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ABSTRAK 

Machsuroh, Farichatul. 2018, “ Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama Dalam 

Keluarga (Studi Kasus Di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo)”, Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: 

Dr. Abid Rohmanu, MHI. 

Kata Kunci: Nafkah, Peran, Keluarga. 

Permasalahan dalam kehidupan modern sekarang telah menyebabkan 

terjadinya banyak perubahan peran dan fungsi dalam tatanan masyarakat, 

khususnya pada kehidupan berumah tangga. Mengenai masalah ekonomi dalam 

keluarga, karena tuntutan pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta suami yang 

tidak mampu memenuhi nafkah kebutuhan keluarga menyebabkan banyak istri 

yang memilih untuk bekerja. Hal ini menyebabkan terjadinya keterbalikan peran 

serta fungsi dalam rumah tangga, dimana istri bekerja mencari nafkah keluarga 

sedangkan suami mengurus rumah.  

Di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo  terdapat 

fenomena kehidupan rumah tangga yang menarik untuk diteliti. Dalam hal ini 

penulis melihat dan mengamati bahwa ada beberapa keluarga di daerah tersebut 

yang sebagain dari mereka para istri berperan sebagai pencari nafkah utamanya 

dalam keluarga mereka, sementara suaminya di rumah menggantikan tugas 

istrinya.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok 

tertentu, dimana peneliti terjun langsung pada masalah yang diteliti. Sifat 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menguraikan atau 

menggambarkan apa adanya data hasil penelitian yang berupa data dari 

wawancara maupun data yang penulis peroleh, selanjutnya dilakukan analisis 

kemudian dijelaskan. Pendekatan yang  digunakan adalah pendekatan  normatif 

dan sosiologi, normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan tolak ukur agama 

seperti dalil al-Qur’an dan perundang-undangan hukum Islam. Sosiologi yaitu 

menggunakan teori perubahan sosial struktural fungsionalisme yang dikaitkan 

dengan teori evolusi dan nafkah dalam pandangan sosiologi. 

Adapun hasil analisis yang penulis lakukan bahwasannya faktor utama 

yang mendorong pertukaran peran dalam pencarian nafkah adalah karena tirhimpit 

ekonomi, penghasilan suami yang kurang mencukupinya serta adanya implikasi 

dari budaya TKW. Tentunya ketika suami istri saling bertukar peran, akan ada 

dampak yang muncul, dampak tersebut diantaranya adalah istri tidak mau 

melayani suami, tidak memiliki waktu luang untuk keluarga dan istri akan 

berperilaku semena-mena kepada suami. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Membina sebuah  rumah tangga memang bukan hanya untuk saling 

menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena 

pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata.
1
 Ketika 

memutuskan menikah, maka seorang pria harus siap dengan tanggung 

jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Mereka berkewajiban 

memastikan kebutuhan wanita yang dinikahinya agar tercukupi.  

Di dalam pernikahan terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar 

bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah 

merupakan salah satu hak istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami 

terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat 

tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita 

itu kaya.
2
 

Namun, dengan hal tersebut bukan serta merta istri boleh menuntut 

nafkah yang banyak kepada suaminya. Akan tetapi disesuaikan dengan 

keadaan umum yang diterima kalangan para istri, tanpa berlebih-lebihan 

ataupun pelit, sesuai dengan kesanggupannya dalam keadaan mudah, susah, 

ataupun pertengahan.  

                                                             
1
 Mardani,  Hukum perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011),  4. 
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan Pasal 3 Tentang  “Dasar-Dasar Perkawinan” (Semarang: 

Gramedia Press, 2014), 335. 
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Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam 

adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya 

namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri 

tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. 

Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai 

yang ideal tadi. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama 

lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu 

dengan manusia yang lain juga berbeda, oleh karena itu, wajar bila pada suatu 

waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak 

menyandang posisi sebagai pemimpin.
3
 Dan laki-laki lebih kuat dari pada 

perempuan, sehingga wajar apabila laki-laki melakukan pekerjaan di luar 

rumah untuk menghidupi keluarganya.  

Namun pada saat ini banyak terjadi fenomena mengenai pertukaran 

peran antara suami dan istri yang ditandai dengan sebagian besar tugas rumah 

tangga yang seharusnya dikerjakan oleh para istri kini bergeser menjadi 

pekerjaan suami. Dan begitu sebaliknya, istri yang seharusnya mengurus 

pekerjaan rumah tangga, namun dia harus bekerja untuk mencukupi 

kebutuhan rumah tangganya. Hal ini diperkuat dengan  hasil penelitian di 

Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang menyatakan 

bahwa meningkatnya jumlah istri yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan 

rumah tangganya.  

                                                             
3 Hasan Ayyub,  Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001),  443.  
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Perubahan-perubahan pada kehidupan masyarakat akan tampak 

setelah tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dapat 

dibandingkan dengan tatanan dan kehidupan masyarakat yang baru. Karena 

kebutuhan hidup manusia maka kehidupan sosial dapat bergerak dinamis 

antara lain ditandai oleh adanya perubahan nilai yang lama menjadi nilai yang 

baru. 

Secara keseluruhan pembahasan fakta-fakta di atas menyatakan bahwa 

perubahan peran antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya revitalisasi keluarga yang 

disebabkan oleh perubahan atau pertukaran peran antara suami-istri yang ada 

dalam sebuah keluarga dan fenomena tersebut memang sudah dianggap 

sebagai suatu kewajaran yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman 

dari era pra-modern hingga saat ini. 

Bagi seorang suami memberi nafkah kepada istrinya ini merupakan 

kewajiban yang paling pokok baginya. Sementara bagi sang istri, pemberian 

nafkah itu adalah hak yang mesti harus diterimanya. Keharmonisan dan 

kebahagiaan dalam rumah tangga suami istri tersebut akan dapat dicapai jika 

dalam pemberian nafkah tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Dengan tidak dikurang-kurangi atau juga dengan diiringi dengan adanya rasa 

bakhil atau pelit. 
4
 

Namun bagaimana dengan ketentuan agama Islam. Yang di dalamnya 

sudah mengatur mengenai berbagai ketentuan-ketentuan dalam berkeluarga. 

                                                             
4 Ilham Abdullah, Kado Buat Mempelai (Yogyakarta: Absolut, 2004), 340.  
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Salah satu ketentuannya adalah mengenai kewajiban seorang suami untuk 

memberi nafkah untuk istri dan anaknya, sebagaimana yang dijelaskan pada 

Q.S. al-T{>ala>q ayat 5: 

ًسا  ِل ُيُذ ْن ِل ْن  ُذ وَس َس ٍة   مِّنْن وَس َستِلهِل  َسمَسنْن قُذدِلرَس عَسلَس هِل رِلزْنقُذهُذ فُيَسلْن ُيُذ ْن ِل ْن ِمِلَّآءَساتَساهُذ اهللُذ الَس يُذكَسلِّفُذ اهللُذ نُيَس ْن
رًا رٍة عُذسْن  إِلالَّ مَسآءَساتَساهَسا وَس َسجْن َسلُذ اهللُذ بُيَس ْندَس عُذسْن

Artinya:  “Hendaklah orang yang  mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan  Allah 

kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang 

melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan 

kepadanya.” (At-T{hala>q: 7).
5
 

Islam telah mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, 

karena sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah sang istri terikat dan 

menjadi hak penuh suaminya sehingga sang suami dapat bersenang-senang 

dengannya secara terus menerus. Sementara itu, sang istri diwajibkan untuk 

menaati suaminya, tinggal di rumah, mengatur segala urusan rumah tangga, 

mengasuh anak-anak dan mendidik mereka. Sedangkan suami diwajibkan 

untuk mencukupi segala keperluannya dan memberinya nafkah selama 

pernikahan antara keduanya tetap berlangsung, tidak ada nusyuz atau sebab-

sebab tertentu yang membatalkan kewajiban menafkahi.
6
 

Dalam sebuah keluarga, memang yang memiliki kewajiban untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah laki-laki. Namun dengan adanya 

emansipasi yang didengungkan di zaman sekarang, telah menggeser peran 

utama seorang wanita atau bahkan istri. Dimana para wanita (istri) lebih 

                                                             
5 al-Qur’an, 65: 7. 
6 Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, Suami Istri Berkarakter Surgawi, (Jakarta: 

Pustaka  Al-Kautsar, 2007), 183.  
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banyak yang menghabiskan waktu dengan kesibukannya bekerja atau berkarir 

untuk membantu suami atau hanya sekedar mencari kesibukan semata. 

Seperti yang terjadi di Sukorejo Ponorogo ini, mayoritas masyarakatnya baik  

laki-laki maupun perempuan sama-sama bekerja. Istri bekerja untuk 

membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun dari 

sekian banyaknya suami dan istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

rumah tangganya, ternyata ada beberapa rumah tangga yang menjadi tulang 

punggung dalam keluarga tersebut adalah istrinya, meskipun suami dan istri 

sama-sama bekerja namun pendapatan istri lebih banyak dari pada 

pendapatan suami.  

Pada zaman dahulu di Desa Lengkong Sukorejo Ponorogo dalam 

memenuhi nafkah keluarganya, para suami bekerja keras demi tercukupinya 

kebutuhan keluarga dan istri di rumah menjadi ibu rumah tangga yang 

mengurus rumah dan mendidik anaknya.
7
 Namun, dengan adanya 

perkembangan zaman ini pola pemenuhan nafkah dalam keluargapun juga 

ikut bergeser. Tentunya pergeseran tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa 

sebab dan juga menimbulkan dampak bagi kehidupan keluarga tersebut.  

Karena sekarang ini laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, 

maka banyak istri di Desa Lengkong Sukorejo Ponorogo ini yang bekerja di 

luar rumah untuk membantu ekonomi suami atau bahkan mereka bekerja 

karena menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Yang akibatnya suami 

                                                             
7 Asrori, Hasil Wawancara, 13 Mei 2018. 
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menjadi malas menjadi tulang punggug dalam keluarga. Karena mereka 

sama-sama mencukupi kebutuhan bersama.
8
 

Situasi dan keadaan yang demikian sulit bagi istri karena menuntut 

pihak istri untuk bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. 

Karena suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian yang 

mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan sebagian 

dari mereka memang enggan untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi 

kebutuhan keluarganya. Dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari 

mereka yang bekerja apa saja demi menghidupi keluarganya. Pekerjaan yang 

mereka lakukan sesuai dengan kemampuan mereka sendiri.  Seperti di Desa 

Lengkong Sukorejo Ponorogo ini, banyak para istri yang bekerja untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-harinya sebagai karyawan, membuka warung, 

berdagang dan juga bertani.  

Ketika wanita bekerja, maka tidak serta-merta permasalahan keluarga 

hilang, namun dapat dimungkinkan timbulnya persoalan baru yang lebih 

rumit dan krusial serta berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga 

karena apabila wanita bekerja, maka tugasnya menjadi lebih berat. Karena itu 

penulis tertarik dengan masalah tersebut, maka penulis ingin mengkaji 

tentang hal tersebut dan penulis memberi judul skripsi : “Pertukaran Peran 

Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Lengkong 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”. 

 

                                                             
8 Rusmini, Hasil Wawancara, 20 April 2018. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan terlebih 

dahulu maka adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apa faktor yang melatarbelakangi istri lebih berperan dalam pencarian 

nafkah di Desa Lengkong Sukorejo Ponorogo? 

2. Bagaimana dampak dari pertukaran peran suami istri yang terjadi pada 

masyarakat Desa Lengkong Sukorejo Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Skripsi yang penulis susun akan mengkaji dimensi sosial agama yang 

dalam penulisannya akan difokuskan terhadap masalah pertukaran peran istri 

sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Adapun tujuan yang di 

harapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang 

melatarbelakangi istri lebih berperan dalam pencarian nafkah di Desa 

Lengkong Sukorejo Ponorogo 

2. Penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang dampak yang muncul 

setelah  terjadinya peertukaran antara sumi istri di Desa Lengkong 

Sukorejo Ponorogo.  

D. Manfaat Penelitian  

Secara teoritis, hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi 

pembaca untuk dapat memberikan suatu manfaat terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan. Khususnya yang berkenaan dengan masalah nafkah 

menurut hukum Islam dan juga tentang perubahan peran.  
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Manfaat secara praktis, diharapkan peneliti dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan mengenai realita kehidupan rumah tangga yang mana peran 

istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Lengkong 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

E. Telaah Pustaka  

Skripsi karya Luthfiana dengan judul skripsi “Istri Yang Bekerja 

Membantu Memberi Nafkah Keluarga (Perspektif Hukum Islam)”. Skripsi ini 

menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap kedudukan istri 

sebagai penanggung jawab nafkah dalam keluarga adalah diperbolehkan 

dalam keadaan suami sedang sakit, sehingga tidak sanggup bekerja mencari 

nafkah. Apabila suami dalam keadaan sehat dan normal, maka istri bisa 

menjadi penanggung jawab nafkah keluarga dengan syarat harus ada prinsip 

rela atas dasar musyawarah antara anggota keluarga. Dan harta hasil usaha 

istri adalah milik istri sepenuhnya, dan ia berhak untuk melakukan perbuatan 

hukum terhadap hartanya, baik berupa s{adaqah maupun hadiah.
9
 

Skripsi karya Na’am Bashori dengan judul skripsi “Nafkah Isteri 

Terhadap Suami (Studi Pemikiran Ibn H{azm  Dalam Kitab al-Muh{alla>)”. 

Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan Ibn H{azm, bahwa pada dasarnya 

setiap suami itu wajib memberi nafkah kepada isterinya sebatas 

kemampuannya. Apabila dia tidak mampu sama sekali, maka dia dibebaskan 

dari tanggung jawab tersebut. Menurut beliau bagi suami yang tidak mampu 

menafkahi dirinya sendiri, sedangkan istrinya kaya, maka istri itu dibebani 

                                                             
9 Luthfiana, “Istri Yang Bekerja Membantu Memberi Nafkah Keluarga (Perspektif 

Hukum Islam)”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2006), 77. 
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untuk memberikan nafkah kepada suaminya dan isteri boleh memintanya 

kembali. Adapun batasan pemberian nafkah isteri yang kaya terhadap suami 

yang miskin adalah pada kebutuhan yang daruri. Secara faktual bisa 

digambarkan, bila isteri makan, maka ia harus memberi makan suaminya, bila 

ia berpakaian, maka ia pun harus memberi pakaian kepada suaminya, 

demikian seterusnya pada hal-hal yang primer. Pemikiran Ibn H{azm tentang 

nafkah isteri terhadap suami dipengaruhi oleh latar belakang pemahamannya 

terhadap nass dan latar belakang sosial pada saat itu. Menurut Ibn H{azm, 

ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah isteri tidak dapat 

dijadikan alasan untuk memisahkan keduanya.
10

 

Skripsi Imam Suyono dengan judul skripsi “Tinjauan  Hukum Islam 

Terhadap Perubahan Peranan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga 

(Tinjauan Hukum Islam Terhadap perubahan Peranan Istri Sebagai Pencari 

Nafkah Keluarga)”. Skripsi ini menjelaskan tentang ketentuan hukum Islam 

yang membolehkan istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga jika suami 

sedang sakit parah. Dan istri dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan 

bekerja yang sesuai dengan kodratnya dan dengan kemampuan sendiri. Akan 

tetapi, jika istri tidak mampu bekerja, maka istri boleh mengajukan gugat 

cerai yang tujuannya agar dirinya dan anaknya tidak terlantar hidupnya.
11

 

                                                             
10 Na’am Bashori, “Nafkah Isteri Terhadap Suami: (Studi Pemikiran Ibn H{azm  dalam 

Kitab al-Muh{alla>),” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2007), 77.  
11

 Imam Suyono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peranan Istri Sebagai 

Pencari Nafkah Keluarga: (Studi Kasus di Desa Karanglo Kidul Jambon Ponorogo),” Skripsi  

(Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), 59.  
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Skripsi Kayyis Fithri Ajhuri dengan judul skripsi “Studi Kritis Tenaga 

Kerja Wanita (Perspektif Hukum Islam)”. Skripi ini menjelaskan tentang izin 

suami kepada istrinya untuk pergi menjadi TKW di luar negeri dalam waktu 

yang lama dalam Islam diharamkan jika suami masih mampu mencukupi dan 

memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan apabila suami bener-benar tidak 

mampu untuk mencukupi nafkah keluarga maka izin suami terhadap isterinya 

tersebut dihukumi mubah. Istri yang pergi menjadi TKW dan meninggalkan 

kewajibannya dalam rumah tangga atas persetujuan suami dalam Islam 

hukumnya makruh karena madarat yang dihadapi TKW jauh lebih besar dari 

pada manfaatnya bagi dirinya sendiri maupun keluarganya, meskipun ada 

sebagian TKW yang bekerja di luar negeri dalam keadaan aman. Bagi TKW 

yang bekerja di luar negri untuk mencari harta yang bersifat tersier dalam 

silam diharamkan dan apabila TKW tersebut benar-benar terpaksa untuk 

bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangganya maka 

hukumnya makruh, karena calon TKW tersebut telah mengetahui akan 

bahaya yang mungkin saja mereka alami.
12

 

Skripsi Vivin Hastin Shubata dengan judul skripsi “Dampak Isteri 

Bekerja Terhadap Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum 

Islam (Studi Kasus  Di Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo”. Skripsi ini menjelaskan tentang dengan adanya penghasilan isteri 

yang lebih besar di lingkungan masyarakat Desa Kemuning Sambit Ponorogo 

ini, isteri menjadi penguasa dalam rumah tangga akibatnya rumah tangga 

                                                             
12 Kayyis Fithri Ajhuri, “Studi Kritis Tenaga Kerja Wanita: (Perspektif Hukum Islam),” 

Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2006), 100.  
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tidak harmonis karena isteri merasa berkuasa dan mengatur semua urusan 

rumah tangga. Akan tetapi, ada juga rumah tangga yang tetap harmonis walau 

pengahasilan isteri lebih besar dari suami karena adanya saling menghargai 

antara suami dan isteri baik dalam penghasilan dan lain-lain.
13

 

Skripsi Fitroh dengan judul “Kedudukan Isteri Sebagai Wanita Karir 

Menurut Shaykh Muhammad Yu>suf Al-Qord{a>wi>”. Skripsi ini menjelaskan 

tentang akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya kebebasan istri 

berkarir, maksudnya karirnya seorang istri yang tidak sampai meninggalkan 

kewajiban-kewajiban terhadap suami, anak-anaknya, rumah tangganya. 

Menurut Muhammad Yu>suf Qarda>wi> ada beberapa macam diantaranya 

adalah harta gono gini, hak nafkah istri, siapa yang berkewajiban memberi 

nafkah pada anak-anaknya, dan hak waris.
14

 

Skripsi Kusnur Riwayati dengan judul skripsi “Analisis Terhadap 

Peran Istri Dalam Pemenuhan Kebutuhan Nafkah Keluarga”. Skripsi ini 

menjelaskan tentang para istri yang memiliki tanggung jawab sebagai 

pemenuh kebutuhan ekonomi tersebut tetap dapat melakukan perannya 

didalam keluarga seperti mengurus rumah tangga, mendidik anak-anaknya, 

melayani suami, mengatur nafkah pemberian suami dan menjaga nama baik 

keluarga dimata masyarakat meskipun terdapat kekurangan-kekurangan 

dibanding dengan istri yang hanya fokus mengurus rumah tangga, seperti 

contohnya istri yang bekerja tidak dapat sepenuhnya berkativitas bersama 

                                                             
13

  Vivin Hastin Shubata, “Dampak Istreri Bekerja Terhadap Kepemimpinan dalam 
Rumah Tangga Persepektif Hukum Islam: (Studi Kasus di Desa Kemuning Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo), Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011), 64. 
14 Fitroh, “Kedudukan Istri Sebagai Wanita Karir Menurut Shaykh Muhammad Yu>suf Al-

Qord{a>wi>”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2005), 79.  
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anak-anaknya dan juga memiliki intensitas mengurus keluarga yang relatif 

tidak sama dengan istri yang tidak bekerja.
15

 

Skripsi Yazid Hamdan Ilfani dengan judul skripsi “Analisa Hukum 

Islam Terhadap Istri Yang Bekerja Ke Luar Negeri (Studi Kasus di 

Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo)”. Skripsi ini berisi tentang 

pandangan hukum Islam mengenai istri yang bekerja menjadi Tenaga Kerja 

Wanita (TKW) di kelurahan Beduri tidak dibenarkan oleh agama. Karena dari 

pendapat para ulama dan para tokoh agama yang faham mengenai hukum 

Islam, bahwa para istri yang bekerja ke luar negeri  di kelurahan Beduri 

Ponorogo beralasan untuk memenuhi kebutuhan tambahannya dan 

memperkaya diri.
16

 

Skripisi-skripsi di atas membicarakan tentang pandangan hukum 

Islam dan ulama’  tentang istri yang bekerja untuk memenuhi nafkah 

keluarga. Dalam hal kemiripan, skripsi ini lebih cenderung sama dengan 

skripsi yang telah ditulis oleh Imam Suyono, dalam skripsi tersebut juga 

membahas tentang perubahan peran istri sebagai pencari nafkah utama yang 

ditinjau dari hukum Islam.  Perbedaannya dengan skripsi yang akan penulis 

tulis ini adalah tentang pertukaran peran istri sebagai pencari nafkah utama 

dalam keluarganya yang meneliti faktor yang menyebabkan terjadinya 

pertukaran peran tersebut dan dampak yang muncul karena pertukaran peran 

tersebut.  

                                                             
 
15

 Kusnur Riwayati, “Analisis Terhadap Peran Istri Dalam Pemenuhan Kebutuhan 

Nafkah Keluarga,” Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2006), 9. 
16 Yazid Hamdan Ilfani, “Analisa Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja Ke Luar 

Negeri: (Studi Kasus di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo),” Skripsi (Ponorogo: IAIN 

Ponorogo,  2017),  64.  
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun 

pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang 

menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati,
17

 dimana data-

data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-

kata, gambar, dan bukan angka-angka.
18

  

Jadi dalam penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin 

menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil 

masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah 

penelitian. Yakni, menggali sebab terjadinya pertukaran peran antara 

suami istri mengenai pencarian nafkah utama dalam keluarga di Desa 

Lengkong Sukorejo Ponorogo  serta dampak apa yang muncul setelah 

terjadinya pertukaran peran tersebut.  

Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara 

dengan beberapa informan, yang mana informan dalam penelitian ini 

adalah istri yang menjadi tulang punggung dalam keluarga beserta 

suaminya dan juga tokoh masyarakat yang mengetahui dinamikapencarian 

nafkah di Desa Lengkong dan juga fenomena pertukaran peran yang telah 

                                                             
17 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

1999), 3.  
18 Ibid., 6. 
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terjadi sekarang ini. Dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan 

menggunakan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan 

yang diambil dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari 

lapangan dengan konsep baik dari buku, makalah, internet ataupun dari 

sumber yang lain.  

2. Kehadiran Peneliti  

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan 

keseluruhan skenarionya.
19

 Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus 

pengumpulan data, sedangkan istrumen yang lain sebagai penunjang. 

Dalam hal ini peneliti sebagai pengamat partisipan untuk meneliti 

perubahan peran yang terjadi di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo yang terjadi karena istri berperan sebagai tulang 

punggung keluarga.  

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih dikarenakan ditemukan 

permasalahan yang sesuai dengan apa yang hendak diketahui. Disini 

terdapat wanita-wanita pekerja baik sebagai pencari nafkah utama 

keluarganya maupun hanya sekedar menambah penghasilan suami yang 

dapat dijadikan sebagai informan dalam melakukan penelitian ini. Selain 

                                                             
19 A. Chaedar Alwasih, Pokoknya Kualitatif  (Bandung: Pustaka Jaya, 2002), 117. 
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itu peneliti juga telah mengenal lokasi ini dengan baik sehingga dapat 

mempermudah proses penelitian. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang 

diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu obyek, data dapat berupa 

angka dan dapat pula merupakan lambang atau sifat. Beberapa macam 

data antara lain; data populasi dan data sampel, data observasi, data 

primer dan data sekunder.
20

 

b. Sumber Data  

Terdapat dua sumber data yang peneliti gunakan, yakni : 

1. Data primer, merupakan data yang berfungsi sebagai sumber 

pokok.
21

 Peneliti memperoleh data langsung dengan menggali dari 

sumber informasi (informan) dan dari catatan di lapangan yang 

relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini adalah data 

kongkrit tentang pertukaran peran yang terjadi pada keluarga di 

mana istri yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga yang 

diperoleh dari hasil pengamatan langsung dan pernyataan lisan dari 

para pihak suami maupun istri yang mana istri bekerja sebagai 

tulang punggung keluarganya. Dengan demikian sumber informan 

dalam penelitian ini adalah: 

a) Bapak Lamto dan Ibu Darmi (Pasangan suami istri) 

                                                             
20  Syafizal Helmi Situmorang, Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis (Medan: USU Press, 

2010), 1. 
21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 12. 
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b) Bapak Tukimin dan Ibu Rusmini (Pasangan suami istri) 

c) Bapak Sujari dan Ibu Yuliatin (Pasangan suami istri) 

d) Bapak Hari dan Ibu Harti (Pasangan suami istri) 

e) Bapak Firdaus dan Ibu Endang Wati (Pasangan suami istri) 

f) Bapak DM dan Ibu WT (Pasangan suami istri) 

2. Data sekunder, data sekunder merupakan sumber data pendukung 

atau pelengkap dari data primer dalam penelitian ini.
22

 Data 

sekunder yang digunakan penulis, meliputi: 

a) Buku penunjang mengenai kewajiban suami untuk menafkahi 

keluarga menurut Undang-Undang dan menurut hukum Islam . 

b) Buku penunjang mengenai kajian sosiologi tentang  struktural 

fungsional dan juga teori pertukaran peran.  

c) Wawancara dengan tokoh masyarakat mengenai pandangan 

mereka terhadap pencari nafkah utama dalam keluarga. Dengan 

demikian informan dalam penelitian ini adalah: 

1) Bapak K.H Ma’sum Rohman (Tokoh masyarakat) 

2) Bapak H. Asrori (Tokoh masyarakat) 

3) Bapak Khusnuddin (Tokoh masyarakat) 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

                                                             
22 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder) 

(Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 43. 
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data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti  tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
23

 

b. Observasi 

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, 

kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.
24

 Dalam 

hal ini peneliti mengamati secara langsung kegiatan istri yang bekerja 

sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya sedangkan suami di 

rumah. 

c. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya 

wawancara mendalam (depth interview). Wawancara kualitatif 

merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan 

informasi.
25

 Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian 

yang berlangsung secara lisan pandangan, bertatap muka mendengar 

langsung dari keterangan-keterangan
26

. Di mana seorang peneliti  

                                                             
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D  (Bandung: Alfabeta, 2005), 

224. 
24

 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), 165.  
25 Ibid., 175. 
26 Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian  (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 

83. 
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menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun dengan matang 

dan secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.
27

 

Metode ini disusun untuk memperoleh keterangan secara 

langsung tentang perubahan peran yang terjadi di Desa Lengkong 

Sukorejo Ponorogo. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Bapak 

Lamto, Bapak Hari, Bapak Sujari, Bapak Tukimin, Bapak Firdaus, 

Bapak DM, Bapak K.H Ma’sum Rohman, Bapak Khusnuddin, Bapak 

H. Asrori, Ibu Darmi, Ibu Rusmini, Ibu Endang Wati, Ibu Harti, Ibu 

Yuliatin dan Ibu WT.  

d. Dokumentasi  

Dokumen merupkaan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momental 

dari seseorang.
28

 Dokumentasi yang digunakan disini berupa monografi 

dan peta Desa Lengkong Sukorejo Ponorogo.  

6. Analisis Data  

Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah dengan 

mengikuti langkah-langkah berikut yang masih sangat bersifat umum, 

yakni reduksi data, display data, mengambil kesimpulan, dan verifikasi. 

a. Reduksi data 

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam 

bentuk uraian atau laporan yang terinci. Data yang direduksi memberi 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga 

                                                             
27 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), 72. 
28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 240. 
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mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila 

diperlukan. 

b. Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data 

dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. 

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi 

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses 

analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari 

data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari 

hubungan, persamaan, atau perbedaan.
29

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam bagian ini peneliti haru mempertegas teknik apa yang 

digunakan dalam mengadakan pengecekan keabsahan data yang 

ditemukan. Berikut beberapa teknik pengecekan keabsahan data dalam 

proses penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Perpanjangan keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu 

                                                             
29

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 247. 
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singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada 

latar penelitian.  

b. Pengamat yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang dicari. Jadi kalau perpanjangan 

keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan 

menyediakan kedalaman. 

c. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.  

d. Pemeriksaan sejawat 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara 

atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan 

rekan-rekan sejawat.
30

 

 

 

 

 

                                                             
30

  Ibid., 175. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke 

dalam lima bab, yang masing-masing babnya terdapat sub bab.  

Bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan gambaran 

mengenai topik penelitian yang hendak disajikan oleh penulis. Pada bab ini 

berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan tentang alasan 

peneliti meneliti fenomena yang telah terjadi di Desa lengkong Sukorejo 

Ponorogo yaitu mengenai pertukaran peran pencarian nafkah utama dalam 

keluarga. Tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan mengenai tujuan 

dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Kajian pustaka, pada bagian ini 

peneliti memberikan informasi mengenai tulisan-tulisan atau penelitian-

penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan yang akan peneliti 

lakukan. Metode penelitian, pada bagian ini peneliti menjelaskan beberapa 

metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. Sistematika 

pembahasan, bagian ini menjabarkan bab-bab yang akan dibahas pada 

keseluruhan skripsi, merupakan bagian awal untuk mempermudah pembaca.  

Bab kedua adalah pemaparan teori. Pada bab ini penulis mengutarakan 

teori apa saja yang akan digunakan penulis dalam memaparkan data. Teori 

yang akan digunakan penulis adalah yang berkaitan tentang nafkah, peran 

suami istri dalam keluarga dan teori pertukaran peran. Urgensi dari bab ini 

adalah untuk memperoleh pemahaman tentang nafkah dalam sudut pandang 

hukum Islam dan pandangan sosiologi mengenai pertukaran peran.  
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Bab ketiga, pada bagian ini penulis menguraikan tentang faktor yang 

melatar belakangi terjadinya pergeseran peran suami istri pada masyarakat 

Desa Lengkong dan setelah itu penulis menguraikan dampak yang muncul 

setelah terjadinya pertukaran peran suami istri dalam rumah tangga.  

Bab keempat, bab ini merupakan analisis mengenai faktor yang 

melatarbelakangi istri lebih berperan untuk mencari nafkah serta analisa 

mengenai dampak yang muncul setelah istri bekerja sebagai pencari nafkah 

utama dalam keluarganya tersebut.  

Bab kelima, bagian ini berisi penutup yang memuat kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran yang 

berhubungan dengan penelitian sebagai masukan-masukan untuk berbagai 

pihak yang berkaitan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

H. Latar Belakang Masalah 

Membina sebuah  rumah tangga memang bukan hanya untuk saling 

menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena 

pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata.
31

 

Ketika memutuskan menikah, maka seorang pria harus siap dengan tanggung 

jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Mereka berkewajiban 

memastikan kebutuhan wanita yang dinikahinya agar tercukupi.  

Di dalam pernikahan terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar 

bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah 

merupakan salah satu hak istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami 

terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat 

tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita 

itu kaya.
32

 

Namun, dengan hal tersebut bukan serta merta istri boleh menuntut 

nafkah yang banyak kepada suaminya. Akan tetapi disesuaikan dengan 

keadaan umum yang diterima kalangan para istri, tanpa berlebih-lebihan 

ataupun pelit, sesuai dengan kesanggupannya dalam keadaan mudah, susah, 

ataupun pertengahan.  

                                                             
31

 Mardani,  Hukum perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011),  4. 
32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan Pasal 3 Tentang  “Dasar-Dasar Perkawinan” (Semarang: 

Gramedia Press, 2014), 335. 
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Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam 

adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya 

namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri 

tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. 

Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai 

yang ideal tadi. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama 

lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu 

dengan manusia yang lain juga berbeda, oleh karena itu, wajar bila pada suatu 

waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak 

menyandang posisi sebagai pemimpin.
33

 Dan laki-laki lebih kuat dari pada 

perempuan, sehingga wajar apabila laki-laki melakukan pekerjaan di luar 

rumah untuk menghidupi keluarganya.  

Namun pada saat ini banyak terjadi fenomena mengenai pertukaran 

peran antara suami dan istri yang ditandai dengan sebagian besar tugas rumah 

tangga yang seharusnya dikerjakan oleh para istri kini bergeser menjadi 

pekerjaan suami. Dan begitu sebaliknya, istri yang seharusnya mengurus 

pekerjaan rumah tangga, namun dia harus bekerja untuk mencukupi 

kebutuhan rumah tangganya. Hal ini diperkuat dengan  hasil penelitian di 

Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang menyatakan 

bahwa meningkatnya jumlah istri yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan 

rumah tangganya.  

                                                             
33 Hasan Ayyub,  Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001),  443.  
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Perubahan-perubahan pada kehidupan masyarakat akan tampak 

setelah tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dapat 

dibandingkan dengan tatanan dan kehidupan masyarakat yang baru. Karena 

kebutuhan hidup manusia maka kehidupan sosial dapat bergerak dinamis 

antara lain ditandai oleh adanya perubahan nilai yang lama menjadi nilai yang 

baru. 

Secara keseluruhan pembahasan fakta-fakta di atas menyatakan bahwa 

perubahan peran antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya revitalisasi keluarga yang 

disebabkan oleh perubahan atau pertukaran peran antara suami-istri yang ada 

dalam sebuah keluarga dan fenomena tersebut memang sudah dianggap 

sebagai suatu kewajaran yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman 

dari era pra-modern hingga saat ini. 

Bagi seorang suami memberi nafkah kepada istrinya ini merupakan 

kewajiban yang paling pokok baginya. Sementara bagi sang istri, pemberian 

nafkah itu adalah hak yang mesti harus diterimanya. Keharmonisan dan 

kebahagiaan dalam rumah tangga suami istri tersebut akan dapat dicapai jika 

dalam pemberian nafkah tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Dengan tidak dikurang-kurangi atau juga dengan diiringi dengan adanya rasa 

bakhil atau pelit. 
34

 

Namun bagaimana dengan ketentuan agama Islam. Yang di dalamnya 

sudah mengatur mengenai berbagai ketentuan-ketentuan dalam berkeluarga. 

                                                             
34 Ilham Abdullah, Kado Buat Mempelai (Yogyakarta: Absolut, 2004), 340.  
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Salah satu ketentuannya adalah mengenai kewajiban seorang suami untuk 

memberi nafkah untuk istri dan anaknya, sebagaimana yang dijelaskan pada 

Q.S. al-T{>ala>q ayat 5: 

ًسا   ِل ُيُذ ْن ِل ْن  ُذ وَس َس ٍة مِّنْن وَس َستِلهِل  َسمَسنْن قُذدِلرَس عَسلَس هِل رِلزْنقُذهُذ فُيَسلْن ُيُذ ْن ِل ْن ِمِلَّآءَساتَساهُذ اهللُذ الَس يُذكَسلِّفُذ اهللُذ نُيَس ْن
رًا رٍة عُذسْن  إِلالَّ مَسآءَساتَساهَسا وَس َسجْن َسلُذ اهللُذ بُيَس ْندَس عُذسْن

Artinya:  “Hendaklah orang yang  mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan  Allah 

kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang 

melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan 

kepadanya.” (At-T{hala>q: 7).
35

 

Islam telah mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, 

karena sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah sang istri terikat dan 

menjadi hak penuh suaminya sehingga sang suami dapat bersenang-senang 

dengannya secara terus menerus. Sementara itu, sang istri diwajibkan untuk 

menaati suaminya, tinggal di rumah, mengatur segala urusan rumah tangga, 

mengasuh anak-anak dan mendidik mereka. Sedangkan suami diwajibkan 

untuk mencukupi segala keperluannya dan memberinya nafkah selama 

pernikahan antara keduanya tetap berlangsung, tidak ada nusyuz atau sebab-

sebab tertentu yang membatalkan kewajiban menafkahi.
36

 

Dalam sebuah keluarga, memang yang memiliki kewajiban untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah laki-laki. Namun dengan adanya 

emansipasi yang didengungkan di zaman sekarang, telah menggeser peran 

utama seorang wanita atau bahkan istri. Dimana para wanita (istri) lebih 

                                                             
35 al-Qur’an, 65: 7. 
36 Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, Suami Istri Berkarakter Surgawi, (Jakarta: 

Pustaka  Al-Kautsar, 2007), 183.  
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banyak yang menghabiskan waktu dengan kesibukannya bekerja atau berkarir 

untuk membantu suami atau hanya sekedar mencari kesibukan semata. 

Seperti yang terjadi di Sukorejo Ponorogo ini, mayoritas masyarakatnya baik  

laki-laki maupun perempuan sama-sama bekerja. Istri bekerja untuk 

membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun dari 

sekian banyaknya suami dan istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

rumah tangganya, ternyata ada beberapa rumah tangga yang menjadi tulang 

punggung dalam keluarga tersebut adalah istrinya, meskipun suami dan istri 

sama-sama bekerja namun pendapatan istri lebih banyak dari pada 

pendapatan suami.  

Pada zaman dahulu di Desa Lengkong Sukorejo Ponorogo dalam 

memenuhi nafkah keluarganya, para suami bekerja keras demi tercukupinya 

kebutuhan keluarga dan istri di rumah menjadi ibu rumah tangga yang 

mengurus rumah dan mendidik anaknya.
37

 Namun, dengan adanya 

perkembangan zaman ini pola pemenuhan nafkah dalam keluargapun juga 

ikut bergeser. Tentunya pergeseran tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa 

sebab dan juga menimbulkan dampak bagi kehidupan keluarga tersebut.  

Karena sekarang ini laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, 

maka banyak istri di Desa Lengkong Sukorejo Ponorogo ini yang bekerja di 

luar rumah untuk membantu ekonomi suami atau bahkan mereka bekerja 

karena menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Yang akibatnya suami 

                                                             
37 Asrori, Hasil Wawancara, 13 Mei 2018. 
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menjadi malas menjadi tulang punggug dalam keluarga. Karena mereka 

sama-sama mencukupi kebutuhan bersama.
38

 

Situasi dan keadaan yang demikian sulit bagi istri karena menuntut 

pihak istri untuk bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. 

Karena suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian yang 

mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan sebagian 

dari mereka memang enggan untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi 

kebutuhan keluarganya. Dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari 

mereka yang bekerja apa saja demi menghidupi keluarganya. Pekerjaan yang 

mereka lakukan sesuai dengan kemampuan mereka sendiri.  Seperti di Desa 

Lengkong Sukorejo Ponorogo ini, banyak para istri yang bekerja untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-harinya sebagai karyawan, membuka warung, 

berdagang dan juga bertani.  

Ketika wanita bekerja, maka tidak serta-merta permasalahan keluarga 

hilang, namun dapat dimungkinkan timbulnya persoalan baru yang lebih 

rumit dan krusial serta berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga 

karena apabila wanita bekerja, maka tugasnya menjadi lebih berat. Karena itu 

penulis tertarik dengan masalah tersebut, maka penulis ingin mengkaji 

tentang hal tersebut dan penulis memberi judul skripsi : “Pertukaran Peran 

Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Lengkong 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”. 

 

                                                             
38 Rusmini, Hasil Wawancara, 20 April 2018. 
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I. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan terlebih 

dahulu maka adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

3. Apa faktor yang melatarbelakangi istri lebih berperan dalam pencarian 

nafkah di Desa Lengkong Sukorejo Ponorogo? 

4. Bagaimana dampak dari pertukaran peran suami istri yang terjadi pada 

masyarakat Desa Lengkong Sukorejo Ponorogo? 

J. Tujuan Penelitian 

Skripsi yang penulis susun akan mengkaji dimensi sosial agama yang 

dalam penulisannya akan difokuskan terhadap masalah pertukaran peran istri 

sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Adapun tujuan yang di 

harapkan dalam penelitian ini adalah: 

3. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang 

melatarbelakangi istri lebih berperan dalam pencarian nafkah di Desa 

Lengkong Sukorejo Ponorogo 

4. Penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang dampak yang muncul 

setelah  terjadinya peertukaran antara sumi istri di Desa Lengkong 

Sukorejo Ponorogo.  

K. Manfaat Penelitian  

Secara teoritis, hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi 

pembaca untuk dapat memberikan suatu manfaat terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan. Khususnya yang berkenaan dengan masalah nafkah 

menurut hukum Islam dan juga tentang perubahan peran.  
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Manfaat secara praktis, diharapkan peneliti dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan mengenai realita kehidupan rumah tangga yang mana peran 

istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Lengkong 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

L. Telaah Pustaka  

Skripsi karya Luthfiana dengan judul skripsi “Istri Yang Bekerja 

Membantu Memberi Nafkah Keluarga (Perspektif Hukum Islam)”. Skripsi ini 

menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap kedudukan istri 

sebagai penanggung jawab nafkah dalam keluarga adalah diperbolehkan 

dalam keadaan suami sedang sakit, sehingga tidak sanggup bekerja mencari 

nafkah. Apabila suami dalam keadaan sehat dan normal, maka istri bisa 

menjadi penanggung jawab nafkah keluarga dengan syarat harus ada prinsip 

rela atas dasar musyawarah antara anggota keluarga. Dan harta hasil usaha 

istri adalah milik istri sepenuhnya, dan ia berhak untuk melakukan perbuatan 

hukum terhadap hartanya, baik berupa s{adaqah maupun hadiah.
39

 

Skripsi karya Na’am Bashori dengan judul skripsi “Nafkah Isteri 

Terhadap Suami (Studi Pemikiran Ibn H{azm  Dalam Kitab al-Muh{alla>)”. 

Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan Ibn H{azm, bahwa pada dasarnya 

setiap suami itu wajib memberi nafkah kepada isterinya sebatas 

kemampuannya. Apabila dia tidak mampu sama sekali, maka dia dibebaskan 

dari tanggung jawab tersebut. Menurut beliau bagi suami yang tidak mampu 

menafkahi dirinya sendiri, sedangkan istrinya kaya, maka istri itu dibebani 

                                                             
39 Luthfiana, “Istri Yang Bekerja Membantu Memberi Nafkah Keluarga (Perspektif 

Hukum Islam)”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2006), 77. 
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untuk memberikan nafkah kepada suaminya dan isteri boleh memintanya 

kembali. Adapun batasan pemberian nafkah isteri yang kaya terhadap suami 

yang miskin adalah pada kebutuhan yang daruri. Secara faktual bisa 

digambarkan, bila isteri makan, maka ia harus memberi makan suaminya, bila 

ia berpakaian, maka ia pun harus memberi pakaian kepada suaminya, 

demikian seterusnya pada hal-hal yang primer. Pemikiran Ibn H{azm tentang 

nafkah isteri terhadap suami dipengaruhi oleh latar belakang pemahamannya 

terhadap nass dan latar belakang sosial pada saat itu. Menurut Ibn H{azm, 

ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah isteri tidak dapat 

dijadikan alasan untuk memisahkan keduanya.
40

 

Skripsi Imam Suyono dengan judul skripsi “Tinjauan  Hukum Islam 

Terhadap Perubahan Peranan Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga 

(Tinjauan Hukum Islam Terhadap perubahan Peranan Istri Sebagai Pencari 

Nafkah Keluarga)”. Skripsi ini menjelaskan tentang ketentuan hukum Islam 

yang membolehkan istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga jika suami 

sedang sakit parah. Dan istri dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan 

bekerja yang sesuai dengan kodratnya dan dengan kemampuan sendiri. Akan 

tetapi, jika istri tidak mampu bekerja, maka istri boleh mengajukan gugat 

cerai yang tujuannya agar dirinya dan anaknya tidak terlantar hidupnya.
41

 

                                                             
40 Na’am Bashori, “Nafkah Isteri Terhadap Suami: (Studi Pemikiran Ibn H{azm  dalam 

Kitab al-Muh{alla>),” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2007), 77.  
41

 Imam Suyono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peranan Istri Sebagai 

Pencari Nafkah Keluarga: (Studi Kasus di Desa Karanglo Kidul Jambon Ponorogo),” Skripsi  

(Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), 59.  
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Skripsi Kayyis Fithri Ajhuri dengan judul skripsi “Studi Kritis Tenaga 

Kerja Wanita (Perspektif Hukum Islam)”. Skripi ini menjelaskan tentang izin 

suami kepada istrinya untuk pergi menjadi TKW di luar negeri dalam waktu 

yang lama dalam Islam diharamkan jika suami masih mampu mencukupi dan 

memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan apabila suami bener-benar tidak 

mampu untuk mencukupi nafkah keluarga maka izin suami terhadap isterinya 

tersebut dihukumi mubah. Istri yang pergi menjadi TKW dan meninggalkan 

kewajibannya dalam rumah tangga atas persetujuan suami dalam Islam 

hukumnya makruh karena madarat yang dihadapi TKW jauh lebih besar dari 

pada manfaatnya bagi dirinya sendiri maupun keluarganya, meskipun ada 

sebagian TKW yang bekerja di luar negeri dalam keadaan aman. Bagi TKW 

yang bekerja di luar negri untuk mencari harta yang bersifat tersier dalam 

silam diharamkan dan apabila TKW tersebut benar-benar terpaksa untuk 

bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangganya maka 

hukumnya makruh, karena calon TKW tersebut telah mengetahui akan 

bahaya yang mungkin saja mereka alami.
42

 

Skripsi Vivin Hastin Shubata dengan judul skripsi “Dampak Isteri 

Bekerja Terhadap Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum 

Islam (Studi Kasus  Di Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo”. Skripsi ini menjelaskan tentang dengan adanya penghasilan isteri 

yang lebih besar di lingkungan masyarakat Desa Kemuning Sambit Ponorogo 

ini, isteri menjadi penguasa dalam rumah tangga akibatnya rumah tangga 

                                                             
42 Kayyis Fithri Ajhuri, “Studi Kritis Tenaga Kerja Wanita: (Perspektif Hukum Islam),” 

Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2006), 100.  
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tidak harmonis karena isteri merasa berkuasa dan mengatur semua urusan 

rumah tangga. Akan tetapi, ada juga rumah tangga yang tetap harmonis walau 

pengahasilan isteri lebih besar dari suami karena adanya saling menghargai 

antara suami dan isteri baik dalam penghasilan dan lain-lain.
43

 

Skripsi Fitroh dengan judul “Kedudukan Isteri Sebagai Wanita Karir 

Menurut Shaykh Muhammad Yu>suf Al-Qord{a>wi>”. Skripsi ini menjelaskan 

tentang akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya kebebasan istri 

berkarir, maksudnya karirnya seorang istri yang tidak sampai meninggalkan 

kewajiban-kewajiban terhadap suami, anak-anaknya, rumah tangganya. 

Menurut Muhammad Yu>suf Qarda>wi> ada beberapa macam diantaranya 

adalah harta gono gini, hak nafkah istri, siapa yang berkewajiban memberi 

nafkah pada anak-anaknya, dan hak waris.
44

 

Skripsi Kusnur Riwayati dengan judul skripsi “Analisis Terhadap 

Peran Istri Dalam Pemenuhan Kebutuhan Nafkah Keluarga”. Skripsi ini 

menjelaskan tentang para istri yang memiliki tanggung jawab sebagai 

pemenuh kebutuhan ekonomi tersebut tetap dapat melakukan perannya 

didalam keluarga seperti mengurus rumah tangga, mendidik anak-anaknya, 

melayani suami, mengatur nafkah pemberian suami dan menjaga nama baik 

keluarga dimata masyarakat meskipun terdapat kekurangan-kekurangan 

dibanding dengan istri yang hanya fokus mengurus rumah tangga, seperti 

contohnya istri yang bekerja tidak dapat sepenuhnya berkativitas bersama 

                                                             
43

  Vivin Hastin Shubata, “Dampak Istreri Bekerja Terhadap Kepemimpinan dalam 
Rumah Tangga Persepektif Hukum Islam: (Studi Kasus di Desa Kemuning Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo), Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011), 64. 
44 Fitroh, “Kedudukan Istri Sebagai Wanita Karir Menurut Shaykh Muhammad Yu>suf Al-

Qord{a>wi>”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2005), 79.  
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anak-anaknya dan juga memiliki intensitas mengurus keluarga yang relatif 

tidak sama dengan istri yang tidak bekerja.
45

 

Skripsi Yazid Hamdan Ilfani dengan judul skripsi “Analisa Hukum 

Islam Terhadap Istri Yang Bekerja Ke Luar Negeri (Studi Kasus di 

Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo)”. Skripsi ini berisi tentang 

pandangan hukum Islam mengenai istri yang bekerja menjadi Tenaga Kerja 

Wanita (TKW) di kelurahan Beduri tidak dibenarkan oleh agama. Karena dari 

pendapat para ulama dan para tokoh agama yang faham mengenai hukum 

Islam, bahwa para istri yang bekerja ke luar negeri  di kelurahan Beduri 

Ponorogo beralasan untuk memenuhi kebutuhan tambahannya dan 

memperkaya diri.
46

 

Skripisi-skripsi di atas membicarakan tentang pandangan hukum 

Islam dan ulama’  tentang istri yang bekerja untuk memenuhi nafkah 

keluarga. Dalam hal kemiripan, skripsi ini lebih cenderung sama dengan 

skripsi yang telah ditulis oleh Imam Suyono, dalam skripsi tersebut juga 

membahas tentang perubahan peran istri sebagai pencari nafkah utama yang 

ditinjau dari hukum Islam.  Perbedaannya dengan skripsi yang akan penulis 

tulis ini adalah tentang pertukaran peran istri sebagai pencari nafkah utama 

dalam keluarganya yang meneliti faktor yang menyebabkan terjadinya 

pertukaran peran tersebut dan dampak yang muncul karena pertukaran peran 

tersebut.  

                                                             
 
45

 Kusnur Riwayati, “Analisis Terhadap Peran Istri Dalam Pemenuhan Kebutuhan 

Nafkah Keluarga,” Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2006), 9. 
46 Yazid Hamdan Ilfani, “Analisa Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja Ke Luar 

Negeri: (Studi Kasus di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo),” Skripsi (Ponorogo: IAIN 

Ponorogo,  2017),  64.  
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M. Metode Penelitian 

8. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun 

pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang 

menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati,
47

 dimana data-

data deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-

kata, gambar, dan bukan angka-angka.
48

  

Jadi dalam penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin 

menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil 

masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah 

penelitian. Yakni, menggali sebab terjadinya pertukaran peran antara 

suami istri mengenai pencarian nafkah utama dalam keluarga di Desa 

Lengkong Sukorejo Ponorogo  serta dampak apa yang muncul setelah 

terjadinya pertukaran peran tersebut.  

Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara 

dengan beberapa informan, yang mana informan dalam penelitian ini 

adalah istri yang menjadi tulang punggung dalam keluarga beserta 

suaminya dan juga tokoh masyarakat yang mengetahui dinamikapencarian 

nafkah di Desa Lengkong dan juga fenomena pertukaran peran yang telah 

                                                             
47 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

1999), 3.  
48 Ibid., 6. 
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terjadi sekarang ini. Dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan 

menggunakan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan 

yang diambil dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari 

lapangan dengan konsep baik dari buku, makalah, internet ataupun dari 

sumber yang lain.  

9. Kehadiran Peneliti  

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan 

keseluruhan skenarionya.
49

 Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus 

pengumpulan data, sedangkan istrumen yang lain sebagai penunjang. 

Dalam hal ini peneliti sebagai pengamat partisipan untuk meneliti 

perubahan peran yang terjadi di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo yang terjadi karena istri berperan sebagai tulang 

punggung keluarga.  

10. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih dikarenakan ditemukan 

permasalahan yang sesuai dengan apa yang hendak diketahui. Disini 

terdapat wanita-wanita pekerja baik sebagai pencari nafkah utama 

keluarganya maupun hanya sekedar menambah penghasilan suami yang 

dapat dijadikan sebagai informan dalam melakukan penelitian ini. Selain 

                                                             
49 A. Chaedar Alwasih, Pokoknya Kualitatif  (Bandung: Pustaka Jaya, 2002), 117. 
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itu peneliti juga telah mengenal lokasi ini dengan baik sehingga dapat 

mempermudah proses penelitian. 

11. Data dan Sumber Data 

c. Data 

Data didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang 

diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu obyek, data dapat berupa 

angka dan dapat pula merupakan lambang atau sifat. Beberapa macam 

data antara lain; data populasi dan data sampel, data observasi, data 

primer dan data sekunder.
50

 

d. Sumber Data  

Terdapat dua sumber data yang peneliti gunakan, yakni : 

1. Data primer, merupakan data yang berfungsi sebagai sumber 

pokok.
51

 Peneliti memperoleh data langsung dengan menggali dari 

sumber informasi (informan) dan dari catatan di lapangan yang 

relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini adalah data 

kongkrit tentang pertukaran peran yang terjadi pada keluarga di 

mana istri yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga yang 

diperoleh dari hasil pengamatan langsung dan pernyataan lisan dari 

para pihak suami maupun istri yang mana istri bekerja sebagai 

tulang punggung keluarganya. Dengan demikian sumber informan 

dalam penelitian ini adalah: 

g) Bapak Lamto dan Ibu Darmi (Pasangan suami istri) 

                                                             
50  Syafizal Helmi Situmorang, Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis (Medan: USU Press, 

2010), 1. 
51 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 12. 
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h) Bapak Tukimin dan Ibu Rusmini (Pasangan suami istri) 

i) Bapak Sujari dan Ibu Yuliatin (Pasangan suami istri) 

j) Bapak Hari dan Ibu Harti (Pasangan suami istri) 

k) Bapak Firdaus dan Ibu Endang Wati (Pasangan suami istri) 

l) Bapak DM dan Ibu WT (Pasangan suami istri) 

2. Data sekunder, data sekunder merupakan sumber data pendukung 

atau pelengkap dari data primer dalam penelitian ini.
52

 Data 

sekunder yang digunakan penulis, meliputi: 

d) Buku penunjang mengenai kewajiban suami untuk menafkahi 

keluarga menurut Undang-Undang dan menurut hukum Islam . 

e) Buku penunjang mengenai kajian sosiologi tentang  struktural 

fungsional dan juga teori pertukaran peran.  

f) Wawancara dengan tokoh masyarakat mengenai pandangan 

mereka terhadap pencari nafkah utama dalam keluarga. Dengan 

demikian informan dalam penelitian ini adalah: 

4) Bapak K.H Ma’sum Rohman (Tokoh masyarakat) 

5) Bapak H. Asrori (Tokoh masyarakat) 

6) Bapak Khusnuddin (Tokoh masyarakat) 

12. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 
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data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti  tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
53

 

b. Observasi 

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, 

kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.
54

 Dalam 

hal ini peneliti mengamati secara langsung kegiatan istri yang bekerja 

sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya sedangkan suami di 

rumah. 

c. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya 

wawancara mendalam (depth interview). Wawancara kualitatif 

merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan 

informasi.
55

 Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian 

yang berlangsung secara lisan pandangan, bertatap muka mendengar 

langsung dari keterangan-keterangan
56

. Di mana seorang peneliti  

                                                             
53 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D  (Bandung: Alfabeta, 2005), 

224. 
54

 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), 165.  
55 Ibid., 175. 
56 Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian  (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 
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menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun dengan matang 

dan secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.
57

 

Metode ini disusun untuk memperoleh keterangan secara 

langsung tentang perubahan peran yang terjadi di Desa Lengkong 

Sukorejo Ponorogo. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Bapak 

Lamto, Bapak Hari, Bapak Sujari, Bapak Tukimin, Bapak Firdaus, 

Bapak DM, Bapak K.H Ma’sum Rohman, Bapak Khusnuddin, Bapak 

H. Asrori, Ibu Darmi, Ibu Rusmini, Ibu Endang Wati, Ibu Harti, Ibu 

Yuliatin dan Ibu WT.  

d. Dokumentasi  

Dokumen merupkaan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momental 

dari seseorang.
58

 Dokumentasi yang digunakan disini berupa monografi 

dan peta Desa Lengkong Sukorejo Ponorogo.  

13. Analisis Data  

Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah dengan 

mengikuti langkah-langkah berikut yang masih sangat bersifat umum, 

yakni reduksi data, display data, mengambil kesimpulan, dan verifikasi. 

d. Reduksi data 

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam 

bentuk uraian atau laporan yang terinci. Data yang direduksi memberi 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga 
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mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila 

diperlukan. 

e. Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data 

dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. 

f. Mengambil kesimpulan dan verifikasi 

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses 

analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari 

data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari 

hubungan, persamaan, atau perbedaan.
59

 

14. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam bagian ini peneliti haru mempertegas teknik apa yang 

digunakan dalam mengadakan pengecekan keabsahan data yang 

ditemukan. Berikut beberapa teknik pengecekan keabsahan data dalam 

proses penelitian adalah sebagai berikut: 

e. Perpanjangan keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu 
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singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada 

latar penelitian.  

f. Pengamat yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang dicari. Jadi kalau perpanjangan 

keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan 

menyediakan kedalaman. 

g. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.  

h. Pemeriksaan sejawat 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara 

atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan 

rekan-rekan sejawat.
60
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N. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke 

dalam lima bab, yang masing-masing babnya terdapat sub bab.  

Bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan gambaran 

mengenai topik penelitian yang hendak disajikan oleh penulis. Pada bab ini 

berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan tentang alasan 

peneliti meneliti fenomena yang telah terjadi di Desa lengkong Sukorejo 

Ponorogo yaitu mengenai pertukaran peran pencarian nafkah utama dalam 

keluarga. Tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan mengenai tujuan 

dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. Kajian pustaka, pada bagian ini 

peneliti memberikan informasi mengenai tulisan-tulisan atau penelitian-

penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan yang akan peneliti 

lakukan. Metode penelitian, pada bagian ini peneliti menjelaskan beberapa 

metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. Sistematika 

pembahasan, bagian ini menjabarkan bab-bab yang akan dibahas pada 

keseluruhan skripsi, merupakan bagian awal untuk mempermudah pembaca.  

Bab kedua adalah pemaparan teori. Pada bab ini penulis mengutarakan 

teori apa saja yang akan digunakan penulis dalam memaparkan data. Teori 

yang akan digunakan penulis adalah yang berkaitan tentang nafkah, peran 

suami istri dalam keluarga dan teori pertukaran peran. Urgensi dari bab ini 

adalah untuk memperoleh pemahaman tentang nafkah dalam sudut pandang 

hukum Islam dan pandangan sosiologi mengenai pertukaran peran.  
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Bab ketiga, pada bagian ini penulis menguraikan tentang faktor yang 

melatar belakangi terjadinya pergeseran peran suami istri pada masyarakat 

Desa Lengkong dan setelah itu penulis menguraikan dampak yang muncul 

setelah terjadinya pertukaran peran suami istri dalam rumah tangga.  

Bab keempat, bab ini merupakan analisis mengenai faktor yang 

melatarbelakangi istri lebih berperan untuk mencari nafkah serta analisa 

mengenai dampak yang muncul setelah istri bekerja sebagai pencari nafkah 

utama dalam keluarganya tersebut.  

Bab kelima, bagian ini berisi penutup yang memuat kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran yang 

berhubungan dengan penelitian sebagai masukan-masukan untuk berbagai 

pihak yang berkaitan.  
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BAB II 

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN SOSIAL TERHADAP  

PERUBAHAN PERAN SUAMI ISTRI DALAM PENCARIAN NAFKAH 

A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah  

1. Pengertian Nafkah  

Kata nafaqah (نفقه)  adalah terambil dari kata infaq (إنفاق). Adapun 

pengertian infaq ialah “mengeluarkan”, kata infaq ini tidak dipakai 

kecuali dalam hal kebaikan.
61

 Nafkah secara etimologis berarti sesuatu 

yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan 

membuat  kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan 

lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik 

habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah 

sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat 

bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam 

nafkah adalah sandang, pangan dan papan.
62

 

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, dan tidak 

ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Hukum membayar nafkah 

untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. 

Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi 

kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan 
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sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. 
63

 Nafkah, sandang, dan 

papan adalah hak istri yang harus dipenuhi seorang suami, tak ada 

bedanya apakah sang istri berasal dari keluarga berada ataupun dari 

keluarga tak mampu.
64

 

Agar istri bisa mendapat hak nafkah, disyaratkan hal-hal berikut: 

a. Akad nikahnya harus sah dan benar  

b. Istri harus menyerahkan diri kepada suaminya 

c. Istri memberi kesempatan kepada suaminya untuk menggaulinya 

d. Istri tidak menolak jika diajak pindah oleh suaminya ke mana saja ia 

mau.  

e. Istri layak dan bisa digauli 
65

 

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu ada hak dan 

kewajiban yang bersifat kebendaan dan ada hak dan kewajiban yang 

bersifat bukan kebendaan. Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam 

kehidupan berumah tangga yang bersifat kebendaan antara lain: 

a. Suami wajib memberi mahar kepada istrinya. 

b. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, yaitu segala 

kebutuhan istri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan 

lain-lain kebutuhan rumah yangga pada umunya. Dan di samping itu 

suami wajib memberikan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan 

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

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

baiknya.
66

 

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan 

berumah tangga yang  bersifat bukan kebendaan antara lain adalah: 

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

tangga termasuk saling menjaga rahasia masing-masing.  

b. Suami istri harus saling menghormati dan menghargai satu sama 

lain. 

c. Suami istri harus menciptakan pergaualan dalam rumah tangga yang 

diliputi rasa saling cinta-mencintai.  

d. Suami istri harus saling menciptakan pergauan yang saling membela 

dan memerlukan di masa tua.
67

 

2. Kadar Nafkah  

Apabila seorang suami tinggal bersama istrinya dan ia memberi 

nafkah dengan mencukupi segala keperluan istrinya seperti makanan, 

pakaian dan sebagainya, maka si istri tidak berhak menuntut ditentukan 

jumlah nafkahnya, karena suami selalu memenuhi kewajibannya. Apabila 

suami itu kikir, tidak memenuhi keperluan-keperluan istrinya atau 

meninggalkannya tanpa memberi nafkah, maka si istri boleh mengajkan 

jumlah atau besarnya kadar nafkah untuk dirinya, untuk makan, pakaian 
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serta tempat tinggal. Hakim berkewajiban untuk memutuskan nafkahdan 

suami wajib memenuhinya apabila dakwaan istrinya benar.  

Istri juga boleh mengambil kekayaan suaminya untuk mencukupi 

kebutuhannya dengan cara yang baik, sekalipun suaminya tidak tahu, 

karena suami dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan istri 

berhak mendapatkan nafkah dari padanya dan orang yang punya hak 

boleh mengambil haknya manakala ia sanggup mengambilnya.
68

 

Para ulama berselisih pendapat mengenai kadar nafkah. Ulama 

hanafiyah berpendapat bahwa kadar nafkah tidak ditetapkan oleh syara’ 

tetapi suami wajib memenuhi keperluan-keperluan istrinya seperti 

makanan dengan lauk-pauknya, daging, sayur, buah-buahan dan 

keperluannya yang lazim, sesuai dengan tempat dan keadaan serta selera 

orangnya.
69

 

Ulama Syafi’iyah berbeda pendapat dengan ulama Hanafiyah 

yang mengatakan Allah membedakan yang kaya dengan yang miskin. 

Allah mewajibkan atas keduanya, tetapi Allah tidak menetapkan 

kadarnya, karena kadar itu harus ditetapkan atas dasar ijtihad dan ukuran 

yang terdekat, yaitu kadar makanan yang dipergunakan untuk 

menghilangkan lapar.
70

 

3. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri 
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Al-Qur’an dan Sunnah memerintahkan agar berbuat baik kepada 

wanita, karena itu kewajiban suami untuk menempatkan istri dalam 

kedudukan yang sederajat serta bersikap baik kepadanya. Sebagai 

konsekuensi logis dari perintah Allah itu, suami mempunyai tanggung 

jawab untuk memelihara istrinya. Hal itu merupakan kewajiban yang 

harus dilakukan dengan senang hati, tanpa mengomel atau menyakiti 

istrinya.  

Hak istri untuk dilindungi dikuatkan dalam al-Qur’an, Sunnah 

serta kesepakatan para ulama dan rasio masyarakat umum. Tak penting 

apakah istrinya itu kaya atau miskin, kanak-kanak atau dewasa, sehat 

atau sakit. la memperoleh hak itu berdasarkan fakta bahwa dia telah 

menyerahkan dirinya untuk berbakti kepada suaminya serta membatasi 

dirinya sendiri dalam peranannya sebagai ibu rumah tangga.
71

 

Atas dasar itu, maka nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi 

kehidupan suatu keluarga. Tidak harmonis kehidupan keluarga tanpa 

pangan, sandang dan papan. Hal yang telah disepakati oleh ulama 

kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah 

pangan, sandang dan papan, karena dalil yang memberi petunjuk pada 

hukumnya begitu jelas dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi 

perbincangan di kalangan ulama.  
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Muslim”, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 203 



50 
 

 
 

Adapun sebagai syarat istri berhak menerima nafkah dari 

suaminya, sebagai berikut:
72

 

a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri. Bila akad nikah 

mereka masih diragukan kesahannya, maka isteri belum berhak 

menerima nafkah dari suaminya. 

b. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami isteri dengan 

suaminya. 

c. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak 

suami. 

Oleh karena istri dengan sebab adanya akad nikah menjadi terikat 

oleh suaminya, ia berada dibawah kekuasaan suaminya, dan suaminya 

berhak penuh untuk menikmati dirinya, ia wajib taat kepada suaminya, 

tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh 

anak suaminya dan sebagainya. 
73

 

Adapun sebab-sebab yang mewajibkan seorang suami memberi 

nafkah kepada istri dan anaknya adalah: 

a. Sebab keturunan.  

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak 

ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar, tetapi 

tidak memiliki usaha dan miskin pula. Begitu pula, sebaliknya, anak 

wajib memberikan nafkah kepada ibu bapaknya apabila keduanya 

tidak mampu lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.  
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b. Sebab pernikahan 

Suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri yang taat, 

baik makanan, pakaian, pakaian, tempat tinggal, berkakas rumah 

tangga, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan 

menurut kemampuan suami. 

c. Sebab milik 

Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, 

menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat 

kepada mereka. 
74

 

4. Istri Yang Membantu Mencari Nafkah Keluarga 

Nafkah dalam keluarga adalah tanggung jawab suami. Adapun 

pengelolaan, pengeluaran dan pengaturan rumah tangga dengan baik 

menjadi tanggung jawab istri, jika suami fakir, istri boleh membantu 

perekonomian suami, disamping wajib baginya mengatur rumah tangga 

dengan bekerja yang sesuai dengan ketentuan shar’i karena Islam 

melarang wanita dan istri untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan 

terpaksa 

 Istri bekerja sangat tergantung pada: 

a. Adanya persetujuan dari suami 

b. Dapat menyeimbangkan antara tuntutan keluarga dan tuntutan kerja.  

c. Menjauhi pekerjaan yang didalamnya terdapat khalwat dan 

bercampur dengan laki-laki.  
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d. Menghindari pekerjaan yang berbahaya bagi dirinya dan masyarakat. 

e. Tidak mengajarkan hal yang berkaitan dengan pemerintah, 

kepemimpinan, atau pengadilan.  

f. Menjauhi hal-hal yang menimbulkan fitnah.
75

 

Tidak ada perbedaan antara suami dan istri dalam hal saling 

membantu  mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga. 

Pekerjaan yang dinilai layak bagi suami juga layak untuk istri. Demikian 

pula sebaliknya, perempuan tidak diposisikan hanya pada pekerjaan 

domestik di rumah tangga. Pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab  

bersama. Istri juga boleh aktif pada peran-peran publik. Tidak ada 

halangan bagi istri berkarier di luar rumah. Khadijah dan Fatimah, istri 

dan putri Rasul telah mencontohkan bagaimana istri bekerja memenuhi 

kebutuhan keluarga.
76

 

5. Tolong-Menolong Antara  Suami-Istri Untuk Memenuhi Tanggung 

Jawab Nafkah  

Tolong-menolong antara suami-istri itu merupakan tuntutan yang 

terpuji untuk menyempurnakan pemenuhan tanggung jawab, meskipun 

pada asalnya dibebankan kepada salah satunya. Tolong-menolong dalam 

urusan nafkah yang semestinya menjadi tanggung jawab laki-laki ini 

dapat dilakukan dengan cara berikut: 
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a. Wanita menafkahi keluarga dengan harta suaminya secara ma’ru>f 

(pemberian nafkah ini boleh tanpa sepengetahuan suami) 

b. Wanita bersedekah dengan harta suaminya  secara ma’ru>f  

c. Wanita memberi hadiah dengan harta suaminya secara ma’ru>f 

d. Istri membantu suaminya yang  miskin 

Sangat terpuji bagi seorang wanita (istri) kalau ia mempunyai 

kelebihan yang berupa harta warisan atau hasil kerjanya untuk 

membantu suaminya yang lemah ekonominya. Sehingga terwujudlah 

kesenangan dan kelapangan hidup bagi keluarga. Dan seorang wanita, 

ketika membantu suaminya, maka ia meraih dua keutamaan sekaligus, 

yaitu keutamaan menjalin kekerabatan dan keutamaan berjuang di 

jalan Allah.  

e. Istri bermusyawarah dengan suaminya untuk menginfakkan hartanya
77

 

B. Peran Suami dan Istri Dalam Keluarga 

Hubungan antar pribadi dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh 

peranan suami-istri, sebagai ayah-ibu dalam pandangan dan arah pendidikan 

yang akan mewujudkan suasana keluarga. Masing-masing pribadi diharapkan 

tahu peranannya didalam keluarga dan memerankannya dengan baik agar 

keluarga menjadi wadah yang memungkinkan perkembangan secara wajar.
78

 

a. Peran istri dalam keluarga 
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1) Pentingnya seorang ibu terutama terlihat sejak kelahiran anaknya, 

dia harus memberikan susu agar anak itu bisa melangsungkan 

hidupnya. Mula-mula ibu menjadi pusat logistik, memenuhi 

kebutuhan fisik, fisiologis, agar ia dapat meneruskan hidupnya. Baru 

setelah anaknya bisa melihat, juga harus memenuhi kebutuhan-

kebutuhan lainnya, kebutuhan sosial, kebutuhan psikis, yang bila 

tidak dipenuhi bisa mengakibatkan suasana keluarga menjadi tidak 

optimal.  

2) Peran ibu dalam merawat dan mengurus keluarga dengan sabar, 

mesra dan konsisten. Seorang ibu yang sabar menanamkan sikap-

sikap, kebiasaan pada anak, tidak panik dalam menghadapi gejolak 

di dalam maupun di luar diri anak, akan memberi rasa tenang dan 

rasa tertampungnya unsur-unsur keluarga.
79

 

3) Peran ibu sebagai pendidik yang mampu mengatur dan 

mengendalikan anak. Ibu juga berperan dalam mendidik anak dan 

mengembangkan kepribadiannya. Pendidikan juga menuntut 

ketegasan dan kepastian dalam melaksanakannya.  

4) Ibu sebagai contoh dan teladan. Dalam mengembangkan kepribadian 

dan membentuk sikap-sikap anak, seorang ibu perlu memberikan 

contoh dan teladan yang dapat diterima. Dalam pengembangan 

kepribadian, anak belajar melalui peniruan terhadap orang lain. 
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Sering kali tanpa disadari, orang dewasa memberi contoh dan 

teladan yang sebenarnya justru tidak diinginkan. 
80

 

5) Ibu sebagai manajer yang bijaksana. Seorang ibu menjadi manajer di 

rumah. Ibu mengatur kelancaran rumah tangga dan menanamkan 

rasa tanggung jawab pada anak. Anak pada usia dini sebaiknya 

sudah mengenal adanya peraturan-peraturan yang harus diikuti. 

Adanya displin di dalam keluarga akan memudahkan pergaulan di 

masyarakat kelak. 

6) Ibu memberi rangsangan dan pelajaran. Seorang ibu juga memberi 

rangsangan sosial bagi perkembangan anak. sejak masa bayi 

pendekatan ibu dan percakapan dengan ibu memberi rangsangan 

bagi perkembangan anak, kemampuan bicara dan pengetahuan 

lainnya.
81

 

7) Peran ibu sebagai istri. Ibu yang berfungsi sebagai istri bagi 

suaminya perlu menyediakan waktu untuk konsolidasi, menciptakan 

keakraban, kemesraan dan kesatuan yang akan memberikan tenaga 

baru untuk melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam menciptakan 

suasana keluarga.  

b. Peran suami dalam keluarga 

1) Ayah sebagai pencari nafkah. Mencari nafkah merupakan tugas yang 

berat. Pekerjaan mungkin dianggap hanya sebagai suatu cara untuk 

memenuhi kebutuhan utama dan kelangsungan hidup. Padahal 
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melihat pekerjaan seorang ayah, ibu mempunyai jangkauan lebih 

jauh. Anak yang melihat ayah dan ibu bekerja, atau ayah saja yang 

bekerja akan melihat bahwa tanggung jawab dan kewajiban harus 

dilaksanakan secara rutin. 

2) Ayah sebagai suami yang penuh pengertian akan memberi rasa 

aman. Ayah sebagai suami yang memberikan keakraban, kemesraan 

bagi istri. Hal ini sering kurang diperhatikan dan dilaksanakan. 

Padahal istri sebagai ibu, bila tidak mendapat dukungan keakraban 

dan kemesraan dari suami, bisa jemu terhadap semua kegiatan rumah 

tangga, mengurus keluarga, membesarkan anak dan pekerjaan di luar 

rumah, akhirnya uring-uringan dan cepat marah sehingga merusak 

suasana keluarga.
82

 

3) Ayah berpartisipasi dalam pendidikan anak. Dalam hal pendidikan, 

peranan ayah di keluarga sangat penting. Terutama bagi anak laki-

laki, ayah menjadi model, teladan untuk perannya kelak sebagai 

seorang laki-laki. Bagi anak perempuan, fungsi ayah juga sangat 

penting yaitu sebagai pelindung.  

4) Ayah sebagai pelindung atau tokoh yang tegas, bijaksana, mengasihi 

keluarga. Seorang ayah adalah pelindung dan tokoh otoritas dalam 

keluarga, dengan sikapnya yang tegas dan penuh wibawa 
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menenamkan pada anak sikap-sikap patuh terhadap otoritas, dan 

disiplin.
83

 

C. Teori Pertukaran Sosial 

Teori pertukaran sosial (Social Exchange Theory) adalah teori dalam 

ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan sosial terdapat 

unsur ganjaran, pengorbanan dan keuntungan yang saling mempengaruhi.
84

 

Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memandang tentang hubungan kita 

dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri manusia tersebut terhadap: 

a. Keseimbangan antara apa yang diberikan ke dalam hubungan dan apa yang 

dikeluarkan dari hubungan itu.  

b. Jenis hubungan yang dilakukan. 

c. Kesempatan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain.
85

 

Tokoh-tokoh yang mengembangkan teori pertukaran sosial antara lain 

adalah psikolog John Thibaut dan Harlod Kelley, sosiolog George Homans, 

Richard Emerson dan Peter Blau. Berdasarkan teori ini, kita masuk ke dalam 

hubungan pertukaran dengan orang lain karena dari padanya  kita 

memperoleh imbalan. Dengan kata lain hubungan pertukaran dengan orang 

lain akan menghasilkan suatu imbalan bagi kita.  

Teori pertukaran sosial melihat antara perilaku dengan lingkungan 

terhadap hubungan yang saling mempengaruhi (reciprocal). Karena 
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lingkungan kita umumnya terdiri atas orang-orang lain, maka kita dan orang-

orang lain tersebut dipandang mempunyaiperilaku yang saling mmepengaruhi 

dalam hubungan tersebut terdapat unsur imbalan (reward), pengorbanan 

(cost) dan keuntungan (profit). Imbalan merupakan segala hal yang diperoleh 

melalui pegorbanan, pengorbanan merupakan semua hal yang dihindarkan 

dan keuntungan adalah imbalan dikurangi oleh pengorbanan. Jadi perilaku 

sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antar dua orang berdasarkan 

perhitungan untung rugi. 
86

 

D. Teori Struktural Fungsional 

Teori sosiologi secara umum dapat dipilhakan ke dalam dua kategori: 

tatanan makro (macroscopic) dan tatanan mikro (microscopic). Dalam 

konteks ini makro berarti luas, karena itu lebih banyak menekankan 

analisisnya pada tatanan sosial (social order). Pada tatanan makro terdapat 

dua tradisi pikir yaitu tradisi konsensus dan tradisi konflik. Sedangkan pada 

tatanan mikro lebih memfokuskan perhatiannya pada tingkah laku individu 

dalam hubungan interpersonal.
87

 

Teori pada tingkat makro (struktural) dalam tradisi konsensus lazim 

dikenal pula dengan teori fungsionalisme struktural (Structural 

fungsionalism). Bagaimana arah pemikiran di balik teori ini akan menjadi 

lebih jelas apabila diterangkan dengan analogi biologi. Anggaplah badan kita 

sebagai suatu sistem. Sebagai sistem, badan mempunyai kebutuhan tertentu 
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dan memerlukan pemeliharaan bagi keberadaannya, misalnya kebutuhan rata-

rata suhu tubuh (pada angka tertentu secara konstan). Apabila suhu tubuh 

sesuai dengan kebutuhan badan berarti ada keseimbangan itu akan terganggu, 

badan kita akan berkeringat dan setelah itu akan kembali berada pada 

keseimbangan lagi. Berkeringat adalah menjadi fungsional dalam usaha 

mencari keseimbangan. Pada contoh tersebut terlihat bahwa konsep sistem 

adalah integral atau membentuk satu kesatuan yang saling bergantung dan 

berkaitan. 
88

 

Sistem sosial ditandai oleh empat ciri yaitu: batas (boundaries), 

bagian-bagian (parts) yang saling tergantung, kebutuhan (needs or 

requirements) dan keseimbangan (equilibrium). Dengan adanya batas 

(boundaries), kita dapat mengidentifikasi bagian-bagian (parts) mana yang 

termasuk dalam sistem dan bagian-bagian mana yang tidak termasuk di 

dalamnya. Masing-masing bagian dalam sistem tersebut saling bergantung 

satu sama lain. Apabila suatu bagian terganggu, maka bagian yang lian juga 

ikut terganggu.  

Bersamaan dengan tuntutan keadaan kebutuhan masing-masing 

bagian-bagian itu terus berkembang dan berubah. Keadaan demikian 

membuat keseimbangan bersifat dinamis (dynamic equilibrium). Konsep 

sistem sosial telah membuat suatu pandangan struktural, sedangkan 

penafsiran terhadap fungsi bagian-bagian dari sistem tersebut membuat 
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pandangan fungsional. Kesatuan konsep dan penafsiran tersebut melahirkan 

sebutan fungsionalisme struktural (structural functionalism). 
89

 

Dalam teori fungsionalisme struktural sistem sosial tidak hanya dilihat 

sebagai keadaan yang ditandai oleh keseimbangan (a state of equilibrium or 

balance) dan bagian-bagian dari sitem tersebut saling bergantung satu sama 

lain, tetapi juga sistem sosial dianggap terdiri dari individu-individu yang 

saling berhubungan (membentuk relasi sosial). Agar suatu sistem terintegrasi 

dan stabil, individu-individu yang menjadi bagian dari sistem tersebut 

memberi dukungan keberadaan nilai-nilai umum yang berlaku didalamnya. 

Dengan kata lain, teori fungsionalisme struktural fungsional  berasumsi 

bahwa masyarakat mempunyai sistem nilai yang menyebar ke segenap 

anggota.  

Teori ini lebih menekankan pada keteraturan dan stabilitas dalam 

masyarakat. Lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, pendidikan dan agama 

dianalisis dalam bentuk bagaimana lembaga-lembaga itu membantu 

mencukupi kebutuhan masyarakat. Itu berarti baha lembaga-lembaga itu 

dalam analisis ini dilihat sberapa jauh peranannya mempu memelihara 

stabilitas masyarakat.
90

 

Teori struktural fungsional menekankan pada empat hal: (1) 

masyarakat tidak bisa hidup kecuali anggota-anggotanya membagi persamaan 

persepsi, sikap dan nilai, (2) setiap bagian mempunyai kontribusi pada 

keseluruhan, (3) masing-masing bagian terintegrasi satu sama lain dan saling 
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memberi dukungan dan (4) masing-masing bagian memberi kekuatan 

sehingga keseluruhan masyarakat menjadi stabil. 
91
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BAB IV 

ANALISA TENTANG PERTUKARAN PERAN SUAMI ISTRI  

DALAM KELUARGA  

A. Analisa Tentang Faktor Yang Melatarbelakangi Istri Berperan Sebagai 

Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga 

Peran dalam keluarga bukan merupakan tanggung jawab kepada Allah  

SWT. saja, melainkan sebuah tanggung jawab kepada anggota itu sediri. 

Karena keluarga dan fungsi-fungsinya itu merupakan amanat atau sebuah 

tanggung jawab  dalam keluarga itu sendiri untuk senantiasa membina dan 

mengembangkan kondisi kehidupan keluarga ke taraf yang lebih baik. Untuk 

itu diperlukan adanya sebuah kerjasama dan pengertian yang baik antara 

suami istri dalam menjalani tugas dan kewajiban masing-masing dalam 

keluarga, sehingga memperkokoh perkawinan dan hidup berkeluarga.  

Teori struktural fungsional menekankan pada empat hal, yaitu 

masyarakat tidak bisa hidup kecuali anggota-anggotanya membagi persamaan 

sikap dan nilai, setiap bagian mempunyai kontribusi pada keseluruhan, 

masing-masing bagian terintegrasi satu sama lan dan saling memberi 

dukungan dan masing-masing bagian memberi kekuatan sehingga 

keseluruhan masyarakat menjadi stabil.
92

 Masing-masing pribadi diharapkan 
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tahu peranannya didalam keluarga dan memerankannya dengan baik agar 

keluarga menjadi wadah yang memungkinkan perkembangan secara wajar.
93

 

Dalam sebuah keluarga peran ayah adalah sebagai pemimpin, 

pelindung bagi keluarganya dan sebagai pencari nafkah untuk keluarganya. 

Namun faktanya keluarga sekarang ini pada umumnya memiliki karakteristik 

modern yang di dalamnya pasti ada pembagian peran dan tugas antara suami 

dan istri. Mungkin dahulu pada keluarga tradisional, orang-orang masih 

beranggapan suami tugasnya bekerja dan mencari nafkah untuk keluarganya 

sedangkan tugas istri hanya sebagai ibu rumah tangga, tinggal di rumah dan 

hanya mengurusi yang berkaitan dengan pekerjaan rumah.
94

 

Namun dengan seiring berjalannya waktu, tentunya seseorang akan 

mengalami perubahan-perubahan. Perubahan keluarga dengan berbagai aspek 

dan konsekuensinya tidak mungkin dihindari. Keluarga berubah sejalan 

dengan perubahan zaman. Perubahan yang diinginkan biasanya diharapkan 

bermuara pada kesejaheteraan dan kebahagiaan. Seperti perubahan yang 

terjadi di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang 

mana ada perubahan peran pada masyarakatnya. Karena cepat atau lambat 

masyarakat selalu mengalami perubahan.
95

  

Perubahan tersebut adalah tentang pertukaran peran suami istri dalam 

keluarga. Karena di Desa Lengkong ini banyak ditemukan perempuan yang 
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membantu suaminya mencari nafkah. Ada beberapa diantara mereka yang 

bekerja karena memang menjadi tulang punggung keluarganya. Mereka yang 

bekerja sebagai tulung punggug tentunya harus mengalami pergeseran peran 

dengan suaminya. Karena jika istri harus menanggung beban ganda 

sedangkan suaminya di rumah, tentunya keharmonisan dalam rumah tangga 

tidak akan terjaga.  

Salah satu faktor yang menyebabkan pertukaran peran didalam keluarga 

yang sering kita jumpai saat ini adalah faktor tuntutan ekonomi.
96

 Banyak hal 

yang mendorong  karena alasan kebutuhan ekonomi  akhirnya dapat 

menyebabkan pertukaran peran dalam keluarga, misalnya suami yang  

seharusnya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga 

tetapi dia tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik karena 

berbagai alasan, seperti tidak memiliki pekerjaan tetap, tuntutan keluarga 

yang melebihi penghasilan suami, dan  kehidupan seorang TKW yang juga 

mempengaruhi seorang istri untuk bekerja mencari nafkah meskipun 

suaminya tidak bekerja.  

Istri memang diperbolehkan oleh agama untuk membantu 

perekonomian keluarga. Namun keboleh tersebut harus sesuai dengan 

shari>’ah islam karena sebenarnya perempuan dilarang keluar rumah kecuali 

dalam keadaan terpaksa. Istri yang bekerja harus bergantung pada persetujuan 

dari suami, dapat menyeimbangkan antara tuntutan keluarga dan tuntutan 

kerja, menjauhi pekerjaan yang didalamnya terdapat khalwat dan bercampur 
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dengan laki-laki, menghindari pekerjaan yang berbahaya bagi dirinya dan 

masyarakat, tidak mengajarkan hal yang berkaitan dengan pemerintah, 

kepemimpinan, atau pengadilan dan menjauhi hal-hal yang menimbulkan 

fitnah.
97

 

Meskipun perempuan diperbolehkan untuk bekerja, namun tetap saja 

kewajiban mencari nafkah adalah tanggung jawab suami. Sehingga apabila 

suami masih mampu untuk mencari nafkah, dia harus tetap bekerja karena 

suami adalah pemimpin dalam keluarganya. Dan apabila nafkah yang 

menjadi hak istri namun tidak dilaksanakan oleh suami, maka istri berhak 

untuk mengambil tindakan hukum.
98

 

Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, masyarakat Desa Lengkong 

memandang bahwa istri tidak perlu lagi mengandalkan penghasilan suami. 

Karena antara suami dan istri memiliki keahlian masing-masing dan juga 

peluang kerja masing-masing. Sehingga biaya untuk mencukupi kebutuhan 

sehari-hari mereka tidak harus berasal dari suami saja.
99

 Jika suami istri 

sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan 

terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah 

kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup 

berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tujuan agama, yaitu saki>nah, 

mawaddah wa rahmah.100
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Perubahan-perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi 

perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain, bahwa 

perubahan sosial itu terjadi oleh karena dorongan dari usaha-usaha 

masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan 

hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu.
101

 

Secara umum pada masyarakat Desa Lengkong memandang 

perempuan yang bekerja demi terpenuhi kebutuhan rumah tangganya adalah 

hal yang sudah biasa.
102

 Karena memang pada zaman sekarang ini untuk 

mendapatkan pekerjaan memang sulit. Terlebih lagi tidak semua warga Desa 

Lengkong memiliki sawah sendiri sehingga tidak ada yang bisa diandalkan 

sebagai penghasilan pastinya. Oleh karena itu sudah menjadi kebiasaan 

masyarakat Desa Lengkong dalam hal pemenuhan nafkah mereka sama-sama 

bekerja dan menggunakan penghasilannya untuk kebutuhan mereka. 

Sehingga tidak ada batasan siapa yang harus bekerja dan siapa yang harus 

mengurus rumah.
103

 

Hilangnya batasan tersebut karena fungsi sosial yang diemban oleh 

laki-laki itu sama dengan fungsi sosial yang diemban oleh perempuan, yaitu 

melaksanakan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga. Keunggulan laki-

laki untuk mencari nafkah disebabkan oleh dua hal, yaitu karena kesadaran 

sosial perempuan pada masa itu sangat renddah dan pekerjaan domestik 
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dianggap sebagai kewajiban perempuan, dan karena laki-laki menganggap 

dirinya sendiri lebih unggul disebabkan kekuasaan dan kemampuan mereka 

mencari nafkah dan membelanjakannya untuk kepentingan perempuan. 
104

 

Sehingga tidak heran jika para istri di Desa Lengkong ini rela bekerja 

meskipun suaminya tidak bekerja ataupun karena penghasilan suami yang 

minim. Meskipun ada beberapa msayarakat yang mengatakan istri yang 

bekerja sedangkan suami di rumah merupakan hal yang menyimpang, namun 

penyimpangan tersebut dapat di kategorikan kepada penyimpangan yang 

bersifat positif, yaitu penyimpangan yang mempunyai dampak positif 

terhadap kelangsungan hidup keluarga. Karena jika istri tidak bekerja 

sedangkan suami juga tidak memiliki penghasilan, maka rumah tangga akan 

berantakan karena kebutuhan dalam rumah tangganya tidak tercukupi. Sesuai 

dengan kaidah Fiqh: 

يُيُذ َسااُذ بِلا لَّرَسرِل ااَس َسفُّد   ا لَّرَسرُذ ااَس َسدُّد
Artinya: “Kemadlaratan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan 

kemdlaratan yang lebih ringan.”
105

 

 

Islam sangat menjaga kehormatan umatnya dan ini tampak pada 

perlindungan terhadap kaum wanita, yakni status perempuan sebagai seorang 

istri yang mempunyai tanggung jawab sebagai pengelola nafkah keluarga dan 

pendidik untuk anak-anaknya. Namun apabila keadaan ekonomi keluarga 

yang menuntut mereka untuk bekerja sebagai penanggug jawab nafkah 

keluarga karena suaminya dalam keadaan lemah, Islam sangat memberi 
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peluang bagi para istri untuk membantu nafkah suami dalam situasi yang 

seperti itu, meski bagi istri diperbolehkan untuk memilih apakah ia harus 

bercerai dengan suaminya yang tidak mampu menafkahi dirinya atau bertahan 

dengan keadaan suami dan bekerja untuk mencukupi kebutuhannya.
 
 

B. Analisa Tentang Dampak Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah 

Utama Dalam Keluarga 

Penelitian ini menjelaskan bahwa memiliki istri yang bekerja,  akan 

mendatangkat beberapa manfaat. Jadi selama ada pembagian tugas rumah 

tangga yang jelas dan sama-sama tahu jadwal masing-masing, justru istri 

yang bekerja akan memberikan dampak yang positif.  Dalam penelitian di 

Desa Lengkong ini peneliti menemukan beberapa manfaat dari istri yang 

bekerja, yaitu kondisi ekonomi yang semakin membaik dan juga anak 

menjadi mandiri. Tentunya dengan istri yang bekerja, kebutuhan rumah 

tangga akan terpenuhi dan suami juga merasa terbantu oleh istrinya. Selain itu 

anak-anaknya juga lebih mandiri karena tidak bergantung lagi kepada orang 

tuanya. Itu berarti istri yang bekerja akan mendatangkan keuntungan yang 

saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain.
106

 

Selain mendatangkan dampak positif, ternyata perempuan yang 

bekerja juga mendatangkan dampak negatif kepada keluarganya. Pekerjaan 

utama bagi wanita pada dasarnya adalah menjaga keluarga, suami dan anak-

anak. hanya saja pada kondisi tertentu wanita terpaksa harus keluar rumah 
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untuk bekerja. Akibatnya, hal itu terkadang menimbulkan dampak negatif 

tertentu, diantaranya yaitu bertukarnya fungsi seorang suami dan istri.  

Dalam kehidupan keluarga, masing-masing anggota keluarga 

memiliki peran dan fungsi masing-masing. Namun dengan adanya pertukaran 

peran dalam keluarga, tentunya juga akan menggeser fungsi yang ada dalam 

keluarga tersebut. Fungsi istri dalam keluarga jauh lebih banyak dari pada 

suami. Namun karena istri berperan sebagai pencari nafkah utama dalam 

keluarga, tentunya ada beberapa fungsi istri yang masih bisa dilaksanakan 

oleh istri dan ada yang sudah tidak bisa dilaksanakan oleh istri.  

Fungsi istri yang masih bisa dilaksanakannya meskipun ia bekerja, 

yang pertama adalah adalah mendampingi suami. Di dalam islam sendiri 

sudah diatur dengan jelas bahwa wanita yang baik adalah wanita yang taat 

pada suaminya. Sehingga walaupun seorang istri tersebut bekerja, tetap saja 

tidak boleh lupa dengan kewajiban utamanya untuk selalu berbakti dan 

mendampingi suaminya.
107

 Dan meskipun istri yang menjadi pencari nafkah 

dalam keluarganya tersebut, tetapi bukan berarti dia yang menjadi pemimpin 

dalam keluarganya. Karena meskipun istri menjadi tulang punggung 

keluarga, suami tetap menjadi pemimpin dalam rumah tangganya.  

Fungsi ibu yang kedua adalah sebagai koki untuk keluarganya, yang 

memasak dan menyediakan makanan untuk keluarganya di rumah. Meskipun 

bekerja, rata-rata mereka tetap memasak untuk keluarganya. Karena bagi 

mereka kewajiban seorang ibu untuk memasak tidak bisa digantikan oleh 
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siapapun. Meskipun ada beberapa dari mereka yang tidak menyiapkan 

sarapan untuk suami dan anak-anaknya. Karena istri tidak sempat 

membuatkan sarapan untuk suami dan anaknya.
108

 

Fungsi yang ketiga adalah mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam 

keluarganya. Karena sudah memiliki penghasilan maka para istri di Desa 

Lengkong ini menggunakan penghasilannya untuk mencukupi kebutuhan 

sehari-hari mereka tanpa mengharapkan pemberian dari suami. Mulai dari 

kebutuhan dapur, kebutuhan sekolah anak-anak dan kebutuhan lainnya di 

cukupi oleh istri.
109

 

Fungsi keempat adalah fungsi ibu untuk mengatur kelancaran rumah 

tangga. Seorang ibu memang dituntut untuk mampu mengatur kehidupan 

dalam berumah tangga. Oleh karena itu selain bekerja, meraka juga mengolah 

penghasilannya sendiri dalam mencukupi kebutuhan keluarganya.
110

 

Sedangkan fungsi istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama 

dalam kelurga yang tidak bisa dilaksanakan oleh istri, yang pertama adalah 

sebagai guru bagi anak-anaknya katika dirumah. Karena tugas ibu rumah 

tangga yang tidak kalah pentingnya yaitu mendidik anak-anaknya. Seorang 

anak akan belajar dari ibunya sejak ia pertama kali dilahirkan. Oleh sebab itu, 

islam menganjurkan seorang ibu harus mendidik anak-anaknya dengan baik.  

Namun karena memiliki kesibukan, maka para Ibu di Desa lengkong 

membiarkan anaknya belajar sendiri, atau kalau memang memiliki rezeki 

yang lebih, mereka menitipkan anaknya di tempat les sehingga meskipun 
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ibunya tidak bisa menemani anaknya belajar, masih ada yang bisa mengontrol 

pelajaran sang anak.
111

 

Disfungsi istri yang kedua adalah membersihkan rumah. Tugas 

seorang ibu rumah tangga yang tidak kalah penting adalah membersihkan 

rumah. Namun bagi istri yang bekerja di Desa Lengkong ini, pekerjaan 

membersihkan rumah sudah di anggap pekerjaan yang tidak harus di kerjakan 

oleh seorang ibu. Mereka beranggapan bahwa pekerjaan membersihkan 

rumah bisa dikerjakan oleh siapapun. Sehingga kebanyakan di Desa lengkong 

ini bagi keluarganya yang istrinya bekerja, dan suaminya di rumah. Maka 

pekerjaan membersihkan rumah di tugaskan sebagai tugas seorang bapak 

ataupun anaknya.
112

 

Selain bertkarnya fungsi seorang suami istri, istri yang bekerja juga 

memiliki dampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Karena dalam 

keadaan lelah setelah seharian bekerja diluar rumah, hal ini secara psikologis 

akan berpengruh terhadap tingkat kesabaran yang dimilikinya. Tentunya 

ketika istri dalam keadaan lelah, tingkat emosinya menjadi tinggi, sehingga 

antara suami dan istri akan lebih sering bertengkar.  

Istri yang bekerja untuk menafkahi keluarga, tetunya akan merasa 

dirinya lebih baik dari pada suaminya, sehingga dia menganggap bahwa dia 

bisa semena-mena kepada suaminya. Dampak inilah yang sering muncul pada 

keluarga yang mana istri bekerja sebagai pencari nafkah utama sedangkan 

suaminya menganggur di rumah.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan 

penelitian yang tertuang dalam skripsi ini sebagai berikut: 

1. Dengan adanya perubahan sosial di dalam keluarga, tentunya akan 

menimbulkan perubahan-perubahan dalam membangun sebuah keluarga 

yang seimbang. Perubahan tersebut diantaranya yaitu suami istri  akan 

saling bertukar peran. Pertukaran peran yang terjadi di Desa Lengkong 

Sukorejo ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan, diantaranya yaitu 

karena terhimpit ekonomi, suami yang menganggur, penghasilan suami 

yang kurang mencukupi dan implikasi budaya TKW. Kemudian 

didukung oleh suami dengan kerjasama yang baik dalam rumah tangga.  

2. Ketika istri bekerja, pastinya akan menimbulkan beberapa dampak, yaitu 

dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang muncul adalah 

perekonomian kelurga menjadi lebih baik dan anak lebih mandiri. 

Sedangkan dampak negatifnya adalah bertukarnya fungsi suami dan istri, 

sering terjadinya konflik antara suami dan istri, istri tidak mau melayani 

suami dan istri menjadi semena-mena kepada suaminya.  
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B. Saran 

1. Dalam membangun rumah tangga sebaiknya seorang laki-laki maupun 

perempuan harus benar-benar telah memenuhi syarat, baik syarat agama 

maupun syarat yang diterapkan oleh undang-undang pemerintah. Dan 

yang terpenting keduanya telah siap secara lahir maupun batin, terutama 

kesiapan dalam mengusahakan dan mengelola perekonomian keluarga. 

Sebab persoalan ekonomi lebih banyak mendominasi beberapa kasus 

yang terjadi dalam rumah tangga.  

2. Apabila seorang wanita harus bekerja di luar rumah, maka peran dan 

tanggungjawabnya tetap dilakukan, meskipun harus diwakilkan. Hal ini 

dilakukan agar kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan baik dan 

tidak berdampak negatif bagi anggota keluarga dan lingkungan 

masyarakat.  
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