengambil manfaat.70

D. Menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam
1. Menurut Ulama Fiqih
Kewajiban suami terhadap istrinya ialah memberikan nafkah,
maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan,
pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan, apabila
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suaminya itu kaya. Kewajiban itu ditetapkan oleh Al-Qur`an, sunnah dan
ijma`Allah berfiman:

ِ
ِ
ِ
ُ 
َّ لِ َمن أ ََر َاد أَن يُتِ َّم
َ الر
ُ َّاعةَ َو َعلَى ال َمولُود لَهُ ِرَقُ ُه َّن َوكس َوتُ ُه َّن بِال َمع ُروِ ال تُ َكل
َض
س إِال ُوس َع َها
ٌ نَف
Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para
ibu dengan cara ma´ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan
menurut kadar kesanggupannya. (QS. Al Baqaroh: 233)71
Meski semua hak dan kewajiban telah di jelaskan dalam syariat
Islam, namun ada sejumlah permasalahan yang tidak di bahas oleh syariat
dan tidak di masukkan dalam daftar panjang hak atau kewajiban suami-istri,
atau hak dan kewajiban salah satu di antara keduanya. Di antaranya adalah
masalah pekerjaan

dan pelayanan rumah tangga, seperti memasak,

mencuci, membersihkan, menyapu, dan pekerjaan-pekerjaan lain dengan
tingkat kebutuhan berbeda untuk setiap rumah. Dengan mencermati kitab
fiqih yang membahas masalah ini, ada tiga pendapat fuquha sebagai
berikut:72
a. Pendapat Mazhab Hanafi
Menurut mereka, pekerjaan rumah adalah kewajiban istri dari
sisi agama dan bukan dari sisi hukum. Fuquha Hanafiyah menyatakan,
“Pekerjaan-pekerjaan ini wajib hukumnya bagi istri secara agama,
namun hakim tidak berhak memaksanya.”73
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Menurut ketentuan syariat, istri berkewajiban menunaikan
pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Di sisi Allah, jika istri tidak
menunaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut maka ia berdosa. Namun
secara hukum istri tidak boleh di paksa untuk menunaikanya. Sebab
kewajiban ini bersifat agama, bukan bersifat hukum. Apapun yang di
wajibkan secara agama tidak boleh di paksakan oleh hukum.74
b. Pendapat Mazhab Malikiyah
Menurut

mereka,

kewajiban

melakukan

pekerjaan

dan

pelayanan di dasarkan pada kedudukan istri dan kemampuan suami.
Kewajiban melakukan pekerjaan rumah bagi istri terkait dengan
kedudukan yang ia miliki. Jika si istri memiliki wibawa, maka secara
agama dan juga hukum, pekerjaan-pkerjaan rumah tidak wajib baginya,
kecuali jika suaminya miskin. Sementara jika si istri tidak punya
wibawa atau suaminya miskin, pekerjaan-pkerjaan rumah menjadi wajib
bagi si istri. Namun hanya untuk suami saja. Bukan untuk tamutamunya.75
c. Menurut Pendapat Mazhab Mayoritas Fuquha Syafi`iyah dan Hanabilah
Menurut mereka, istri tidak wajib melakukan

pekerjaan-

pekerjaan rumah baik menurut agama maupun hukum. Imam AsySyairazi menyebutkan dalam dalam Al-Muhadzadzab, bahwa istri tidak
wajib melayani suami atau mengurus rumah. Sebab yang diwajibkan
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bagi istri berdasarkan akad nikah adalah hak bersenang-senang bagi
suami. Hanya saja pelayanan istri merupakan sesuatu yang di anjurkan
seperti di tunjukan oleh hadis riwayat Ahmad, Bukhori, Muslim dari
Jabir, “Rasulullah SAW bertanya kepadaku,` apa kau sudah menikah?
Ya, jawabku. Perawan yang bisa kau cumbui dan ia bisa
mencumbuimu?” Tanya beliau.76
Dalam KHI Pasal 77 ayat (2) disebutkan bahwa suami istri
wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi
bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal ini dengan
sendirinya menutup pintu bagi terjadinya upaya hegemoni dari salah
satu pihak. Suami harus memberikan apa yang dibutuhkan istri
sebagaimana istri

memberikan kebutuhanya. Walau tidak detail

membicarakan hak-hak suami dan istri, pasal ini cukup untuk dijadikan
landasan kewajiban suami istri dalam menunaikan kewajiban dan
mendapatkan haknya msing-masing. Tidak ada kedudukan yang lebih
antara keduanya. Semua berjalan sejajar, saling melengkapi, dan saling
menyempurnakan.77
2. Menurut Undang-undang Perkawinan
Sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974
menjelaskan tentang kedudukan istri sebagai rumah tangga yang secara
ekonomis kehidupanya harus di jamin oleh suaminya. Hal ini dinyatakan
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dalam Pasal 31 ayat (3) yang menyebutkan: “Suami adalah kepala keluarga
dan istri adalah ibu rumah tangga”. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (1)
disebutkan, bahwa suami wajib mencari uang demi kelangsungan
perekonomian rumah tangganya:”Suami wajib memberikan segala sesuatu
keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuanya “.Sedangkan
Pasal 34 ayat (2) mengatur kewajiban istri untuk mengurus rumah tangga.
Apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing
pihak dapat mengajukan gugatan kepengadilan Pasal 34 ayat (3).78

E. Pendapat Ulama Tentang Istri Bekerja Di Luar Rumah
Bekerja di luar rumah bagi istri merupakan pekerjaan sampingan.
Fuquha secara garis besar membolehkan istri bekerja di luar rumah dengan
batasan kaidah-kaidah syariat. Syafi`iyah berpendapat, ketika suami mengalami
kesulitan ekonomi serta menunda dan tidak memberi nafkah, saat itu istri boleh
keluar rumah untuk bekerja demi mendapatkan nafkah. Suami tidak boleh
melarang sebab melarang istri keluar rumah artinya suami harus memenuhi
nafkah.79
Imam Nawawi menuturkan, istri boleh keluar rumah selama waktu
penundaan nafkah oleh suami demi mendapatkan nafkah dengan bekerja,
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berdagang, meminta, atau cara lain. “Nawawi juga menyatakan ,” istri boleh
keluar rumah untuk mencari nafkah selama suami menunda memberi nafkah.80
Hanabillah berpendapat, saat suami tidak mampu memberi nafkah, istri
berhak memilih antar fasakh atau tetap bertahan bersamanya. Jika istri tidak
mengajukan fasakh, suami tidak berhak melarangnya bekerja atau menahanya.
Karena menahan istri tanpa memberi nafkah adalah tindakan yang
membahayakan istri. Suami hanya berhak menahan istri kalau ia mampu
mencukupi kebutuhan yang harus ia penuhi untuk istri.81

F. Faktor Dan Dampak Terhadap Istri Bekerja Mencari Nafkah Keluarga
1.

Faktor-Faktor Istri Bekerja
Banyak sekali faktor yang mendorong wanita bekerja di luar rumah,
sebagian bersifat Syar`i dan sebagian bersifat umum. Berikut di antaranya:
a. Faktor Syar`i
1) Suami kesulitan memberi nafkah istri dan keluarga. Syariat memberi
pilihan bagi istri yang suaminya tidak mampu memberi nafkah
antara mengajukan fasakh atau tetap bertahan sebagai istri, seperti
yang

telah

disebutkan

sebelumnya.

Istri

yang

memilih

mempertahankan kehidupan suami istri terpaksa harus bekerja untuk
mendaptkan materi sebagai penopang kehidupanya dan juga
keluarga.82
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2) Suami dengan pendapatan terbatas sementara istri tidak bisa bekerja
karena sibuk membangun kehidupan mulia bersama anak-anak.
Akhirnya kondisi ini mendorong istri bekerja untuk mendapatkan
materi yang bisa meningkatkan taraf hidup pribadi dan kerelaan
hatinya, jika memang yang bersangkutan mau dan tidak di paksa.83
3) Istri memiliki utang yang harus di lunasi sehingga istri terdorong
bekerja demi mendapatkan uang untuk menutup utang tersebut.
b. Faktor Umum
1) Pendidikan dan rehabilitasi.
Banyaknya bidang dan disiplin ilmu pengetahuan membuka
peluang bagi para lulusan dengan latar belakang yang berbeda untuk
bekerja di berbagai layanan masyarakat. Pendidikan akademik atau
bidang tertentu. Banyaknya sekolah, institut

pendidikan dan

universitas akan mempermudah para remaja wanita untuk
mengenyam pendididikan secara khusus di bawah naungan Undangundang dan aturan yang mendorong dan mempermudah pendidikan
bagi kaum wanita.84
Namun hal tersebut tidak bisa menjadi kaidah umum yang
berlaku bagi seluruh kaum remaja putri terpelajar. Sebab, tidak
sedikit di antara mereka menikah dalam rentang waktu pendidikan
dan rehabilitasi sehingga sebagian besar harus bekerja. Di samping
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itu, kondisi ekonomi keluarga yang mapan kadang membuat kaum
wanita kurang minat bekerja. Dan masih banyak lagi faktor lain yang
mempengaruhi kaum wanita yang tidak bekerja.85
2) Kondisi perekonomian masyarakat.
Perekonomian masyarakat Arab sekarang ini mengalami
kemajuan sangat signifikan. Inilah salah satu faktor yang memicu
perubahan dalam tata letak penduduk dan meningkatkan jumlah
partisipasi wanita di bidang kerja secara signifikan sebagai akibat
perubahan-perubahan pada kerangka perekonomian Negara-negara
Arab. Perkembangan ekonomi memiliki pengaruh yang jelas dalam
tata letak penduduk Negara-negara Arab.86
Kini, kehidupan dengan peradapan modern termasuk
berbagai organisasi sosial yang ada di baliknya telah menjadi
fenomena masyarakat arab yang menonjol. Kebutuhan akan
peningkatan

pendapatan

keluarga

kian

meningkat

seiring

peningkatan biaya-biaya konsumsi yang jauh lebih tinggi jika di
bandingkan dengan kawasan-kawasan perkampungan yang secara
individu memiliki kecukupan seadanya.87
3) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tangan-tangan trampil
wanita.
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Khususnya untuk pekerjaan-pekerjan yang memerlukan
tenaga ahli wanita. Misalnya, dokter wanita untuk spesialis
persalinan, kulit dalam, dan lainya agar kaum wanita tidak perlu
membuka aurat di hadapan dokter laki-laki. Seperti itu di bidang
pengajaran, penjualan, perawatan kecantikan, dan pkerjaanpekerjaan lain.88
4) Jaminan kerja untuk kaum wanita terlatih serta lulusan-lulusan dari
sekolah dan universitas.
Pemerintah menjamin calon-calon guru wanita, dokter
wanita,

dan

lainya

mendapatkan

pekerjaan

dengan

gaji

menggiurkan.89
5) Presepsi wanita terhadap pekerjaan.
Presepsi ini terkait erat dengan kondisi kejiwaan dan sosial
yang bersangkutan, sebab sebagian besar wanita menilai pekerjaan
sebagai

kebutuhan

jiwa

untuk

memberikan

kenyamanan,

pengetahuan dan kesuksesan. Telebih bagi wanita yang dicerai,
janda dan wanita-wanita tua yang anak-anaknya sudah besar dan
hidup terpisah.
Bekerja tidak harus berorientasi pada materi saja, tetapi juga
kebutuhan non materi yang di dapatkan dengan menghabiskan

88

Ibid.
Ibid.

89

43

waktu untuk berprestasi, berbagi pengalaman, dan menikmati
hubungan-hubungan sosial.90
6) Keinginan wanita untuk mencapai kebebasan finansial agar lebih
bebas membiayai kebutuhannya.
7) Aturan dan undang-undang kerja.
Aturan dan undang-undang kerja jelas sangat berpengaruh
pada pekerjaan wanita. Di sebagiian besar Negara Arab terdapat
sejumlah aturan dan undang-undang terkait pekerjaan kaum wanita.
Misalnya, libur peringatan hari ibu, cuti melahirkan, cuti menyertai
suami. Jaminan sosial, pensiun, pekerjaan yang sesuai dengan
karakter wanita dengan tetap menjaga kondisi-kondisi sosialnya,
gaji yang sama dengan kaum lelaki, memberi kesempatan belajar
dan berlatih, mendirikan pusat-pusat pemberantasan buta huruf, dan
langkah-langkah lain. Aturan dan undang-undang ini secara garis
besar di terapkan di berbagai Negara Arab. Kondisi ini dengan
sendirinya meningkatkan kesempatan kerja bagi kaum wanita.91
2. Dampak Terhadap Istri Bekerja Mencari Nafkah Keluarga
Bekerja di luar rumah bagi istri jelas menimbulkan berbagai dampak
serius baik terhadap keluarga maupun masyarakat. Pekerjaan utama bagi
istri pada dasarnya adalah menjaga keluarga, suami, dan anak-anak. Hanya
saja pada kondisi tertentu istri terpaksa harus keluar rumah untuk bekerja.
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Akibatnya, hal itu terkadang menimbulkan dampak-dampak negatif
tertentu, di antaranya: 92
a. Keluarga Terpecah.
Istri sibuk bekerja di luar rumah serta tidak memerhatikan dan
merawat anak-anak kadang membuat anak-anak terlantar. Banyak sekali
kerusakan sosial terjadi akibat tidak adanya ayah dan ibu di rumah
Karena sibuk bekerja.93
b. Istri Lelah Fisik.
Karena sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai
dengan tabiat dan bentuk fisik, istri akan keletihan baik secara fisik
maupun fikiran. Sebab, pikiran selalu tertuju pada anak-anak yang
ditinggal di rumah, di tempat-tempat penitipan, baby sister, atau
tetangga. Mereka memikirkan apa yang terjadi pada anak-anaknya saat
si ibu tidak berda di rumah.94
c. Tersebarnya Fenomena Kerusakan Sosial di Masyarakat.
Situasi seperti menyebabkan sebagian kaum lelaki yang
memiliki penyakit jiwa untuk sring bertemu dengan si wanita. Akhirnya,
kerusakan moral dan perzinaan pun banyak terjadi. Terlebih ketika si
wanita bekerja di bidang yang tidak patut bagi kehormatan dan
akhlaknya.95
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d. Angka Perceraian Meningkat.
Banyak penelitian menyebutkn bahwa angka perceraian semakin
meningkat seiring banyaknya wanita yang bekerja. Pada umumnya,
perceraian terjadi karena wanita mengabaikan rumah anak-anaknya
karena kesibukan di luar rumah. Inilah pemicu terjadinya pertikaian
suami-istri yang bisa menimbulkan perceraian. Karena itu, sibuk bekerja
di luar rumah bagi wanita di nilai sebagai faktor utama pemicu
perceraian.96
e. Angka Pengangguran Laki-laki Meningkat
Sebagian kalangan menilai, partisipasi kaum wanita di ranah
pekerjaan memiliki andil dalam meningkatkan angka pengangguran
kaum lelaki di tengah-tengah masyarakat. Sebab, kaum wanita turut
bersaing memperebutkan lowongan kerja yang ada. Terlebih untuk
pekerjaan-pekerjaan yang banyak di geluti oleh kaum lelaki dan wanita,
seperti bidang kedokteran, arsitektur, pendidikan, kantor, dan lainnya.97
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BAB III
PELAKSANAAN GENDER TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI
PENCARI NAFKAH KELUARGA DI DESA PLALANGAN
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Plalangan
Sesuai dengan penelitian penulis dalam tulisan ini akan di ungkapakan
tentang pelaksanaan peran gender terhadap istri sebagai pencari nafkah keluarga
di Desa Plalangan Kecamatan Jenengan Kabbupaten Ponorogo. Sebelum
penulis menguraikan tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga,
terlabih dahulu akan di uraikan hasil penelitian yang berkenaan dengan:
1. Sekilas Tentang Sejarah Desa
Plalangan brasal dari kata “Palang” yang berarti pangkat atau
drajatnya lebih tinggi kepala Desa yang sedikitnya membawahi tiga desa,
Plalangan yang sebenarnya tempat tinggal Palang yang ada di desa
Plalangan. Adapun palang yang ada di desa Plalangan ada dua orang yaitu
Suromenggolo dan Suroharjo dan kedua Palang itu membubarkan diri maka
terjalah desa yaitu desa Plalangan.
Desa Plalangan terdapat makam Sabar Alim, makam tersebut
merupakan makam orang dari Bandar Alim anak dari warok yang terkenal
dari daerah Badegan namanya Nur Hamdan yang menjadi kaki tangan
Belanda agar menangkap Raden Matpuro yang membunuh Antoni Viensien
asistin residen Ponorogo pada tahun 1953.
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Raden Matpuro dan Nurhamdan adalah satu guru, Raden Matpuro
dapat di tangkap dan diserahkan ke Negara, sedangkan Nur Hamdan
akhirnya malah dibunuh oleh Belanda. Akhirnya anak-anak mengungsi
ketimur didaerah desa Plalangan sampai meninggal, tempat makamnya
disebut makam Sabar Alim.98

2. Keadaan Geografis
Secara geografis desa Plalangan terletak di kawasan bagian selatan,
tepatnya di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Lokasi desa tersebut
dekat dengan

jalan utama antar kota yaitu Ponorogo-Madiun

yang

mempunyai batas wilayah 537,33 ha.99
Adapun desa Plalangan mempunyai batas-batas pemerintah sebagai
berikut
a. Sebelah Utara

: Desa Jimbe, Desa Ngrupit.

b. Sebelah Timur

: Desa Mrican, Kelurahan Singosaren.

c. Sebelah Selatan

: Hutan Pulung.

d. Sebelah Barat

: Desa Japan, Kelurahan Kadipaten, Kelurahan
Setono.

98
Bapak Spriyadi, Hasil wawancara menjabat sebagai Sekretaris Desa Plalalangn pada
tanggal 5 Maret 2018.
99
Bapak Budi Santoso, Hasil wawancara menjabat sebagai Kaur Pemeritahan Desa
Plalalangn pada tanggal 5 Maret 2018.s
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3. Kependudukan
Berdasarkan data statistik tahun terakhir bahwa jumlah penduduk
desa Plalangan 5,361 jiwa, perincianya sebagai berikut:100
Laki-laki

2,706

Perempuan

2,655

Jumlah KK

1,828

Jumlah penduduk setiap Dusun di desa Plalangan101
Krajan 1

1,062

Krajan 2

1,154

Bakayen

1,536

Sewelut

777

Puyut

832

4. Keadaan Sosial
Untuk mengetahui kedaan sosial desa Plalangan Kecamatan
Jenangan bisa di lihat dari segi:
a. Keagamaan
Dari hasil penelitian yang diperoleh dalam skala mayoritas
penduduk Desa Plalangan Kecamatan Jenangan adalah pemeluk agama
Islam, apabila ada beragama selain islam, mereka itu hanyalah sebagai
pendatang dan bukan penduduk asli.
Kehidupan agama Islam di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan
khususnya di Kabupaten Ponorogo ini berkembang dengan pesat. Hal

100100
101101

Dokumen Profil Desa 2017
Ibid,.
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ini tercermin dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam,
seperti TPQ dan Pondok Pesantren.102
b. Perekonomian
Secara umum sebagian besar penduduk Desa Plalangan dalam
menopang kehidupan sehari-hari dengan mata pencaharian sebagai
berikut:
Jumlah penduduk meurut mata pencarian103
Mata pencaharian

Laki-laki

Perempuan

Petani

523 orang

570 orang

Buruh tani

722 orang

885 orang

PNS

23 orang

8 orang

Peternak

14 orang

-

Montir

5 orang

-

-

-

Pedagang keliling

3 orang

15 orang

Tukang kayu

40 orang

-

Tukang batu

290 orang

-

Purnawirawan atau pensiunan

22 orang

-

Perangkat desa

21 orang

3 orang

Pengrajin industri Rumah
tangga lainya

9 orang

21 orang

Tukang jahit

7 orang

1 orang

Tukang kue

-

23 orang

Tukang rias

2 orang

2 orang

Tukang sumur

5 orang

-

Tukang cukur

5 orang

-

Tukang listrik

2 orang

-

Dokter swasta

102
Bapak Budi Santoso, Hasil wawancara, menjabat sebagai Kaur Pemeritahan Desa
Plalalangn pada tanggal 5 Maret 2018.
103
Dokumen Profil Desa 2017
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Dari dokumen Profil Desa tahun 2017 tersebut dapat dilihat
bahwa mayoritas masyarakat Desa Plalangan Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo bekerja sebagai buruh tani. Ini terbukti bahwa
jumlah buruh tani lebih besar dari pada yang lainya. Dan menurut Ibu
Pupah, salah satu warga Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabuaten
Ponorogo mengatakan bahwa kebanyakan mereka yang bekerja sebagai
buruh tani adalah perempuan.104
c. Kesehatan
Kesehatan penduduk Desa Plalangan adalah lumayan baik,
karena hal tersebut didukung dengan adanya bidang Kesehatan, seperti
Puskesmas dan diadakan rutinitas setiap satu bulan sekali yaitu
Posyandu baik lansia maupun balita.105
d. Pendidikan
Sebagian besar Pendidikan masyarakat Desa Plalangan, tamatan
SMA/Sederajat, karena menurut masyarakat pendidikan sangat penting
bagi kehidupan masa depan, terbukti ada bebarapa tempat gedung
sarana

pendidikan

di Desa Plalangan, yaitu lima taman kanak-

kanak/TK, lima Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan satu Madrasah
Tsanawiyyah.

104

Ibu Maspupah, Hasil wawancara dengan istri RT Desa Plalangan pada tanggal 6 Maret

105

pada

2018.
Ibu Fadhilah, Hasil wawancara dengan pedamping posyandu Desa Plalangan
tanggal 6 Maret 2018
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa
Plalangan ini di peroleh data tentang tingkat Pendidikan masyarakat di
Desa Plalangan sebagai berikut:106
Status Pendidikan

Laki-Lak

Perempuan

Tamat SD/sederajat

163 orang

113 orang

SLTP/sederajat

504 orang

508 orang

SLTA/Sedrajat

522 orang

512 orang

D-1

0

2 orang

D-2

16 orang

3 orang

D-3

13 orang

3 orang

Perguruan Tinggi (S1)

102 orang

85 orang

Perguruan Tinggi (S2)

12 orang

18 orang

B. Alasan Istri Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Di Desa Plalangan
Kecamatan Jenangan
Menurut sebagian masyarakat, peran istri bekerja di luar rumah ini
bukanlah merupakan suatu halangan atau masalah bagi keluarganya. Akan
tetapi, tidak sedikit pula masyarakat yang berpendapat bahwa hal itu bisa
menimbulkan adanya ketidakcocokan dalam keluarga. Hal ini bisa dikatakan
dengan istilah lain yaitu hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Ada
beberapa alasan mengenai peran istri di luar rumah yang mungkin bisa di
terima. Akan tetapi, ada juga yang tidak di benarkan oleh Syara`.
Oleh sebab itu, peran istri di luar rumah di desa Plalangan btersebut
dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

106

Dokumen profil desa 2017
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1. Dari kelompok Buruh
2. Dari kelompok Pedagang
3. Dari kelompok Guru
Menurut beberapa warga yang berhasil penulis wawancara, masingmasing mengungkapkan pendapatnya tentang beberapa alasan istri bekerja di
luar rumah di desa Plalangan, baik dari keluarga yang bersangkutan maupun
dari masyarakat, kamituwo bahkan kepala desa Plalangan, berikut ungkapan
beliau yaitu bapak Bambang Supeno selaku kepala desa Plalangan.
Alasan mereka dalam keikutsertaanya dalam mencari nafkah (ekonomi)
adalah karena memang mereka sangatlah membutuhkan untuk
penghidupan keluarganya, di antara mereka ada yang berlatar
belakang dari kalangan menengah kebawah dan pendidikan hanya
sampai SD sehingga hanya bisa menjadi buruh atau pedagang saja agar
bisa mencukupi kebutuhan keluarga.107
Pernyataan yang kurang lebih sama, juga di ungkapakan oleh seorang
kamituwo desa Plalangan, yaitu bapak Sujatmoko. Beliau telah lama
mengabdikan dirinya sehingga faham tentang apa yang terjadi dalam pasang
surutnya sebuah perkawinan ataupun perceraian di desa Plalangan ini. Berikut
pendapatnya:
Ada berbagai alasan tentang keikutsertaan istri dalam mencari nafkah
di desa Plalangan. Yang pertama adalah di sebabkan karena minimnya
penghasilan suami sehingga ada yang sampai nekat menjadi buruh dan
berdagang demi terpenuhinya perekonomian rumah tangga mereka.
Yang kedua, ada juga istri yang bekerja tanpa mengenal waktu hanya
demi anak di sebabkan karna suami tidak peduli dengan keluarga
sehingga berakibat anak dan istrinya terlantar, oleh karenanya istri
bekerja untuk dapat bertahan hidup dengan layak. 108
107

Bapak Bambang Supeno, Hasil wawancara pada tanggal 5 Maret 2018.
Bapak Sujatmoko, Hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2018.
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Di dalam wawancara ini memuat beberapa pendapat atau tanggapan dari
keluarga yang istrinya pergi (bekerja di luar rumah) dan ada juga yang tidak.
Salah satu warga yang tidak bekerja di luar rumah adalah ibu Nanik. Dia
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
Sebenarnya kerja di luar rumah bagi perempuan adalah suatu beban
jika tidak bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Bekerja di luar
rumah boleh-oleh saja jika tidak berimbas negatif pada keluarga. Oleh
karenanya saya lebih baik berjualan di rumah sebagai penjual nasi
pecel .109
Pendapat diatas adalah istri yang merelakan dirirnya untuk bekerja
untuk membantu suami agar beban dalam ekonomi keluarga menjadi lebih
ringan sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Berikut
penjelasan dari bapak Yudi yaitu suami dari ibu Nanik.
Bukan saya tidak mampu memberikan nafkah kepada istri, karena
melihat kebutuhan semakin banyak dan istripun juga ingin mencari
penghasilan sendiri, saya sebagai suami hanya bisa membantu
sebisanya selagi apa yang dikerjakan istri tidak sampai melantarkan
anak-anak.110
Pendapat di atas menyatakan betapa rumitnya kehidupan berumah
tangga jika tidak di lengkapi dengan ekonomi yang memadai. Mengenai
pekerjaan di luar rumah bagi istri, menurutnya boleh-boleh saja jika hal itu tidak
mengakibatkan retaknya hubungan keluaga. Hal ini juga di setujui oleh Ibu
Sutini, salah satu warga desa yang juga pedagang warung di rumahan milik
sendiri, berkut penjelasanya.

109
110

Ibu Nanik, Hasil wawancara pada tanggal 1 Januari 2018.
Bapak Yudi, Hasil Wawancara Pada Tanggal 11juli 2018.
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Membantu suami tidak ada salahnya, karna hukum asal istri mencari
nafkah itu adalah boleh (sunah). Suami hanya sebagai sopir truk yang
penghasilannya terkadang hanya 200-300 ribu rupiah setiap bulan dan
ini masih kurang untuk kebutuhan hidup yang selalu berdatangan.111
Berikut penjelasan suami dari ibu Sutini yaitu bapak Fauzan mengenai
istrinya yang ikut bekerja.
Keterampilan yang saya punya hanya sebagai sopir awalnya dulu apa
yang saya peroleh dari sopir pasir dapat sepenuhnya mencukupi
kebutuan keluarga saya akan tetapi semenjak tambang pasir yang
banyak ditutup karena illegal membuat saya sulit mencari pasir,
sehingga pendapatan yang di peroleh tidak tentu.112
Dari keterangan salah seorang warga di atas menunjukkan bahwa dalam
keluarga mereka yang memegang kendali perekonomian adalah suami dan istri,
meskipun demikian, dengan adanya kerja sama yang baik antara mereka akan
membuahkan hasil yang tidak mengecewakan. Lain halnya cerita Ibu Wiwik,
beliau menjadi tulang punggng keluarga semenjak suaminya lumpuh. Berikut
ceritanya;
walau sering keluar rumah (bekerja) tak lupa juga minta izin suami.
Sehingga dalam hubngan keluarga tetap terjaga dengan harmonis.113
Beliau ini adalah seorang perias dan tak jarang juga masih membantu
bisnis kedua orang tuanya yaitu penggilingan padi, walau demikian kewajiban
rumah tak lupa di kerjakan seperti halnya memasak, mencuci dan mengurusi
suaminya yang terkena penyakit strok. Dari

pernyataan ibu wiwik ini

pergantian peran yang dilakukannya karena memang suami sudah tak mampu

111

Ibu Sutini, Hasil wawancara pada tanggal 1 Januari 2018..
Bapak Fauzan, Hasil Wawancara Pada Tanggal 11 Juli 2018.
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Ibu Wiwik , Hasil wawancara pada tanggal 1 Januari 2018.
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lagi, dan mau gak mau Ibu Wiwik harus banting tulang mengantikan peran
suami mencari nafkah untuk menyukupi kebutuhan keluarga, apalagi Ibu Wiwik
harus membiayai anak-anaknya yang masih duduk di bangku kuliah. Berbeda
dengan ibu Nurul yang bekerja di toko sembako, berikut wawancara penulis
dengan beliau,
Yo gapopo le kerjo yo kanggo anak, semua untuk anak dan saya
kerjapun juga dapat izin dari suami.114
Berikut penjelasan suami dari ibu Nurul yaitu bapak Sigun mengenai
istrinya yang ikut bekerja.
Dengan kondisi umur yang sudah tidak muda lagi saya hanya bisa
mengandalkan mobil yang ada di rumah untuk mengangkut orang bila
mana tidak ada yang memanggil jasa saya terpaksa saya hanya
dirumah sementara istrilah yang mencukupi kebutuhan sehari-hari.115
Dari pernyataan beliau

bahwasanya yang menjadi prioritas utama

adalah anak kalau anak sukses ini akan membuat bangga kelurga. Walau
demikian kewajibannya di rumahpun tetap berjalan dengan baik. Ini juga di
rasakan oleh Ibu Sus beliau bekerja di luar rumah dengan alasan yang kurang
lebih sama dan pekerjaannya di dukung sepenuhnya oleh suami. Berikut
penjelasanya.
Bekerja membantu suami memang sudah terbiasa saya kerjakan, bukan
karna paksaan, melainkan karna tuntutan hidup melihat dari faktor
ekonomi yang kurang menjadkan saya terdorong untuk bekerja di luar
rumah demi mendapatkan penghasilan. Melihat suami hanya seorang
petani yang hanya mengandalkan musim panen datang.116
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Ibu Nurul, Hasil wawancara pada tanggal 2 Januari 2018.
Bapak Sigun, Hasil Wawancara Pada Tanggal 11 Juli 2018
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Berikut penjelasan suami dari ibu Sus

yaitu bapak Samsul Hadi

mengenai istrinya yang ikut bekerja.
Dulu saya punya usaha sendiri yaitu service elektronik, setelah 8 tahun
sampai sekarang sudah tidak bekerja lagi, karena masalah mata yang
sudah menurun sehingga hanya bisa menjadi petani, yang
pendapatannya tidak tentu hanya mengandalakan musim panin
datang.117
Dari uaraian di atas memang Aspek ekonomi menjadi penting
dipertimbangkan dalam membangun keluarga, sebab kelestarian keluarga juga
dipengaruhi oleh aspek ekonomi. Seakan peran istri bekerja menjadi tradisi
masyarakat desa

Plalangan, padahal kewajiban mencari nafkah adalah

kewajiban suami. Ini juga di utaraka oleh ibu Suprihatin yang bekeja sebagai
guru TK, Berikut penjelasanya.
Anak saya dua, yang satu duduk di kelasw 3 SMA dan yang kedua
masih duduk di kelas 2 SMP. Dengan kondisi Suami pengangguran
(tidak bekerja), kerjaannya setiap hari hanya kewarung kopi tanpa
memikirkan masa depan anaknya, kemudian ini yang menjadi alasan
saya bekerja menjadi guru TK sekaligus kalau malam membuka les bagi
anak- anak SD.118
Ini menunujukkan kelalaian suami yang memaksa istri harus bekerja
mencari penghasilan sendiri demi masa depan anak. Peran yang dilakukan oleh
istri sebagai sampingan atau meringankan beban suami tidak berjalan sejajar
bahkan berbanding terbalik.

\

117
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Bapak Samsul Hadi, Hasil Wawancara Pada Tanggal 11 Juli 2018.
Ibu Suprihatin, Hasil wawancara pada tanggal 2 Januari 2018.
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C. Dampak Adanya Peran Istri Bekerja Di Luar Rumah Di Desa Plalangan
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
Di Desa Plalangan ini tidak sedikit para istri yang ikut serta mencari
nafkah untuk keluarga. Akan tetapi jika tidak di perhatikan tetang kewajibanya
di rumah misal memasak, mencuci, mendidik anak maka akan berdampak
kurang baik bagi keluarganya khusunya bagi mereka yang sudah mempunyai
anak, bahkan ada yang sampai keluarganya terancam retak.
Menururt salah satu warga Desa Plalangan ini, memang mayoritas
penduduknya adalah petani. Akan tetapi walau demikian waktu keluarga pasti
ada tapi berbeda dengan Ibu Nurul, beliau bekerja mulai dari pukul 7 pagi
kurang harus ada di

tempat kerja sampai pukul 5 sore baru pulang, berikut

penjelasanya;
Walau kondisi tekanan darah kurag lebih 200, tapi tetap semangat
bekerja, walau demikian saya tak pernah mengeluh, rasa lelah ada akan
tetapi di niati dengan ikhlas.119
Pendapat di atas menyatakan betapa gigihnya semangat kerja beliau
tanpa melihat kondisi beliau yang menurut sebagian perempuan mustahil bisa
bertahan dengan tensi darah sebegitu tingginya. Hal ini juga di rasakan Ibu Sus
yang bekerja di sebuah warung nasi pecel, berikut pendapatnya;
Karena terlalu sering rewang di tempat hajat dan warung, banyak
tawaran yang mempercayakan masakannya untuk di hidangkan pada
tamu. Bisa saja semua tawaran saya tolak akan tetapi dari pekerjaan itu
saya bisa dapat penghasilan.120

119
120

Ibu Nurul, Hasil wawancara pada tanggal 2 Januari 2018.
Ibu Sus, Hasil wawancara pada tanggal 2 Januari 2018.
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Dari pernyataan Ibu Sus ini bahwa di rasa kurang cukup bekerja di
warung, beliau masih saja mencari kerja yang biasa dilakukanya di tempat
hajatan orang nikah. Bisa di lihat hal ini berdampak pada suami yang lebih
mengandalkan hasil dari istri ketimbang harus bekerja. Dampak ini juga di
rasakan pula oleh warga lain namanya Ibu Nanik yang sekarang bekerja sebagai
pedagang nasi pecel. Beliau mengalami ketidak harmonisan pada keluarga yang
berujung pada perceraian hingga sampai menikah kembali, berikut ceritanya:
Dulu ibu Nanik bekerja di balai desa Plalangan sebagai perangkat Desa
yang mengurusi simpan pinjam atau bisa di sebut BUMDES (Badan
Usaha Milik Desa) akan tetapi semua sudah di tinggalkanya karna
memang sedikit banyak waktunya di luar rumah hingga lalai terhadap
keluarga khususnya pada anak-anaknya yang masih kecil, karna sering
cekcok setiap hari beliau memutuskan bercerai dari suaminya dan
menikah lagi ke-2 dengan alasan jika tidak menikah lagi siapa yang
membantu di warung.121
Dari cerita diatas juga pernah di alami oleh Ibu Tiyun yaitu seorang
pedagang yang tempat berjualanya di sekitar desa Plalangan, beliau pisah dari
suaminya sebenarnya hanya masalah kecil hanya gara-gara Ibu Tiyun ini agak
ramah dengan pembeli, akan tetap menurut kebanyakan orang itu adalah hal
yang wajar dan tak sepatutnya harus di selesaikan di meja hijau. Karena
memang keduanya menikah di usia sangat muda dan api cemburu itu ada.
Berikut penjelasanya:
Sebenarnya niat saya itu membantu suami karna memang suami saya
itu hanyalah guru sukuhan di salah satu SD. kalau hanya mengandalkan
hasil dari suami mana cukup dan akhirya saya buka warung jus buka

121
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pagi-malam. Kemudian saya bercerai dengan suami pertama karna
tidak tahan kemudian menikah lagi.122
Berikut penjelasan suami dari ibu tiyun yaitu Bapak Agus mengenai
istrinya yang ikut bekerja.
Istri saya mulai bekerja semenjak masih bersama dengan suami pertama,
hal ini di sebabkan karena istri saya masih muda sehingga ketika usia
pernikahan pertama ini banyak ketidak lancaran dalam beberpa hal
salah satunya adalah masalah ekonomi.123
Dalam permasalahan di atas bahwa inti dari keharmonisan keluarga
adalah saling percaya satu sama lain. Berbeda dengan masalah yang di timpa
oleh keluarga Suprihatin, Keretekan rumah tangga ini di sebabkan karna suami
yang tidak memenuhi nafkah untuk keluarga, berikut penjelasanya.
Punya suami atau tidak sama saja, toh semua kebutuhan yang mencari
saya lalu dimana tugas suami mencari nafkah, yang setiap harinya
hanya ke warung kopi tanpa harus bekerja. apalagi anak juga masih
membutuhan biaya banyak untuk menyelesaiakan jenjang
pendidikannya.
Pernyataan ibu Suprihatin ini berdampak pada keharmonisan keluarga,
beliau mengaku sering ribut dengan suaminya karna masalah ekonomi yang
menurut baginya suami tidak pernah memberikan nafkah, sehingga berujung
pada perceraian. Berbeda dengan masalah rumah tangga akibat istri bekerja di
luar rumah, akan tetapi permaslaahan keluarga yang di timpa pada keluarga ini
tidak sampai pada perceraian, berikut ceritanya.
Awal pertengkaran di mulai dari suami saya yang meminjam di bank
dengan jaminan sertifikat rumah orang tua saya dengan nominal yang
cukup banyak kira-kira ratusan juta. Dengan melihat kecerobohan
suami yang entah kemana uang hasil pinjaman itu ia habiskan. Dengan
122
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Ibu Tiyun, Hasil Wawancara pada tanggal 3 Januari 2018.
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mengeluh dan rasa sedih saya mecoba tegar dan kuat berharap bisa
melunasi semua hutang-hutang suami saya.124
Hasil dari wawancara di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa dampak
yang terjadi akibat peran istri yang ikut bekerja (di luar rumah), sebenarnya
wanita yang ikut bekerja bukanlah merupakan suatu halangan atau masalah bagi
keluarganya. akan tetapi, tidak sedikit pula masyarakat yang berpendapat bahwa
hal itu bisa menimbulkan adanya ketidak cocokan dalam keluarga. Hal ini bisa
dikatakan dengan istilah lain yaitu hilangnya keharmonisan dalam rumah
tangga. Adapun dampaknya antara lain:
1. Kesehatan menurun.
2. Sering tejadi salah paham.
3. Cemburu.
4. Anak kurang perhatian dari orang tua.
5. Perceraian.

124
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BAB IV
ANALISIS GENDER TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI
PENCARI NAFKAH KELUARGA DI DESA PLALANGAN
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Di Tinjau Dari
Relasi Gender Dalam Islam.
Pada bab ini penulis akan menganalisa tentang peran istri yang bekerja
mebantu suami untuk mencari nafkah keluarga di Desa Plalangan. Sebagai
pertimbangan adalah ketentuan-ketentuan dasar tentang peran istri yang bekerja
(di luar rumah) menurut hukum Islam dan gender, dengan harapan dapat di
jadikan kajian dan renungan sekaligus sebagai sarana dakwah bagi masyarakat
banyak.
Dalam kitab-kitab fiqh klasik dan masih berlaku sampai sekarang
dinyatakan bahwa tugas istri adalah melayani kebutuhan seksual suaminya,
mendampingi dan mengatur rumah tangga suaminya. Nabi SAW menyatakan:

 وهي مسؤولةعن رعيتهااخره البخاري ومسلم,واملرا ة ف بيت َوجهاراعية
Artinya; Dan seorang istri adalah penanggung jawab (pemimpin) di dalam
rumah suaminya dan dia akan di mintai pertanggung jawabannya
atas tugas dan kewajibanya itu.125
Hal ini sudah jelas dan bukan menjadi hal yang tabu bagi seorang istri
atas kewajibanya, dan jika melihat seorang istri yang bekerja memang
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berdampak sangat besar bagi pendidikan anak dan keluarga. Peneliti
berpendapat bahwa problem yang terjadi di masyarakat desa Plalangan
sekarang bahwa istri bekerja mencari nafkah adalah suatu hal yang biasa dan
menjadi adat kebiasaan desa setempat.
Kemudian peneliti mengklasifikasikan didalam beberapa keluarga yang
masing-masing berbeda dalam hal nafkah. Pertama, keluarga ibu Sutini, ibu
Sus, ibu Nanik, dan ibu Wiwik yang mengatakan bahwa konsep nafkah selain
atas hubungan perkawinan juga di karenakan penahanan terhadap istri, karena
segala sesuatu harus minta izin suami dan segala kesepakatan di putuskan atas
suami.
Dan menurut bapak Samsul Hadi, bapak Fauzan, dan bapak Yudi lebih
condong dengan pendapat dari ulama Hanafiyah, karena menurutnya selain
mereka harus memberikan nafkah pada istri, istripun harus siap dinikmati atas
suami dan ia tidak boleh menolak jika suami sewaktu-waktu menginginkannya,
Hal ini sesuai dengan pendapat dari ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa
nafkah diwajibkan atas suami, dan oleh karena dia mempunyai hak “menahan”
istrinya. Pandangan ini didasarkan atas hadist Nabi SAW yang menyatakan: 126

َ ليس متلكون منهن شيئاغريَٰل, فاءمناهن عوان عندكم,االواستوصوابالنساءخريا
.اخرجه لرتمذي
Artinya: “Perhatikanlah istrimu sebaik-baiknya. Sebab mereka adalah
tahananmu, karena tidak memiliki dari mereka kecuali itu”
(Riwayat at-Turmudzi)127
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Kedua adalah dari keluarga ibu Nurul, ibu Hidayah, ibu Tiyun, ibu
Suprihatin dari keluarga ini mengatakan bahwa suami adalah kepala keluarga
yang seharusnya berkewajiban memberi nafkah yang kemudian bertanggung
jawab atas keluarga sesuai komitmen dalam pernikahannya.
Sedangkan menurut

bapak

Sigun dan bapak Agus adalah tugas

utamanya adalah sebagai kepala keluarga dan hal ini mereka pahami ketika akad
dalam pernikahan bahwa tanggung jawab nafkah keluarga adalah dari suami,
oleh karena ini disebabkan adanya hubungan perkawinan. Dan ini sesuai dengan
pendapat dari jumhur ulama (mayoritas ulama). Mereka mengatakan bahwa
kewajiban nafkah oleh suami, karena adanya hubungan perkawinan, yakni
bahwa perempuan itu menjadi istrinya.128 dalam Al-Qur`an Allah berfiman:

ِ
ِ
ِ
ُ 
َّ لِ َمن أ ََر َاد أَن يُتِ َّم
َ الر
ُ َّاعةَ َو َعلَى ال َمولُود لَهُ ِرَقُ ُه َّن َوكس َوتُ ُه َّن بِال َمع ُروِ ال تُ َكل
َض
س إِال ُوس َع َها
ٌ نَف
Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para
ibu dengan cara ma´ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan
menurut kadar kesanggupannya. (QS. Al Baqaroh: 233)129
Begitu juga sebaliknya, bilamana dalam hal nafkah yang mencukupi
segala kebutuhan itu adalah istrinya karena dia kaya, sedangkan suaminya
miskin, maka para ahli fiqih dalam hal ini berpendapat bahwa istri boleh
menafkahi suaminya, dengan catatan bahwa biaya yang telah dikeluarkan tetap
dianggap sebagai utang suami. Dia wajib membayarnya apabila sudah mampu.
Apabil istri dengan rela memberikannya, tanpa dianggap utang, maka hal itu
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lebih baik, dan dia akan mendapat pahala ganda, pahala karena hubungan
persahabatan dan pahala karena dia telah bersedekah. Akan tetapi, pendapat ini
tidak disetujui Ibnu Hazm adh-Dhahiri. Ia mengatakan bahwa istri kaya wajib
menafkahi suaminya yang miskin tanpa harus dianggap sebagai utang, meski di
kemudian hari suami menjadi kaya.130
Pada masalah yang telah di paparkan oleh penulis sebelumya bahwa
tidak sedikit para istri yang ikut serta mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan
keluarga. Namun, harus diingat bahwa dampak yang terjadi akibat istri bekerja
mungkin tidak bisa terhindari, oleh karenaya si istri jangan sampai membangkitbangkitkan hasil usahanya dan mengecilkan peran istri di rumah. Karena
istrilah yang paham betul bagaimana mendidik dan mengasuh anak dan hal ini
belum tentu bisa dilakukan oleh suami. Maka dari itu tidak di perkenankan
seorang istri menyampingkan tugasnya di rumah dengan memberatkan
kepentingan di luar rumah (bekerja). karena hal ini dapat berimbas pada
keharmonisan keluarga.
Berbeda kiranya pada suami ibu Hidayah yang meminjam uang di bank
yang cukup banyak dengan jaminan sertifikat rumah kedua orang tuanya untuk
modal usaha, akan tetapi hasilnya untuk kesenangan pribadi sehingga
menyampingkan tugas dan kewajibanya sebagai kepala keluarga. Dalam
persoaln ini istri menuntut haknya dalam hal nafkah sebagaimana layaknya.
Dijelaskan pada ayat Allah:
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ِ ث س َكنتُم ِمن وج ِد ُكم وال تُض ُّاروه َّن لِتُضيِّ ُقوا علَي ِه َّن وإِن ُك َّن أ
ِ ُأَس ِكن
ُوالت
ُ
َ ُ وه َّن من َحي
َ َ َ ُ َ َ
ُ
ِ
ُج َورُه َّن َوأَمتُِروا بَي نَ ُكم
َ ََحل فَأَنف ُقوا َعلَي ِه َّن َح ََّّت ي
َ ضع َن َحلَ ُه َّن فَِإن أَر
ُ ُضع َن لَ ُكم فَآت
ُ وه َّن أ
ِ
ِ
)٦( (اسرُْم فَ َستُر ِض ُع لَهُ أُخَر
َ ِبَع ُروِ َوإن تَ َع
Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang
sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada
mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala
sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Thalaq:
6)131

B. Analisis Teori Gender Terhadap Faktor-Faktor Yang Mendorong Istri
Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan.
Adanya kesejajaran antara laki-laki dan perempuan sangat memberikan
dorongan bagi para istri untuk bekerja seperti halnya suami-suami mereka.
Karena prospek kerja yang sangat menjanjikan dan pendidikan para istri yang
lebih tinggi dari suaminya. Namun istri yang bekerja di luar rumah akan
berdampak terhadap kehidupan dan keluarga. Hal yang paling penting lagi
adalah perempuan yang seharusnya dikonsentrasikan untuk mengurus rumah
tangga dan mendidik anak-anaknya serta menciptakan keluarga yang bahagia,
sakinah, mawaddah wa rahmah.
Pada sisi lain, relasi dan pembagian peran seperti ini menimbulkan
ketergantungan satu atas yang lain. Dengan otoritas nafkah di tangan suami,
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istri menjadi sangat tergantung secara ekonomi kepada suami. Ketika ini terjadi,
maka sebenarnya dalam konsep fiqh, istri tidak lagi diberikan beban-beban
ganda baik di dalam maupun di luar rumahnya. Seluruh pekerjaan di dalam
rumah seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah seharusnya
menjadi tanggung jawab suami, sementara, dengan otoritas seks di tangan istri
menjadikan suami sangat tergantung secara seksual kepada istri.132
Aspek ekonomi, penting dipertimbangkan dalam membangun keluarga,
sebab kelestarian keluarga juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi. Dalam tradisi
masyarakat faktor ekonomi bagi masing-masing calon, terutama kaum pria
sebagai kepala rumah tangga merupakan kreteria yang tidak dapat diabaikan.
Hasil penelitian Suciptawati, bahwa faktor ekonomi merupakan penentu kedua
setelah faktor komonikasi yang memicu perselingkuhan dan akhirnya membuat
rumah tangga berantakan.133 Dengan kata lain kelayakan yang sebagian
keluarga idam-idanmkan adalah berupa materi yang cukup, kini tidak
teralisasikan dengan baik tanpa kerjasama antara suami-istri. Hal ini terbukti
banyak problem keluarga yang di sebabkan karna mungkin dari pihak suami
tidak memberikan nafkah yang cukup pada istri.
Pada peneltian yang dilakukan di desa Plalangan di temui para istri yang
keluar rumah untuk bekerja, padahal tugas rumah tangga menumpuk, ini di
disebabkan oleh faktor ekonomi dari masyarakat setempat

sangat rendah

sehingga mengaharuskan istri ikut serta bekerja membantu suami. Dampak
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yang di sebabkan antara lain kesempatan mereka untuk mengurus keperluan
rumah tangga telah bekurang, begitu juga dalam mendidik anak-anak mereka.
Selain itu, kegalauan dan perasaan bersalah dalam diri mereka semakin
meningkat, karena beban pekerjaan atau di tempat kerja dengan beban tugas di
rumah menumpuk. Jadi, satu yang membuatnya sering megeluh kelelahan dan
mengorbankan

kebahagiaannya

dalam

mencapai

keharmonisan

yang

seharusnya di raih.134
Sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974
menjelaskan tentang kedudukan istri sebagai rumah tangga yang secara
ekonomis kehidupanya harus di jamin oleh suaminya. Hal ini dinyatakan dalam
Pasal 31 ayat (3) yang menyebutkan: “Suami adalah kepala keluarga dan istri
adalah ibu rumah tangga”. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan,
bahwa suami wajib mencari uang demi kelangsungan perekonomian rumah
tangganya:”Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah
tangga sesuai dengan kemampuanya.“ Sedangkan Pasal 34 ayat (2) mengatur
kewajiban istri untuk mengurus rumah tangga. Apabila suami atau istri
melalaikan kewajibanya, maka masing-masing pihak dapat mengajukan
gugatan kepengadilan Pasal 34 ayat (3).135
Kalaupun seorang isrtri harus keluar rumah untuk bekerja karena
kepentingan yang mendesak yang diperlukan masyarakat, maka kita pun harus
mengetahui bahwa dengan bekerja di luar rumah dia akan kehilangan banyak
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kesempatan untuk mengurus keperluan rumah tangganya dan rumah yang
seharusnya menjadi tempat mencari ketenangan pun akan kehilangan
maknanya.
Meski disisi lain, kita juga harus menghargai pengorbanan mereka untuk
bekerja demi kepentingan masyarakat, dengan tetap mengingatkan bahwa
dengan adanya suami yang bekerja untuk mencari nafkah keluarga sementara
mereka bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak dan mengurus segala
keperluan rumah tangga, mereka harus dapat menerima ketetapan Allah
tersebut dengan penuh kerelaan dan menyadari bahwa hal itu bukan berarti
mengecilkan peran mereka, karena mereka menjelaskan misi mendasar dalam
bangunan masyarakat yaitu mendidik anak-anak , yang tidak dapat mereka
laksanakan dengan sempurna jika mereka harus bekerja di luar rumah.136
Bila wanita bekerja di luar rumah dalam pekerjan yang halal, dan
dilakukan atas persetujuan suami, ia juga berhak mendapatkan nafkah, sebab ia
dalam posisi tertawan oleh suaminya. Akan tetapi, jika wanita itu bekerja tanpa
seizin suami dan bahkan ia dilarang, hak nafkahnya dihapus karena
penawarannya di sini sudah berkurang.137
Hal ini di katakan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Slamet
Basri selaku tokoh masyarakat sekaligus Kiyai di desa Plalangan. Sebenarnya
banyak sekali warga desa Plalangan yang meminta restu beliau atau doa dengan
harapan semoga lancar dan sukses dalam bekerja di luar rumah (TKW) dan
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semoga terhindar dari konflik keluarga pada khususnya. Menurut beliau
permasalahan di keluarga itu memang hal yang biasa atau lumrah di alami oleh
sebagian keluarga akan tetapi kalau tidak didasari atas saling percaya dan
kerelaan antara keduanya maka dampak yang terjadi adalah perceraian.138
Banyak orang percaya bahwa peran ganda perempuan adalah kodrat
yang sudah ada sejak manusia di ciptakan. Karena itu orang cenderung
mengatakan bahwa beban ganda perempuan adalah sesuatu yang alamiah. Pada
saat ini setelah banyak perempuan bekerja di luar rumah, beban ganda
perempuan di rasakan sangat berat bagi perempuan. Karena peran perempuan
juga dilandasi pemikiran secara biologis laki-laki dan perempuan berbeda.
Menurut Semone ed Beauvoir perdebatan tentang perbedaan antara lakilaki dan perempuan pada dasarnya berputar pada dua teori besar yaitu teori
nature dan teori nuture. Teori nature mengatakan bahwa perempuan dapat
mengandung, melahirkan dan menyusui menjadi alasan bahwa perempuan
harus menjadi ibu karena konsep ibu adalah alami (nature). Sedangkan teori
nuture mengatakan bahwa perempuan dapat mengandung, melahirkan dan
menyusui menjadi alasan bahwa perempuan harus menjadi ibu, melainkan
karena adanya sosialisasi atau kontruksi sosial (nuture).139
Dari teori diatas dapat di klasifikasikan didalam beberapa keluarga,
yaitu dari keluarga ibu Nurul, ibu Sus, ibu Wiwik, Ibu Hidayah dan ibu
Suprihatin. Kelima keluarga ini bekerja sebagai buruh dan guru TK, dalam
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keluarga ini tidak ada kesetaraan gender dalam pembagian peran antara suamiistri, sehingga istri yang seharusnya di rumah sebagai nature (alami)
memberikan kasih dan sayang bagi anak-ankanya tidak lagi berjalan seperti
halnya dalam Islam. Karena istri sibuk dengan pekerjaanya yang berdampak
pada keluarga, sehinggga ini disebut nuture (kontruksi sosial). Berbeda dengan
ibu Tiyun, ibu Nanik, dan ibu Sutini yang bekerja sebagai pedagang, walaupun
ikut bekerja membantu suami, akan tetapi masih bisa menjalankan tugas dan
kewajibannya sebagai istri dan seorang ibu sehingga di sebut nature (alami).
Akan tetapi menurut hukum gender dalam teori Fungsional Struktural
yang di kembangkan di antaranya oleh Talcott Parsons, memandang masyarakat
sebagai sistem yang terdiri dari bagian yang saling berkaitan (agama,
pendidikan politik, sampai rumah tangga). Masing-masing bagian secara terus
menerus mencari keseimbangan dan harmoni. Parsons dan bales menerapakan
teorinya dalam keluarga dan membagi peran orang tua dalam keluarga, yaitu
peran instrumental yang di harapkan di lakukan oleh suami atau bapak, dan
peran emosional atau ekspresif yang biasanya dilakukan oleh ibu atau istri.
Peran instrumental dikaitkan dengan peran mencari nafkah untuk kelangsungan
hidup seluruh keluarga. Peran emosional atau ekspresif adalah peran pemberi
cinta, kelembutan, dan kasih sayang.140
Dari teori tersebut ada beberapa dari suami yang tidak lagi dapat
berperan secara instrumental untuk mencari nafkah keluarga, seperti halnya
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keluarga ibu Wiwik yang suaminya terkena penyakit struk yang tidak
memungkinkan untuk bekerja, walau demikian untuk keluarga yang lainya
seperti halnya suami dari keluarga ibu Nurul, ibu Sus. ibu Hidayah, ibu
Suprihatin, ibu Tiyun, ibu Nanik, dan ibu Sutini masih sehat dan kuat untuk
bekerja. Sehingga tidak ada alasan untuk suami membiarkan istri bekerja di luar
rumah sehingga dapat mengabaikan peran emosional yaitu peran pemberi cinta,
kelembutan, dan kasih sayang bagi keluarga dan anak.
Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa pencarian nafkah tetap
yang berkewajiban menurut peran gender adalah suami, akan tetap istri bisa saja
bekerja untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya. Pergantian peran ini tidak
sepantasnya di lakukan oleh seorang istri karna memang tugas istri sangat berat,
kalau juga harus bekerja maka waktu di rumah sebagai ibu yang memberikan
cinta, kelembutan, dan kasih sayang bagi anak-anaknya akan berkurang dan ini
juga akan mempengaruhi keharmonisan pada keluarga.
Untuk menyikapi hal seperti ini maka

suami istri dapat berbagi

pekerjaan rumah sepanjang masih berada dalam wilayah gender yang di
hasilkan oleh kontruksi sosial. Suami mungkin akan melaksanakan pekerjaan
semisal mencuci, memasak atau peran-peran gender lainya. Dengan seperti ini
peran ganda yang dilakukan tidak berat sebelah antara suami dan istri sehingga
sama-sama memiliki posisi yang setara.

72

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, untuk selanjutnya
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Bahwa peran istri yang bekerja tidak ada perbedaan peran. Dan hal ini para
suami berpendapat sesuai dengan ahli fiqih, yaitu tidak ada perbedaan yang
signifikan terhadap istri yang mencari nafkah keluarga.
2. Bahwa berdasarkan analisis teori gender

terhadap faktor-faktor yang

mendorong istri sebagai pencari nafkah di desa Plalangan Kecamatan
Jenangan sudah sesuai dengan teori nature dan nuture, yaitu dari kelompok
buruh dan guru TK, dalam keluarga ini tidak ada kesetaraan gender dalam
pembagian peran antara suami-istri, karena yang berberan aktif dalam
keluarga adalah istri disebut nuture (kontruksi sosial). Kemudian dari
kelompok pedagang, dari keluarga ini

ada kesetaraan gender, karena

suami-istri saling melengkapi dalam pembagian peran disebut nature
(alami).
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B. Saran
1. Jadilah laki-laki atau suami yang bertanggung jawab bila istri terpenuhi atas
nafkah baginya, maka ketaatan bagi istri untuk suami akan semakin besar
dan agar istri dapat memenuhi kewajibanya sebagaiseorang ibu yang penuh
cinta, kasih sayanag dan perhatian bagi anak-anaknya
2. Sebagai perempuan yang sudah berkeluarga, Boleh saja

mempunyai

keinginan untuk mempunyai penghasilan sendiri. Akan tetap janganlah hal
itu di jadikan sesuatu yang utama. Karena bagaimanapun juga keluarga
adalah yang paling utama. yang harus lebih

di perhatikan adalah

perkembangan psikologi anak dan keridhoan allah juga atas keridhoan
suami.
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Lampiran 1:
TRANSKIP WAWANCARA
Kode

: 01/W/01-I/2018

Nama Informan

: Ibu Nanik

Hari/Tanggal

: 01 Januari 2018

Pukul

: 14.00- 14.30

Tempat

: Depan warung nasi pecel

Topik Wawancara

: Alasan ikut bekerja membantu suami mencari nafkah
serta dampak yang terjadi akibat bekerja.

Rekaman Wawancara :
Apa faktor-faktor yang mendororng anda ikut bekerja?
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Karna faktor ekonomi, sehingga kalau tidak cari uang
tambahan bagaimana saya bisa menyekolahkan anakanak saya. melihat anak yang juga masih kecil-kecil
dan masih membutuhkan biaya membuat semangat
saya giat bekerja.
Adakah pengalaman anda yang pahit dalam membina
rumah tangga?
Ada mas, dulu saya bekerja di Balai Desa Plalangan
mengurusi BUMDES (simpan pinjam) bagi
masyarakat sekitar yang membutuhkan. Dulu anak
saya masih satu dan ikut ibuk (nenek) saya, sehingga
terasa dulu masih belum memikirkan bagaimana
dampak terhadap tekeluarga sehingga berujung
perceraian. Dan pada akhirnya saya menikah lagi dan
membuka usaha warung nasi pecel di depan rumah.
Apa dampak yang terjadi akibat anda ikut bekerja
mencari nafkah?
Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang dulu
akibat juga ikut bekerja pernikahan saya dengan suami
yang pertama juga di sebabkan karna kurangnya waktu
untuk keluarga sehingga hal ini menjadi pembelajaran
yang berharga dan semoga bisa lebih baik dengan
kehidupan rumah tangga bersama suami yang
sekarang.

Refleksi Wawancara :
Dari penjelasan ibu Nanik di atas dapat diketahaui bagaimana faktorfaktor yang mempengaruhi istri bekerja diluar rumah serta dampak yang terjadi
akibat istri ikut bekerja di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo.

TRANSKIP WAWANCARA
Kode

: 02/W/01-I/2018

Nama Informan

: Ibu Sutini

Hari/Tanggal

: 01 Januari 2018

Pukul

: 15.00- 15.30

Tempat

: Ruang tamu

Topik Wawancara

: Alasan ikut bekerja membantu suami mencari nafkah
serta dampak yang terjadi akibat bekerja.

Rekaman Wawancara :
Apa faktor-faktor yang mendororng anda ikut bekerja?
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Membantu suami tidak ada salahnya karnna hukumnya
juga sunnah dan alasan lain juga memang pendapatan
suami tidak tentu terkadang 200- 300, sehingga di
perlukan penghasilan tambahan agar kebutuhan setiap
hari terpenuhi.
Apa dampak yang terjadi akibat anda ikut bekerja
mencari nafkah?
Capek, di samping harus mengurus semua kebutuhan
keluarga, saya setiap hari harus bangun pagi memasak
agar tidak buka kesiangan dengan harapan tidak tutup
sampai larut malam karna dagangan ludes terjual.

Refleksi Wawancara :
Dari penjelasan ibu Sutini di atas dapat diketahaui bagaimana faktorfaktor yang mempengaruhi istri bekerja diluar rumah serta dampak yang terjadi
akibat istri ikut bekerja di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo.

TRANSKIP WAWANCARA
Kode

: 03/W/01-I/2018

Nama Informan

: Ibu Wiwik

Hari/Tanggal

: 01 Januari 2018

Pukul

: 16.00-16.30

Tempat

: Teras Rumah

Topik Wawancara

: Alasan ikut bekerja membantu suami mencari nafkah
serta dampak yang terjadi akibat bekerja.

Rekaman Wawancara :
Apa faktor-faktor yang mendororng anda ikut bekerja?
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Melihat suami yang sakit dan tak mampu lagi bekerja
membuat saya harus mencari nafkah sendiri,
bermodalkan keterampilan rias saya mencoba
menggeluti dan menekuni di bidang ini, semoga ini
mejadi ladangg penghasilan saya.
Apa dampak yang terjadi akibat anda ikut bekerja
mencari nafkah?
Sebelum suami sakit saya hanya di rumah dan
sekarang harus keluar rumah, wira-wiri dan tak jarang
juga suami mmencari kemana saya pergi walalupun
sudah izin.

Refleksi Wawancara :
Dari penjelasan ibu Wiwik di atas dapat diketahaui bagaimana faktorfaktor yang mempengaruhi istri bekerja diluar rumah serta dampak yang terjadi
akibat istri ikut bekerja di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo.

TRANSKIP WAWANCARA
Kode

: 04/W/02-I/2018

Nama Informan

: Ibu Nurul

Hari/Tanggal

: 02 Januari 2018

Pukul

: 18.00-19.00

Tempat

: Ruang Tamu

Topik Wawancara

: Alasan ikut bekerja membantu suami mencari nafkah
serta dampak yang terjadi akibat bekerja.

Rekaman Wawancara :
Apa faktor-faktor yang mendororng anda ikut bekerja?
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Suami hanya pekerja sebagai soir yang hanya berjlan s
satu bulan hanya dua kali saja yaiti setiap pahing dan
pon. Dan ini memebuat saya memutuskan ikut bekerja
mencari tambahan untuk mencukupi semua kebutuhan
kkeluarga termasuk untuk biaya sekolah anak.
Apa dampak yang terjadi akibat anda ikut bekerja
mencari nafkah?
Dengan bekerja membuat kondisi kesehatan badan
menurun, kemarin saja periksa tekanan darah saya
sampai 200, dokter menyarankan utuk istirahat tapi
saya tetap bersikukuh bekerja.

Refleksi Wawancara :
Dari penjelasan ibu Nurul di atas dapat diketahaui bagaimana faktorfaktor yang mempengaruhi istri bekerja diluar rumah serta dampak yang terjadi
akibat istri ikut bekerja di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo.

TRANSKIP WAWANCARA
Kode

: 05/W/2-I/2018

Nama Informan

: Ibu Sus

Hari/Tanggal

: 2 Januari 2018

Pukul

: 14.00-14.30

Tempat

: Ruang Tamu

Topik Wawancara

: Alasan ikut bekerja membantu suami mencari nafkah
serta dampak yang terjadi akibat bekerja.

Rekaman Wawancara :
Apa faktor-faktor yang mendororng ibu ikut bekerja?
Peneliti
Informan

karna memang faktor ekonomi yang mendorong saya
untuk bekerja di luar demi mendapat penghasilan.
Karna memang suami hanya seorang petani dan tak
tentu
pendapatannya apalagi anak masih
membutuhkan biaya sekolah banyak

Peneliti

Apa dampak yang terjadi akibat anda ikut bekerja
mencari nafkah?
Karna terlalu sering rewang di tempat hajat dan
warung, banyak tawaran yang mempercayakan
masakannya untuk di hidangkan pada tamu. Bisa saja
semua tawaran saya tolak akan tetapi dari pekerjaan itu
saya bisa dapat penghasilan.

Informan

Refleksi Wawancara :
Dari penjelasan ibu Sus di atas dapat diketahaui bagaimana faktor-faktor
yang mempengaruhi istri bekerja diluar rumah serta dampak yang terjadi akibat
istri ikut bekerja di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

TRANSKIP WAWANCARA
Kode

: 06/W/2-I/2018

Nama Informan

: Ibu Suprihatin

Hari/Tanggal

: 2 Januari 2018

Pukul

: 15.00-15.30

Tempat

: Ruang Tamu

Topik Wawancara

: Alasan ikut bekerja membantu suami mencari nafkah
serta dampak yang terjadi akibat bekerja.

Rekaman Wawancara :
Apa faktor-faktor yang mendororng ibu ikut bekerja?
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Pertama saya melihat anak pertama klas 3 Sma dan
kedua kelas 3 Smp dan semua lulus di tahun ini, di
mata saya pendidikan adalah hal yang paling utama
syukur-syukur nanti bisa mengangkat drajat kedua
orag tua. Karna itulah saya bekerja.
Apa dampak yang terjadi akibat anda ikut bekerja
mencari nafkah?
Punya suami atau tidak sama saja, toh semua
kebutuhan yang mencari saya lalu dimana tugas suami
mencari nafkah, yang setiap harinya hanya ke warung
kopi tanpa bekerja. apalagi anak juga masih
membutuhan biaya banyak untuk menyelesaiakan
jenjang pendidikannya.

Refleksi Wawancara :
Dari penjelasan ibu Suprihatin di atas dapat diketahaui bagaimana faktorfaktor yang mempengaruhi istri bekerja diluar rumah serta dampak yang terjadi
akibat istri ikut bekerja di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo.

TRANSKIP WAWANCARA
Kode

: 07/W/3-I/2018

Nama Informan

: Ibu Tiyun

Hari/Tanggal

: 2 Januari 2018

Pukul

: 10.00-10.30

Tempat

: Ruang Tamu

Topik Wawancara

: Alasan ikut bekerja membantu suami mencari nafkah
serta dampak yang terjadi akibat bekerja.

Rekaman Wawancara :
Apa faktor-faktor yang mendororng ibu ikut bekerja?
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Sebenarnya niat saya itu membantu suami karna
memang suami saya itu hanyalah guru sukuhan di
salah satu SD Gupolo. kalau hanya mengandalkan
hasil dari suami mana cukup dan akhirya saya bukak
warung jus buka pagi-malam.
Apa dampak yang terjadi akibat anda ikut bekerja
mencari nafkah?
Dari saya membuka warung jus beberapa tahun
terakhir saya bercerai dengan suami karna suami
sering cemburu dengan apa yang saya kerjakan
padahal saya sudah bilang ini adalah hal biasa antara
penjual dan pembeli jadi harus ramah kesemua orang.

Refleksi Wawancara :
Dari penjelasan ibu Tiyun di atas dapat diketahaui bagaimana faktorfaktor yang mempengaruhi istri bekerja diluar rumah serta dampak yang terjadi
akibat istri ikut bekerja di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo.

TRANSKIP WAWANCARA
Kode

: 08/W/3-I/2018

Nama Informan

: Ibu Hidayah

Hari/Tanggal

: 3 Januari 2018

Pukul

: 20.00- 21.00WIB

Tempat

: Depan Rumah

Topik Wawancara

: Alasan ikut bekerja membantu suami mencari nafkah
serta dampak yang terjadi akibat bekerja.

Rekaman Wawancara :
Apa faktor-faktor yang mendororng anda ikut bekerja?
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Mengajar adalah hobi saya di samping itu, Pekerjan
Guru Adalah Perbuatan terpuji, dari pekerjaan itu saya
mendapatkan penghasilan untuk bisa membayar cicilan
pinjaman di bank.
Masalah apa yng pernah ibu alami dalam kehidupan
berumah tangga sehingga memutusan untuk bekerja?
Awal pertengkaran di mulai dari suami saya yang
meminjam uang di bank dengan jaminan sertifikat
rumah orang tua saya dengan nominal yang cukup
banyak kira-kira ratusan juta. Dengan melihat
kecerobohan suami yang entah kemana uang hasil
pinjaman itu ia habiskan. Dengan mengeluh dan rasa
sedih saya mecoba tegar dan kuat berharap bisa
melunasi semua hutang-hutang suami saya.
Apa dampak yang terjadi akibat anda ikut bekerja
mencari nafkah?
Perhatian yang seharusnya sama di berikan dengan
orang tua lain kepada anak tidak bisa saya lakukan
karna terganjal dengan pekerjaan saya, seperti bisa
antar jemput anak tepat waktu dan menemani belajar
di waktu malam. hal ini yang terkadang membuat
membuat saya sedih melihat suami seenaknya sendiri
dan terlebih tak peduli dengan anak.

Refleksi Wawancara :
Dari penjelasan ibu Hidayah di atas dapat diketahaui bagaimana Faktorfaktor yang mempengaruhi istri bekerja diluar rumah serta Dampak yang terjadi
akibat istri ikut bekerja di Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo.

TRANSKIP WAWANCARA
Kode

: 09/W/7-10/2018

Nama Informan

: Bapak Yudi

Hari/Tanggal

:10 Juli 2018

Pukul

: 14.00- 14.30WIB

Tempat

: Depan Rumah

Topik Wawancara

: Alasan mengizinkan istri untuk ikut bekerja mencari
nafkah.

Rekaman Wawancara :
Apa pekerjaan anda setiap hari?
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Pekerjaan saya setiap hari adalah seorang sopir pasir,
yang tidak tentu penghasilannya, oleh karena itu
mungkin istri saya merasa kurang dengan apa yang
saya kasih untuk belanja.
Mengapa istri anda izinkan bekerja, sedangkan
kewajiban mencari nafkah ini adalah seorang suami?
karena melihat kebutuhan semakin banyak dan istripun
juga ingin mencari penghasilan sendiri, saya sebagai
suami hanya bisa membantu sebisanya selagi apa yang
di kerjakan istri tidak sampai melantarkan anak-anak
Apakah hak (biologis) anda terpenuhi walaupun istri
yang mencari nafkah?
Alhamdulillah masih, walapun demikian istri masih
taat walaupun kadang-kadang suka ngambek.

Refleksi Wawancara :
Dari penjelasan Bapak Yudi di atas dapat diketahaui bagaimana Alasan
suami mengizinkan istri untuk ikut bekerja mencari nafkah keluarga di Desa
Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

TRANSKIP WAWANCARA
Kode

: 10/W/7-10/2018

Nama Informan

: Bapak Fauzan

Hari/Tanggal

:10 Juli 2018

Pukul

: 14.30- 15.00WIB

Tempat

: Depan Rumah

Topik Wawancara

: Alasan mengizinkan istri untuk ikut bekerja mencari
nafkah.

Rekaman Wawancara :
Apa pekerjaan anda setiap hari?
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Pekerjaan saya setiap hari adalah seorang sopir pasir,
selain faktor tambang yang ditutup karena illegal tak
jarang pula harus mencari pasir sendiri sehingga sangat
kesulitan bagi saya.
Mengapa istri anda izinkan bekerja, sedangkan
kewajiban mencari nafkah ini adalah seorang suami?
Dulu apa yang saya peroleh dari sopir pasir dapat
sepenuhnya mencukupi kebutuhan keluarga, akan
tetapi semenjak tambang pasir yang banyak ditutup
karena illegal membuat saya sulit mencari pasir,
sehingga pendapatan yang di peroleh tidak tentu. Dan
dari situlah istri minta izin untuk membuka warung
makan untuk sekiranya dapat membantu mencukupi
kebutuhan sehari-hari.
Apakah hak (biologis) anda terpenuhi walaupun istri
yang mencari nafkah?
Alhamdulillah masih.

Refleksi Wawancara :
Dari penjelasan Bapak Fauzan di atas dapat diketahaui bagaimana Alasan
suami mengizinkan istri untuk ikut bekerja mencari nafkah keluarga di Desa
Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

TRANSKIP WAWANCARA
Kode

: 11/W/7-10/2018

Nama Informan

: Bapak Sigun

Hari/Tanggal

:10 Juli 2018

Pukul

: 15.00-15.30 WIB

Tempat

: Depan Rumah

Topik Wawancara

: Alasan mengizinkan istri untuk ikut bekerja mencari
nafkah.

Rekaman Wawancara :
Apa pekerjaan anda setiap hari?
Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Pekerjaan saya setiap hari adalah seorang sopir
pengangkut penjual sayur.
Mengapa istri anda izinkan bekerja, sedangkan
kewajiban mencari nafkah ini adalah seorang suami?
Dengan kondisi umur yang sudah tidak muda lagi,
saya hanya bisa mengandalkan mobil yang ada di
rumah untuk mengangkut orang bila mana tidak ada
yang memanggil jasa saya terpaksa saya hanya
dirumah, sementara istrilah yang mencukupi
kebutuhan sehari-hari.
Bilamana istri pergi bekerja apa yang anda lakukan
dirumah ?
Ketika saya nganggur setiap pagi kegiatan saya hanya
membersihkan rumah mulai lantai sampai halaman
selebihnya istri yang mengerjakan seperti, memasak,
mencuci dll.
Apakah hak (biologis) anda terpenuhi walaupun istri
yang mencari nafkah?
Alhamdulillah masih.

Refleksi Wawancara :
Dari penjelasan Bapak Sigun di atas dapat diketahaui bagaimana Alasan
suami mengizinkan istri untuk ikut bekerja mencari nafkah keluarga di Desa
Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

TRANSKIP WAWANCARA
Kode

: 12/W/7-10/2018

Nama Informan

: Bapak Samsul Hadi

Hari/Tanggal

:10 Juli 2018

Pukul

: 15.30-16.00 WIB

Tempat

: Depan Rumah

Topik Wawancara

: Alasan mengizinkan istri untuk ikut bekerja mencari
nafkah.

Rekaman Wawancara :
Apa pekerjaan anda setiap hari?
Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Pekerjaan saya setiap hari adalah seorang petani.
Mengapa istri anda izinkan bekerja, sedangkan
kewajiban mencari nafkah ini adalah seorang suami?
Dulu saya punya usaha sendiri yaitu service elektronik,
setelah 8 tahun sampai sekarang sudah tidak bekerja
lagi, karena masalah mata yang sudah menurun
sehingga hanya bisa
menjadi petani,
yang
pendapatannya
tidak tentu hanya mengandalkan
musim panin datang. Melihat kondisi saya seperti ini
istri membantu saya dalam hal ekonomi dan ini sangat
membantu untuk dapat membiayai anak sekolah.
Apakah hak (biologis) anda terpenuhi walaupun istri
yang mencari nafkah?
Alhamdulillah masih.

Refleksi Wawancara :
Dari penjelasan Bapak Samsul Hadi di atas dapat diketahaui bagaimana
Alasan suami mengizinkan istri untuk ikut bekerja mencari nafkah keluarga di
Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

TRANSKIP WAWANCARA
Kode

: 13/W/7-10/2018

Nama Informan

: Bapak Agus

Hari/Tanggal

:10 Juli 2018

Pukul

: 16.00-16.30 WIB

Tempat

: Depan Rumah

Topik Wawancara

: Alasan mengizinkan istri untuk ikut bekerja mencari
nafkah.

Rekaman Wawancara :
Apa pekerjaan anda setiap hari?
Peneliti
Informan
Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Pekerjaan saya setiap hari adalah sopir truk
Mengapa istri anda izinkan bekerja, sedangkan
kewajiban mencari nafkah ini adalah seorang suami?
Istri mulai bekerja semenjak masih bersama dengan
suami pertama, hal ini di sebabkan karena istri saya
masih muda sehingga ketika usia pernikahan pertama
ini banyak ketidak lancaran dalam beberpa hal salah
satunya adalah masalah ekonomi.
Apakah hak (biologis) anda terpenuhi walaupun istri
yang mencari nafkah?
Alhamdulillah masih.

Refleksi Wawancara :
Dari penjelasan Bapak Agus di atas dapat diketahaui bagaimana Alasan
suami mengizinkan istri untuk ikut bekerja mencari nafkah keluarga di Desa
Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
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