ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH TAMBAHAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TEORI FUNGSIONAL
STRUKTURAL
(Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten
Ponorogo)

SKRIPSI

Oleh :
ERWIN KUSNUL KOTIMAH
NIM 210114056

Pembimbing :
SHOFWATUL AINI, M.S.I.
NIP. 197912102015032001

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2018

ABSTRAK

Erwin Kusnul Kotimah, 2018. Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perpektif
Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural (Studi di Kelurahan
Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Jurusan
Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Ponorogo. Pembimbing Shofwatul Aini, M.S.I.
Kata Kunci : Istri, Nafkah tambahan, Hukum Islam, Fungsional Struktural.
Jika kita melihat dari fakta yang ada di lapangan sering kali kaum ibu
menjadi penyelamat perekonomian keluarga. Fakta ini terutama dapat terlihat
pada keluarga-keluarga yang perekonomiannya tergolong rendah, banyak dari
kaum ibu yang ikut menjadi pencari nafkah tambahan bagi keluarga. Seperti
halnya yang terjadi di Kelurahan Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo,
Kabupaten Ponorogo. Perempuan (istri) di Kelurahan Cokromenggalan bekerja di
berbagai sektor, mulai dari sektor domestik hingga sektor publik. Misalnya
berdagang, menjahit, catering, guru, karyawati, dan lain sebagainya. Dalam
aktivitas sehari-hari mereka harus menjalankan peran ganda, yaitu sebagai ibu
rumah tangga sekaligus sebagai pekerja.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan
hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural terhadap istri sebagai pencari
nafkah tambahan dan bagaimana dampak istri sebagai pencari nafkah tambahan
terhadap relasi suami istri.
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research). Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis
data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata (kualitatif). Teknik
pengumpulan data yang digunakan
adalah observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode komparasi yaitu
dengan mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena peran istri sebagai pencari
nafkah tambahan di Desa Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten
Ponorogo dengan menggunakan ilmu sosiologi yaitu teori Fungsional Struktural
dan membandingkannya dengan ketentuan hukum Islam.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktik istri sebagai pencari
nafkah tambahan di Kelurahan Cokromenggalan menurut Islam diperbolehkan
karena tidak menyebabkan istri lalai terhadap kewajibannya dalam keluarga dan
juga membawa manfaat bagi dirinya dan juga keluarganya. Kecuali untuk kasus
tertentu seperti yang dialami oleh ibu Desi menurut hukum Islam dilarang, karena
menyebabkan ia lalai dengan kewajibannya. Sedangkan menurut Fungsional
Struktural peran istri sebagai pencari nafkah tambahan di Kelurahan
Cokromenggalan fungsional terhadap penghasilan keluarga dan masyarakat.
Khusus untuk permasalahan ibu Desi, perannya sebagai pencari nafkah tambahan
menyebabkan ia malfungsi terhadap pekerjaan rumahnya.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pernikahan merupakan ibadah yang penting, bahkan pernikahan
merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Dalam hukum
keluarga selalu ada konsekuensi timbal balik yaitu berupa hak dan kewajiban
di antara orang-orang yang satu dengan orang yang lain dalam suatu keluarga
sebagai akibat adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah.
Al-Qur’an menjelaskan bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah
setara. Dari sisi hak dan kewajiban, suami dan istri sama-sama merupakan
pelaku

yang

bertanggung

jawab

dan

akan

diminta

untuk

mempertanggungjawabkannya di hari kemudian.1
Dalam firman Allah surat an-Nisa’ ayat 34 yang berbunyi:

َّ ض َل
ض َو ِب َما
َّ َاء ِب َما ف
ِ س
ٍ ض ُه ْم َعلَى َب ْع
ِّ ِ
َ َّللاُ َب ْع
َ ِِّالر َجا ُل قَ َّوا ُمونَ َعلَى الن
َ ب ِب َما َح ِف
َ ات َحا ِف
ٌ ظ
ٌ َ صا ِل َحاتُ قَا ِنت
َّ ظ
... َُّللا
َّ أ َ ْنفَقُوا ِم ْن أ َ ْم َوا ِل ِه ْم فَال
ِ ات ِل ْلغَ ْي
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,
oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...2
Dalam ayat di atas Allah menerangkan bahwa suami adalah pemimpin
bagi perempuan, karena seseorang laki – laki mempunyai kelebihan daripada
Muhammad Syukri Albani Nasution, “Perspektif Filsafat Hukum Islamatas Hak dan
Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan”, Jurnal Studi KeIslaman, 1 (Juni 2015), 64.
2
al-Qur’an, 4:34.
1

perempuan. Hal ini karena seorang laki–laki mempunyai kewajiban
memberikan nafkah dari harta yang mereka miliki kepada keluarganya.
Sedangkan perempuan dalam keluarga adalah ibu rumah tangga. Seorang istri
adalah pemimpin rumah suaminya dan bertanggung jawab atas rumah yang
ditempatinya.
Menengok legitimasi yang dipakai dalam peran suami sebagai pencari
nafkah, yakni kata “Qawwam” dalam an-Nisa’ [4]: 34, jelas bahwa laki-laki
dituntut untuk menafkahi perempuan dengan kemampuan ekonomi yang
dimiliki oleh laki-laki, yang pasti lebih besar porsinya dari pada porsi ekonomi
yang dimiliki perempuan dikarenakan berbagai kelebihan akal dan tenaganya.
Jika kita melihat dari fakta yang ada di lapangan sering kali kaum ibu
menjadi penyelamat perekonomian keluarga. Fakta ini terutama dapat terlihat
pada keluarga-keluarga yang perekonomiannya tergolong rendah, banyak dari
kaum ibu yang ikut menjadi pencari nafkah tambahan bagi keluarga. Pada
keluarga yang tingkat perekonomiannya kurang atau pra-sejahtera peran ibu
tidak hanya dalam areal pekerja domestik tetapi juga areal publik. Ini
dimungkinkan terjadi karena penghasilan sang ayah sebagai pencari nafkah
utama tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga.3
Di dalam Islam kewajiban mencari nafkah adalah tanggung jawab
suami. Hal tersebut tertera dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

Arsini, “Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Agraris:Kasus 10 Istri
Buruh Tani Di Desa PutatPurwodadi Grobogan”, SAWWA, 1 (Oktober 2014), 4.
3

س ِإال
ِ َو َعلَى ْال َم ْولُو ِد لَهُ ِر ْزقُ ُه َّن َو ِك ْس َوت ُ ُه َّن ِب ْال َم ْع ُر
ٌ ف نَ ْف
ُ َّوف ال ت ُ َكل
ار َوا ِلدَة ٌ ِب َولَ ِدهَا َوال َم ْولُود ٌ لَهُ بِ َولَ ِد ِه
َّ ض
َ ُ ُو ْس َع َها ال ت
Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan
cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya.4
Sedangkan tugas seorang istri adalah memberikan pelayanan terbaik
untuk suaminya, mendidik anak-anaknya dan mempersiapkan mereka untuk
menjadi generasi terbaik umat ini. Pekerjaan ini tidak kalah beratnya dengan
tugas suami yang keluar mencari nafkah. Pekerjaan yang membutuhkan
keseriusan, ketelatenan, kecerdasan dan keistiqomahan serta tidak ada batas
waktu kerja melainkan penuh 24 jam berbeda dengan pekerjaan seorang suami
di luar rumah.
Namun

demikian

bukan

berarti

seorang perempuan

dilarang

(diharamkan) menurut syariat bekerja di luar rumah karena pada dasarnya asal
segala sesuatu itu mubah (dibolehkan) ketika tidak ada keterangan dari syara’
yang melarangnya. Islam menjadikan bekerja sebagai hak dan kewajiban
individu, dengan demikian antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak
yang sama dalam bekerja.
Dengan bekerja perempuan dapat beramal, bersedekah baik kepada
keluarganya atau bahkan kepada suami dengan memenuhi belanja hidup
kelurganya sebagaimana Siti Khadijah istri Nabi Muhammad SAW, beliau

4

al-Qur’an, 2: 233.

membantu Nabi dalam dakwah membelanjakan hartanya untuk kepentingan
umat Islam.
Penghasilan yang didapat seorang istri dalam pekerjaannya adalah hak
istri sepenuhnya dan istri berhak membelanjakannya sesuai dengan
keinginannya. Adapun seorang istri yang membantu suaminya memenuhi
kebutuhan keluarga, maka itu termasuk sedekah dan kemuliaan karena
sesungguhnya harta yang dihasilkan dari pekerjaan istri sepenuhnya adalah
milik istri.5
Selain menggunakan ilmu fiqh, masalah tentang keluarga juga dapat
dilihat

dari

kacamata

sosiologi.

Teori

Fungsional

Struktural

yang

dikemukakan oleh Talcott Parsons misalnya, teori ini menjelaskan bahwa
dalam masyarakat terdiri dari bagian-bagian tertentu, yang mana bagianbagian tersebut mempunyai peran dan fungsi sendiri-sendiri yang saling
mempengaruhi dan berkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang
lainnya. Apabila bagian-bagian tersebut menjalankan fungsinya dengan baik,
maka akan tercapai keseimbangan. Akan tetapi sebaliknya, apabila salah satu
bagian tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka sistem akan
mengalami malfungsi.6
Selain teori fungsional struktural, masalah tersebut dapat juga
dianalisis menggunakan teori konflik. Teori konflik menjelaskan bahwasannya
dalam masyarakat terdiri dari individu-individu atau kelompok yang memiliki
kepentingan yang berbeda bahkan saling berlawanan. Ketika fungsional
5

Muhammad Thalib, Ketentuan Nafkah Istri dan Anak (Bandung: Irsyad Baitus Salam,
2000), 27.
6
J. Dwi Narwoko, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan (Jakarta: Kencana, 2004), 326.

struktural mengatakan bahwa masyarakat itu selalu pada titik seimbang, teori
konflik melihat adanya perubahan sosial disebabkan karena adanya konflikkonflik kepentingan.7
Dalam konteks permasalahan istri sebagai pencari nafkah tambahan
tidak tepat apabila dianalisis menggunakan teori konflik ini, karena dalam
konteks keluarga ini kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masingmasing anggota keluarga adalah sama, yaitu keharmonisan dalam rumah
tangga. Selain itu tujuan dari istri bekerja sebagai pencari nafkah tambahan
tersebut bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang
harapannya dapat meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan
terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, maka akan membantu menjaga
keutuhan sebuah rumah tangga. Meskipun hal tersebut tidak selalu menjadi
faktor utama penentu keharmonisan dalam rumah tangga, namun setidaknya
kebanyakan sebab kasus perceraian yang ada didominasi oleh faktor ekonomi.
Sebagai unit terkecil masyarakat, keluarga akan dilihat sebagai sebuah
sistem yang memiliki bagian-bagian, yang masing-masing memiliki fungsi
secara timbal balik. Struktur dalam sebuah keluarga sama halnya dengan
struktur yang ada dalam masyarakat, yang mana di dalam keluarga juga
terdapat bagian-bagian (anggota keluarga) yang memiliki peran dan tugas
masing-masing (misalnya suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai ibu
rumah tangga, dan anak yang harus membantu dan berbakti kepada kedua

M. Wahid Nur Tualeka, “Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern”, Jurnal AlHikmah,1 (Januari 2017), 34.
7

orang tuanya) yang memiliki satu tujuan yaitu untuk mencapai sebuah kelurga
yang harmonis.
Struktur dalam keluarga ini akan lebih mudah ditelaah atau dipahami
menggunakan teori struktural fungsional karena memiliki bentuk dan sudut
pemahaman yang sama, sehingga akan lebih mudah untuk dianalisis. Selain
itu penelitian tentang istri bekerja sudah banyak dianalisis dengan tinjauan
hukum Islam namun masih jarang yang melakukan analisis dengan ilmu
sosiologi, khususnya teori fungsional struktural.
Pada umumnya, yang terjadi di masyarakat peran pencari nafkah
dalam keluarga dilakukan oleh suami, namun dalam hal ini istri ikut masuk ke
dalam peran suami dengan menjadi pencari nafkah tambahan. Dengan ikutnya
istri bekerja sebagai pencari nafkah tambahan, maka istri memiliki
penghasilan sendiri bahkan terkadang lebih besar dari penghasilan suami. Hal
ini dapat menjadi pemicu sikap istri yang tidak hormat kepada suami, karena
ia merasa seolah-olah dapat mencukupi kebutuhannya sendiri.
Selain itu, juga dapat menyebabkan istri berpandangan bahwa suami
kurang dapat diandalkan, karena kurang terpenuhinya kebutuhan rumah
tangga yang dapat berakibat pada ketidakharmonisan. Oleh karena itu penting
untuk dilakukan penelitian tentang praktik istri sebagai pencari nafkah
tambahan dan juga dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.
Berhubungan dengan adanya kenyataan tersebut di atas di Kelurahan
Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, terdapat
fenomena istri bekerja mencari nafkah tambahan di samping suaminya yang

bekerja. Pencari nafkah perempuan ini ternyata memiliki peranan yang sangat
penting dalam menyiasati dan upaya menigkatkan kesejahteraan keluarganya.
Kelurahan Cokromenggalan terletak di daerah perkotaan yang
masyarakatnya bersifat heterogen. Selain karena kebutuhan akan barang
pokok

yang

semakin

meningkat,

alasan

perempuan

di

kelurahan

Cokromenggalan banyak yang bekerja membantu suaminya untuk memenuhi
kebutuhan juga dipengaruhi oleh letak Kelurahan Cokromenggalan yang
berada di daerah perkotaan sehingga kebutuhan hidup menjadi lebih tinggi
dibandingkan dengan masyarakat yang berada di pedesaan, sedangkan hal
tersebut tidak diiringi dengan peningkatan penghasilan suami.8
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun
2017, Kelurahan Cokromenggalan termasuk dalam 3 Kelurahan/Desa yang
paling banyak terdapat Rumah Tangga Sasaran (meliputi Raskin, Jamkesmas,
PKH, dan BLSM) di Kecamatan Ponorogo.9
Selain itu, data mata pencaharian Kelurahan Cokromenggalan juga
menunjukkan

bahwa

banyak

pekerja

perempuan

di

Kelurahan

Cokromenggalan. Pekerjaan yang mereka geluti pun juga beraneka ragam,
mulai dari buruh Tani, PNS, pengrajin industri rumah tangga, pedagang
keliling, dokter, perawat, pembantu rumah tangga, pengusaha, seniman, dan
juga sebagai karyawan. 10

8

Irvina Cornelia, Hasil Wawancara, 28 November 2017.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ponorogo Dalam Angka 2017
(Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2017).
10
Lihat tabel 4.
9

Mereka bekerja dalam rentang waktu yang tidak pendek, berangkat
pada pagi hari dan kebanyakan pulang saat sore hari tergantung dari pekerjaan
masing-masing.11
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas tentang
permasalahan istri bekerja sebagai pencari nafkah tambahan tentang
bagaimana praktiknya di lapangan dan juga dampaknya terhadap relasi suami
istri dalam keluarga. Perlu dipahami bahwasannya penelitian skripsi ini
difokuskan pada keluarga dengan ekonomi menengah kebawah.
Dengan melihat keluarga dari sudut pandang hukum Islam dan teori
fungsional struktural di atas maka konsekuensi masalah penelitian yang telah
dipilih akan diurai dengan menggunakan pendekatan empirik, khususnya
dengan menggunakan hukum Islam dan teori Fungsional Struktural Talcott
Parsons. Penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul
“Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam dan
Teori Fungsional Struktural” (Studi di Kelurahan Cokromenggalan
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo).
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Teori Fungsional Struktural
terhadap istri sebagai pencari nafkah tambahan?
2. Bagaimana dampak istri sebagai pencari nafkah tambahan terhadap relasi
suami istri?

11

Minarsih, Hasil Wawancara, 13 Desember 2017.

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk

mendeskripsikan

pandangan

Hukum

Islam

dan

Teori

Fungsionalisme Struktural terhadap istrisebagai pencari nafkah tambahan.
2. Untuk menjelaskan dampak istri sebagai pencari nafkah tambahan
terhadap relasi suami istri.
D. Manfaat Penelitian
1. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang lebih luas dalam
memberikan interpretasi tentang istri sebagai pencari nafkah tambahan
perspektif Hukum Islam dan Fungsional Struktural.
2. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap kalangan ilmiah dan
masyarakat umum agar dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lanjutan.
E. Telaah Pustaka
1. Skripsi karya Muhammad Sajidin dengan judul “Peran Istri sebagai
Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di Desa Danyang Kabupaten
Ponorogo,” Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2016.Dengan pokok permasalahan faktor apa saja yang
melatarbelakangi peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga
di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo dan bagaimana pandangan KHI
terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa
Danyang Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode
penelitian yuridis-normatif dan disajikan dalam bentuk uraian (kualitatif).
Hasil

penelitian

skripsi

ini

menunjukkan

bahwa

faktor

yang

melatarbelakangi peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga
di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo adalah faktor ekonomi, faktor
perkembangan zaman, lingkungan, ekpresi diri dan karena suami yang
kurang bertanggung jawab. Sedangkan pandangan KHI membolehkan istri
bekerja asalkan tidak meninggalkan kewajibannya untuk mengurus rumah
tangga.12
2. Skripsi karya Nasekhuddin dengan judul “Keikutsertaan Istri Dalam
Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam,” Fakultas
Syari’ah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (Unisnu)
Jepara, 2014. Dengan rumusan masalah Bagaimana konsep nafkah dalam
hukum Islam, bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri dalam
keluarga menurut Hukum Islam, dan bagaimana pandangan Hukum Islam
terhadap istri yang membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.
Penelitian

ini

menggunakan

metode

penelitian

pustaka

(library

research)dengan pendekatan kualitatif, dan dianalisis dengan metode
analisis-deskriptif.Hasil dari pembahasan skripsi ini adalah pada dasarnya
tidak ada perbedaan yang signifikan tentang tanggungjawab antara
perempuan karir dan ibu rumah tangga dalam keluarga.13
3. Skripsi karya Sri Nur Yanti dengan judul “Pandangan Tokoh HTI
Ponorogo terhadap Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja sebagai
TKW,” Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, 2014.
12
Muhammad Sajidin, “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di
Desa Danyang Kabupaten Ponorogo,” Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2015).
13
Nasekhuddin, “Keikutsertaan Istri Dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut
Hukum Islam,” Skripsi (Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (Unisnu) Jepara, 2014).

Dengan rumusan masalah bagaimana pandangan tokoh HTI Ponorogo
terhadap peran istri pencari nafkah yang bekerja sebagai TKW dan
bagaimana pandangan tokoh HTI Ponorogo terhadap harta hasil usaha
istri. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research),
dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data
berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian skripsi ini
menurut tokoh HTI Ponorogo istri yang bekerja sebagai TKW hukumnya
haram. Sedangkan mengenai harta hasil usaha istri ini menjadi hak penuh
milik istri 100%, adapun suami boleh menggunakan harta tersebut jika
mendapat izin dari istri.14
4. Jurnal karya Muflich Nurhadi dengan judul “Perubahan Peran Ibu Rumah
Tangga Pengaruhnya Terhadap Harmonisasi Rumah Tangga,” Jurnal
Sosiologi DILEMA Vol 21. No. 2 Tahun 2009. Dengan rumusan masalah
sejauh mana fungsi ibu rumah tangga yang berkarier terhadap harmonisasi
rumah tangga.Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pendekatan
kuantitatif, dengan menggunakan kuisener dan interview sebagai alat
pengambilan data, dan bersifat diskriptif.Hasilnya hubungan istri yang
bekerja dengan tingkat harmonisasi keluarga, terjadi melalui tingkat
pendapatan istri. Dalam arti bahwa jika istri yang bekerja tersebut
pendapatannya dapat untuk mencukupi seluruh kebutuhan keluarga, maka
disfungsional bagi urusan-urusan kerumahtanggaan, sehingga tingkat
harmonisasi

keluarga

dapat

menjadi

goyah,

meskipun

seluruh

Sri Nur Yanti, “Pandangan Tokoh HTI Ponorogo terhadap Peran Istri Pencari Nafkah
yang Bekerja sebagai TKW,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014).
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kebutuhanekonomi

keluarga

relatif dapat

tercukupi.

Begitu pula

sebaliknya.15
5. Buku karya M. Ali Hasan dengan judul Pedoman Hidup Berumah Tangga
dalam Islamyang diterbitkan oleh Prenada Media tahun 2003. Dalam buku
tersebut membahas tentang perkawinan menurut hukum Islam mulai dari
pengertian, syarat, rukun, hak dan kewajiban suami istri, dan putusnya
perkawinan serta akibat-akibatnya.16
Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu, maka
dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan
dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal istri bekerja sebagai pencari nafkah
tambahan di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten
Ponorogo ini menjadi menarik untuk diteliti sehubungan dengan objek serta
kondisi lingkungan dan sosial yang berbeda dan akan dikaji dengan
pendekatan sosiologi yang masih jarang dilakukan. Pada penelitian ini penulis
akan terfokus pada analisis fungsional struktural terhadap peran istri sebagai
pencari nafkah tambahan dan dampaknya terhadap relasi (hubungan) suami
istri.
F. Penegasan istilah
Untuk memudahkan pembahasan dan menjaga agar tidak terjadi
kesalahpahaman tentang penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah
yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

15
Muflich Nurhadi, “Perubahan Peran Ibu Rumah Tangga Pengaruhnya Terhadap
Harmonisasi Rumah Tangga,” DILEMA, 2 (2009).
16
M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam(Jakarta: Prenada Media,
2003).

1. Perempuan pencari nafkah tambahan : perempuan (istri) yang bekerja dan
suaminya juga bekerja yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke
bawah.
G. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang
bertujuan untuk memperoleh gambaran realitas yang kompleks serta
menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif.17 Penelitian ini
dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang
dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata (kualitatif).
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode komparasi
yaitu denganmendeskripsikan atau menjelaskan fenomen peran istri
sebagai pencari nafkah tambahan di Desa Cokromenggalan Kecamatan
Ponorogo Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan ilmu sosiologi yaitu
teori Fungsional Struktural dan membandingkannya dengan ketentuan
hukum Islam.
2. Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan aktif
mengumpulkan data secara langsung ke lapangan. Posisi peneliti sebagai
pengamat partisipan/berperanserta, artinya dalam proses pengumpulan
data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat

17

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2015), 14.

mungkin. Penelitian ini dilakukan dalam rangka observasi secara terangterangan.
3. Lokasi Penelitian
Peneliti melakukan observasi dengan memilih lokasi penelitian di
Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo,
dengan alasan di Kelurahan Cokromenggalan terdapat fenomena istri
bekerja mencari nafkah tambahan disamping suaminya yang bekerja. Serta
letaknya yang berada di daerah perkotaan membuat kebutuhan hidup pun
menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang berada di
pedesaan. Sehingga lokasi tersebut cocok untuk dijadikan sebagai lokasi
penelitian ini.
4. Data dan Sumber Data
Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data
yang diperlukan disesuaikan dengan jenis pengamatan dan masalah yang
diteliti. Data diperoleh dari beberapa sumber antara lain:
a. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya.
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah istri yang bekerja
sebagai

pencari

nafkah

tambahan

yang

ada

di

Kelurahan

Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.
b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh tidak secara langsung dari
sumbernya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari
buku-buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan
dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Yaitu dengan mengamati secara langsung dengan indra
penglihatan. Dalam observasi penelitian ini peneliti terjun langsung ke
lokasi penelitian, yaitu datang langsung ke rumah dan ke tempat kerja
informan yakni keluarga yang istrinya ikut bekerja mencari nafkah
tambahan di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo
Kabupaten Ponorogo.
b. Wawancara
Yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada
narasumber yakni beberapa keluarga (suami istri) yang istrinya ikut
bekerja mencari nafkah tambahan di Kelurahan Cokromenggalan
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dengan acuan pokok
masalah yang akan ditanyakan dan direkam menggunakan alat
perekam. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara
dengan 13 pasang suami istri sebagai informan yakni:
1) Ibu Tumini (karyawati di toko jahit) dan bapak Sugianto (penggali
sumur);
2) Ibu Sri (pembuat rangginan) dan bapak Anton (pedagang sayur
keliling)
3) Ibu Minarsih (pemilik toko dan catering) dan bapak Daroini (kuli
bangunan);
4) Ibu Suryani (catering) dan bapak Edi (tukang bengkel);

5) Ibu Siti (karyawati di toko jahit) dan bapak Sunari (tukang
bangunan);
6) Ibu Ni’ma Ro’yin (pembuat jajanan) dan bapak Senun (tukang
kayu)
7) Ibu Desi (tukang laundry) dan bapak Bapak Veri (makelar)
8) Ibu Isna (karyawati Tata Usaha) dan bapak Eri Wahyu (karyawan
Hypermart);
9) Ibu Kun Aminah (guru TK) dan bapak Warsito (pedagang kelapa);
10) Ibu Intan (karyawati di PT Nalami) dan bapak Dwi ( tukang kayu);
11) Ibu Lestari (pegawai honorer kelurahan) dan bapak Bapak Santo
(bengkel)
12) Ibu Indah (guru SD honorer) dan bapak Imam (petani)
13) Ibu Rini (guru Play Group) dan bapak Puji (karyawan toko roti);
14) Endang (tetangga).
c. Dokumentasi
Yaitu dengan menelaah dokumen-dokumen yang ada untuk
mempelajari pengetahuan atau fakta yang akan diteliti termasuk juga
buku-buku tentang pendapat, teori, undang-undang, dalil atau hukumhukum lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
6. Analisis Data
Dalam penelitian ini data yang diperoleh oleh peneliti dianalisis
dengan menggunakan model analisis Miles and Huberman yakni:18
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Ibid., 247-252.

a. Reduksi data: data yang diperoleh di lapangan akan dipilah-pilah dan
dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang akan dianalisis
serta mengesampingkan data-data yang tidak berhubungan dengan
rumusan masalah. Hal ini bertujuan agar peneliti lebih mudah dalam
melakukan penelitian.
b. Penyajian data (display): berhubung penelitian ini adalah penelitian
kualitatif, maka data yang telah diperoleh di lapangan akan disajikan
dalam bentuk uraian singkat, atau dengan teks yang bersifat naratif
yang disusun secara runtut dan sistematis agar mudah dalam
memahaminya.
c. Penarikan kesimpulan (conclusion): kesimpulan ini ditarik dari hasil
penelitian di lapangan setelah dianalisis secara mendasar dilihat
dengan dua perspektif, yaitu hukum Islam dan teori fungsional
strukturalsesuai dengan rumusan masalah yang ada.
7. Pengecekan Keabsahan Data
Adapun dalam penelitian ini, peneliti dalam pemeriksaan
keabsahan data menggunakan cara trianggulasi yaitu verifikasi dari
penemuan dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai
metode pengumpulan data. Yaitu dengan cara melakukan perbandingan
keadaan perspektif seseorang dari berbagai pendapat dan pandangan orang
lain serta membandingkan data hasil wawancara dengan isi dokumen
terkait. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data menggunakan
beberapa teknik antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun alasan peneliti menggunakan cara trianggulasi karena cara
ini dianggap peneliti paling sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan
cara ini merupakan cara yang paling mudah untuk dilakukan jika
dibandingkan dengan cara atau metode yang lainnya.
H. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang
akan disusun, maka dirumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan: merupakan pola dasar yang memberikan
gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka,
penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
BAB II Landasan Teori: berisi kerangka teoritik tentang hak dan
kewajiban suami istri, konsep nafkah dalam Islam, dan teori fungsional
struktural Talcott Parsons.
BAB III Hasil Penelitian: berisi tentang paparan hasil penelitian
yakni bagaimana praktik istri sebagai pencari nafkah tambahan dan dampak
istri sebagai pencari nafkah tambahan terhadap relasi suami istri.
BAB IV Analisis Hasil Penelitian: berisi analisis hukum Islam dan
fungsional struktural terhadap istri sebagai pencari nafkah tambahan dan
dampak istri sebagai pencari nafkah tambahan terhadap relasi suami istri.
BAB V Kesimpulan: berisi paparan kesimpulan dan saran-saran
sehubungan dengan penelitian ini.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga
Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat dan
rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut
menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri dalam keluarga.
Abd. Rahman Ghazaly dalam bukunya Fiqh Munakahat19 membedakan
hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga menjadi 3, yaitu hak dan
kewajiban bersama suami istri, hak dan kewajiban suami, dan hak dan
kewajiban istri.
1. Hak dan kewajiban bersama suami istri
Yang dimaksud dengan hak dan kewajiban bersama suami istri
adalah hak kewajiban yang bersifat timbal balik dari pasangan suami istri
terhadap yang lain.20 Adapun hak dan kewajiban bersama suami-istri
dalam keluarga antara lain:21
a. Suami istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini
merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik.
Suami halal melakukan apa saja terhadap istrinya, begitu pula
sebaliknya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi
suami istri yang dilakukan secara bersama-sama.
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Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), 155.
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2006), 163.
21
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, 156-158 .
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b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak
boleh melakukan perkawinan dengan saudaranya masing-masing.
c. Dengan adanya ikatan perkawinan, kedua belah pihak (suami istri)
saling mewarisi apabila salah satu diantara keduanya telah meninggal.
d. Saling menjalin kasih sayang dalam berumahtangga. Allah berfirman :

َو ِم ْن آ َيا ِت ِه أ َ ْن َخلَقَ لَ ُك ْم ِم ْن أ َ ْنفُ ِس ُك ْم أ َ ْز َوا ًجا ِلت َ ْس ُكنُوا ِإلَ ْي َها َو َج َع َل
ٍ بَ ْينَ ُك ْم َم َودَّة ً َو َر ْح َمةً ِإ َّن فِي ذَ ِل َك آليَا
َت ِلقَ ْو ٍم يَتَفَ َّك ُرون
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 di antaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.22
e. Bergaul dengan baik antara suami dan istri. Pergaulan yang baik akan
terwujud dalam sebuah rumah tangga, apabila masing-masing suami
istri dapat memahami sifat pasangannya. Dengan demikian suami istri
dapat menyesuaikan diri dan dengan sendirinya keharmonisan rumah
tangga akan terpelihara. Hal ini berdasarkan firman Allah:

...وف
ِ  َو َعا ِش ُرو ُه َّن ِب ْال َم ْع ُر...
Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) secara patut...23
Sedangkan dalam KHI juga dijelaskan mengenai kewajiban suami
istri dalam Pasal 77 ayat (1) sampai (4) yang bunyinya:24

al-Qur’an, 30: 21.
al-Qur’an, 4: 19.
24
Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta:UII Press, 2011), 193.
22
23

a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar
dan susunan masyarakat;
b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia
dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun
kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
d.

suami istri wajib memelihara kehormatannya;
Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang

Perkawinan diatur dalam Bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34.
Sementara dalam KHI diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal
84. Pasal 30 UU Perkawinan menyatakan: “Suami-istri memikul
kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi
sendi dasar susunan masyarakat”. Dalam rumusan redaksi yang berbeda
KHI pasal 77 ayat (1) berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban yang
luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat”.25
Ketentuan tersebut didasarkan pada firman allah surat ar-Rum ayat
21:

25

183.

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995),

َو ِم ْن آيَاتِ ِه أ َ ْن َخلَقَ لَ ُك ْم ِم ْن أ َ ْنفُ ِس ُك ْم أ َ ْز َوا ًجا ِلت َ ْس ُكنُوا ِإلَ ْي َها َو َج َع َل
ٍ َب ْينَ ُك ْم َم َودَّة ً َو َر ْح َمةً ِإ َّن ِفي ذَ ِل َك آل َيا
َت ِلقَ ْو ٍم َيتَفَ َّك ُرون
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 di antaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.26
Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam KHI
lebih sistematis dibanding dalam UU Perkawinan. Sementara dalam UU
Perkawinan pengaturan hak suami istri lebih bersifat umum. Di bawah ini
akan dikutip ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dari KHI:27
a. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan
suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama
dalam masyarakat
c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
2. Kewajiban suami (hak istri atas suami) dalam keluarga
Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya Pedoman Hidup Berumah
Tangga dalam Islam,28 kewajiban suami terhadap istrinya adalah sebagai
berikut:
a. Bergaul dengan istri dengan baik (patut)
Dalam ajaran Islam seorang suami diharuskan bersikap baik
dalam menggauli istrinya, yaitu dengan bersikap lemah lembut kepada
al-Qur’an, 30: 21.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79.
28
M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, 156-160.
26
27

istri. Disamping itu suami juga harus berperilaku yang santun kepada
istrinya, bahkan harus bisa menjadi contoh (tauladan) bagi istrinya.
Tidak boleh menyakiti baik dengan kekerasan badan maupun lisannya.
Dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami istri harus
saling menghormati, mengasihi, saling membantu dan memberikan
pengertian serta tidak egois atau ingin menang sendiri.29
b. Memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan istri dan keluarga
Dalam hidup berumah tangga, banyak yang harus diperhatikan
oleh seorang suami. Istri memerlukan biaya hidup untuk makan,
pakaian, dan rumah sebagai tempat tinggal, di samping keperluan
lainnya. Namun, hendaknya diingat bahwa tuntutan hak atas suami
disesuaikan dengan kemampuan suami.
c. Mendidik istri taat beragama
Mendidik istri agar taat dalam beragama adalah tanggung
jawab suami. Apabila suami tidak mampu mendidiknya sendiri karena
tidak memiliki ilmu yang cukup atau tidak mempunyai kesempatan,
maka disarankan istri mendatangi majlis taklim, atau mendatangkan
guru ke rumah. Allah memerintahkan agar istri (keluarga) benar-benar
dilindungi dan diayomi, agar tidak jatuh ke jurang kesesatan dan
menjadi penghuni neraka, sebagaimana firman Allah:

...َارا
ً س ُك ْم َوأ َ ْه ِلي ُك ْم ن
َ ُيَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا قُوا أ َ ْنف

29

M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), 157.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka ...30
d. Mendidik istri sopan santun
Seorang suami hendaknya memperhatikan dan mengingatkan
istrinya agar senantiasa berperilaku sopan terutama dalam pergaulan
sehari-hari, baik dalam rumah maupun di luar rumah saat bersama
dengan masyarakat lainnya. Sebagai pendidik, suami harus senantiasa
menunjukkan sikap yang baik untuk memberikan contoh kepada
istrinya. Seorang suami tidak mungkin dapat mendidik istrinya kalau ia
sendiri tidak berperilaku sopan santun dalam pergaulan sehari-hari.
Suami harus tahu betul kedudukannya dalam rumah tangga, yakni
sebagai pemimpin keluarganya (istri), sebagaimana firman Allah:

...اء
ِ س
ِّ ِ
َ ِّالر َجا ُل قَ َّوا ُمونَ َعلَى ال ِن
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita ...31
e. Suami harus menjaga rahasia istrinya
Seorang suami berkewajiban menjaga nama baik istrinya.
Suami tidak boleh menceritakan aib dan kekurangan istrinya kepada
orang lain. Suami harus menyadari bahwa membeberkan aib keluarga
atau istri sama saja dengan membeberkan aib diri sendiri.
Oleh karena itu, suami pantas dipersalahkan jika dia tidak
mampu mendidik istrinya, atau sebelum ia berkeluarga telah gegabah
memilih istri yang tidak kuat agamanya. Seorang suami akan

30
31

al-Qur’an, 66: 6.
al-Qur’an, 4: 34.

kehilangan harga diri dan turun martabatnya, apabila dia sempat
membeberkan kekurangan istrinya kepada orang lain.
f. Berlaku adil terhadap semua istri bagi suami yang mempunyai istri
lebih dari satu.
Hal ini termaktub di dalam firman Allah sebagai berikut:

ُ َو ِإ ْن ِخ ْفت ُ ْم أَال ت ُ ْق ِس
َ طوا ِفي ا ْل َيتَا َمى فَا ْن ِك ُحوا َما
َاب لَ ُك ْم ِمن
َ ط
َ ُ اء َمثْنَى َوث
احدَة ً أ َ ْو َما
ِ س
ِ ع فَإ ِ ْن ِخ ْفت ُ ْم أَال ت َ ْع ِدلُوا فَ َو
َ الث َو ُربَا
َ ِِّالن
ْ َملَ َك
ت أ َ ْي َمانُ ُك ْم ذَ ِل َك أ َ ْدنَى أَال تَعُولُوا
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.32
Sedangkan dalam KHI dijelaskan bahwa kewajiban suami antara
lain sebagai berikut:33
a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan
tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting
diputuskan oleh suami istri bersama.
b. Suami wajib melidungi istrinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
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c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan
memberi kesempatan belajar pengetahuan

yang berguna dan

bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
1) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi
istri dan anak;
3) biaya pendidikan bagi anak.
e. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak
mengatur tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari satu orang
secara eksplisit. Ini dapat dimengerti, karena salah satu asas yang
ditekankan oleh Undang-undang ini adalah monogami (Pasal 3 ayat (1)).34
Adapun dalam KHI ditetapkan bahwa suami yang memiliki istri
lebih dari satu berkewajiban memberikan tempat tiggal dan biaya hidup
kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya
jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada
perjanjian perkawinan. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat
menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.35
3. Kewajiban Istri (hak suami atas istri) dalam Keluarga
Selain mempunyai kewajiban seperti yang telah diuraikan di atas,
suami juga memiliki hak-hak atas istrinya, yang mana hak suami
34
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merupakan kewajiban dari istrinya. Kewajiban istri dalam rumah tangga
antara lain sebagai berikut:36
a. Taat dan patuh kepada suami
Mematuhi suami di sini mengandung arti mengikuti apa yang
disuruh dan menghindari apa-apa yang dilarang oleh suami selama
suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bila
suruhan atau larangan tersebut bertentangan atau tidak sejalan dengan
ajaran agama, tidak ada kewajiban istri untuk mematuhinya.37
Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari firman Allah
dalam surat an-Nisa’ ayat 34 berikut:

َ ب ِب َما َح ِف
َ ِات َحاف
ٌ ظ
ٌ َ صا ِل َحاتُ قَانِت
َّ ظ
...َُّللا
َّ فَال...
ِ ات ِل ْلغَ ْي
...Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah
lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah
telah memelihara (mereka) ...38
b. Menjaga nama baik suami
Selain suami yang harus menjaga rahasia istrinya, begitu pula
dengan istri yang harus menjaga nama baik suaminya. Istri harus
menjaga

rahasia

dan

kekurangan

suaminya.

Istri

pun

juga

berkewajiban menjaga harta suaminya dan semua yang berhubungan
dengan rumah tangga. Sebagaimana suami, istri pun harus bertanggung
jawab atas pimpinanya, tidak hanya kepada suaminya saja, tetapi juga
kepada Allah.
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c. Harus mendapat izin suaminya dalam segala kegiatan
Dalam mengadakan atau mengikuti kegiatan di luar rumah
seperti bepergian, termasuk menghadiri majlis taklim, seorang istri
harus mendapat izin dari suaminya. Bila kegiatan itu sesuai dengan
tuntutan agama dan tidak bertentangan dengan aturan, barang kali
tidak ada suami yang merasa keberatan.
d. Menjaga diri
Apabila suami bepergian baik jauh maupun dekat, maka istri
harus dapat menjaga diri agar tidak timbul fitnah, seperti menerima
tamu yang bukan muhrimnya, terutama bila tamu itu bermalam. Istri
tentu dapat melihat situasi dalam rumahnya, pakah dia sendirian atau
ada anggota keluarga lainnya yang dierkirakan tidak menimbulkan
fitnah. Kekhawatiran itu biasanya timbul apabila suaminya pergi
merantau jauh dalam jangka waktu yang lama dan istri yang tidak kuat
agamanya.
Adapun di dalam KHI tidak dijabarkan secara rinci mengenai
kewajiban istri. Kewajiban utama bagi seorang istri menurut Pasal 83 KHI
ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh
hukum Islam, dan istri bertugas menyelenggarakan dan mengatur
keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.39
B. Konsep Nafkah dalam Islam
1. Pengertian Nafkah
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Setelah adanya aqad pernikahan maka banyak sekali berbagai
konsekuensi yang timbul sebagai dampaknya. Hubungan pernikahan juga
melahirkan hak-hak baru bagi kedua belah pihak yang sebelumnya tidak
ada. Kewajiban-kewajiban baru tersebut di antaranya kewajiban seorang
suami untuk memberikan nafkah kepada istri.
Nafkah diambil dari kata “ ”االنفاقyang artinya mengeluarkan.40 Bila
kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti sesuatu yang
dikeluarkan

dari

hartanya

untuk

kepentingan

istrinya

sehingga

menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, nafkah istri
berarti pemberian wajib yang diberikan oleh suami terhadap istrinya dalam
masa perkawinan.41
Menurut Sulaiman Rasjid, yang dimaksud dengan nafkah adalah
semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat
seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang
diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta
menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai
kebiasaan masing-masing tempat.42
Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban
seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak
menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada
istrinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan
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untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian
dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut
kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka.
Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar.43
2. Dasar Hukum Nafkah
Dasar kewajiban membayar nafkah terdapat dalam Al-Quran
maupun dalam hadith Nabi. Dalil dalam Al-Quran yang menyatakan
kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

س ِإال
ِ َو َعلَى ْال َم ْولُو ِد لَهُ ِر ْزقُ ُه َّن َو ِك ْس َوت ُ ُه َّن ِب ْال َم ْع ُر
ٌ ف نَ ْف
ُ َّوف ال ت ُ َكل
ار َوا ِلدَة ٌ ِب َولَ ِدهَا َوال َم ْولُود ٌ لَهُ بِ َولَ ِد ِه
َّ ض
َ ُ ُو ْس َع َها ال ت
Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan
menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya. 44
Diantara ayat yang mewajibkan perumahan adalah surat at-Thalaq
(65) ayat 6:

ُ أ َ ْس ِكنُو ُه َّن ِم ْن َحي
ض ِيِّقُوا
ُّ ض
َ ُ ارو ُه َّن ِلت
َ ُ س َك ْنت ُ ْم ِم ْن ُو ْج ِد ُك ْم َوال ت
َ ْث
َعلَ ْي ِه َّن
Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu.45
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Dalam surat at-Thalaq (65) ayat 7:

َّ ُس َعتِ ِه َو َم ْن قُد َِر َعلَ ْي ِه ِر ْزقُهُ فَ ْليُ ْن ِف ْق ِم َّما آتَاه
َّللاُ ال
َ س َع ٍة ِم ْن
َ ِليُ ْن ِف ْق ذُو
َّ سيَ ْجعَ ُل
َّ ف
ع ْس ٍر يُ ْس ًرا
ُ ََّللاُ بَ ْعد
ً َّللاُ نَ ْف
ُ ِّيُ َك ِل
َ سا إِال َما آتَاهَا
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah
tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa
yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan
kelapangan sesudah kesempitan.46
Rasulullah SAW bersabda:

ي ِ صلى هللا عليه
ِّ َِو َع ْن َجابِر ب ِْن َع ْب ِد هللاِ رضي هللا عنه َع ْن اَلنَّب
ُ ث ا َ ْل َح ِّجِ ِب
 َولَ ُه َّن َعلَ ْي ُك ْم: اء
ِ وسلم فِي َحدِي
ِ س
َ ِِّطو ِل ِهقَا َل فِي ِذ ْك ِر اَلن
وف
ِ ِر ْزقُ ُه َّن َو ِك ْس َوت ُ ُه َّن ِبا ل َم ْع ُر
Dari Jabir r.a dari Nabi SAW dalam hadith haji yang panjang. Beliau
bersabda: tentang menyebutkan perempuan: “Kalian wajib memberi
nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik”.
(H.R. Muslim)47
Lahirnya hukum kewajiban pemberian nafkah dipengaruhi oleh
tiga sebab. Pertama, zawji>yah yaitu karena ikatan pernikahan yang sah.
Konsekuensi dari sebab ini adalah nafkah bagi istri dalam talak raj‘i> dan
talak bain hamil. Namun dalam talak bain hamil, kalangan ulama
Madhhab Maliki dan ulama Madhhab Syafii hanya membenarkan nafkah
berupa tempat tinggal saja.
al-Qur’an, 65: 7.
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Kedua, qara>bah, yaitu sebab adanya hubungan kekerabatan.
Dalam hal ini para ahli fikih berbeda pendapat. Kalangan ulama Madhhab
Maliki menilai qara>bah yang wajib nafkah hanya pada hubungan orang
tua dan anak. Kalangan ulama Madhhab Syafii menilai qara>bah dalam
hubungan orang tua dan anak, dan hubungan cucu dan kakek. Kalangan
ulama Madhhab Hanafi menilai qara>bah dalam konteks mahrami>yah
juga meliputi kerabat ke samping dan dhawi> al-’arh}a>m.
Ketiga, Milk, yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini
pemilik budak. Dalam konteks kekinian, sebab milk ini dapat dipahami
dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan
berorientasi tanggungan/ ih}tiba>s) seseorang terhadap sesuatu yang
hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan, dan lainlain. Luasnya kajian qara>bah sebagai objek nafkah harus dipahami
dalam konteks yang relatif, yaitu menghendaki syarat kesanggupan
(’i>sa>r) pihak yang berkewajiban nafkah.48
3. Kadar Nafkah
Ulama’ berbeda pendapat mengenai kadar nafkah itu sendiri.
Menurut imam Syafi’i ukuran nafkah bagi orang miskin dan orang yang
berada dalam kesulitan adalah satu mud. Bagi orang yang berada dalam
kemudahan adalah dua mud. Jika diantara keduanya adalah satu setengah
mud. Sedangkan menurut Abu Hanifah bagi orang yang dalam kemudahan
memberikan tujuh sampai delapan dirham tiap bulannya, sedangkan orang
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yang dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham setiap
bulannya.49
Namun sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada ukuran
tertentu dalam memberikan nafkah. Hal ini disebabkan adanya perbedaan
waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu.50
Di dalam Al-Qur’an maupun hadith tidak ada yang menyebutkan
dengan tegas jumlah nafkah yang diberikan kepada istri. Hanya dalam
Surat Ath-Thalaq ayat 6 dan 7 di atas memberikan gambaran umum, yaitu
nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut, artinya cukup untuk
keperluan istri dan harus disesuaikan dengan penghasilan suami. Demikian
juga terdapat dalam Surat Al-Baqarah Ayat 228 Allah berfirman:

...وف
ِ َولَ ُه َّن ِمثْ ُل الَّذِي َعلَ ْي ِه َّن ِب ْال َم ْع ُر
Dan para perempuan mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf…51
Pada ayat di atas tidak memberikan ketentuan kadar nafkah, hanya
kata-kata ma’ruf (pantas), berarti menurut keadaan suatu tempat dan sesuai
dengan kemampuan suami serta kedudukannya dalam masyarakat.
Sebagaimana dalam Hadith Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah
R.A:
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ْ َشةَ قَالَت دَ َخل
س ْف َيانَ َعلَى
َ َِع ْن َعائ
ُ ُت ِه ْندٌ ِب ْنت
ُ عتْبَةَ ْام َرأَة ُ أ َ ِبي
ْ َسلَّ َم فَقَال
َّ صلَّى
َّ سو ِل
َّ سو َل
َُّللا
ُ س ْف َيانَ َر
ُ َّللاِ ِإ َّن أ َ َبا
ُ ت َيا َر
َ
َ علَ ْي ِه َو
َ َِّللا
ي إِ َّال َما َر ُج ٌل ش َِحي ٌح َال يُ ْع ِط ْينِي ِم ْن النَّفَقَ ِة َما
َّ ِيَ ْك ِفينِي َويَ ْك ِفي بَن
ُ فَقَا َل َر
َّ َسو ُل أ َ َخ ْذتُ ِم ْن َما ِل ِه ِبغَيْر ِع ْل ِم ِه فَ َه ْل َعل
ٍي فِي ذَ ِل َك ِم ْن ُجنَاح
َّ
يك َو َي ْك ِفي
ِ وف َما َي ْك ِف
ِ سلَّ َم ُخذِي ِم ْن َما ِل ِه ِب ْال َم ْع ُر
َ صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو
َ َِّللا
بَنِيك
Dari Aisyah beliau berkata:” Hindun putri ‘Utbah istri Abu Sufyan
masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata : Ya Rasulullah
sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak
memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku
selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa
sepengetahuannya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu? Lalu
Rasul Saw. bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya
dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu.
(HR.Muslim)52
Hadith tersebut jelas menyatakan bahwa tidak ada ukuran nafkah
tertentu

dengan

menekankan

kata

“secukupnya”,

secukupnya

menunjukkan nafkah yang relatif bagi setiap orang. Jika kewajiban nafkah
mempunyai

batasan

dan

ukuran

tertentu

Rasulullah

saw

akan

memerintahkan Hindun untuk mengambil ukuran nafkah yang dimaksud,
tetapi pada saat itu Rasulullah hanya memerintahkan Hindun untuk
mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik dan secukupnya.
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Seorang suami dalam menafkahkan hartanya selain tidak boleh
terlalu bakhil, suami juga tidak boleh terlalu boros dalam menafkahkan
hartanya. Dalam menafkahkan harta harus berpegang teguh kepada
tuntunan Allah.
Sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut;

َوالَّذِينَ إِذَا أ َ ْنفَقُوا لَ ْم يُ ْس ِرفُوا َولَ ْم َي ْقت ُ ُروا َو َكانَ َبيْنَ ذَ ِل َك قَ َوا ًما
Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak
berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu)
di tengah-tengah antara yang demikian.53
Untuk mendapatkan nafkah harus dipenuhi beberapa syarat,
apabila tidak terpenuhi, maka tidak mendapatkan nafkah. Adapun syarat
bagi istri berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:54
a. Aqadnya sah;
b. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya;
c. Istri itu memungkinkan bagi suami untuk dapat menikmati dirinya;
d. Istri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami
menghendakinya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan
kepergiannya itu;
e. Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban mereka
sebagai suami istri.
Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suami
tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga suami tidak
dapat menikmati istrinya dan istri enggan pindah ke tempat yang
53
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dikehendaki suami. Dalam hal seperti demikian suami tidak dibebani
memberi nafkah, demikian pula istri yang nusyuz kepada suaminya.55
C. Pandangan Islam Tentang Perempuan Yang Bekerja
Perempuan tetap di dalam rumah adalah ketentuan Islam dan wanita
juga dimuliakan serta dijaga kehormatannya dalam syariat Islam, sehingga
dalam kehidupan sehari-hari terkhusus untuk keluar rumah pun diberikan
patokan yang terdapat dalam al-Qur’an untuk menjauhkan dirinya dari fitnah.
Pada dasarnya seorang perempuan harus menetap di rumah, hal ini sesuai
dengan firman Allah dalam surat al-ahzab ayat 33 berikut ini:

َ صالة
َّ َوقَ ْرنَ ِفي بُيُو ِت ُك َّن َوال ت َ َب َّر ْجنَ ت َ َب ُّر َج ْال َجا ِه ِليَّ ِة األولَى َوأ َ ِق ْمنَ ال
َّ َوآتِين
َّ ُ سولَهُ إِنَّ َما يُ ِريد
َّ َالز َكاة َ َوأ َ ِط ْعن
س
ُ َّللاَ َو َر
ِّ ِ ع ْن ُك ُم
َ ب
َ َّللاُ ِليُ ْذ ِه
َ الر ْج
ْ َ ط ِ ِّه َر ُك ْم ت
َ ُت َوي
يرا
ِ أ َ ْه َل ْالبَ ْي
ً ط ِه
dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias
dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan
dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.
Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari
kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.56
Ayat di atas mmenjelaskan bahwa keharusan perempuan untuk tetap di
dalam rumah. Seperti dalam asba>b al-nuzu>lnya Allah memerintahkan
kepada istri-istri Nabi untuk tetap tinggal di rumah, menjalankan perintah
agama, taat kepada Allah dan Rasul serta menyampaikan apa-apa yang mereka
dengar dari Nabi Muhammad kepada kaum muslimin.57
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Al-Qurtubi berpendapat bahwa makna dari ayat di atas adalah perintah
untu menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ini di tujukan kepada istri-istri
nabi saja, akan tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah
tersebut.58
Al Mawdu>di juga berpendapat serupa, ia mengatakan bahwa tempat
perempuan adalah rumah, mereka tidak di bebaskan dari pekerjaan luar rumah
kecuali agar selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat sehingga
mereka dapat menjalankan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat
atau keperluan untuk keluar rumah maka boleh untuk keluar rumah dengan
syarat harus memperhatikan kesucian diri dan memelihara rasa malu.59
Lain halnya dengan Qutub yang mengatakan bahwa ayat itu bukan
berarti bahwa perempuan tidak boleh bekerja. Islam tidak melarangnya, hanya
saja Islam tidak senang (mendorong) hal tersebut. Masalahnya adalah bahwa
Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah kecuali untuk
pekerjaan yang sangat perlu dan dibutuhkan oleh masyarakat atau atas dasar
kebutuhan perempuan tersebut.60
Menurut Qutub, arti

ََوقَ ْرن

dalam ayat di atas berarti berat, mantap,

dan menetap. Tetapi, ini bukan berarti tidak boleh meninggalkan rumah, ia
hanya mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalaha tugas pokoknya,
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sedangkan yang lainnya adalah tempat yang ia tidak menetap atau bukan tugas
pokoknya.61
Al-Biqa’i> mengatakan bahwa perempuan boleh bekerja di luar rumah
jika ada keperluan (hajat) yang menghendakinya. Seperti sabda nabi:

َّ َقَ ْد اَذِن
َّللاُ لَ ُك َّن ا َ ْن ت َ ْخ ُر ْجنَ ِل َح َوا ئِ ِج ُك َّن
Allah mengizinkan kalian (perempuan) meninggalkan rumah untuk
kebutuhan-kebutuhan kalian. 62
Bekerja diwajibkan bagi individu yang mampu dengan berusaha
mencari lapangan pekerjaan yang halal dan sesuai dengan keahlian dan tidak
melanggar aturan norma yang ada. Islam memberikan peluang bagi
perempuan untuk bekerja sama dengan laki-laki. Komitmen Islam berada pada
sejauh mana aktivitas pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan aturanaturan agama Islam.63
Berikut firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 32 yang berbunyi:

َّ ض َل
يب ِم َّما
َّ ََوال تَت َ َمنَّ ْوا َما ف
ٌ َص
ٍ ض ُك ْم َعلَى بَ ْع
ِّ ِ ض ِل
َ َّللاُ بِ ِه بَ ْع
ِ لر َجا ِل ن
َّ ض ِل ِه ِإ َّن
َّ سبْنَ َوا ْسأَلُوا
ْ ََّللاَ ِم ْن ف
ٌ َص
ِ س
ِ اء ن
ََّللا
َ َ يب ِم َّما ا ْكت
َ ِِّسبُوا َو ِللن
َ َ ا ْكت
َيءٍ َع ِلي ًما
ْ َكانَ ِب ُك ِِّل ش
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Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah
kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.
(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka
usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang
mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.64
Imam Ahmad meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, Ummu
Salamah ia berkata: “wahai Rasulullah, kaum laki-laki dapat ikut serta
berperang, sedangkan kami tidak diikutsertakan berperang dan kami hanya
mendapat setengah bagian warisan. Maka Allah menurunkan

َّ ض َل
ض
َّ ََما ف
ٍ ض ُك ْم َعلَى َب ْع
َ َّللاُ ِب ِه َب ْع

َوال تَت َ َمنَّ ْوا

(Dan janganlah kamu iri hati

terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih
banyak dari sebahagian yang lain).65
Kemudian firmannya

َسبْن
ٌ َص
ِ ن
َ َ يب ِم َّما ا ْكت

اء
ٌ َص
ِ س
ِّ ِ ِل
ِ لر َجا ِل ن
َ ِِّسبُوا َو ِللن
َ َ يب ِم َّما ا ْكت

((Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian

daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada
bahagian dari apa yang mereka usahakan), yaitu masing-masing
mendapatkan pahala sesuai dengan amal yang dilakukannya. Jika amalnya
baik, maka pahalanya adalah kebajikan dan jika amalnya buruk, maka
balasannya adalah kejelakan pula. Inilah pendapat Ibnu Jarir.66
Berikut firman Allah surat al Ahzab ayat 35:
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َت َو ْالقَانِتِين
ِ ت َو ْال ُمؤْ ِمنِينَ َو ْال ُمؤْ ِمنَا
ِ ِإ َّن ْال ُم ْس ِل ِمينَ َو ْال ُم ْس ِل َما
ت
ِ صا ِب َرا
ِ صا ِدقَا
ِ َو ْالقَا ِنتَا
َّ صا ِب ِرينَ َوال
َّ ت َوال
َّ صا ِد ِقينَ َوال
َّ ت َوال
َصائِ ِمين
ِ ص ِدِّقَا
ِ َو ْالخَا ِش ِعينَ َو ْال َخا ِشعَا
َّ ت َوال
َ َ ص ِدِّقِينَ َو ْال ُمت
َ َ ت َو ْال ُمت
َ ِت َو ْال َحافِ ِظينَ فُ ُرو َج ُه ْم َو ْال َحاف
َّ َت َوالذَّا ِك ِرين
يرا
ِ ظا
ِ صائِ َما
َّ َوال
ً َِّللاَ َكث
َّ َّت أ َ َعد
َّللاُ لَ ُه ْم َم ْغ ِف َرة ً َوأ َ ْج ًرا َع ِظي ًما
ِ َوالذَّا ِك َرا
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan
perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap
dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki
dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk,
laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan
yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara
kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut
(nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan
dan pahala yang besar.67
Allah menurunkan surat al Ahzab di atas sebagai penjelasan bahwa
sesungguhnya Allah Swt tidak membeda-bedakan antar kaum perempuan
dan kaum laki-laki dalam mendapat ampunan dari sisi-Nya serta pahala.
Mereka akan sama-sama mendapatkan ampunan dan pahala yang agung
dari sisi-Nya.68
Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap manusia termasuk
perempuan berhak untuk melakukan kebaikan dan mendapat ganjaran atas
apa yang mereka kerjakan, termasuk bekerja. Dengan bekerja perempuan
dapat beramal, bersedekah baik kepada keluarganya atau bahkan kepada
67
68

160.

Al-Qur’an, 33:35.
Jalaluddin as Suyuthi, Sebab Turunnya ayat Al Quran (Malang: Gema Insani, 2008),

suami dengan memenuhi belanja hidup kelurganya sebagaimana Siti
Khadijah istri Nabi Muhammad SAW, beliau membantu Nabi dalam
dakwah membelanjakan hartanya untuk kepentingan umat Islam.
Selain itu, banyak pula contoh perempuan masa Rasul yang terlibat
dalam pekerjaan publik, di antaranya Ummu Salamah, Shafiyah, Laila AlGhaffariyyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyyah tercatat sebagai tokoh yang
terlibat dalam peperangan. Ummu Salim binti Malham sebagai perias
pengantin, Istri Nabi, dan Ummi Bani Anmar pernah datang kepada Nabi
meminta petunjuk jual beli. Raithah aktif bekerja, Al-Syifa’ seorang yang
pandai menulis.69
Menurut Juwariyah Dahlan dalam artikelnya yang berjudul
Perempuan karir, ada 2 golongan ulama yang berpendapat mengenai
perempuan yang bekerja:70
1. Kelompok ulama Abbas Mahmud al-Aqqad, Mustafa as-Sibai, dan
Muhammad al-Bahi, berpendapat bahwa perempuan yang bekerja
meninggalkan

rumah

itu

mudharatnya

lebih

besar

daripada

manfaatnya, dengan alasan bahwa perempuan harus berada di rumah
untuk menjga anak dan rumah tangga agar pada saat suami datang dari
kerja istri sudah bisa menyiapkan kebutuhan suami tetapi syaratnya
suami harus mempunyai penghasilan yang mencukupi kebutuhan
rumah tangga, dan seorag istri mampu mempercantik dirinya,
sekalipun bekerja dan lelah.
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2. Kelompok kedua (moderat), misalnya Mahmas al Bandari, Muhammad
Rifaah Rafiat Thahtawi, Qasim Amin, Mumtaz Ali, ahmad Syauqi,
Hafidz Ibrahim dan lainnya, mengatakan bahwa perempuan yang
berkarir lebih baik dan bermanfaat daripada tidak berkarir dan
menganggur. Zakiah Derajat mengemukakan bahwa perempuan yang
menganggur mengakibatkan menghayal hal yang tidak relitas
menyababkan sakit jiwanya, oleh sebab itu, bekerja lebih baik daripada
menghayal dan meminta-minta. Alasan golongan ini ialah perempuan
bekerja jika dituntut oleh masyarakat atau pekerjaan itu membutuhkan
perempuan bekerja, serta mampu untuk tetap menjaga dirinya.
Muhammad Thalib dalam bukunya Solusi Islam Terhadap Dilema
Wanita Karir, menyatakan bahwa perempuan yang karena alasan dan
kondisi tertentu harus bekerja diluar rumah, haruslah memenuhi syaratsyarat diantaranya:71
1. Pekerjaan yang dilakukan benar-benar menbutuhkan penanganan kaum
perempuan, sehingga tidak bercampur aduk dengan kaum laki-laki.
2. Suami yang bertanggung jawab atas nafkah istri tidak dapat mencukupi
kebutuhan mereka sekeluarga, sehingga istri bekerja diluar guna
membantu mencukupi nafkah keluarga.
3. Jam kerja yang diperoleh perempuan untuk pekerjaan diluar rumah
tidak menelantarkan kewajiban pokonya mengurus keluarga sebab
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mengurus rumah tangga dan anak-anak, adalah kewajibanbagi
perempuan yang telah berkeluarga.
4. Ada persetujuan suami, sebab Islam menetapkan perempuan tidak
bertanggung jawab menafkahi dirinya sendiri, tetapi yang menanggung
adalah suami atau ayah atau saudara laki-lakinya. Hal ini berarti setiap
perempuan dalam bekerja diluar rumah bukanlah merupakan tuntutan
kebutuhan hidup secara prinsip, tetapi hanya bersifat sekunder.
Mia

Siti

Aminah

menambahkan

beberapa

syarat

yang

membolehkan perempuan untuk bekerja dan mencari pekerjaan di luar
rumah antara lain:72
a) Harus memperhatikan adabnya dalam hal berpakaian, berjalan,
berbicara, dan beraktivitas.
b) Pekerjaan yang dipilih harus sesuai dengan shari<’ah dan kodratnya
sebagai perempuan.
c) Harus menghindari berbaur dengan kaum laki-laki dan berduaan
dengan seorang laki-laki.
D. Teori Fungsional Struktural Talcott Parsons
1. Pengertian Fungsional Struktural
Salah satu teori sosiologi yang melandasi studi keluarga di
antaranya adalah Teori Fungsional Struktural. Pencipta utama fungsional
struktural adalah Durkheim, sebagaimana tercermin pada namanya,
fungsional struktural memandang masyarakat sebagai suatu sistem dari
72

Mia Siti Aminah, Muslimah Karir Mencapai Karir Tertinggi Dihadapan Allah,
Keluarga, Pekerjaan (Yogyakarta: Pustaka Ghratama, 2010), 34-35.

struktur-struktur sosial. Struktur dalam hal ini adalah hubungan atau
interaksi antara berbagai komponen masyarakat yang relatif bertahan lama.
Pada tingkatan yang paling umum adalah masyarakat secara keseluruhan
yang dapat dilihat sebagai sistem tunggal yang menaunginya. Pada
tingkatan di bawahnya adalah rangkaian struktur-struktur yang lebih
khusus yang saling berkaitan membentuk masyarakat, ibarat pilar-pilar
sebuah bangunan atau mengikuti istilah Durkheim, seperti organ-organ
dari organisme yang hidup. Setiap struktur lapisan kedua ini dicirikan oleh
spesialisasi tugas yang berbeda-beda.73
Penguraian struktur-struktur seperti di atas berujung pada
pelaku/individu itu sendiri. Dalam perspektif fungsional struktural, setiap
individu menempati suatu status dalam masyarakat. Individu yang
memiliki status memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, yang
merupakan peranan dalam status tersebut. Jadi, status dan peranan
memiliki hubungan yang sangat erat.74
Teori fungsional struktural adalah salah satu teori sosiologi yang
memandang bahwa masyarakat sebagai suatu sistem yang saling terkait
satu dengan yang lain. Masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur
yang terdiri dari banyak lembaga, dan masing-masing lembaga memiliki
fungsi sendiri-sendiri.75
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Dengan menggunakan asumsi dasar yaitu setiap struktur dalam
sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Di mana bagian yang satu
tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Bila
terjadi perubahan pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan
dan dapat menyebabkan perubahan pada bagian lainnnya.
Sebagaimana analogi umum yang dipopulerkan Herbert Spencer
menampilkan bagian-bagian masyarakat ini sebagai "organ" yang bekerja
demi berfungsinya seluruh "badan" secara wajar.76
Pemahaman serupa juga telah dikemukakan oleh Stephen K.
Sanderson. Menurutnya, masyarakat merupakan sistem yang kompleks
yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling
tergantung sehingga setiap bagian saling berpengaruh secara signifikan
terhadap bagian-bagian yang lainnya. Bagi Sanderson, setiap bagian dari
sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting
dalam

memelihara

eksistensi

dan

stabilitas

masyarakat

secara

keseluruhan.77
Teori fungsional struktural berkaitan erat dengan sebuah struktur
yang tercipta dalam masyarakat. Fungsional Struktural yang berarti fungsi
dan struktur memiliki arti manusia memiliki peran dan fungsi masing–
masing dalam tatanan struktur masyarakat. Gagasan mengenai fungsi
berguna agar kita terus mengamati apa yang disumbangkan oleh suatu
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bagian terhadap sistem yang dianalisis, atau lebih tepatnya, fungsi apa
yang dijalankan dalam sistem itu.
Fungsional struktural sering menggunakan konsep sistem ketika
membahas struktur atau lembaga sosial. Sistem ialah organisasi dari
keseluruhan bagian-bagian yang saling berkaitan. Sistem sosial ialah
struktur atau bagian yang saling berhubungan atau posisi-posisi yang yang
saling dihubungkan oleh peranan timbal balik yang diharapkan. Misalnya,
status suami, istri, dan anak yang saling berhubungan sehingga
membentuk suatu lembaga yang kita kenal sebagai keluarga.78
Fungsional struktural berkeyakinan bahwa tugas-tugas masyarakat
adalah sebagai fungsi, hal ini menyebabkan timbulnya pandangan bahwa
struktur-struktur dalam masyarakat yang ada adalah baik dan ideal, yang
berfungsi

dengan

baik

untuk

memenuhi

kebutuhan

masyarakat.

Implikasinya adalah bahwa setiap perubahan dalam tatanan yang sudah
mantap dalam konteks ini adalah disfungsional, yakni terganggunya kerja
masyarakat yang stabil. Fungsional struktural memandang struktur atau
institusi atas dasar apakah struktur tersebut memenuhi kebutuhan
masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menyiratkan bahwa suatu struktur
atau sistem dianggap fungsional selama ia memenuhi tugas-tugas tertentu
masyarakat yang penting, bukan soal konsekuensinya terhadap kelompok
atau individu-individu tertentu dalam masyarakat.79
2. Asumsi Dasar Fungsional Struktural
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Berikut

asumsi-asumsi

yang

membangun

teori

fungsional

struktural:80
a. Masyarakat harus dipandang sebagai suatu sistem yang kompleks,
terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling
tergantung, dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan
terhadap bagian-bagian lainnya;
b. Setiap bagian dari masyarakat tetap eksis karena bagian tersebut
memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas
masyarakat secara keseluruhan;
c. Semua masyarakat memiliki mekanisme untuk mengintegrasikan diri;
d. Perubahan dalam sistem sosial umumnya terjadi secara gradual,
melalui proses penyesuaian dan tidak terjadi secara revolusioner;
e. Faktor terpenting yang mengintregrasikan masyarakat adalah adanya
kesepakatan di antara para anggotanya;
f. Masyarakat cenderung mengarah pada suatu keadaan seimbang.
Talcott Parsons adalah tokoh fungsional struktural yang lahir tahun
1902, di Colorado Springs, Amerika Serikat. Pemikiran–pemikiran dan
gagasannya banyak yang dipengaruhi oleh Emile Durkheim terutama
pandangannya tentang kesamaan masyarakat dengan organisme hidup.81
Bahasan tentang Fungsional struktural Parsons tidak luput dari empat
fungsi penting yang terkenal dengan AGIL. Suatu fungsi adalah kumpulan
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kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau
kebutuhan sistem.
Dengan menggunakan definisi ini, Parsons yakin bahwa ada 4
fungsi penting yang diperlukan semua sistem agar tetap bertahan, yaitu:82
a. Adaptation (adaptasi): sebuah sistem harus mampu menanggulangi
situasi yang genting. Sistem harus menyesuaikan diri dengan
lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhan.
b. Goal

attainment

(pencapaian

tujuan):

sebuah

sistem

harus

mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
c. Integration (integrasi): sebuah sistem harus mengatur antar hubungan
bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus
mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L).
d. Latency (latensi atau pemilihan pola): sebuah sistem harus melengkapi,
memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun polapola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.
3. Fungsional Struktural dalam Keluarga
Pendekatan Fungsional Struktural dalam kehidupan keluarga mulai
dilakukan

pada

abad

ke-20.

Pendekatan

Fungsional

Struktural

menekankan pada keseimbangan sistem yang stabil dalam keluarga dan
kestabilan sistem sosial dalam masyarakat. Pendekatan teori Fungsional
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Struktural dapat digunakan dalam menganalisis peran keluarga agar dapat
berfungsi dengan baik untuk menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat.83
Keluarga menurut Parsons diibaratkan sebuah hewan berdarah
panas yang dapat memelihara temperatur tubuhnya agar tetap konstan
walaupun kondisi lingkungan berubah, Parson tidak menganggap keluarga
adalah statis atau tidak dapat berubah. Menurutnya, keluarga selalu
beradaptasi secara mulus menghadapi perubahan lingkungan. Kondisi ini
disebut ”keseimbangan dinamis”.
Prasyarat dalam teori struktural-fungsional menjadikan suatu
keharusan yang harus ada agar keseimbangan sistem tercapai, baik pada
tingkat masyarakat maupun tingkat keluarga. Persyaratan struktural yang
harus dipenuhi oleh keluarga agar dapat berfungsi, yaitu meliputi:84
a. Diferensiasi peran yaitu alokasi peran/ tugas dan aktivitas yang harus
dilakukan dalam keluarga.
b. Alokasi solidaritas yang menyangkut distribusi relasi antar anggota
keluarga.
c. Alokasi ekonomi yang menyangkut distribusi barang dan jasa antar
anggota keluarga untuk mencapai tujuan keluarga.
d. Alokasi politik yang menyangkut distribusi kekuasaan dalam keluarga.
e. Alokasi integrasi dan ekspresi yaitu meliputi cara/ teknik sosialisasi
internalisasi maupun pelestarian nilai-nilai maupun perilaku pada
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setiap anggota keluarga dalam memenuhi tuntutan norma-norma yang
berlaku.
Penerapan teori Fungsional Struktural dalam keluarga dapat dilihat
melalui struktur dan aturan yang diterapkan. Tanpa adanya pembagian
tugas masing-masing anggota keluarga dengan jelas sesuai dengan status
sosialnya maka fungsi keluarga akan terganggu. Pembagian peran dan
tugas dalam keluarga dibutuhkan untuk dapat saling melengkapi dan
menjaga keharmonisan sistem agar dapat berfungsi dengan baik.85
Disamping peranan masing-masing anggota keluarga tersebut,
keterlibatan suami dalam kegiatan rumah tangga terutama dalam hal
pengasuhan anak seperti merawat dan mendidik anak, membersihkan dan
merawat rumah, menyiapkan makanan, belanja, mencuci dan menyetrika,
menyiapkan keperluan pribadi dan lain sebagainya sangat diharapkan.
Terbukti dalam penelitian Gronselth dalam artikel karya Sri Supriyantini86
yang meneliti 16 pasangan suami-istri yang bekerja, menemukan bahwa
dengan ayah dan ibu yang sama-sama mengambil bagian dalam mengasuh
anak, kaum ayah merasa lebih baik dan terbuka dengan anak-anaknya.
Sehingga anak-anak tumbuh dengan kemampuan diri lebih tinggi serta
keyakinan diri lebih besar, cenderung lebih matang dan dapat bergaul,
serta mampu mengahadapi berbagai masalah. Perkembangan berbahasa
pada anak-anak ini juga menjadi lebih tinggi dan dilaporkan bahwa anakanak tersebut mendapat nilai pedagogis yang tinggi. Hal ini berkaitan erat
Nur Aisyah, “Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga,” MUWÂZÂH, 2 (Desember
2013), 216.
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dengan rangsangan-rangsangan yang diberikan ayah dalam membantu
perkembangan kogntif anak.
Terkait dengan peran suami dan istri, Ratna Megawangi dalam
bukunya Membiarkan Berbeda memberikan sebuah ilustrasi mengenai
peran perempuan dalam rumah tangga, yaitu ada seorang teman yang
sama-sama kuliah di IPB. Setelah lulus ia berkarier di sebuah instansi
selama hampir 14 tahun. Selama perjalanan kariernya, ia mempunyai
perasaan bersalah karena waktu yang dicurahkan kepada anak-anaknya
sangat terbatas. Perasaan bersalah ini semakin besar ketika anak ketiganya
lahir. Ditambah pula ia mempunyai masalah dalam membina komunikasi
dengan anaknya yang tertua, anakya selalu menyalahkan ibunya yang
jarang di rumah. Dengan kesadaran penuh ia berhenti dari pekerjaannya,
dan mencoba memperbaiki hubungan dengan anak-anaknya. 87
Ilustrasi di atas secara implisit menawarkan dua asumsi yang
berbeda. Asumsi pertama, bahwa perempuan dapat mempunyai kapasitas
atau kemampuan yang sama dengan laki-laki dalam melakukan pekerjaan
publik. Kapasitas ini menyangkut kemampuan, kepandaian, dan ketahanan
fisik. Asumsi kedua, perempuan tidak mempunyai keinginan atau ambisi
yang sama dengan laki-laki dalam mencapai kesuksesan dalam ranah
publik atau karier karena pengaruh biologisnya. Atau lebih mudahnya
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seorang

perempuan

memiliki
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yang

lebih

besar

untuk

mengorbankan karier demi anak-anaknya dibandingkan dengan laki-laki.88
Dalam pandangan teori Struktural Fungsional, dapat dilihat dua
aspek yang saling berkaitan satu sama lain yaitu aspek struktural dan aspek
fungsional.89
a. Aspek struktural
Berdasarkan status sosial, keluarga inti biasanya disusun oleh
tiga struktur utama yaitu: suami, istri dan anak-anak. Struktur ini dapat
pula berupa figur-figur seperti pencari nafkah, ibu rumah tangga, anakanak balita, anak remaja dan lain-lain. Keberadaan status sosial ini
penting karena dapat memberikan identitas kepada anggota keluarga
seperti bapak, ibu dan anak-anak dalam sebuah keluarga, serta
memberikan rasa memiliki karena ia merupakan bagian dari sistem
b. Aspek fungsional
Aspek fungsional sulit dipisahkan dengan aspek struktural karena
keduanya saling berkaitan. Keluarga sebagai sebuah sistem mempunyai
fungsi yang sama seperti yang dihadapi oleh sistem sosial yang lain yaitu
menjalankan tugas-tugas, ingin meraih tujuan yang dicita-citakan, integrasi
dan solidaritas sesama anggota, memelihara kesinambungan keluarga.
keluarga inti maupun sistem sosial lainnya, mempunyai karakteristik yang
hampir sama yaitu ada diferensiasi peran, struktur yang jelas yaitu ayah,
ibu dan anak-anak.
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BAB III
PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo
Kabupaten Ponorogo
1. Letak geografis Kelurahan Cokromenggalan
Kelurahan Cokromenggalan adalah sebuah kelurahan yang terletak
di Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.
Secara geografis Kelurahan Cokromenggalan sebelah utara berbatasan
dengan Kertosari, Kecamatan Babadan. Sebelah selatan berbatasan dengan
Kertosari, Kecamatan Babadan dan Nologaten, Kecamatan Ponorogo.
Sebelah timur berbatasan dengan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan.
Dan sebelah barat berbatasan dengan Nologaten, Kecamatan Ponorogo.90
Kelurahan Cokromenggalan terdiri dari 2 Dusun, 6 Rukum Warga
(RW), dan 21 Rukun Tetangga (RT). Dengan luas wilayah seluruhnya
103,602 ha/m2 yang merupakan 4,82% dari seluruh wilayah Kecamatan
Ponorogo. Adapun rinciannya sebagai berikut:91
a. Luas pemukiman

: 35,200 ha/m2

b. Luas persawahan

: 66,342 ha/m2

c. Luas kuburan

: 0,050 ha/m2

d. Luas pekarangan

: 0,800 ha/m2

e. Luas perkantoran

: 0,031 ha/m2
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f. Luas prasarana umum lainnya

: 1,179 ha/m2

2. Demografis Kelurahan Cokromenggalan
Jumlah penduduk total Kelurahan Cokromenggalan sebanyak
3.615 jiwa terdiri dari 1.859 laki-laki dan 1.756 perempuan. Dengan
jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.103 KK.92
Tabel 1
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Usia
Jumlah
0-5 Tahun
226 orang
6-10 Tahun
356 orang
11-15 Tahun
371 orang
16-20 Tahun
211 orang
21-25 Tahun
237 orang
26-30 Tahun
287 orang
31-35 Tahun
309 orang
36-40 Tahun
293 orang
41-45 Tahun
266 orang
46-50 Tahun
249 orang
51-55 Tahun
209 orang
56-60 Tahun
184 orang
61-65 Tahun
162 orang
65-70 Tahun
115 orang
71 Tahun ke atas
140 orang
Jumlah
3. 615 orang
Sumber : Format Isian Data Potensi Kelurahan Cokromenggalan
Tahun 2017.
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwasannya jumlah penduduk
paling banyak di Kelurahan Cokromenggalan adalah berusia 11 sampai 15
tahun. Usia produktif berdasarkan data potensi sumber daya manusia di
Kelurahan Cokromenggalan adalah usia 18 sampai 56 tahun. Sedangkan
92
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penduduk yang berusia 18 sampai 56 tahun ada sekitar 848 orang laki-laki
dan 833 orang perempuan yang bekerja.93
Adapun fasilitas yang ada di Kelurahan Cokromenggalan antara
lain:
Tabel 2
Tabel Fasilitas Sarana Kesehatan di Kelurahan Cokromenggalan
No.
Fasilitas
Jumlah
1. Balai kesehatan ibu dan Anak
1
2. Rumah/Kantor Praktek Dokter
1
3. Posyandu
5
Jumlah
7
Sumber : Format Isian Data Potensi Kelurahan Cokromenggalan
Tahun 2017.

Tabel 3
Tabel Fasilitas Sarana Pendidikan di Kelurahan Cokromenggalan
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Fasilitas

Jumlah
Play Group
1
TK
1
SD/sederajat
1
SMP/sederajat
1
SMA/sederajat
1
Jumlah
5
Sumber : Format Isian Data Potensi Kelurahan Cokromenggalan
Tahun 2017.

3. Kehidupan Sosial Keagamaan masyarakat Kelurahan Cokromenggalan
Masyarakat Kelurahan Cokromenggalan memiliki bermacammacam mata pencaharian, diantaranya dapat dilihat dalam tabel di bawah
ini:
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Tabel 4
Tabel Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Cokromenggalan

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Jenis Mata Pencaharian

Lakilaki
23
23
124
40
15
5
1
1
4
9
7
57
10
1
2
3
1
121
91

Jumlah
Perempuan

Total

Petani
23
Buruh Tani
18
46
PNS
98
222
Pengrajin Industri Rumah Tangga
20
60
Pedagang Keliling
23
38
Montir
1
6
Dokter Swasta
1
2
Bidan Swasta
2
2
Perawat Swasta
4
5
Pembantu Rumah Tangga
21
25
TNI
9
POLRI
7
Pensiunan PNS/TNI/POLRI
57
Pengusaha Kecil dan Menengah
30
40
Pengacara
1
Jasa Pengobatan Alternatif
2
Pengusaha Besar
3
Arsitektur
1
Seniman
30
151
Karyawan Perusahaan Swasta
19
200
Jumlah
900
Sumber : Format Isian Data Potensi Kelurahan Cokromenggalan
Tahun 2017.
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Cokromenggalan

paling banyak bekerja sebagai PNS. Hal ini dapat disebabkan karena
banyaknya lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga pemerintahan di
Kelurahan Cokromenggalan dan sekitarnya. Tabel di atas juga

menunjukkan bahwa selain laki-laki, perempuan juga ikut bekerja dalam
segala sektor sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya.
Adapun organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di Kelurahan
Cokromenggalan antara lain, Karang Taruna, Kelompok Tani, PKK, dan
BUMD.94
Mayoritas masyarakat Kelurahan Cokromenggalan memeluk
agama Islam, hal ini ditunjukkan oleh data register jumlah penduduk
berdasarkan agama yang dianut di Kelurahan Cokromenggalan jumlah
penduduk yang menganut agama Islam sebanyak 3.593 orang, sedangkan
Protestan 5 orang, katolik 2 orang, dan hindu 2 orang.95
Masyarakat Kelurahan Cokromenggalan memiliki kepedulian atau
kesadaran yang tinggi akan peran dan pentingnya agama. Hal ini
ditunjukkan dengan banyaknya fasilitas atau sarana peribadatan yang ada
di Kelurahan Cokromenggalan, seperti yang tertera dalam tabel berikut ini:
Tabel 5
Tabel Fasilitas Sarana Peribadatan di Kelurahan Cokromenggalan
No.
1.
2.
3.
4.
5.

94
95

Fasilitas

Jumlah
Masjid
6
Mushola
8
Gereja
Pura
Vihara/Klenteng
Jumlah
14
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017.
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Selain itu di Kelurahan Cokromenggalan juga terdapat banyak
aktivitas keagamaan seperti sholat berjamaah di tiap masjid dan mushola.
pengajian (yasinan) rutin yang diselenggarakan oleh masing-masing
lingkungan, dan madrasah diniyah.
B. Praktik Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan di Kelurahan
Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Istri yang bekerja sebagai pencari nafkah tambahan bukan merupakan
fenomena yang baru di Kelurahan Cokromenggalan. Istri di Kelurahan
Cokromenggalan memiliki pekerjaan yang bermacam-macam, mulai dari
membuka toko di depan rumah, menjadi penjahit, karyawati di toko maupun
sekolah, catering, guru, dan lain sebagainya.
Kebanyakan alasan mereka bekerja adalah untuk membantu suami
mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan suami yang tidak
tetap. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Tumini ketika ditanya oleh peneliti
tentang alasannya bekerja sebagai penjahit. “Saya bekerja sebagai penjahit di
tempat saudara saya di Jalan Sidoluhur. Saya biasanya berangkat pukul 09.00
atau jam 10.00 setelah selesai mengerjakan pekerjaan rumah. Alasan saya
bekerja ya untuk bantu-bantu bapaknya anak-anak, untuk beli garam mbak.”96
Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Minarsih seorang pemilik toko
dan juga bekerja di tempat catering. “Untuk membantu suami, untuk
menyekolahkan anak-anak, supaya anak-anak bisa pandai, ya supaya cukup
gitu lah mbak. Kebetulan saya pandai memasak, ada yang suka dengan
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masakan saya ya alhamdulillah, bisa menghasilkan uang ya saya tekuni, saya
syukuri.”97
Perihal membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga menjadi
dorongan yang kuat untuk ibu dua orang anak tersebut, karena mengingat
penghasilan suaminya yang bekerja sebagai kuli bangunan tidak menentu dan
kedua anaknya masih bersekolah. “Hitung-hitung untuk nambal sangu anakanak mbak, suami saya kan kerjanya tidak mesti (pasti), kadang kerja kadang
tidak. Jadi penghasilan saya bisa menyokong sedikit lah untuk sangu anakanak. Biaya sekolah sekarang semakin mahal, tapi pendidikan kan penting
mbak, untuk masa depan anak-anak”.98
Selain untuk membantu suami mencukupi kebutuhan, alasan istri
bekerja antara lain adalah sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, cita-cita
dan bakat (keterampilan) yang mereka miliki. Hal ini diungkapakan oleh
seorang karyawati tata usaha di Mualimin, yaitu Ibu Isna. “Daripada
menganggur di rumah mbak, yang jelas ya ingin membantu suami meskipun
cuma sedikit, juga ingin awor kancane (bekerja), mumpung masih muda
mbak.”99
Ibu Kun Aminah seorang guru TK juga mengungkapkan bahwa
alasannya bekerja adalah untuk mewujudkan cita-citanya. “Dari dulu cita-cita
saya memang menjadi guru mbak, selain itu saya juga dapat membantu suami
saya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya senang bisa bekerja sebagai guru,
pekerjaan guru kan mulia mbak. Walaupun pengahasilannya tidak seberapa
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tapi saya syukuri, diniatkan ibadah. Lagian di rumah juga nganggur tidak ada
kerjaan”.100
Meskipun para istri yang berperan sebagai pencari nafkah tambahan ini
bekerja setiap harinya, namun mereka juga tetap dibebani dengan pekerjaan
rumah tangga seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Seperti yang
diungkapkan oleh ibu Suryani berikut ini. “Saya mbak, kan saya kerjanya di
rumah jadi tetap bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengurus
anak seperti ibu rumah tangga lainnya”.101
Begitu pula istri yang bekerja di luar rumah tetap harus meluangkan
dan menyediakan waktu mereka untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan
mengurus anak, hal ini dikarenakan suami mereka juga bekerja di luar rumah,
padahal pekerjaan yang dilakukan memakan waktu yang cukup lama. Hal ini
diungkapkan oleh ibu Isna.
“Ya biasanya saya mbak, berhubung saat ini saya sedang hamil muda
jadi ini dibantu suami. Anak saya kan masih TK nol besar, jadi
sebelum berangkat kerja saya memasak dan juga menyiapkan
keperluan anak saya untuk berangkat sekolah. Saya biasanya berangkat
pukul 08:00 sampai pukul 12:00. Kalau sekarang suami yang
menyiapkan dan mengantar anak saya ke sekolah, saya masak tok
mbak, kadang bersih-bersih juga suami saya. Kalau biasanya saya
semua yang mengerjakan. Kalau jam pulang saya izin menjemput anak
saya di sekolah, setelah itu saya kembali lagi ke sekolah. Anak saya
ikut mbahnya di rumah”.102
Tidak sedikit istri yang bekerja di luar rumah harus bangun lebih awal
untuk mengerjakan pekerjaan rumah, agar pekerjaan rumah bisa selesai
sebelum mereka berangkat bekerja, sepeti yang dilakukan oleh ibu Kun
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Aminah. “Ya saya mbak, sebelum beragkat bekerja saya memasak, bersihbersih, menyiapkan anak berangkat sekolah dan lain sebagainya, sebagaimana
umumnya ibu rumah tangga. Saya bekerja dari hari Senin sampai Jum’at
pukul 07:30 – 11:00”.103
Hal serupa juga dilakukan oleh ibu Siti yang bekerja sebagai penjahit.
“Saya mbak, yang masak, mencuci, bersih-bersih ya saya. Biasanya saya
masak sebelum berangkat kerja, di rumah hanya berdua dengan suami saya.
Biasanya saya bangun lebih awal, supaya pekerjaan rumah sudah selesai
sebelum saya berangkat kerja. Saya berangkat pukul 09:00 sampai sore
biasanya mbak, jam 04:00 atau setengah 5”.104
Bagi ibu yang memiliki anak yang sudah dewasa biasanya dibantu oleh
anak mereka dalam urusan rumah tangga ketika mereka bekerja di luar rumah.
Seperti yang diungkapkan oleh ibu Ni’ma Ro’yin. “Nggeh (ya) saya mbak
yang mengerjakan, kan buat jajannya jam 9 sudah selesai. Saya juga dibantu
anak saya yang paling besar, jadi sekalian bisa masak untuk sarapan. Suami
saya sudah repot dengan pekerjaannya, jadi ya nggak bisa bantu”.105
Ibu Tumini juga mengalami hal yang sama, seperti yang
diungkapkannya ketika ditanya oleh peneliti tentang siapa yang melakukan
pekerjaan rumah. “Ya saya mbak, mulai mencuci, masak, bersih-bersih,
kadang ya anak saya. Anak saya kan sudah besar-besar yang sulung sudah
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bekerja di Surabaya, yang bungsu sudah kuliah jadi kalau saya tinggal sudah
bisa masak untuk bapaknya”.106
Meski kebanyakan penghasilan yang didapat oleh para istri ini
cenderung lebih rendah dari pendapatan suami, akan tetapi hal tersebut tidak
menjadi kendala bagi mereka. Mereka menjalaninya dengan ikhlas untuk
membantu suami dan diniatkan ibadah. Berikut wawancara peneliti dengan
ibu Isna. “Jauh mbak, lebih besar gaji suami saya. Cuma untuk sampingan kok
mbak, mumpung masih muda dan bisa, jadi ya ingin awor kancane (kumpul
dengan teman/ bekerja). Sudah saya niati ibadah tidak mikir bayaran, karena
gajinya kecil. Yang penting ikhlas untuk ibadah gitu saja.”.107
Rendahnya upah yang diterima dipengaruhi oleh tingkat pendidikan
dan keahlian yang dimiliki. Selain itu, rendahnya penghasilan istri juga
dipengaruhi oleh intensitas kerja yang tidak menentu atau tidak tetap. Hal ini
diungkapkan oleh ibu Suryani. “Besar suami saya mbak, kalau saya kan tidak
setiap hari kerjanya, kadang ada pesanan kadang tidak ada. Jadi kadang dapat
uang kadang tidak”.108
Hal serupa juga diakui oleh ibu Minarsih yang bekerja di tempat
catering. “Sebenarnya kalau penghasilan bersih banyak saya mbak, tapi saya
tidak mlintu (tetap) setiap hari, kan jarang-jarang. Kalau suami kan kerjanya
lebih sering, kalau saya kan jarang-jarang”.109
Faktor pendapatan inilah yang menjadikan istri berada pada tingkat
pencari nafkah tambahan. Karena pada intinya suami tetap yang menanggung
sebagian besar kebutuhan rumah tangga, dan istri membantu dengan
kemampuan yang mereka miliki untuk menghasilkan uang guna membantu
mencukupi kebutuhan rumah tangga yang belum tercukupi dengan
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penghasilan suami, seperti yang diungkapkan oleh ibu Ni’ma Ro’yin berikut
ini. “Ya dipakai untuk belanja sehari-hari. Lha gimana lagi, pengennya juga
bisa nabung, tapi penghasilan suami sudah habis untuk biaya sekolah anakanak.”110
Ibu Siti juga mengungkapkan hal yang serupa. Berikut wawancara
peneliti dengan ibu Siti. “Ya untuk keluarga mbak, penghasilan suami saya
tidak tetap, kadang kerja kadang tidak. Jadi kalau pas suami saya tidak bekerja
ya pakai uang saya untuk belanja. Uangnya kan tetap saya yang pegang”. 111
Istri yang suaminya berpenghasilan lebih dari cukup dapat
menyisihkan penghasilannya untuk kebutuhan mendatang dan dapat
dipergunakan ketika benar-benar dibutuhkan. Hal ini diungkapkan oleh ibu
Kun Aminah. “Saya tabung mbak, kalau untuk keperluan sehari-hari biasanya
pakai uang dari suami. Tapi namanya juga orang dagang mbak, kadang ramai
kadang sepi, kalau pas sepi penghasilan suami cuma sedikit ya pakai uang
saya. Intinya sebenarnya ya dipakai untuk keluarga mbak.”112
Adapun kendala yang dialami oleh istri yang berperan sebagai pencari
nafkah tambahan adalah kerepotan membagi waktu untuk menjadi ibu rumah
tangga dan juga sebagai pekerja. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Ni’ma
Ro’yin berikut ini. “Kendalanya ya agak repot mbak, karena saya memiliki
anak yang masih kecil. Kadang kalau ditinggal buat jajan nangis, apalagi
sekarang sudah mulai rusuh-rusuh”.113
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Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Tumini. Berikut hasil
wawancara peneliti dengan ibu Tumini. “Nggak ada kendala mbak, paling ya
sedikit repot kalau pas anak kuliah, bapaknya kerja, saya juga harus kerja,
sedangkan sebelum bekerja kan harus masak, mencuci, bersih-bersih dan lainlain. Tapi ya disyukuri mbak, kalau sudah terbiasa ya enak”.114
Ibu Desi juga mengungkapkan bahwa terkadang kalau ia terburu-buru
harus berangkat ke tempat kerja dan belum sempat memasak, suaminya jadi
muring-muring. “Kadang kalau suami saya pas pulang dan saya kesusu
berangkat bekerja belum memasak, jadi suami agak muring-muring.”
Hal lain yang menjadi kendala adalah beban pikiran terhadap keluarga
(suami dan anak) di rumah saat ditinggal bekerja. Seperti yang diungkapkan
oleh ibu Minarsih kepada peneliti ketika ditanya tentang kendala yang temui
saat bekerja sekaligus sebagai ibu rumah tangga.
“Kendalanya tidak ada mbak, kan kalau saya tinggal, anak saya sudah
bisa memasak. Paling ya cuma kepikiran mbak, kalau saya sedang bekerja,
saya sering kepikiran rumah, kasihan anak saya harus jaga toko sendiri, bapak
bagaimana makannya, tapi saya biasanya kalau mau berangkat bekerja sudah
memasak, jadi walaupun saya tinggal, di rumah sudah ada makanan jadi saya
sudah sedikit tenang, anak tinggal menjaga toko”.115
Namun, sebagian besar dari narasumber tidak menjadikan hal di atas
sebagai kendala karena menganggap hal tersebut sudah sewajarnya dan
mereka mengaku menikmati dan mensyukuri pekerjaan mereka. Sebagai
contoh yang diungkapkan oleh ibu Kun Aminah berikut ini. “Saya merasa

114
115

Tumini, Hasil Wawancara, 17 Maret 2018.
Minarsih, Hasil Wawancara, 17 Maret 2018.

happy saja mbak, saya nikmati karena memang saya senang, jadi ya tidak
menjadi beban. Sejauh ini tidak ada kendala, suami mendukung”.116
Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas, dapat
ditarik kesimpulan bahwa mayoritas tujuan istri bekerja adalah untuk
membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membiayai
pendidikan anak mereka. Selain itu, bekerja juga digunakan sebagai media
untuk mengaktualisasikan bakat, keterampilan dan cita-cita yang mereka
miliki.
Sama halnya dengan ibu rumah tangga pada umumnya, istri yang
bekerja juga tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak
mereka. Kebanyakan dari mereka menyiasatinya dengan melakukan pekerjaan
di pagi hari sebelum berangkat bekerja, dan tetap mengurus anak mereka
disela-sela jam kerja mereka atau menitipkannya pada neneknya. Sebagian
dari suami membantu pekerjaan rumah, akan tetapi sebagian tidak membantu
dikarenakan jam kerja yang panjang.
Penghasilan istri kebanyakan juga lebih rendah dari penghasilan suami,
hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan, keterampilan, serta kemampuan
yang dimiliki. Hal lain yang juga sangat berpengaruh adalah intensitas kerja
yang tidak tetap dan menentu.
Uang hasil kerja para istri ini juga digunakan untuk keperluan rumah
tangga dan tidak hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri seperti istilah yang
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dikenal pada masyarakat pada umumnya “uang istri uang istri, uang suami
uang istri”.
Adapun kendala yang ditemui oleh istri yang berperan sebagai pencari
nafkah tambahan adalah kerepotan membagi waktu dan adanya beban pikiran
terhadap keluarga saat ditinggal bekerja di luar rumah. Namun sebagian besar
dari mereka mengaku tidak terbebani dan menikmati peran mereka sebagai ibu
rumah tangga dan sekaligus sebagai pekerja.
C. Dampak Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Terhadap Relasi Suami
Istri di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten
Ponorogo
Peran istri sebagai pencari nafkah tambahan tentunya berpengaruh
terhadap kehidupan rumah tangga dan juga berpengaruh terhadap hubungan
(relasi) antara suami dan istri.
Perempuan yang telah menikah harus menjaga perilakunya di dalam
maupun di luar rumah, begitu pula ketika ia hendak bekerja di luar rumah izin
dari suami mutlak diperlukan. Di Kelurahan Cokromenggalan suami
cenderung memberikan kepercayaan dan kebebasan kepada istrinya untuk
bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah. Dengan begitu istri dapat
mengekspresikan diri sesuai dengan minat dan bakatnya, selama pekerjaan itu
halal dan tidak menjadi beban bagi istrinya. Seperti yang diungkapakan oleh
bapak Eri Wahyu yang istrinya bekerja sebagai karyawati Tata Usaha di
Mualimin. “Tidak mbak, saya membebaskan saja dan percaya sepenuhnya

pada istri saya, yang penting kerjanya halal, dia juga sanggup melakukannya,
saya sepenuhnya mendukung mbak.”117
Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Senun ketika ditanya oleh
peneliti tentang tanggapannya terhadap istrinya yang bekerja. Berikut hasil
wawancara peneliti dengan bapak Senun. “Saya memberikan kebebasan pada
istri saya, asalkan halal, tidak menyulitkan dia, saya setuju-setuju saja”.118
Selain adanya kepercayaan penuh terhadap istrinya, izin untuk bekerja
tersebut diberikan oleh suami karena adanya kesadaran dari suami bahwa
penghasilannya sendiri belum mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga
secara penuh. Hal ini diungkapkan oleh bapak Sugianto berikut ini. “Saya
tidak melarang mbak, karena saya menyadari penghasilan saya sebagai
penggali sumur tidak menentu dan hanya pres untuk makan sehari-hari dan
menyekolahkan anak. Kalau ibunya bekerja juga kan bisa buat tambah beli
garam”.119
Hal lain yang melatarbelakangi kebolehan tersebut adalah adanya
kesadaran dari suami bahwa seorang istri juga memiliki hak untuk
mengaktualisasikan bakat dan cita-citanya. Seperti yang diungkapkan oleh
bapak Warsito berikut ini. “Saya setuju mbak, lagipula istri bekerja kan boleh
saja. Apalagi saya tahu kalau istri saya memang ingin sekali menjadi guru,
jadi saya tidak melarangnya. Kan baik juga mbak kalau istri saya bekerja, jadi
ada pemasukan tambahan buat keluarga.”120
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Akan tetapi disamping kebebasan yang diberikan, sebagian suami ada
yang memberikan batasan-batasan tertentu demi kebaikan istri dan
keluarganya. Sebagai contoh yang diungkapkan oleh bapak Warsito saat
ditanya oleh peneliti tentang ketentuan/batas-batas yang ditentukan untuk
istrinya yang bekerja di luar rumah berikut ini.
“Yang penting anak dan keluarga tetap terurus, dirinya sendiri juga
terurus, jangan sampai karena bekerja jadi lupa dengan tugasnya sebagai istri
dan ibu rumah tangga. Kan banyak mbak di luaran sana perempuan yang
sukses bekerja, mengejar gaji besar lantas lupa sama anak, lupa sama
kewajiban sebagai istri. Ya yang penting jangan sampai seperti itu lah, kerja
ya kerja tapi tetap ingat keluarga, toh hasilnya kan juga untuk keluarga”.121
Bapak satu orang anak ini mengaku bahwasanya ia tidak ingin istrinya
melupakan anak dan keluarganya karena terlalu sibuk bekerja di luar rumah.
Karena pada hakikatnya ia bekerja untuk keluarga dan percuma saja ia
mempunyai penghasilan yang tinggi apabila suami dan anaknya tidak teawat
dengan baik.
Namun di sisi lain ada pula suami yang tidak memberikan ketentuan
atau batasan tertentu bagi istrinya yang bekerja dan menyerahkan sepenuhnya
kepada istrinya. Seperti yang dilakukan oleh bapak Edi berikut ini. “Tidak
mbak, saya serahkan pada istri saya.”122
Hal serupa juga dilakukan oleh bapak Daroini, ia memberikan
kebebasan dan kepercayaan kepada istrinya karena ia merasa hanya istrinyalah
yang mengetahui dan paham tentang pekerjaan apa yang baik dan sesuai untuk
dirinya sendiri. Berikut hasil wawancara peneliti dengan bapak Daroini suami
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ibu Minarsih. “Saya mendukung saja mbak, tidak melarang. Membebaskan
saya, pokok ya biar diatur sendiri, kan kondisi tubuh dan kemampuannya kan
yang tahu istri saya sendiri, jadi biar diatur sendiri”.123
Bapak Sugianto juga tidak ingin terlalu mengintervensi pekerjaan
istrinya, ia lebih memilih untuk memberikan kebebasan kepada istrinya.
Berikut hasil wawancara peneliti dengan bapak Sugianto suami ibu Tumini.
“Saya tidak membatasi, saya serahkan saja pada istri saya. Lagipula dia
bekerja juga atas kemauannya sendiri, saya tidak menyuruh dan juga tidak
melarang. Dia bekerja saya juga bersyukur, dibantu secara finansial, dia tidak
bekerja saya juga tetap bersyukur ada yang memasak dan mengurus rumah.
Hehehe. Kan rejeki sudah ada yang mengatur, kita tinggal berusaha”.124
Selain membawa pengaruh atau dampak terhadap hubungan suami
istri, peran istri sebagai pencari nafkah tambahan juga membawa pengaruh
terhadap keharmonisan rumah tangga. Diantaranya terpenuhinya kebutuhan
rumah tangga karena dibantu oleh penghasilan istri. Seperti yang diungkapkan
oleh ibu Isna berikut ini. “Ya kebutuhan keluarga terpenuhi, anak-anak bisa
sekolah, bisa jajan. Suami juga mengizinkan dan ridlo, jadi ya tenang di hati
saat bekerja”.125
Hal ini di dukung pula oleh bapak Eri Wahyu suami ibu Isna ketika
ditanya oleh peneliti tentang pengaruh istri bekerja terhadap keharmonisan
rumah tangga yang dirasakan. “Ya itu tadi mbak, kebutuhan terpenuhi, saya

123

Daroini, Hasil Wawancara, 19 Maret 2018.
Sugianto, Hasil Wawancara, 19 Maret 2018.
125
Isna, Hasil Wawancara, 18 Maret 2018.
124

juga merasa terbantu, istri saya juga tidak rewel karena sudah punya uang
sendiri, meskipun tetap uang saya yang pegang juga istri, hehehe.”126
Pasangan lain yang juga megungkapkan hal serupa adalah ibu Suryani
dan bapak Edi. Berikut hasil wawancara peneliti dengan bapak Edi.
“Membantu keluarga mbak, kan bagus kalau ada pemasukan tambahan jadi
keluarga tidak kurang”.127
Ada hal lain yang dirasakan oleh ibu Minarsih ketika ditanya tentang
pengaruh istri bekerja terhadap keharmonisan rumah tangga. Yakni, selain
tercukupinya kebutuhan rumah tangga, peran istri sebagai pencari nafkah
tambahan juga dapat meminimalisir adanya pertengkaran di dalam keluarga
yang umumnya disebabkan karena adanya kekurangan dalam menenuhi
kebutuhan. Dengan adanya pemasukan tambahan, maka istri akan merasa
lebih tentram dan tenang, sehingga tidak uring-uringan (marah-marah).
Berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu Minarsih.
“Ada banyak pastinya mbak, saya jadi merasa tenang, tidak takut
kekurangan uang. Kan namanya ibu rumah tangga, kalau kekurangan uang,
jadinya uring-uringan. Kalau saya sambi kerja kan, seumpama bapak tidak
bekerja dalam waktu yang cukup lama, saya masih punya pegangan. Biar tidak
rame, intinya kan yang menyebabkan rame (ribut) dalam rumah tangga kan
faktor ekonomi, karena kurang uang mbak.”128
Hal di atas juga dibenarkan oleh bapak Eri Wahyu, suami ibu Isna. Ia
menyatakan bahwa dengan adanya penghasilan sendiri, istrinya menjadi tidak
rewel. “Ya itu tadi mbak, kebutuhan terpenuhi, saya juga merasa terbantu, istri
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saya juga tidak rewel karena sudah punya uang sendiri, meskipun tetap uang
saya yang pegang juga istri, hehehe”.129
Ibu Tumini menyatakan hal yang hampir serupa, ia merasa lebih
disayang dan dihargai oleh suaminya, karena membantu memenuhi kebutuhan
rumah tangga yang notabene adalah kewajiban suami. Berikut hasil
wawancara peneliti dengan ibu Tumini. “Pengaruhnya ya semakin disayang
dan dihargai oleh suami mbak, hehehe. Kan suami juga merasa terbantu. Saya
juga tidak pernah bertengkar dengan suami karena saya bekerja, karena suami
juga mendukung saya bekerja.”130
Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas, dapat
disimpulkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah tambahan berpengaruh
terhadap kehidupan rumah tangga dan hubungan antara suami dan istri.
Pengaruhnya antara lain adalah terpenuhinya kebutuhan rumah tangga karena
adanya pemasukan tambahan dari hasil kerja istri, dan juga meningkatnya rasa
saling menghargai antara suami dan istri.
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BAB IV
ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Praktik Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan di Kelurahan
Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
1. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Istri Sebagai Pencari Nafkah
Tambahan di Kelurahan Cokromenggalan
Di dalam Islam memberikan hak kepada setiap manusia termasuk
perempuan untuk melakukan kebaikan dan mendapat ganjaran atas apa
yang mereka kerjakan, termasuk bekerja. Memang bekerja adalah
kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga, akan tetapi dalam
keadaan tertentu islam juga membolehkan wanita untuk bekerja membantu
suaminya.
Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi adalah tidak
membahayakan agama dan kehormatan serta tidak menyebabkan fitnah
dan kerusakan moral.131Lebih lanjut Muhammad Thalib menyatakan
bahwa perempuan yang karena alasan dan kondisi tertentu harus bekerja
diluarrumah, haruslah memenuhi syarat-syarat diantaranya:132
5. Pekerjaan yang dilakukan benar-benar menbutuhkan penanganan kaum
perempuan, sehingga tidak bercampur aduk dengan kaum laki-laki.
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6. Suami yang bertanggung jawab atas nafkah istri tidak dapat mencukupi
kebutuhan mereka sekeluarga, sehingga istri bekerja diluar guna
membantu mencukupi nafkah keluarga.
7. Jam kerja yang diperoleh perempuan untuk pekerjaan diluar rumah
tidak menelantarkan kewajiban pokonya mengurus keluarga sebab
mengurus rumah tangga dan anak-anak, adalah kewajibanbagi
perempuan yang telah berkeluarga.
8. Ada persetujuan suami, sebab Islam menetapkan perempuan tidak
bertanggung jawab menafkahi dirinya sendiri, tetapi yang menanggung
adalah suami atau ayah atau saudara laki-lakinya. Hal ini berarti setiap
perempuan dalam bekerja diluar rumah bukanlah merupakan tuntutan
kebutuhan hidup secara prinsip, tetapi hanya bersifat sekunder.
Mia Siti Aminahmenambahkan beberapa syarat yang membolehkan

perempuan untuk bekerja dan mencari pekerjaan di luar rumah antara
lain:133
d) Harus memperhatikan adabnya dalam hal berpakaian, berjalan,
berbicara, dan beraktivitas.
e) Pekerjaan yang dipilih harus sesuai dengan shari<’ah dan kodratnya
sebagai perempuan.
f) Harus menghindari berbaur dengan kaum laki-laki dan berduaan
dengan seorang laki-laki.
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Menurut data yang di peroleh peneliti di lapangan, perempuan di
Kelurahan Cokromenggalan memenuhi syarat-syarat di atas. Adapun
penjelasan rincinya sebagai berikut:
1. Kebanyakan alasan utama mereka (istri) bekerja adalah karena istri
ingin membantu mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari yang mana
belum dapat tercukupi oleh penghasilan suaminya.
2. Pekerjaan yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan syariat
Islam, sesuai dengan identitas mereka sebagai perempuan, dan peran
serta mereka benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya sosok
guru TK perempuan akan lebih mampu menangani dan mengajari
anak-anak kecil dibanding dengan laki-laki karena sifat perempuan
yang lebih sabar dan penyayang.
3. Mayoritas istri yang berperan sebagai pencari nafkah tambahan di
Kelurahan Cokromenggalan tetap menjalankan pekerjaannya sebagai
ibu rumah tangga, dengan disiasati saling membantu antar anggota
keluarga, dilakukan sebelum berangkat bekerja, atau kadang di selasela waktu kerjanya. Sedikit berbeda dengan kasus ibu Desi yang acap
kali karena terlalu sibuk bekerja ia jarang mamasak di rumah. Dalam
hal ini berarti pekerjaan rumah tangga tidak terselesaikan dengan baik.
4. Istri yang bekerja di Kelurahan Cokromenggalan mendapatkan izin
dan dukungan dari suami.
5. Istri yang bekerja di Kelurahan Cokromenggalan menggunakan
pakaian yang menutup aurat.

6. Pekerjaan yang dilakukan tidak menyebabkan para istri yang bekerja
ini berduaan dengan seorang laki-laki.
Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Islam
hukum perempuan yang bekerja di Kelurahan Cokromenggalan adalah
diperbolehkan karena memenuhi syarat-syarat kebolehan istri bekerja yang
ditentukan oleh hukum Islam. Kecuali dalam kasus ibu Desi, yang mana
acap kali karena terlalu sibuk bekerja ia jarang memasak di rumah dan
menjadikan suaminya uring-uringan. Dalam hal ini hukumnya adalah
dilarang, dikarenakan mendatangkan kemadaratan bagi keluarganya. Hal
ini sesuai dengan kaidah fiqh

ِ دَ ْر ُء ْال َمفَا ِس ِد ُمقَدَّ ُم َعلَى َج ْل
َ ب ْال َم
ِصا ِلح

yang artinya mencegah kemadaratan lebih diutamakan daripada menarik
kemaslahatan.134 Maka, peran ibu Desi sebagai pencari nafkah tambahan
menyebabkan kemadaratan dan tidak sesuai dengan hukum Islam.
2. Analisis Fungsional Struktural terhadap Praktik Istri Sebagai Pencari
Nafkah Tambahan
Dalam teori Fungsional Struktural yang dikembangkan oleh Talcott
Parson menjelaskan bahwa perlu adanya pembagian peran antara laki-laki
dan perempuan dalam rangka terciptanya keteraturan sosial. Talcott Parson
berpendapat bahwa sang suami mengembangkan kariernya di luar rumah,
istri bekerja di dalam rumah tangganya merupakan pengaturan yang jelas
yang kemungkinannya meniadakan terjadinya persaingan antara suami-
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istri, karena persaingan suami-istri akan merusak keserasian kehidupan
perkawinan, oleh sebab itu teori ini berpendapat bahwa perempuan harus
tinggal dalam kehidupan rumah tangga karena ini merupakan pengaturan
yang paling baik dan berguna bagi keuntungan masyarakat secara
keseluruhan.135
Dalam teori fungsional struktural yang dikemukakan Talcott
Parson diatas tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yang ditemui oleh
peneliti. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap 13
informan yang berada di Kelurahan Cokromenggalan, diperoleh informasi
bahwa para istri di Kelurahan Cokromenggalan memiliki peran ganda,
yaitu selain berperan di sektor domestik mereka juga berperan pada sektor
publik sebagai pencari pendapatan tambahan bagi keluarganya.
Beberapa istri yang berperan sebagai pencari nafkah tambahan di
Kelurahan Cokromenggalan memilih untuk membuka warung di depan
rumah atau menjalankan usaha yang dapat mereka lakukan di rumah
seperti catering. Alasannya adalah selain mendapatkan penghasilan yang
cukup dari keuntungan warung atau catering, mereka juga tidak harus
keluar rumah dan dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga.
Selain itu, banyak pula istri yang bekerja di luar rumah seperti
menjadi guru, karyawati, penjahit, pedagang, dan lain sebagainya. Alasan
para istri ini bekerja selain untuk membantu memenuhi kebutuhan
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keluarga juga sebagi bentuk ekspresi diri dan menyalurkan bakat yang
mereka miliki.
Menurut peneliti ada faktor lain yang mendorong istri di Kelurahan
Cokromenggalan bekerja sebagai pencari nafkah tambahan, yakni bagi ibu
rumah tangga yang anak-anaknya sudah dewasa atau bahkan sudah
berumah tangga, memiliki waktu luang yang lebih banyak dibandingkan
dengan ibu yang masih memiliki anak usia balita atau anak-anak. hal ini
menjadikan ibu-ibu tersebut merasa jenuh dan ingin mencari kegiatan lain
untuk mengisi waktu luangnya.
Adapun mengenai pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak,
para

istri

yang bekerja

menyiasatinya

dengan

di

Kelurahan

berbagai

macam

Cokromenggalan
cara,

yakni

mampu
dengan

mengerjakannya sebelum berangkat bekerja, atau meminta izin ketika jam
kerja dan juga dibantu oleh anggota keluarga yang lain yakni anak dan
terkadang suami.
Teori Fungsional Struktural menjelaskan bahwa dalam masyarakat
terdiri dari bagian-bagian tertentu, yang mana bagian-bagian tersebut
mempunyai peran dan fungsi sendiri-sendiri yang saling mempengaruhi
dan berkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, dengan
menggunakan asumsi dasar yaitu setiap struktur dalam sistem sosial,
fungsional terhadap yang lain.136

Nunung Sri Rochaniningsih, “Dampak Pergeseran Perandan Fungsi Keluarga Pada
Perilaku Menyimpang Remaja,” 67.
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Sama halnya dengan seorang perempuan yang memiliki peran
sebagai pencari nafkah tambahan, ia juga fungsional terhadap keluarganya
dan juga masyarakat

sekitar. Mereka bekerja untuk membantu

perekonomian keluarga, tentunya hal ini akan meringankan beban suami
dan mereka pun bisa memperoleh penghasilan sendiri. Selain itu mereka
berfungsi untuk masyarakat sekitar, sebagai contoh yakni ketika seorang
guru atau bidan melaksanakan tugasnya, maka masyarakat yang
membutuhkan akan merasa terpuaskan, ada yang mendidik dan
membimbing anak-anak mereka di sekolah, dan juga ada seorang bidan
yang dapat mereka manfaatkan jasanya ketika mereka sedang sakit.
Selain itu, meski para istri bekerja di luar rumah akan tetapi peran
mereka dalam masyarakat sebagai anggota masyarakat juga tetap terjaga,
hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan mereka dalam kegiatan
kemayarakatan, misalnya sholat berjamaah di masjid atau mushola,
pengajian, dan juga yasinan rutin yang dilaksanakan oleh masing-masing
lingkungan. Sehingga pekerjaan mereka tidak menghambat atau
menghalangi mereka untuk tetap aktif dalam masyarakat.
Hal di atas menunjukkan bahwa meski mereka bekerja di luar
rumah, akan tetapi peran utama mereka sebagai ibu rumah tangga tetap
terlaksanakan dengan baik (kecuali ibu Desi). Oleh karena keadaan inilah
keluarga tidak mengalami malfungsi, karena ada faktor lain yang
berpengaruh yakni keluarga tidak bersifat kaku, akan tetapi fleksibel.
Tidak seperti halnya jantung yang tidak dapat menggantikan peran paru-

paru dalam proses pernafasan, begitu pula paru-paru yang tidak dapat
menggantikan peran jantung dalam memompa darah. Hal ini dikarenakan
dalam keluarga terdapat rasa saling memahami antar anggota keluarga dan
juga adanya kesepakatan antar anggota keluarga demi keberlangsungan
dan keharmonisan keluarga.
Sedangkan untuk persoalan khusus yang terjadi pada ibu Desi,
peran istri sebagai pencari nafkah tambahan membawa dampak malfungsi
terhadap keluarganya. Hal ini disebabkan karena ia tidak menjalankan
perannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik.
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Fungsional
Struktural peran istri sebagai pencari nafkah tambahan di Kelurahan
Cokromenggalan fungsional terhadap keluarga dan masyarakat. Khusus
untuk permasalahan ibu Desi, perannya sebagai pencari nafkah tambahan
menurut teori Fungsional Strukturaltidak fungsional terhadap keluarganya.
B. Analisis Dampak Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Terhadap
Relasi Suami Istri di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo
Kabupaten Ponorogo
1. Analisis Hukum Islam Dampak Istri Sebagai Pencari Nafkah
Tambahan Terhadap Relasi Suami Istri
Kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangganya adalah sebuah
keistimewaan, tetapi sekaligus tanggung jawab yang tidak kecil.
Kepemimpinan laki-laki di sini tidak berarti kediktatoran dan tindakan
sewenang-wenang, akan tetapi merupakan kepemimpinan yang di

dasarkan pada prinsip hikmah (kebijaksanaan) dan arahan yang sehat
terhadap seluruh aspek kehidupan keluarga.
Dalam keadaan yang sama suami tidak berhak memaksa istri untuk
membelanjakan penghasilan istri untuk kebutuhan rumah tangga.
Pasalnya, penghasilan yang didapat seorang istri dalam pekerjaannya
adalah hak istri sepenuhnya dan istri berhak membelanjakannya sesuai
dengan keinginannya. Adapun bila suami tidak mampu mencukupi
kebutuhan rumah tangganya karena fakir, istri boleh membantu suaminya
dengan harta hasil usahnya.
Istri yang berperan sebagai pencari nafkah tambahan di Kelurahan
Cokromenggalan membawa dampak positif terhadap diri sendiri, anggota
keluarga lainnya dan juga terhadap keberlangsungan keluarga. Dampak
positif dari istri yang bekerja di luar rumah antara lain:
Pertama, dilihat dari sisi ekonomi. Keberadaan wanita karier sangat
penting bagi keluarga. Wanita karier dapat membantu dan meringankan
beban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan yang
semakin kompleks dan bervariasi saat ini telah membuat banyak wanita
membantu suaminya dalam mencari nafkah dalam upaya memenuhi
kebutuhannya tersebut.
Kedua, dilihat dari sisi psikologis. Wanita yang tidak berkarier
biasanya dekat dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat seperti
berkhayal, melamun, dan memikirkan hal-hal yang tidak dirasakannya.
Jika wanita yang menganggur tidak dapat mengisi waktu kosongnya

dengan hal-hal yang positif, maka tidak jarang mereka akan banyak
menghayal dan pada jangka panjang dapat mengganggu jiwanya.
Sedangkan wanita berkarier kemungkinan besar akan terhindar dari hal-hal
tersebut, sebab ia akan disibukkan dengan sejumlah tanggung jawab di
dalam pekerjaannya. Dengan kata lain, karier akan mendorong wanita
untuk banyak berpikir positif dan produktif.
Ketiga, dilihat dari sisi sosial dan pembangunan. Dalam
memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa diperlukan
partisipasi serta keikutsertaan kaum wanita, karena dengan segala
potensinya wanita mampu dalam hal ini. Bahkan ada sebagian pekerjaan
yang tidak bisa dilaksanakan oleh laki-laki dapat berhasil ditangani oleh
wanita, baik karena keahliannya atau karena bakatnya. Faktanya banyak
sekali wanita yang telah menjadi pemimpin dalam berbagai perusahaan
dan lembaga publik dan menunjukkan prestasi yang sangat baik.137
Sedangkan

dampak

negatif

istri

bekerja

di

Kelurahan

Cokromenggalan adalah dapat meningkatkan ketegangan dan konflik
dalam pernikahan. Waktu mereka banyak dihabiskan di luar rumah,
sehingga urusan rumah tangga terabaikan terutama kepada anak, seperti
yang terjadi pada kasus Ibu Desi yang menitipkan anaknya kepada
mertuanya karena ia harus bekerja dari pagi sampai sore, begitu juga
dengan urusan rumah tangga, ibu Desi menjadi jarang memasak di rumah.

SitiErmawati, “Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier
Ditinjau Dalam Prespektif Islam),” Jurnal Edutama, 2 (Januari 2016), 64.
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Melihat dari paparan di atas, dampak istri sebagai pencari nafkah
tambahan terhadap relasi suami istri di Kelurahan Cokromenggalan adalah
memunculkan rasa saling memahami dan mengerti serta saling membantu
antar suami istri. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa antar sesama
muslim (termasuk suami istri) diperintahkan untuk tolong menolong dalam
kebaikan. Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

ان
ِ َوت َ َع َاونُوا َعلَى ْال ِب ِ ِّر َوالت َّ ْق َوى َوال ت َ َع َاونُوا َعلَى اإلثْ ِم َو ْالعُ ْد َو
138

َّ َّللاَ إِ َّن
َّ َواتَّقُوا
ب
َ ََّللا
ِ شدِيدُ ْال ِعقَا

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya.139
Akan tetapi dilihat dari kasus ibu Desi khususnya, istri sebagai
pencari nafkah tambahan membawa dampak negatif terhadap relasi suami
istri yakni munculnya pertengkaran dikarenakan tidak terselesaikannya
pekerjaan rumah dengan baik.Di dalam Islam pertengakaran merupakan
hal yang sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits Rasulullah berikut
ini:

ْ َشةَرضياللهعنه قَال
َّ س ْو ُل
َّللاِ صلى هللا عليه وسلم
َ َِع ْن َعائ
ُ  قَا َل َر:ت
َّ الر َجا ِل ِإلَى
َص ُم
ِّ ِ َض
ُ  ا َ ْبغ:
ِ َّللاِ ا َ ْألَلَدُّ ا َ ْلخ

Al-Qur’an, 5:2.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahnya, 124.

138
139

Dari Aisyah ra. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: orang yang
paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling suka bertengkar
dan suka berdebat.(H.R Muslim)140
Oleh karena itu, peran ibu Desi sebagai pencari nafkah yang
membawa dampak negatif ini tidak sesuai dengan aturan Islam.
2. Analisis Fungsional Struktural Dampak Istri Sebagai Pencari Nafkah
Tambahan Terhadap Relasi Suami Istri
Sebagai permulaan bagi relasi yang lain, relasi suami istri memberi
landasan dan menentukan warna bagi keseluruhan relasi di dalam
keluarga. Banyak keluarga yang berantakan ketika terjadi kegagalan dalam
relasi suami istri. Kunci bagi kelanggengan perkawinan adalah
keberhasilan melakukan penyesuaian di antara pasangan. Penyesuaian ini
bersifat dinamis dan memerlukan sikap dan cara berfikir yang luwes.141
Dengan kata lain, hubungan suami istri hendaknya merupakan
pelanggengan keharmonisan dalam keluarga ketimbang berbentuk suatu
persaingan. Talcott Parsons dan Bales, dua tokoh pendukung utama teori
fungsional struktural, sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin Umar menilai
bahwa pembagian peran secara seksual adalah wajar. Hal ini disebabkan,
jika terjadi tumpang tindih peran ataupun fungsi antara suami istri, maka
akan menimbulkan ketidakseimbangan dan kesemrawutan cara kerja
antara keduanya.142
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Imam Abi Husayn Muslim ibn al-Hijaj al-Qushayri al-Nisaburi, Shahih MuslimJuz
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Dalam relasi suami istri memang diperlukan adanya kejelasan
dalam pembagian peran yang menjadi tanggung jawab suami dan menjadi
tanggung jawab istri. Namun demikian, pembagian peran tersebut
seyogyanya tidak bersifat kaku dan dapat disesuaikan melalui kesepakatan
yang dibuat bersama berdasarkan situasi yang dihadapi oleh pasangan
suami istri.
Sedangkan kemungkinan terjadinya persaingan antara suami-istri
yang dikhawatirkan merusak keserasian kehidupan perkawinan seperti
yang diungkapkan oleh Talcott Parsons, menurut penulis dapat diatasi
dengan rasa saling memahami dan saling mengerti antara suami dan istri
yang dilandasi oleh kerendahan hati dengan niatan saling membantu antara
suami dan istri.
Menurut Rowatt dalam artikel karya Sri Supriyantini143 suami istri
yang ikut terlibat dalam urusan rumah tangga akan lebih mampu
mengatasi konflik-konflik yang terjadi dalam urusan rumah tangga tanpa
merugikan salah satu pihak dan mengurangi adanya stress pada pasangan
karier ganda akibat menumpuknya tugas-tugas dalam rumah tangga.
Pentingnya peranan suami dalam kegiatan rumah tangga akan
membantu istri dari kelebihan peran yaitu peran dalam keluarga dan peran
dalam masyarakat, sehingga dengan demikian istri merasa dihargai dan
suasana keluarga akan lebih baik. Apabila suami ikut terlibat dalam
kegiatan rumah tangga, minimal istri akan merasa terbantu, karena
Sri Supriyantini, “Hubungan antara peran gender dengan keterlibatan Suami
dalam kegiatan Rumah Tangga”, USU digital library (Sumatra Utara: Universitas Sumatra
Utara, 2002), 2.
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perhatian suami. Apalagi jika istri adalah seorang pekerja, ada nilai
kemandirian yang harus diterima oleh suami dalam kehidupan rumah
tangga tersebut. Dengan begitu hubungan suami dan istri akan lebih
harmonis karena dilandasi oleh kesadaran dari diri masing-masing.
Kondisi ini juga memenuhi prasyarat struktural yang harus
dipenuhi oleh keluarga agar dapat berfungsi dan seimbang, yaitu:144
f. Diferensiasi peran yaitu alokasi peran/ tugas dan aktivitas
yang harus dilakukan dalam keluarga. Suami berperan
mencari nafkah, istri berperan sebagai ibu rumah tangga,
anak membantu orang tuanya. Dalam hal ini meski istri
bekerja, akan tetapi istri tetap menjalankan perannya
dengan baik, sehingga keseimbangan tidak terganggu,
bahkan semakin kuat karena istri mendukung atau
memperkuat peran suami. Akan tetapi dalam kasus ibu
Desi,

ia

tidak

mampu

menyeimbangkan

antara

pekerjaannya dangan tugas rumah tangganya, sehingga ia
tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah
tangga dengan maksimal.
g. Alokasi solidaritas yang menyangkut distribusi relasi antar
anggota keluarga. Suami memberikan izin dan mendukung
istrinya untuk bekerja, bahkan sebagian suami ada yang
membantu pekerjaan rumah tangga, sehingga istri tidak

144

Herien Puspitawati, “Konsepdan Teori Keluarga”, 7.

terlalu terbebani dengan kerja ganda. Oleh karena suami
mendukung dan kebutuhan ekonomi terpenuhi, sehingga
masalah istri sebagai pencari nafkah ini tidak menyebabkan
pertengkaran atau pertentangan antar anggota keluarga.
h. Alokasi ekonomi yang menyangkut distribusi barang dan
jasa antar anggota keluarga untuk mencapai tujuan
keluarga. Penghasilan istri tidak semata-mata milik istri,
akan tetapi juga dialokasikan untuk kebutuhan keluarga.
Suami dengan kemampuannya memberikan nafkah kepada
istri dan anaknya, kemudian istri membantu dengan
penghasilan yang dimiliki. Dengan begitu, kebutuhan
rumah tangga dapat terpenuhi.
i. Alokasi politik yang menyangkut distribusi kekuasaan
dalam keluarga. Dengan ikutnya istri mencari nafkah
tambahan, suami merasa terbantu dalam memenuhi nafkah
keluarga. Oleh karena itu, suami menjadi lebih menghargai
istrinya dan tidak menganggap remeh peran istrinya dalam
keluarga.
j. Alokasi integrasi dan ekspresi yaitu meliputi cara/ teknik
sosialisasi internalisasi maupun pelestarian nilai-nilai
maupun perilaku pada setiap anggota keluarga dalam
memenuhi tuntutan norma-norma yang berlaku. Hal ini
ditunjukkan

dengan

adanya

batasan-batasan

yang

ditetapkan oleh suami ketika istri bekerja, misalnya
pekerjaan yang dilakukan harus pekerjaan yang halal, istri
harus tetap memperhatikan anak dan keluarga serta dirinya
sendiri. Bekerja dalam koridor yang umumnya dilakukan
oleh perempuan dan tidak melanggar norma yang ada
dalam agama maupun masyarakat.
Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwasannya peran istri sebagai
pencari nafkah di Kelurahan Cokromenggalan membawa dampak terhadap
relasi suami istri berupa munculnya rasa saling memahami dan
menghargai antara suami dan istri. Selain itu, hal ini juga meminimalisir
adanya pertengkaran yang muncul akibat masalah ekonomi. Dalam teori
Fungsional Struktural hal tersebut dapat menambah keharmonisan
keluarga. Namun pengecualian untuk masalah ibu Desi dan bapak Veri,
peran istri sebagai pencari nafkah ini berdampak negatif berupa
munculnya

pertengkaran.

Menurut

teori

Fungsional

Struktural

pertengkaran tersebut menyebabkan kurang harmonisnya hubungan suami
istri.

BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari penelitian terhadap peran ganda wanita dalam keluarga ini, dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Praktik

istri

sebagai

pencari

nafkah

tambahan

di

Kelurahan

Cokromenggalan menurut Islam diperbolehkan karena tidak menyebabkan
istri lalai terhadap kewajibannya dalam keluarga dan juga membawa
manfaat bagi dirinya dan juga keluarganya. Kecuali untuk kasus tertentu
seperti yang dialami oleh ibu Desi menurut hukum Islam dilarang, karena
menyebabkan ia lalai dengan kewajibannya. Sedangkan menurut
Fungsional Struktural peran istri sebagai pencari nafkah tambahan di
Kelurahan Cokromenggalan fungsional terhadap penghasilan keluarga dan
masyarakat. Khusus untuk permasalahan ibu Desi, perannya sebagai
pencari nafkah tambahan tidak fungsional terhadap keluarganya.
2. Dampak istri sebagai pencari nafkah tambahan terhadap relasi suami istri
di Kelurahan Cokromenggalan menurut hukum Islam antara lain
menumbuhkan rasa saling menghargai dan saling membutuhkan antara
suami dan istri. Hal ini sesuai dengan aturan hukum Islam. Namun, khusus
untuk ibu Desi menyebabkan dampak kurang harmonisnya relasi suami
istri berupa pertengkaran. Menurut hukum Islam hal tersebut harus
dihindari. Sedangkan menurut Fungsional Struktural dampak istri sebagai
pencari nafkah tambahan di Kelurahan Cokromenggalan antara lain

munculnya rasa saling memahami dan menghargai antara suami dan istri.
Dalam teori Fungsional Struktural hal tersebut dapat menambah
keharmonisan keluarga. Namun untuk masalah ibu Desi dan bapak Veri,
peran istri sebagai pencari nafkah tambahan berdampak negatif berupa
pertengkaran. Menurut teori Fungsional Struktural pertengkaran tersebut
menyebabkan kurang harmonisnya hubungan suami istri.
B. SARAN
Bagi para istri yang bekerja harus lebih pandai dalam mengatur waktu,
sehingga anak dan keluarga tidak merasa dinomorduakan. Pada waktu hari
libur bekerja, para ibu lebih baik mengutamakan berkumpul dengan keluarga
agar komunikasi antara suami, istri, dan anak bisa terjalin dengan baik.
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