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ABSTRAK 

SAHAR, MUHSHON ASROFI 2018. Istri yang Bekerja di Luar Rumah 

Menurut Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni> (Studi Kasus di Desa Jabung 
Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Isnatin Ulfah, M.H.I 

Kata Kunci: Istri, Bekerja, al-Nabhani 

 Seorang istri yang memilih bekerja di luar rumah tidak terlepas dari tugas 

dan kewajibannya sebagai istri maupun seorang ibu. Pada saat ini banyak istri 

yang bekerja di luar rumah itu memiliki beban ganda yaitu selain bekerja di luar 

rumah juga menjadi istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya. Persoalan istri yang 

bekerja di luar rumah ini banyak mendapat perhatian dari para ulama, salah 

satunya al-Nabha>ni>. menurut al-Nabhani istri tinggal di dalam rumah mengurus 

rumah tangga. Penulis memlilih al-Nabhani karena, al-Nabha>ni> adalah tokoh 

pendiri Hisbut Tahrir  yang karakteristiknya tekstualis dalam memahami teks-teks 

Al-Qur‟an dan Hadits, dan pemikiran beliau hari ini banyak diikuti umat Islam di 

Indonesia.  

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan 

Taqi> Al-Di>n Al-Nabha>ni> terhadap istri yang memilih bekerja di luar rumah? 

Bagaimana pandangan Taqi> Al-Di>n Al-Nabha>ni> terhadap kewajiban rumah tangga 

istri yang bekerja di luar rumah? 

 Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan 

data yang dilakukan adalah menggunakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan reduksi data, penyajian data 

dan verification. 

 Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa istri yang bekerja di luar 

rumah di Desa Jabung mempunyai banyak argumentasi seperti untuk 

mengamalkan ilmu, membantu mencari nafkah dan agar tidak bosan. Fenomena 

tersebut tidak sesuai dengan cara pandang al-Nabha>ni alasannya karena menurut 

al-Nabha>ni> seorang istri itu adalah tinggal di dalam rumah mengurus rumah 

tangga. Kemudian tentang kewajiban rumah tangga istri yang memilih bekerja di 

luar rumah Tidak sedikit istri yang bekerja  dapat menjalankan perannya sebagai 

istri dan ibu rumah tangga dengan baik, misalnya tidak bisa mengasuh anak 

dengan baik, seperti istri yang bekerja di salon kecantikan dan istri yang bekerja 

di swalayan. Menurut penulis ini tidak sesuai dengan cara pandang al-Nabha>ni> 

karena kewajiban seorang istri itu adalah ibu pengatur rumah tangga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.
1
 

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi 

manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian 

hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang 

positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan 

manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, 

dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa suatu 

aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat, Allah membuat 

hukum sesuai dengan martabatnya. 

Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur 

secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai dengan upacara ijab kabul 

dan dihadiri saksi-saksi sebagai lambang dari adanya kesepakatan dari 

kedua mempelai.
2
  

Akibat dari pernikahan perempuan, akan mengalami proses 

kehamilan untuk memperbaiki keturunan. Allah menciptakan perempuan 

sebagai hamba-Nya yang lemah dalam arti perempuan di waktu hamil 

                                                           
1
 Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9. 

2
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif 

(Yogyakarta:UII Pres Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2011), 21. 
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merasa lemah dan perasaan ini semakin dirasakan ketika usia kandungan 

semakin bertambah. Beban ini memang konsekuensi yang harus ditanggung 

oleh perempuan. Akhirnya apabila beban mencari nafkah dan beban publik 

ditanggung olehnya jelas akan memberikan tanggung jawab yang kurang 

sesuai dengan kapasitasnya sebagai perempuan. Terlebih ketika pihak 

perempuan mengalami kontraksi yang sangat hebat, juga ketika melahirkan, 

menyusui, mengganti pakaian si bayi, dan menyiapkan makanannya. 

Apabila kondisi demikian dibarengi dengan kesibukan di luar rumah seperti 

bekerja secara aklamasi dapat dikatakan konsentrasi ibu akan terbagi 

sehingga ia kurang mampu menjalankan pekerjaannya dengan maksimal.
3
 

Sesungguhnya istri itu menahan tidak ke luar rumah karena 

terjadinya pernikahan. Hal itu demi memenuhi hak suami, dan suami berhak 

melarangnya bekerja sebagai akibat pernikahan yang dilakukan. Manfaat 

pelarangan ini akan terpulang kepada suami, dan suami dituntut untuk 

mencukupi segala kebutuhan istri. Oleh karena itu, ke luarnya istri harus 

mendapatkan persetujuan suami. 

Wanita dibebaskan dari kewajiban yang berlangsung di luar rumah, 

misalnya, wanita tidak diwajibkan mengerjakan shalat Jum‟at. Ia tidak wajib 

melakukan jihad, meskipun boleh ke luar untuk membantu para muja>hid di 

medan perang bila ada kebutuhan. Juga ia tidak wajib mengantarkan 

jenazah, bahkan ia dilarang melakukannya. Tidak diwajibkan shalat jamaah 

maupun shalat di masjid, meskipun telah diizinkan shalat di masjid dengan 

                                                           
3
 Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya’rawi ( Jakarta: 

Teraju, 2004), 116. 
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beberapa syarat. Ia tidak dianjurkan untuk melakukan itu. Ia tidak diizinkan 

bepergian, kecuali bersama salah seorang mahramnya.
4
 

Petunjuk dalam Islam adalah ia tinggal di rumahnya sebagaimana 

ditunjukkan oleh Al-Qur‟an dalam surat Al-Ah}za>b ayat 33: 

                        

                       

                 

Artinya: 

 “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu 

berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan 

laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. 

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, 

wahai Ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”
5
 

Akan tetapi Islam tidak bersikap keras kepada perempuan dalam 

rumah, karena ada kalanya wanita perlu ke luar. Misalnya tidak ada orang 

lelaki yang menanggungnya atau ia terpaksa di luar rumah karena kepala 

keluarga mengalami kesulitan, penghasilannya sedikit, sakit, tidak mampu 

atau sebab lainnya. Semua situasi dan keadaan ini telah memberikan 

kemudahan dan kelonggaran. Akan tetapi Allah memberikan izin kepada 

wanita untuk memperhatikan keadaan-keadaan dan kebutuhan-kebutuhan 

                                                           
4
 Ibrahim Muh}ammad Al-Jama<l, Fiqih Muslimah Ibadat.Muamalat (Jakarta: Pustaka 

Amani, 1999), 404. 
 

5
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 

662. 
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saja. Ia tidak mengubah sedikit pun dari kaidah pokok dalam sistem 

masyarakat Islam, yaitu bahwa lingkungan pekerjaan wanita adalah di 

rumah. Izin bagi mereka untuk ke luar dari rumah hanyalah sebagai rukhsah 

dan kemudahan. Maka ia tidak boleh diartikan dari makna dan tujuan yang 

lain.
6
 

Bagi kalangan yang melarang perempuan ke luar rumah, mereka 

beranggapan  menimbulkan akibat-akibat buruk seperti pakaian yang tidak 

pantas, tersebarnya kerusakan dan selain itu yang menyebabkan para 

pendidik mengeluh dan para pejabat merasa bingung antara keadaan yang 

ditimbulkan peradaban dan situasi yang dihadapi masyarakat dan hati nurani 

yang hidup serta apa yang diharuskan oleh norma-norma akhlak umum. 

Betapapun wanita menjaga dirinya menurut al-Jama>l, ia tidak akan 

selamat dari pandangan mata orang-orang jahat dan usaha-usaha untuk 

menekan dan menguasainya, terutama bila ia seorang yang cantik. 

Menurutnya, sebaiknya ia duduk di rumah, meskipun hal itu menyebabkan 

kekurangan tingkat penghidupannya. Akan tetapi akan tampak pada segi-

segi lain sesuatu yang lebih utama ribuan kali dari pada harta, seperti 

pendidikan anak-anak dan hubungan yang baik dengan suaminya.
7
  

Selain Ibrahi>m Muh}ammad al- jama>l, ulama lain yang juga melarang 

perempuan berkarir di luar rumah adalah Taqi al-Di>n al-Nabha>ni>, beliau 

mengatakan berbagai aktifitas yang dilakukan oleh laki-laki dengan 

                                                           
6
 Ibrahim Muh}ammad Al-Jama>l, Fiqih Muslimah Ibadat.Muamalat (Jakarta: Pustaka 

Amani, 1999), 405. 
 

7
 Ibid., 405. 
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predikatnya sebagai laki-laki seiring dengan karakter kemanusiaannya, atau 

yang dilakukan oleh perempuan dengan predikatnya sebagai perempuan 

seiring dengan karakter kemanusiaannya, maka sungguh shara>’ telah 

memisahkannya di antara keduanya dan membedakannya terkait dengan 

masing-masing dari keduanya, baik ditinjau dari sisi wajib, haram, makruh, 

sunah, atau pun mubah. Dari sinilah, kita menemukan bahwa pemerintahan 

dan kekuasaan telah ditetapkan oleh shari’ah sebagai hak laki-laki dan 

bukan bagi perempuan. Sebaliknya, pengasuhan anak baik anak laki-laki 

atau anak perempuan, ditetapkan sebagai hak kaum wanita saja, dan bukan 

hak kaum pria. Karena itu, merupakan keniscayaan untuk menyerahkan 

berbagai aktivitas yang berkaitan dengan perempuan dengan predikatnya 

sebagai perempuan kepada kaum perempuan.
8
 

Juga merupakan keniscayaan, menyerahkan berbagai aktivitas yang 

berhubungan dengan laki-laki dengan sifatnya sebagai laki-laki kepada 

kaum laki-laki. Allah tidak mewajibkan kaum wanita melakukan shalat 

berjamaah, shalat Jumat, atau pun berjihad. Sebaliknya, Allah mewajibkan 

semua aktivitas tersebut bagi kaum pria. Allah juga telah mewajibkan kaum 

pria bekerja dan mencari penghidupan, tetapi allah tidak mewajibkan hal itu 

atas kaum wanita.
9
 

Tetapi pendapat tentang larangan perempuan ke luar rumah 

sebagaimana di paparkan diatas, realitasnya tidak disepakati oleh sebagian 

                                                           
8 Taqi> al-Di>n Al-Nabha>ni>, Sistem Pergaulan dalam Islam ( Jakarta: Hisbut 

Tahrir Indonesia, 2012), 134. 
9
 Ibid., 52. 
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umat Islam termasuk perempuan sendiri. Pada tanggal 27 maret 2018 

penulis melakukan wawancara dengan seorang perempuan yang berstatus 

sebagi istri yang bekerja di luar rumah di Desa Jabung Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo. Beliau mengungkapkan bahwa beliau bekerja di luar 

rumah untuk menambah penghasilan, kemudian membantu nafkah 

keluarganya dan memenuhi kehidupan sehari-hari. Di desa Jabung ini 

seorang istri bekerja itu mulai dari petani, asisten rumah tangga, karyawati 

swalayan, pedagang, sampai seorang guru.
10

  

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa, meskipun ada pendapat yang 

melarang perempuan ke luar rumah untuk bekerja, karena tugas bekerja 

adalah kewajiban suami, tetapi faktanya di Desa Jabung masih banyak 

perempuan yang bekerja di luar rumah. Berdasarkan fenomena tersebut  di 

atas, maka penulis sangat tertarik untuk mencermati istri yang bekerja di 

luar rumah, dengan membahasnya  dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) 

dengan judul Istri yang bekerja di Luar Rumah Menurut Taqi> Al-Di>n Al-

Nabha>ni> Studi Kasus Di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo. Penulis memlilih al-Nabhani karena, al-Nabha>ni> adalah tokoh 

pendiri Hisbut Tahrir  yang karakteristiknya tekstualis dalam memahami 

teks-teks Al-Qur‟an dan Hadits, dan pemikiran beliau hari ini banyak diikuti 

umat Islam di Indonesia. Terbukti semakin banyak umat Islam di Indonesia 

yang mengikuti gerakan tersebut. Meskipun Hisbut Tahrir Indonesia sudah 

ditutup tetapi masih ada yang menggunakan ajaran tersebut. Selain itu 

                                                           
10

 Rini, Hasil Wawancara, Selasa, 27 Maret 2018. 



7 
 

peneliti memlih lokasi di Desa Jabung karena terdapat sebuah pabrik pati 

aren yang mana pekerjanya semua adalah perempuan dan di Desa Jabung 

terkenal dengan kuliner es dawet dan pekerjanya atau penjualnya juga 

perempuan. 

B. Rumusan Masalah  

Dari paparan di atas, penulis ingin meneliti: 

1. Bagaimana perspektif Taqi> Al-Di>n Al-Nabha>ni> terhadap seorang istri 

yang memilih bekerja di luar rumah? 

2. Bagaimana perspektif Taqi> Al-Di>n Al-Nabha>ni> terhadap kewajiban 

rumah tangga istri yang bekerja di luar rumah? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka ada dua tujuan penting dalam penulisan 

ini, yaitu: 

1. Mendeskripsikan pandangan Taqi> Al-Di>n Al-Nabha>ni>  tentang  istri yang 

bekerja di luar rumah. 

2. Menjelaskan pandangan Taqi> Al-Di>n Al-Nabha>ni>  tentang kewajiban 

istri yang bekerja di luar rumah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi kepentingan ilmiah: dapat menambah wawasan terhadap ilmu 

pengetahuan di bidang hukum bagi masyarakat untuk mengetahui tentang 

hukum istri yang bekerja di luar rumah menurut Taqi> Al-Di>n Al-

Nabha>ni>. 
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2. Bagi kepentingan penerapan: diharap mampu memberikan bahan 

rujukan, pembanding, maupun pertimbangan bagi peneliti lain maupun 

masyarakat umum sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam 

masalah hukum istri yang bekerja di luar rumah. 

E. Kajian Pustaka 

Pertama, skripsi oleh Luthfiana, STAIN Ponorogo Tahun 2006, yang 

berjudul Istri yang Bekerja Membantu Memberi Nafkah Keluarga 

Perspektif Hukum Islam. Peneliti menyimpulkan bahwa Islam 

membolehkan  istri untuk bekerja membantu suami untuk mencari nafkah 

tambahan dengan syarat, suami harus rela dan sesuai dengan kodrat dan 

ketentuan syar‟i. kemudian pandangan hukum Islam terhadap kedudukan 

istri sebagai penanggung jawab nafkah 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.
11

  

Peneliti di atas fokus pada istri bekerja mencari nafkah menurut 

perspektif Islam.  Berbeda dengan penulis teliti yaitu tentang istri yang 

bekerja di luar rumah menurut Taqi> Al-Di>n Al-Nabha>ni>. 

Kedua, skripsi oleh Titin Agustina Mahasiswa STAIN Ponorogo 

Tahun 2007, yang berjudul Peran Wanita di luar Rumah Perspektif 

Hukum Islam. Peneliti Menyimpulkan bahwa adanya alasan yang beragam 

                                                           
11

 Luthfiana,”Istri Yang Bekerja Membantu Memberi Nafkah Keluarga Perspektif Hukum 

Islam,” Skripsi (Ponorogo: STAIN, 2006).  
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pada para wanita yang berperan diluar rumah tersebut, bagi mereka yang 

PNS dan pedang rata-rata punya alasan yang hampir sama, yaitu sumber 

ekonomi keluarga. Menurut penulis hal ini masih bisa ditolerir, karena 

memang itulah mata pencaharian mereka, dan ini tidak bertentangan dengan 

shara>’ selama mereka masih bisa mematuhi aturan-aturan yang ada. 

Sedangkan bagi mereka yang TKW mayoritas mempunyai alasan bahwa hal 

itu untuk meningkatkan taraf hidup, bahwa bisa saja menuju kepada 

keglamouran (bukan semata-mata karena desakan ekonomi). Menurut 

penulis hal itu tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan shara>’. 

adanya dampak dari peran wanita di lluar rumah (TKW) yaitu kurangnya 

kasih sayang, khususnya bagi anak-anak yang menyebabkan retaknya 

hubungan rumah tangga (maslahah lebih besar dari pada mafsadah) ini tentu 

saja  tidak diperbolehkan oleh shara>’. bagi mereka yang kalangan pedagang 

dan PNS mempunyai dampak yang sebenarnya hampir sama. Akan tetapi, 

hal ini masih bisa dikondisikan karena maslahahnya lebih besar dari pada 

mafsadahnya dan ini diperbolehkan oleh shara>’.
12

 

Peneliti di atas fokus pada peran wanita di luar rumah perspektif 

Hukum Islam. Berbeda dengan penulis teliti yaitu tentang istri yang bekerja 

di luar rumah menurut Taqi> Al-Di>n Al-Nabha>ni>. 

Ketiga, skripsi oleh Kyyis Fithri Ajhuri Mahasiswa STAIN 

Ponorogo, Tahun 2006, yang berjudul Studi Kritis Tenaga Kerja Wanita 

Perspektif Hukum Islam. Peneliti Menyimpulkan bahwa izin suami kepada 

                                                           
12

 Titin Agustina,”Peran Wanita Di luar Rumah Perspektif Hukum Islam,” Skripsi 

(Ponorogo: STAIN, 2007). 
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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 benar-benar tidak 

mampu untuk mencukupi nafkah keluarga maka izin suami terhadap istrinya 

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 negeri untuk mencari harta yang bersifat tahsini 

(tersier) dalam islam 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.
13

  

Peneliti di atas fokus pada studi kritis tenaga wanita perspektif 

Hukum Islam. Berbeda dengan penulis teliti yaitu tentang istri yang bekerja 

di luar rumah menurut Taqi> Al-Di>n Al-Nabha>ni>. 

Keempat, Laporan Hasil Penelitian Unggulan oleh Isnatin Ulfah 

STAIN Ponorogo, Tahun 2014, yang berjudul Nalar Fiqh Muslimah 

Hisbut Tahrir Indonesia (MHTI) di balik Gagasan Anti Kesetaraan 

Gender. Peneliti  Menyimpulkan bahwa pedekatan yang digunakan 

Muslimah HTI untuk membaca dan memahami teks-teks keagamaan yang 

                                                           
13

 Kiyyis Fithri Ajhuri,”Studi Kritis Tenaga Kerja Wanita Perspektif Hukum Islam,” 

Skripsi (Ponorogo: STAIN, 2006). 
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terkait dengan peran laki-laki dan perempuan adalah deductive-normative 

approach. Ada dua hal yang bisa dipahami dari istilah tersebut yaitu 

pendekatan yang literalis atau scripturalist. Literalis-Skripturalis adalah 

cara membaca yang mengikuti apa adanya bunyi teks yang tertulis, tanpa 

harus menggali lebih jauh muatan-muatan makna yang mungkin terkandung 

dalam teks. Dengan kata lain, pendekatan ini berupa pemahaman terhadap 

teks yang hanaya berdasarkan makna tersurat, tanpa ta’wi>l, tanpa 

interpretasi, dan tanpa intervensi akal. Kemudian pendekatan tekstual dan 

anti realitas. Pendekatan semacam ini berarti cara memahami teks dengan 

mengabaikan sisi kezamanan yang melingkupi nass atau konteks historis 

teks. Sekaligus mengabaikan realitas yang sedang terjadi di masyarakat 

sebagai bahan pertimbangan mengimplementasikan teks. 

Muslimah HTI menganggap perbedaan kodrati secara biologis antara 

laki-laki dan perempuan berimplikasi terhadap peran yang diemban masing-

masing. Perempuan tidak bisa mengingkari peran yang lahir dari kodrat 

seperti mengasuh dan mendidik anak di rumah. Peran-peran itu bagi mereka 

juga merupakan kodrat, ketentuan Tuhan, sehingga mengingkarinya berarti 

mengingkari takdir Tuhan. Dari sini, mereka kemudian menyerukan kepada 

perempuan untuk kembali ke rumah dan menjalankan peran dan fungsi 

kodratinya sebagai umm wa rabb al-bayt: mengasuh, merawat, mendidik 



12 
 

anak, dan menjaga rumah tangga. Itulah peran ideal perempuan menurut 

Muslimah HTI.
14

 

Peneliti di atas fokus pada nalar MHTI dibalik anti kesetaraan 

gender. Berbeda dengan penulis teliti yaitu tentang istri yang bekerja di luar 

rumah menurut Taqi> Al-Di>n Al-Nabha>ni>.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang 

berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau 

masyarakat.
15

  

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus 

(case study) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu 

“kesatuan sistem”. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, 

peristiwa. Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk 

menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari 

kasus tersebut.
16

 

Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian 

                                                           
14

 Isnatin Ulfah, Nalar Fiqh Muslimah Hisbut Tahrir Indonesia (MHTI) Dibalik Gagasan 

Anti Kesetaraan Gender,”Laporan hasil penelitian unggulan (Ponorogo:STAIN,  2014).  
15

 Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: Mitra Wacana Media, 

2012), 21. 

16
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), 64. 
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yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku.
17

 Penelitian tersebut yang memusatkan 

perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan 

dari satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia.
18

 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer. Peneliti 

melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya 

penelitian, yaitu di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung 

kepada istri yang bekerja di luar rumah sebagai informan yang dapat 

memberikan penjelasan dan-data yang akurat terkait alasan bekerja di 

luar rumah. 

3. Lokasi Penelitian 

Dilihat dari obyek yang diteliti adalah mengenai pandangan Taqi> 

al-di>n Al-Nabha>ni> dan subyeknya adalah istri yang bekerja di luar rumah, 

maka lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah di Desa Jabung 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Penulis memilih lokasi tersebut 

karena terdapat sebuah pabrik pati aren yang mana pekerjanya semua 

adalah perempuan dan di Desa Jabung terkenal dengan kuliner es dawet 

dan pekerjanya atau penjualnya juga perempuan.. 

4. Data dan Sumber Data 

                                                           
17

 Lexi Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 6. 
18

 Ibid., 9.  
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Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan 

sumber informan yang memberikan gambaran utama tentang ada 

tidaknya masalah yanag akan diteliti.
19

 Dalam penelitian ini, data yang 

ingin dicari tentang istri yang bekerja di luar. Dari data tersebut 

kemudian diinterpretasi guna untuk memperoleh makna di balik 

fenomena yang tejadi di masyarakat. 

Adapun sumber data di sini yaitu data primer (primary data). 

Data primer (primary data )merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media 

perantara).
20

 Yaitu pernyataan dari Ibu Rini, Ibu, Aning, Ibu Ervan, Ibu 

Afifah, Ibu Dyah, ibu Sumini, ibu Marsiyah, sebagai istri yang bekerja di 

luar rumah. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara 

(interview) dan observai. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganilisa data, 

maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan 

data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh 

pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-

                                                           
19

 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2009), 117. 
20

 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 44.  
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jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.
21

 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang alasan istri 

bekerja di luar rumah dan kewajiban istri bekerja di luar rumah di 

Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

b. Observasi 

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta 

pencatatan secara sistematis.
22

 Peneliti melakukan observasi pada 

kondisi tempat, perilaku, situasi keadaan yang berada di sekitar 

kediaman informan untk mendapatkan kelengkapan data informan 

selain dengan metode wawancara. 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang.
23

 Dokumen di sini yaitu data profil desa 

yang di peroleh dari Balai Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

                                                           
21

 Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 

67-68. 
22

 Imam Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013), 143. 
23

 Ibid., 329. 
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lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan 

temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.
24

 

Dalam menganalisa data penulis melakukan tiga tahapan, yaitu: 

reduction (reduksi data), data display (penyajian data), conclusion 

drawing/verification (kesimpulan). 

a. Data reduction (reduksi data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah 

dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan 

semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan 

analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari 

tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan 

memeberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.
25

 

b. Data Display (penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori 

dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan 

                                                           
24

 Sugiyono, Metode Penelitiann Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2015), 244. 
25

 Ibid., 247. 
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untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang difahami tersebut.
26

 

c. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ke tiga dalam analisi data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
27

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik 

pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data 

yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data 

dan  sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan 

data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data 

yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan sebagai sumber data.
28

 

                                                           
26

 Ibid., 249. 
27

 Ibid., 252. 
28

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2010), 330. 
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Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan 

sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dan hasil 

wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian 

peneliti mengkonfirmasikan dengan studi dokumentasi yang 

berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di 

lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.
29

 

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai 

pameriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti 

melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan 

para istri  di Desa Jabung terkait sorang istri yang memilih bekerja di luar 

rumah. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi dalam 

pembahasan ini, serta untuk mempermudah dalam memahaminya, maka 

pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam lima bab, yang 

masing-masing disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang 

jelas mengenai alur pemikiran penulis, dan supaya pembaca dapat 

mengambil inti sari dari hasil penelitian secara mudah. Adapun sistematika 

penulisan skripsi ini adalah : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang 

rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, 

                                                           
29

 Iskandar , Metodelogi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif ) (Jakarta: GP. 

Press, 2009), 230-231. 
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karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang 

masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan 

diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. Secara sekilas dapat di pahami dari 

masing-masing poin tersebut ialah: Latar belakang masalah 

adalah membangun argument mengapa penelitian penting untuk 

dilakukan. Rumusan masalah adalah turunan lebih lanjut dari 

masalah penelitian, artinya rumusan harus didukung oleh 

kenyataan-kenyataan konkrit yang telah disampaikan di latar 

belakang masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan 

penelitian yang akan dicari jawabannya lewat proses penelitian. 

Tujuan penelitian berkolerasi laangsung dengan rumusan 

masalah. Keduanya harus bersifat koheren. Manfaat penelitian 

merupakan turunan lebih lanjut dari tujuan penelitian. Manfaat 

penelitian harus bersifat konkrit dan berkaitan dengan saran atau 

rekomendasi yang  biasa diberikan setelah penelitian dilakukan. 

Telaah  pustakan adalah telaah literatur/kajian terhadap penelitian 

terdahulu yang relevan dengan topic dan masalah penelitian 

metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Sistematika pembahasan adalah peneliti mengungkapkan alur 

bahasan sehingga dpat diketahui logika penyusun dan koherensi 
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antara satu bagian dengan bagian yang lain. Secara umum dalam 

sistematika pembahasan dijelaskan judul bab, isi bab, dan fungsi 

bab tersebut. 

BAB II : PERAN ISTRI MENURUT TAQI> AL-DI>N AL-NABHA>NI> 

Dalam bab  ini akan dipaparkan pandangan Taqi al-Di>n 

Al-Nabha>ni> tentang peran istri. Teori tersebut di awali dengan 

pemaparan profil al-Nabha>ni>, dilanjutkan pandangan al-Nabha>ni> 

tentang perempuan yang meliputi pergaulan laki-laki dan 

perempuan, istri seharusnya menjadi ibu rumah tangga, larangan 

istri bekerja, dan kewajiban istri menurut al-Nabha>ni>. 

BAB III : ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR RUMAH 

 Bab ketiga ini berisi tiga bahasan, yang pertama data 

umum mengenai profil Desa Jabung Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo dan profil informan. Kemudian yang kedua 

data khusus berisi tentang pandangan para istri yang memilih 

bekerja di luar rumah dan tentang kewajiban rumah tangga 

seorang istri yang memilih bekerja di luar rumah.  

BAB IV : ISTRI YANG MEMILIH BEKERJA DI LUAR RUMAH DI 

DESA JABUNG KECAMATAN MLARAK KABUPATEN 

PONOROGO PERSPEKTIF TAQI> AL DI>N AL-NABHA>NI> 

Bab ini memaparkan analisis data, yaitu pembacaan 

penulis terhadap data yang sudah dipaparkan pada bab III dengan 

menggunakan teori-teori yang sudah dipaparkan di bab II. Pada 
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bab ini akan dipaparkan temuan penulis tentang pandangan al-

Nabha>ni> tentang istri yang bekerja di luar rumah dan kewajiban 

rumah tangga seorang istri yang memilih bekerja di luar rumah. 

BAB V : PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-

saran dari penulis. 
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BAB II 

PERAN ISTRI MENURUT TAQI> AL DI>N AL-NABHA>NI> 

 

A. Profil Singkat Taqi> Al-Di>n Al-Nabha>ni> 

1. Kelahiran dan Pertumbuhan 

Taqi> al-di>n al-Nabha>ni>, lahir pada 1909 di Ijzim sebuah desa di 

Haifa Palestina. Nama lengkapnya adalah Muhammad Taqi> al-di>n Ibn 

Ibrahim Ibn Mustafa> Ibn Ismai>l Ibn Yu>suf al-Nabha>ni>. Ia keturunan 

kabilah Bani Nabha>n, suku tua Arab yang mendiami daerah Ijzim yang 

termasuk wilayah Haifah bagian utara Palestina. Masa kecil al-Nabha>ni> 

dihabiskan di desanya. Ia di didik dalam lingkungan keluarga yang 

memiliki tradisi keagamaan yang kuat.
30

 

Beliau banyak mendapat pengaruh dari kakek beliau, Shaikh Yu>suf Al 

Nabha>ni>, dan menimba ilmu beliau yang luas. Shaikh Taqi> al di>n juga sudah 

mulai mengerti masalah-masalah politik yang penting, mengingat kakek beliau 

mengalami langsung peristiwa-peristiwanya karena mempunyai hubungan erat 

dengan para penguasa Daulah Uthma>niyah saat itu. Beliau banyak menarik 

pelajaran dari majelis-majelis dan diskusi-diskusi fiqih yang diselenggarakan 

oleh kakek beliau, Shaikh Yu>suf Al-Nabha>ni>. Kecerdasan dan kecerdikan 

Shaikh Taqi> al-Di>n yang nampak saat mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut 

telah menarik perhatian kakeknya. Oleh karenanya, kakek beliau begitu 

memperhatikan Shaikh Taqi> al-di>n dan berusaha meyakinkan ayah beliau 

                                                           
30

 Isnatin Ulfah, Nalar Fiqh Muslimah Hisbut Tahrir Indonesia (MHTI) di balik Gagasan 

Anti Kesetaraan Gender,”Laporan Hasil Penelitian Unggulan (Ponorogo:STAIN Ponorogo, 

2014), 50. 
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Shaikh Ibrahim bin Must}a>fa mengenai perlunya mengirim Shaikh Taqi> ad-Di>n 

ke Al Azhar untuk melanjutkan pendidikan beliau dalam ilmu shariah. 

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Shaikh Taqi> al-di>n Al-Nabha>ni> 

kembali ke Palestina untuk kemudian bekerja di Kementerian Pendidikan 

Palestina sebagai seorang guru di sebuah sekolah menengah atas negeri di 

Haifa. Di samping itu beliau juga mengajar di sebuah Madrasah Isla>miyah di 

Haifa. Beliau sering berpindah-pindah lebih dari satu kota dan sekolah 

semenjak tahun 1932 sampai tahun 1938, ketika beliau mengajukan 

permohonan untuk bekerja di Mahkamah Sharia>h. Beliau lebih mengutamakan 

bekerja di bidang peradilan (qadha>') karena beliau menyaksikan pengaruh 

imperialis Barat dalam bidang pendidikan yang lebih besar dari pada bidang 

peradilan, terutama peradilan syar'iy.
31

 

2. Aktivitas Politik 

Sejak remaja Shaikh al-Nabha>ni> sudah memulai aktivitas 

politiknya karena pengaruh kakeknya, Shaikh Yu>suf al-Nabha>ni>, yang 

pernah terlibat diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh 

peradaban Barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut ide 

pembaharuan (modernisme), tokoh-tokoh Freemasonry, dan pihak-pihak 

lain yang membangkang terhadap Daulah Uthma>niyah. Perdebatan-

perdebatanpolitik dan aktivitas geraknya di antara para mahasiswa di Al-

Azhar dan di Kulliyah Darul Ulum, telah menyingkapkan pula 

kepeduliannya akan masalah-masalah politik. Beberapa sahabatnya telah 

menceritakan sikap-sikapnya yang menggaungkan seruan-seruan yang 

                                                           
31

 Ihsan Samarah, Biografi Singkat Shaikh Taqi<> al-Di><n  al-Nabha<ni> (Bogor: Da>r Al 

Nahd}ah al Isla>miyah, Beirut, 2002), 5-6. 
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bersifat menantang, yang mampu memimpin situasi Al-Azhar saat itu. Di 

samping itu, beliau juga melakukan berbagai perdebatan dengan para 

ulama Al Azhar mengenai apa yang harus dilakukan dengan serius untuk 

membangkitkan umat Islam. Sebenarnya ketika Shaikh al-Nabha>ni> 

kembali dari Kairo ke Palestina dan ketika beliau menjalankan tugasnya 

di Kementerian Pendidikan Palestina, beliau sudah melakukan kegiatan 

yang cukup menarik perhatian, yakni memberikan kesadaran kepada para 

murid yang diajarnya dan orang-orang yang ditemuinya, mengenai situasi 

yang ada saat itu.
32

 

3. Karya-Karya 

Shaikh Taqi> al-Di >n al- Nabha>ni> wafat tahun 1398 H / 1977 M dan 

di kuburkan di Pekuburan Al Auza>'i> di Beirut. Beliau telah meninggalkan 

kitab-kitab penting yang dapat dianggap sebagai kekayaan pemikiran 

yang tak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Shaikh 

Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni> mempunyai pemikiran yang brilian dan analisis 

yang cermat. Beliaulah yang menulis seluruh pemikiran dan pemahaman 

Hizbut Tahrir, baik yang berkenaan dengan hukum-hukum syara', 

maupun yang lainnya seperti masalah ideologi, politik, ekonomi, dan 

sosial. Inilah yang mendorong sebagian peneliti untuk mengatakan 

bahwa Hizbut Tahrir adalah Taqi al-Din al-Nabhani. Kebanyakan karya 

Shaikh Taqi al-Din Al-Nabhani berupa kitab-kitab tanz}iriyah (penetapan 

pemahaman atau pandangan) dan tanzimiyah (penetapan peraturan), atau 
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kitab-kitab yang dimaksudkan untuk mengajak kaum muslimin untuk 

melanjutkan kehidupan Islam dengan mendirikan Daulah Isla>miyah. 

Oleh karena itu, kitab-kitab Syaikh Taqiyuddin terlihat istimewa 

karena mencakup dan meliputi berbagai aspek kehidupan dan 

problematika manusia. Kitab-kitab yang membahas aspek-aspek 

kehidupan individu, politik, kenegaraan, sosial, dan ekonomi tersebut, 

merupakan landasan ideologis dan politis bagi HizbutTahrir, dimana 

Syaikh Taqiyuddin menjadi motornya.
33

 

4. Pemikiran Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni> dalam Memahami teks Keagamaan 

Menurut al-Nabha>ni> pendekatan yang digunakan untuk 

memahami teks-teks keagamaan yang terkait dengan peran laki-laki dan 

perempuan adalah deductive-normative approach. Ada du hal yang bisa 

dipahami dari istilah tersebut yaitu (a) pendekatan yang literalist atau 

scripturalist. Literalist-Scripturalist adalah cara membaca yang 

mengikuti apa adanya bunyi teks yang tertulis, tanpa harus menggali lagi 

lebih jauh muatan-muatan makna yang mungkin terkandung dalam teks, 

tanpa ta‟wil, tanpa interpretasi, dan tanpa intervensi akal. (b). pendekatan 

tekstual dan anti realitas. Pendekatan semacam ini berarti cara 

memahami teks dengan mengabaikan sisi kezamanan yang melingkupi 

nass atau konteks histori teks. Sekaligus, mengabaikan realitas yang 
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sedang terjadi di masyarakat sebagai bahan pertimbangan 

mengimplementasikan teks.
34

 

B. Pandangan Al-Nabha>ni> Tentang Perempuan 

1. Pergaulan Laki-laki dan Perempuan 

Menurut al-Nabha>ni> banyak orang berlebihan menggunakan 

istilah al-nizha>m al-ijtima>‘i untuk menyebut seluruh peraturan kehidupan 

bermasyarakat. Penggunaan istilah ini salah. Istilah yang lebih tepat 

untuk menyebut peraturan kehidupan bermasyarakat adalah sistem sosial. 

Sebab sistem ini hakikatnya mengatur seluruh interaksi yang terjadi 

dalam suatu masyarakat tertentu tanpa memperhatikan ada-tidaknya 

aspek ijtima >’ (pergaulan/pertemuan pria-wanita). Dalam sistem sosial, 

tidaklah diperhatikan adanya ijtima>‘, karena yang dilihat hanyalah 

interaksi-interaksi yang ada. Dari sini, muncullah berbagai macam 

peraturan (sistem) yang bermacam-macam sesuai jenis dan perbedaan 

interaksinya, yang mencakup aspek ekonomi, pemerintahan, politik, 

pendidikan, pidana, mu‟amalat, pembuktian, dan lain sebagainya. 

Dengan demikian, penggunaan istilah al-nizha>m al-ijtima>‘i > untuk 

menyebut sistem sosial tidaklah beralasan dan tidak sesuai dengan fakta. 

Lebih dari itu, kata al-ijtima>‘i > adalah kata sifat bagi sistem (nizha>m). 

Pengertiannya, sistem tersebut dibuat hendaknya untuk mengatur 
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berbagai problem yang muncul dari ijtima>‘ (pergaulan/pertemuan pria 

wanita) atau berbagai interaksi yang timbul dari ijtima>’ tersebut.
35

 

Pergaulan (ijtima>’) seorang pria dengan sesama pria atau seorang 

wanita dengan sesama wanita tidak memerlukan peraturan. Sebab, 

pergaulan sesama jenis tidak akan menimbulkan problem. Ataupun 

melahirkan berbagai interaksi yang mengharuskan adanya seperangkat 

peraturan. Pengaturan kepentingan di antara keduanya hanyalah 

memerlukan sebuah peraturan (nizha>m) karena faktanya mereka hidup 

bersama dalam satu negeri, sekalipun mereka tidak saling bergaul. 

Adapun pergaulan antara pria dan wanita atau sebaliknya, maka 

itulah yang menimbulkan berbagai problem yang memerlukan 

pengaturan dengan suatu peraturan (nizha>m) tertentu. Pergaulan pria 

wanita itu pulalah yang melahirkan berbagai interaksi yang memerlukan 

pengaturan dengan suatu peraturan tertentu. Maka peraturan pergaulan 

pria-wanita seperti inilah sesungguhnya yang lebih tepat disebut sebagai 

al-nizha>m al-ijtima>‘i>. Alasannya, sistem inilah yang pada hakikatnya 

mengatur pergaulan antara dua lawan jenis (pria dan wanita) serta 

mengatur berbagai interaksi yang timbul dari pergaulan tersebut. Karena 

itu, pengertian al-nizha>m al-ijtima>’i> dibatasi hanya untuk menyebut 

sistem yang mengatur pergaulan pria-wanita dan mengatur interaksi/ 

hubungan yang muncul dari pergaulan tersebut, serta menjelaskan setiap 
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hal yang tercabang dari interaksi tersebut. al-nizha>m al-ijtima>’i> tidak 

mengatur interaksi yang muncul dari kepentingan pria-wanita dalam 

masyarakat. Maka aktivitas jual-beli antara pria dan wanita atau 

sebaliknya, misalnya, termasuk kedalam kategori sistem sosial 

(anzhima>h al-mujtama>‘), bukan termasuk dalam al-nizha>m al-ijtima>’i>. 

Sementara itu, larangan ber-khalwah (berdua-duaan antara pria dan 

wanita), kapan seorang istri memiliki hak mengajukan gugatan cerai, atau 

sejauh mana seorang ibu memiliki hak pengasuhan anak, termasuk dalam 

kategori al-nizha>m al-ijtima>’i>. Atas dasar inilah, al-nizha>m al-ijtima>’i>  

didefinisikan sebagai sistem yang mengatur pergaulan pria dan wanita 

atau sebaliknya serta mengatur hubungan/interaksi yang muncul dari 

pergaulan tersebut dan segala sesuatu yang tercabang dari hubungan 

tersebut. Pemahaman masyarakat, lebih-lebih kaum Muslim, terhadap 

sistem pergaulan pria wanita (al-nizha>m al-ijtima>’i>)  dalam Islam 

mengalami kegoncangan dahsyat. Pemahaman mereka amat jauh dari 

hakikat Islam, dikarenakan jauhnya mereka dari ide-ide dan hukum 

hukum Islam.
36

 

Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni> merumuskan kembali tentang interaksi 

antara pria dan wanita. Bahwa pertemuan antara pria dan wanita 

merupakan keniscayaan, yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu Taqi> 

al-Di>n al-Nabha>ni> mendefinisikan interaksi pria dan wanita adalah sistem 

yang mengatur interaksi atau pergaulan pria dan wanita atau sebaliknya 
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serta mengatur hubungan yang timbul sebagai implikasi dari interaksi 

atau pergaulan yang terjadi dan segala sesuatu yang terkait dengan 

hubungan tersebut.
37

 

Atas dasar ini, harus ada kajian sistem pergaulan pria wanita 

dalam Islam (al-nizha>m al-ijtima>‘i>) secara menyeluruh dan mendalam. 

Dengan demikian akan dapat dipahami bahwa problem yang ada adalah 

pergaulan pria dan wanita, hubungan/interaksi yang timbul dari 

pergaulan tersebut, dan masalah-masalah yang tercabang dari hubungan 

ini. Selanjutnya akan dapat dipahami bahwa yang dibutuhkan adalah 

pemecahan bagi pergaulan tersebut, bagi hubungan yang timbul karena 

pergaulan itu, dan bagi segala hal yang tercabang dari hubungan itu. 

Sesungguhnya solusi atas problem ini bukanlah sesuatu yang 

dicenderungi akal, melainkan dicenderungi shari>’ah. Peran akal hanya 

memahaminya saja. Pemecahan ini sesungguhnya merupakan pemecahan 

bagi wanita muslimah dan pria muslim yang hidup sesuai dengan metode 

kehidupan yang khas, yakni metode kehidupan yang diwajibkan oleh 

Islam.
38

 Masing-masing wajib mengikatkan kehidupannya dengan 

metode tersebut, sebagaimana yang telah diperintahkan Allah SWT 

dalam al-Qur‟an maupun as-Sunnah, tanpa memperhatikan lagi apakah 
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hal itu bertentangan dengan Barat atau menyalahi tradisi dan adat-istiadat 

nenek moyang.
39

 

2. Istri Seharusnya Menjadi Ibu Rumah Tangga 

Rasulullah SAW memerintahkan kepada isteri-isteri beliau untuk 

melayani beliau. Semua ini menunjukkan bahwa melayani suami di 

rumah sekaligus mengurus rumah merupakan salah satu kewajiban di 

antara berbagai kewajiban seorang isteri yang wajib di lakukan. Hanya 

saja, pelaksanaan kewajiban itu sesuai dengan kemampuannya. Seorang 

suami wajib mempergauli isterinya dengan cara yang makruf begitu pula 

sebaliknya. Sehingga kehidupan suami isteri akan menjadi sebuah 

kehidupan yang penuh kedamaian dan ketenteraman.
40

 

Menurut Al-Nabha>ni>, Pertama, Islam melarang wanita untuk ke 

luar dari rumahnya kecuali seizin suaminya, karena suami memiliki hak 

atas istrinya. Maka tidak dibenarkan seorang istri ke luar dari rumah 

suaminya kecuali atas izin suaminya. Jika seorang istri ke luar tanpa 

seizin suaminya, maka perbuatannya termasuk ke dalam kemaksiatan, 

dan dia dianggap telah berbuat nushuz (pembangkangan) sehingga tidak 

berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.
41

 

Kedua, Islam sangat menjaga agar dalam kehidupan khusus 

komunitas wanita terpisah dari komunitas pria. Begitu juga di dalam 

masjid, di sekolah, dan lain sebagainya. Artinya, Islam telah menetapkan 
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bahwa wanita hendaknya hidup ditengah-tengah kaum wanita, sedangkan 

seorang pria hendaknya hidup di tengah-tengah kaum pria. Islam juga 

telah menetapkan bahwa, sha>f (barisan) shalat kaum wanita berada di 

bagian belakang sha>f shalat kaum pria. Islam juga mendorong wanita 

agar tidak berdesak-desakan dengan pria di jalan dan di pasar. Islam pun 

menetapkan bahwa kehidupan para wanita hanya bersama dengan para 

wanita atau mah}ram-mah}ram mereka.
42

 

Islam sangat menjaga agar hubungan kerjasama antara pria dan 

wanita hendaknya bersifat umum dalam urusan urusan muamalat bukan 

hubungan yang bersifat khusus seperti saling mengunjungi antara wanita 

dengan pria yang bukan mah}ram-nya atau ke luar bersama untuk 

berdarmawisata. Sebab, kerjasama antar keduanya bertujuan agar wanita 

mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dan kemaslahatannya, di 

samping agar mereka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-

kewajibannya. 

Dengan hukum-hukum ini, Islam dapat menjaga interaksi pria dan 

wanita, sehingga tidak menjadi interaksi yang mengarah pada hubungan 

lawan jenis atau hubungan yang bersifat seksual. Artinya, interaksi 

mereka tetap dalam koridor kerjasama semata dalam menggapai berbagai 

kemaslahatan dan melakukan berbagai macam aktivitas. Islampun 

mampu memberikan solusi terhadap hubungan-hubungan yang muncul 

dari interaksi antara pria dan wanita, seperti: nafkah, hak dan kewajiban 
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anak, pernikahan, dan lain-lain. Solusinya adalah dengan membatasi 

interaksi yang terjadi sesuai dengan maksud diadakannya hubungan 

tersebut serta dengan menjauhkan pria dan wanita dari interaksi yang 

mengarah pada hubungan lawan jenis atau hubungan yang bersifat 

seksual.
43

 

Menurut Al-Nabha>ni> tanggung jawab utama seorang perempuan 

dalam sebuah masyarakat adalah di dalam rumah tangganya. Sedangkan 

peran utama perempuan adalah menjadi seorang ibu dan istri. 

Sesungguhnya, mengatur urusan rumah tangga dan mengasuh anak-anak 

adalah tanggung jawab yang amat berat dan juga mulia. Kemudian 

tanggung jawab menyediakan nafkah bagi seluruh anggota keluarga 

terletak di pundak suami. Jika karena suatu alasan tertentu, suami tidak 

mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut, maka tugas memberikan 

nafkah tersebut berpindah kepada kerabat terdekat yang mampu. Bila 

sebuah keluarga tidak memiliki seorangpun yang mampu memberikan 

nafkah, maka Negara bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah bagi 

mereka.
44

 

Di samping itu, pemisahan pria dan wanita ini juga telah 

diriwayatkan (marwi>y) dalam bentuk pengamalan dan dilaksanakan 

dalam kehidupan masyarakat oleh masyarakat Islam pada masa 

Rasulullah Saw. dan pada seluruh kurun sejarah Islam. Adapun 

sekumpulan dalil al-Qur‟an dan as-Sunnah yang mendasari pemisahan 
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ini, dengan menelitinya akan kita dapati bahwa Allah Swt. telah 

mewajibkan wanita memakai jilbab jika hendak keluar rumah. Allah 

telah menjadikan wanita seluruhnya adalah aurat selain wajah dan dua 

telapak tangannya. Allah Swt. mengharamkan wanita untuk 

memperlihatkan perhiasannya terhadap selain mahram-nya. Allah Swt. 

pun telah melarang kaum pria melihat aurat wanita, meskipun hanya 

sekedar rambutnya. Allah Swt.  juga telah melarang para wanita 

bepergian, meskipun untuk haji, jika tidak disertai mah}ram.
45

 

Di samping itu, kita pun akan menemukan bahwa, Allah Swt. 

tidak mewajibkan kaum wanita melakukan shalat berjamaah, shalat 

Jumat, atau pun berjihad. Sebaliknya, Allah Swt. mewajibkan semua 

aktivitas tersebut bagi kaum pria. Allah Swt. juga telah mewajibkan 

kaum pria bekerja dan mencari penghidupan, tetapi allah tidak 

mewajibkan hal itu atas kaum wanita.
46

 

3. Larangan Istri Bekerja 

Dalam konteks kehidupan Islam, yaitu kehidupan kaum muslim telah 

ditetapkan di dalam sejumlah Nash shari>’ah, baik yang tercantum dalam al-

Qur‟an maupun al-sunnah, bahwa kehidupan kaum pria terpisah dari kaum 

wanita. Ketentuan ini berlaku dalam kehidupan khusus, seperti rumah-rumah 

tempat tinggal dan yang sejenisnya ataupun dalam kehidupan umum, seperti di 

pasar-pasar, di jalan umum dan yang sejenisnya. Ketentuan tersebut merupakan 
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ketetapan yang diambil secara pasti dari sejumlah hukum Islam yang berkaitan 

dengan pria, wanita dalam atau kedua-duanya juga diambil dari seruan Al-

Qur‟an kepada kaum wanita dalam kedudukannya sebagai wanita dan kepada 

kaum pria dalam kedudukannya sebagai pria.
47

 

Islam melarang pria dan wanita untuk melakukan segala bentuk 

perbuatan yang mengandung bahaya terhadap akhlak atau yang dapat 

merusak masyarakat. Karenanya seorang wanita dilarang untuk bekerja 

dengan pekerjaan yang dimaksudkan untuk memanfaatkan aspek 

keperempuanan (feminitas). Dengan demikian, seorang wanita dilarang 

untuk bekerja di tempat-tempat penjualan untuk menarik pengunjung. 

Wanita dilarang bekerja di kantor-kantor diplomatik dan konsulat atau 

yang sejenisnya, dengan maksud untuk memanfaatkan unsur 

kewanitaannya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan politik. Wanita 

juga dilarang bekerja sebagai pramugari di pesawat-pesawat terbang dan 

pekerjaan-pekerjaan lainnya yang mengeksploitasi unsur 

kewanitaannya.
48

 

Demikianlah ringkasan dari sistem atau tata-aturan yang 

dengannya Islam mensolusi interaksi atau pertemuan yang bisa 

memunculkan berbagai problem, yaitu interaksi atau pertemuan antara 

pria dengan wanita. Dari paparan tentang sistem tersebut, tampak jelas 

bahwa hukum-hukum shara>’ yang dibawa oleh Islam mencukupi untuk 

mencegah kerusakan yang adakalanya muncul dari pertemuan itu. Juga 

                                                           
47

 Ibid., 
48

 Taqi> al-Di>n Al-Nabha>ni>, Sistem Pergaulan, 169. 



35 
 

mencukupi untuk merealisasikan kebaikan yang didalamnya terpenuhi 

kesucian, ketakwaan, kesungguhan dan kerja (produktivitas). Sistem atau 

tata aturan Islam ini akan dapat menjamin terwujudnya kehidupan khusus 

di mana orang merasa tenteram didalamnya, merasa tenang jiwanya, dan 

dapat beristirahat setelah melakukan kerja keras. Sekaligus juga dapat 

menjamin kehidupan umum agar menjadi kehidupan yang serius dan 

produktif, mampu memenuhi kebahagiaan dan kesejahteraan yang 

dibutuhkan oleh jamaah Islam dalam kehidupannya. Hukum-hukum 

tersebut merupakan bagian dari sistem interaksi atau sistem pergaulan 

antara pria dan wanita (al-Nizha>m al-Ijtima>‘i>), karena mengatur 

pertemuan antara pria dan wanita. Sedangkan hubungan yang muncul 

dari pertemuan itu, dan berbagai problem yang terderivasi dari pertemuan 

itu, maka semua itu merupakan bagian lain dari al-Nizha>mal-Ijtima>’i>  

(Sistem Pergaulan). Diantaranya adalah masalah perkawinan, talak, 

masalah-masalah tentang anak, nafkah, dan lain-lain. Meskipun hukum-

hukum seperti ini yakni hukum-hukum pernikahan, talak, dan sebagainya 

merupakan bagian dari sistem sosial kemasyarakatan (Anzhi>mah al-

Mujtama>‘) karena mengatur hubungan antar individu, namun dari sisi 

asalnya, masalah tersebut muncul dari adanya pertemuan yang terjadi 

antara pria dan wanita. Karena itu, semua hukum tersebut dibahas di 

dalam al-Nizha>mal-Ijtima>’i> (Sistem Pergaulan) dari sisi asal dan 

kemunculannya. Adapun rincian dan segala aspek yang berkaitan dengan 
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masalah tersebut merupakan bagian dari sistem sosial kemasyarakatan 

(Anzhi>mah al-Mujtama>‘), dan dibahas di dalam bab muamalat.
49

 

4. Kewajiban Istri menurut Taqi> al-Di>n Al-Nabha>ni> 

Allah SWT adalah pencipta manusia, baik laki-laki maupun 

perempuan. Dalam pandangan-Nya,tidak ada kelebihan salah satu 

dibandingkan yang lain. Bagi-Nya, satu-satunya ukuran yang 

membedakan kedudukan mereka adalah ketaqwaannya. Baik laki-laki 

maupun perempuan dapat meraih kedudukan yang tertinggi dengan jalan 

taat kepada aturan Allah SWT. Menurut Islam, laki-laki dan perempuan 

boleh beraktivitas di tengah masyarakat sesuai kedudukan mereka 

sebagai manusia. Allah SWT telah mengamanahkan tanggung jawab 

yang sama kepada laki-laki dan perempuan, sesuai dengan fakta bahwa 

mereka memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan fisik, naluri, dan 

kemampuan akal. Tapi, Allah SWT juga memberikan kepada keduanya 

tanggung jawab yang berbeda, sesuai sifat jenis kelamin keduanya yang 

berbeda. Allah SWT pun memberikan tanggung jawab yang berbeda 

kepada keduanya. Jihad misalnya, hanya diwajibkan untuk laki-laki, 

tidak wajib bagi perempuan. Laki-laki wajib memberikan nafkah bagi 

anggota keluarganya, sedangkan perempuan tidak. Menyusui dan 

mengasuh anak adalah tanggung jawab perempuan, bukan laki-laki. 
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Begitu juga mengatur rumah tangga, adalah kewajiban perempuan,meski 

laki-laki dianjurkan untuk membantunya.
50

 

Watak pandangan Islam secara yuristik telah menetapkan 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam kedudukannya 

sebagai manusia, ada kalanya sebagai sesuatu yang mubah baik bagi 

kaum pria maupun kaum wanita, tanpa membedakan keduanya ataupun 

mendiskriminasi salah satunya dari yang lain. Atau menetapkan aktivitas-

aktivitas itu sebagai sesuatu yang wajib, haram, makruh, atau mandu>b 

(sunnah) tanpa ada pembedaan atau diskriminasi. 

Adapun berbagai aktivitas yang dilakukan oleh laki-laki dengan 

predikatnya sebagai laki-laki seiring dengan karakter kemanusiaannya, 

atau yang dilakukan oleh perempuan dengan predikatnya sebagai 

perempuan seiring dengan karakter kemanusiaannya, maka sungguh 

shara>’ telah memisahkannya di antara keduanya dan membedakannya 

terkait dengan masing-masing dari keduanya, baik ditinjau dari sisi 

wajib, haram, makruh, (sunah), ataupun mubah.
51

 Dari sinilah, kita 

menemukan bahwa pemerintahan dan kekuasaan telah ditetapkan oleh 

shariah sebagai hak laki-laki dan bukan bagi perempuan. Sebaliknya, 

pengasuhan anak baik anak laki-laki atau anak perempuan, ditetapkan 

sebagai hak kaum wanita saja, dan bukan hak kaum pria. Karena itu, 

merupakan keniscayaan untuk menyerahkan berbagai aktivitas yang 

berkaitan dengan perempuan dengan predikatnya sebagai perempuan 
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kepada kaum wanita. Juga merupakan keniscayaan, menyerahkan 

berbagai aktivitas yang berhubungan dengan laki-laki dengan sifatnya 

sebagai laki-laki kepada kaum pria. Allah SWT sebagai Zat yang telah 

menciptakan laki-laki dan perempuan adalah pihak yang paling 

mengetahui apakah sesuatu itu termasuk urusan laki-laki atau urusan 

perempuan. Karena itu, kita harus berhenti pada batas hukum-hukum 

yang telah disyariatkan-Nya dan tidak melampauinya, baik hukum-

hukum itu bagi pria saja atau wanita saja, atau bagi manusia secara 

umum tanpa memperhatikan posisinya sebagai pria atau wanita. Sebab, 

Allah SWT adalah pihak yang paling mengetahui apa yang paling layak 

bagi manusia. Dengan demikian, upaya-upaya akal untuk menghalangi 

wanita dari melakukan berbagai aktivitas dengan alasan aktivitas itu tidak 

termasuk urusan wanita, atau upaya akal untuk menyerahkan berbagai 

aktivitas kepada wanita yang semestinya khusus untuk pria, dengan 

anggapan bahwa penyerahan itu demi memberikan persamaan kepada 

wanita dan merealisasikan keadilan di antara pria dan wanita, semua 

upaya itu merupakan upaya yang telah melampaui batasan shara>’, 

termasuk tindakan yang sama sekali salah dan menyebabkan    

kerusakan. 
52

 

Shari>’ah Islam telah menetapkan bahwa wanita adalah seorang 

ibu dan pengatur rumah tangga (‘um wa rabbah al-bai>t). Untuk itu, 

shari>’ah Islam telah mendatangkan bagi wanita seperangkat hukum yang 

                                                           
52

 Ibid.,135. 



39 
 

berkaitan dengan kehamilan, kelahiran (wila>dah), penyusuan (radha >‘ah), 

pengasuhan (hadha>nah), ataupun berkaitan dengan masalah „iddah. 

Semua itu sedikitpun tidak ditetapkan bagi pria. Karena hukum-hukum 

tersebut memang hanya berhubungan dengan perempuan dalam 

kedudukannya sebagai perempuan. Maka, shara>’ telah memberikan 

kepada wanita tanggung jawab terhadap anak mulai dari hamil, kelahiran, 

penyusuan, dan pengasuhan. Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan 

aktivitas wanita yang paling penting dan tanggung jawab yang paling 

besar bagi seorang wanita. Dari sini dapat dikatakan bahwa, aktivitas 

pokok bagi seorang wanita adalah sebagai ibu dan pengatur rumah 

tangga (‘um wa rabbah al-bai>t). Sebab, di dalam aktivitas tersebut 

terdapat rahasia kelangsungan jenis manusia. Dan karena aktivitas-

aktivitas tersebut telah dikhususkan bagi wanita, dan tidak diberikan 

sedikit pun kepada pria.
53

 

Atas dasar ini, harus sudah menjadi sesuatu yang jelas dan 

gamblang bahwa betapapun banyak aktivitas yang disandarkan kepada 

wanita dan betapapun berbagai takli>f  yang dibebankan kepada wanita, 

maka yang wajib menjadi aktivitas pokoknya adalah aktivitas keibuan 

dan aktivitas pendidik anak-anak. Karena itu, kita jumpai shari>’ah Islam 

telah memperbolehkan wanita untuk berbuka pada siang hari bulan pada 

Ramadan sementara ia sedang mengandung atau menyusui. Shara>’ juga 

telah menggugurkan kewajiban shalat dari wanita pada saat mereka 
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sedang haidh atau nifas. Shara>’pun telah melarang pria untuk bepergian 

bersama anaknya selama ibunya masih mengasuh anak itu. Semua itu 

dalam rangka untuk menyempurnakan aktivitas pokoknya selaku wanita, 

yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga (‘um wa rabbah al-bai>t). 

Hanya saja, keberadaan aktivitas pokok wanita sebagai ibu dan pengatur 

rumah tangga itu tidak berarti bahwa aktivitas wanita hanya dibatasi pada 

aktivitas tersebut dan dilarang melakukan aktivitas aktivitas lainnya. 

Melainkan maknanya adalah bahwa Allah SWT telah menciptakan 

wanita agar pria cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan agar 

pria (suaminya) bisa memperoleh keturunan dan anak darinya. Allah 

SWT berfirman: 

                     

                       

            

Artinya: 

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu 

sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu ,anak anak 

dan cucu-cucu,dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka 

mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari 

nikmat Allah?” (QS al-Nahl [16]:72)
54
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Artinya: 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. ar-

Ru<m[30]:21)
55

 

 

Akan tetapi, dalam waktu yang sama, Allah SWT juga telah 

menciptakan wanita agar ia melakukan aktivitas dikehidupan umum, 

sebagaimana ia melakukan aktivitas di kehidupan khusus. Maka Allah 

SWT telah mewajibkan atas wanita untuk mengemban dakwah dan 

menuntut ilmu tentang apa yang menjadi keharusan dari aktivitas-

aktivitas kehidupannya. Allah SWT juga telah memperbolehkan 

seorang wanita untuk melakukan transaksi jual-beli,kontrak kerja 

(ija>rah),dan perwakilan (waka>lah). Di sisin lain, Allah SWT telah 

mengharamkan wanita untuk berdusta, bertindak curang, dan 

berkhianat. Sebagaimana semua itu telah diwajibkan, diperbolehkan, 

atau diharamkan kepada pria Allah SWT juga telah menetapkan 

bahwa wanita boleh menekuni aktivitas pertanian, industri, 
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perdagangan , ia juga boleh melakukan berbagai transaksi (akad), 

memiliki setiap jenis kepemilikan yang dibolehkan, dan 

mengembangkan hartanya. Wanitapun boleh untuk melakukan sendiri 

berbagai urusannya  ditengah kehidupan. Ia boleh menjadi pesero 

dalam suatu syirkah (perseroan), menjadi pegawai, mempekerjakan 

orang, menyewakan sesuatu, atau melakukan semua bentuk muamalat 

lainnya. Semua tersebut berdasarkan keumuman seruan Allah SWT 

dan tidak adanya larangan khusus yang ditujukan bagi wanita.
56

 

Hanya saja, wanita tidak boleh menduduki jabatan 

pemerintahan. Maka ia tidak boleh menjadi kepala Negara (Khali>fah), 

mu‘a>win (pembantu) Khalifah, Wali (gubernur),‘a>mil (setara wali 

kota/bupati), atau jabatan apa saja yang termasuk pemerintahan 

(kekuasaan). Hal itu didasarkan kepada apa yang telah diriwayatkan 

dari Abu Bakra>h, ia menuturkan: “ketika sampai berita kepada 

Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri 

Kisra sebagai ratu mereka, beliau lalu bersabda : 

 

 ة  ء  ر  م  ا   م  ه  ر  م  ا   و  ل  و   م  و  ق    ح  ل  ف  ي    ن  ل  

Artinya:“Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang 

menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita.” (HR 

al-Bukha>ri)  
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Hadits ini secara gamblang melarang wanita untuk memegang 

urusan pemerintahan yaitu ketika mencela orang-orang yang 

menyerahkan  urusan  mereka kepada wanita. Wali>yul-Amri> 

(pemegang urusan pemerintahan) tidak lain adalah penguasa 

(pemerintah).
57

 

Dengan demikian, shara>’ telah memberikan hak kepada suami 

untuk melarang isterinya bepergian keluar dari rumahnya; baik karena 

isterinya ingin menjenguk atau mengunjungi kedua orangtuanya, atau 

ingin keluar untuk sesuatu keperluan yang mengharuskan dirinya 

keluar, atau pun dalam rangka darmawisata. Dan seorang isteri tidak 

boleh keluar dari rumah kecuali atas seizin suaminya. Hanya saja, 

seorang suami tidak pantas melarang isterinya untuk pergi menjenguk 

dan mengunjungi kedua orang tuanya. Sebab, tindakan demikian dapat 

memutuskan tali silaturahmi isterinya dengan kedua orang tuanya, 

sekaligus dapat mendorong isterinya untuk menyalahinya. Padahal, 

Allah SWT telah memerintahkan kepada seorang suami agar 

mempergauli isterinya dengan cara yang makruf. Melarang isteri 

untuk menjeguk dan mengunjungi kedua orangtuanya jelas bukan 

termasuk mempergauli isteri secara makruf. Demikian pula, seorang 

suami tidak berhak melarang isterinya keluar rumah untuk pergi ke 

masjid. 
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Jika seorang isteri membangkang kepada suaminya, maka 

Allah SWT telah memberikan hak kepada suami untuk mendidik 

isterinya. Allah SWT berfirman:
58

 

                

                    

         

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka 

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur 

mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka 

mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan 

untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi 

lagi Maha besar.” (QS al-Nisa‟ [4]: 34
59

 

  

Pukulan yang dimaksud di sini harus merupakan pukulan yang 

ringan, yaitu yang tidak membahayakan (menyakitkan). Suami hanya 

diberi wewenang untuk memberikan sanksi kepada isteri jika si isteri 

melakukan perbuatan dosa, karena suami adalah pihak yang 

bertanggung jawab atas pengaturan dan pemeliharaan urusan rumah 

tangganya. Akan tetapi, pelanggaran isteri di luar perkara yang telah 

diperintahkan oleh shari>’ah kepada isteri untuk dilakukannya, maka 

seorang suami tidak boleh mengganggunya sama sekali. Dalam hal 

ini, Allah SWT berfirman: 
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Artinya: “Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu 

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.” (QS al-Nisa> 

[4]: 34 
60

 

 

Bahkan dalam kondisi isteri mentaati suaminya, suami harus 

bersikap ramah dan toleran serta lembut dalam meminta sesuatu dari 

isterinya. Hingga andai suami menginginkan isterinya (untuk diajak 

berhubungan suami-isteri) hendaknya ia dengan baik memilih situasi 

dan kondisi yang cocok bagi isterinya.
61

 

Tanggung jawab dan kepemimpinan seorang suami  atas isteri 

di dalam rumah tangga bukan berarti ia boleh bertindak secara otoriter 

di dalam rumah tangganya atau seperti seorang penguasa yang tidak 

bisa dibantah perintahnya. Akan tetapi, kepemimpinan seorang suami 

di dalam rumah tangga maknanya adalah pengaturan dan 

pemeliharaan urusan-urusan rumah tangga saja, bukan berarti ia 

memiliki kekuasaan dan hak memerintah di dalam 

rumahtangga.Karena itu, seorang isteri berhak memberi masukan 

terhadap ucapan suaminya, mendiskusikannya dan membahas apa 

yang dikatakan suaminya. Sebab, keduanya adalah dua orang sahabat, 

bukan pihak yang memerintah dan yang diperintah atau penguasa dan 

rakyat. Tetapi keduanya merupakan dua sahabat karib, hanya saja 

kepemimpinan diserahkan kepada salah seorang dari keduanya dari 
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sisi pengaturan dan pemeliharaan rumah tangga keduanya. Rasulullah 

SAW di dalam rumah tangga beliau merupakan sahabat karib bagi 

isteri-isterinya, bukan seorang penguasa yang otoriter terhadap 

mereka, meskipun beliau adalah seorang kepala negara, sekaligus 

seorang nabi.
62

 

Dengan demikian, jelas bahwa makna kepemimpinan suami 

atas isterinya adalah bahwa kepemimpinan itu berada di tangan suami. 

Akan tetapi, kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan 

yang diwarnai persahabatan, bukan kepemimpinan yang otoriter dan 

dominasi. Sehingga (dengan kepemimpinan penuh persahabatan itu) 

isteri bisa memberikan pendapat dan berdiskusi dengan suaminya. Ini 

dilihat dari sisi pergaulan suami-isteri. Sementara dari sisi 

pelaksanaan berbagai pekerjaan rumah tangga, seorang isteri wajib 

melayani suaminya, seperti membuat adonan roti, memasak, 

membersihkan rumah, menyediakan minuman jika suami meminta
63

 

minum, menyiapkan makanan untuk dimakan, serta melayani 

suaminya dalam seluruh perkara yang sudah semestinya ia lakukan di 

dalam rumah. Demikian pula isteri wajib mengerjakan apa saja yang 

menjadi keharusan guna mengurus rumah, yaitu apa saja yang menjadi 

tuntutan bagi sebuah kehidupan yang nyaman di rumah tanpa dibatasi 

dengan aktivitas sesuatu tertentu. Sebaliknya, suami wajib 

menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh isterinya yang berasal 
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dari luar rumah, seperti menyediakan air, apa saja yang diperlukan 

untuk membersihkan kotoran, keperluan untuk memotong kuku, 

keperluan isteri berdandan untuk suaminya seperti halnya wanita-

wanita yang lain, dan keperluan keperluan lainnya. Ringkasnya, 

semua aktivitas yang harus dilakukan di dalam rumah menjadi 

kewajiban wanita untuk mengerjakannya, apapun jenis aktivitas itu. 

Sebaliknya, semua aktivitas yang harus dilakukan di luar rumah 

menjadi kewajiban suami untuk mengerjakannya.
64

 

Semua itu menunjukkan bahwa melayani suami di rumah 

sekaligus mengurus rumah merupakan salah satu kewajiban diantara 

berbagai kewajiban seorang isteri yang wajib ia lakukan. Hanya saja, 

pelaksanaan kewajiban itu sesuai dengan kemampuannya. Jika 

pekerjaannya amat banyak hingga mendatangkan kesusahan bagi 

isteri, maka suami harus menyediakan pembantu yang dapat 

membantunya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu. Dan isteri 

berhak meminta hal itu kepada suami. Sebaliknya, jika pekerjaan di 

dalam rumah itu sedikit, dan sang isteri mampu mengerjakannya, 

maka suami tidak wajib menyediakan pembantu. Bahkan, sang isteri 

wajib melaksanakan pekerjaan itu. Hal itu berdasarkan apa yang telah 

Rasulullah SAW wajibkan kepada putri beliau, Fathimah, untuk 

mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga. 
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Walhasil, seorang suami wajib mempergauli isterinya dengan 

cara yang makruf. Sebaliknya, seorang isteri wajib mempergauli 

suaminya, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada suami untuk 

mempergaulinya, dengan cara yang makruf pula. Sehingga kehidupan 

suami-isteri akan menjelma menjadi sebuah kehidupan yang penuh 

kedamaian dan ketenteraman, kehidupan suami isteri yang di 

dalamnya terealisir firman Allah SWT:
65

 

                       

         

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.” 

(QS. ar-Ru>m [30]: 21).
66
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BAB III 

ISTRI YANG BEKERJA DI LUAR RUMAH 

 

A. Profil Desa Jabung 

1. Kondisi Geografis dan Demografi Desa Jabung 

Desa Jabung adalah Desa yang terletak di Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo. Batas Desa Jabung bagian utara adalah Desa 

Bajang, batas selatan adalah Desa Tegalsari, batas timur adalah Desa 

Gandu, batas barat adalah Desa Demangan. Luas wilayah menurut 

penggunaan ada luas tanah sawah 125,68 Ha, luas tanah kering 78,86 Ha, 

luas tanah basah 0,00 Ha, luas tanah perkebunan 0,00 Ha, luas fasilitas 

umum 13,62 Ha, luas tanah hutan 0,00 Ha. Jadi total luas wilayah 

semuanya adalah 218,16 Ha. Kemudian jumlah penduduk laki-laki 1521 

orang dan perempuan 1548 orang.67 

2. Kondisi Ekonomi  

Kondisi ekonomi Desa Jabung termasuk dalam kelas menengah 

ke bawah. Dilihat dari sektor pertanian yang menjadi petani ada 5 orang, 

kemudian buruh tani 359 orang, pemilik usaha tani ada 536 orang. Dalam 

sektor perkebunan ada karyawan perusahaan perkebunan 2 orang, buruh 

perkebunan 3 orang. Dalam sektor peternakan ada peternakan perorangan 

5 orang, buruh usaha peternakan 5 orang, pemilik usaha peternakan 27 

orang. Dalam sektor perikanan ada nelayan 8 orang. Kemudian dalam 
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sektor industry menengah dan besar ada karyawan perusahaan swasta 

105 orang, karyawan perusahaan pemerintah 2 orang, pemilik perusahaan 

1 orang. Dan dalam sektor perdagangan ada karyawan perdagangan hasil 

bumi 50 orang, buruh perdagangan hasil bumi 50 orang, pengusaha 

perdagangan hasil bumi ada 15 orang. Di Desa Jabung juga ada sebuah 

pabrik pati aren yang mana pekerjanya semua adalah perempuan dan 

juga ada penjual es dawet jabung penjualnya juga perempuan, karena ini 

sudah turun temurun. Es dawet ini adalah kuliner asli Desa Jabung yang 

sejak dulu hingga sekarang masih ramai pembeli.  

3. Kondisi Pendidikan 

Di desa Jabung ini ada pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah 

Dasar dan juga Madrasah Tsanawiyyah. Di Madrasah Ibtidaiyah terdapat 

115 murid, di Sekolah Dasar ada 50 murid. Itu semua mulai dari kelas 1 

sampai kelas 6. Dan, di Madrasah Tsanawiyah ada 24 siswa. 

4. Kondisi Sosial Keagamaan 

Dalam kondisi keagamaan di Desa Jabung ini termasuk kesadaran 

masyarakatnya tinggi dan baik seperti setiap malam jum‟at ada rutinan 

Yasinan kemudian ketika waktu shalat berjamaah di Masjid banyak yang 

datang untuk shalat berjama‟ah. Semua masyarakat di Desa Jabung ini 

beragama Islam. 

5. Kondisi Sosial Masyarakat 

Kondisi sosial masyarakat dalam kebudayaan, kesenian ini 

kesadarannya sangat baik. Di lihat dari caranya bergotong royong ketika 
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ada acara desa semua Masyarakat begitu antusias. Selain bergotong 

royong juga  menjunjung norma-norma yang berlaku, memiliki sifat 

kekeluargaan yang erat, menjunjung tinggi agama, dan bersikap sopan 

santun dan ramah tamah.68 

Dari dokumen profil desa tahun 2017 tersebut dapat dilihat 

mayoritas masyarakat Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo mata pencahariannya pada sektor pertanian. Ini terbukti bahwa 

banyak ladang sawah di sekitar desa Jabung dan setiap hari pasti selalu 

ada orang pergi ke sawah. Dan menurut Bapak sanusi, selaku modin 

Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo mengatakan 

bahwa kebanyakan yang bekerja di sawah adalah laki-laki akan tetapi 

ketika dalam musim tanam banyak perempuan/ibu-ibu yang bekerja di 

sawah. 

6. Profil Informan 

Adapun profil informan yang diteliti penulis, sebagai berikut: 

a. Informan Pertama 

Informan pertama adalah ibu Alis Ervan yang bekerja sebagai 

guru berumur 44 lahir di Ponorogo 28 Agustus 1974 dan telah di 

karuniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan, menikah tahun 2003 

setelah menikah tinggal di desa jabung. Bekerja sebagai guru di.. 

Tempat kediaman di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten 

Ponorogo. 
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b. Informan Kedua  

Informan kedua adalah ibu Qurrotul „Ayun Ningsih yang lahir 

di ponorogo 11 Mei 1980 yang melangsungkan pernikahan pada tahun 

2003 dan di karuniai 2 orang anak perempuan dan laki-laki. Bekerja 

sebagai guru di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Tempat 

kediaman di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

c. Informan ketiga 

Informan keempat adalah ibu Dyah Nur Baiti lahir di 

Ponorogo 08 November 1990 dan melangsungkan pernikahan pada 

tahun 2015 dikaruniai 1 orang anak. Bekerja di salon kecantikan yang 

ada di Ponorogo. Tempat kediaman di Desa Jabung Kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

d. Informan Keempat 

Informan kelima adalah ibu Afifah lahir di Ponorogo 26 juni 

1992 menikah tahun 2016 telah di karuniai 1orang anak laki-laki. 

Informan  mulai bekerja pada tahun 2012 sampai sekarang menjadi 

guru. Tempat kediaman di Desa Jabung Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo. 

e. Informan kelima 

Informan ketiga adalah ibu Rini Andriana yang lahir di 

Ponorogo 13 Desember 1982 dan melangsungkan pernikahan tahun 

2008 telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Mulai 
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bekerja tahun 2001 sampai sekarang di Swalayan. Tempat kediaman 

di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

f. Informan keenam 

Informan keenam adalah ibu Sumini yang lahir di Ponorogo 30 

Juni 1965. Mempunyai anak 3 orang, perempuan 2 dan 1 laki-laki. 

Bekerja di pabrik pati aren sejak tahun 2000 sampai sekarang. Tempat 

kediaman di Desa Jabung Kecaamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

g. Informan ketujuh 

Informan ketujuh adalah ibu Marsiyah yang lahir di Ponorogo 

22 Desember 1968 dan menikah pada tahun 1997, mempunyai 2 anak 

laki-laki. Bekerja sebagai pedagang kopi di pasar. 

h. Informan kedelapan 

Informan kedelapan adalah ibu Mariati. Ia lahir di Ponorogo 5 

mei 1974. Dan mempunyai 2 orang anak. Bekerja sebagai penjual es 

dawet Jabung. 

i. Informan kesembilan 

Informan kesembilan adalah Bapak Sanusi selaku modin di 

Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

B. Pandangan Seorang Istri yang Memilih Bekerja di Luar Rumah di 

Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo 

Menurut sebagian masyarakat, mungkin peran wanita di luar rumah 

ini bukanlah hal yang merupakan suatu halangan atau masalah bagi 

keluarganya. Akan tetapi, tidak sedikit pula masyarakat yang berpendapat 
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bahwa hal itu bisa menimbulkan adanya ketidakcocokan dalam keluarga. 

Hal ini bisa dikatakan dengan istilah lain yaitu hilangnya keharmonisan 

dalam rumah tangga. Ada beberapa alasan mengenai peran perempuan yang 

bekerja di luar rumah tersebut yang mungkin bisa diterima. Akan tetapi, ada 

juga yang tidak bisa dibenarkan oleh  shara>’. 

Di dalam wawancara ini memuat beberapa pendapat/tanggapan dari 

perempuan  sebagai istri yang bekerja di luar rumah yaitu ibu Alis yang 

bekerja sebagai guru. Ia mengatakan: 

Saya bekerja seorang guru, karena untuk mengamalkan ilmu. Saya 

meminta izin kepada suami kalau saya mau bekerja boleh atau tidak 

dan suami mengizinkan saya bekerja. Sebagai sarjana jika hanya 

diam saja di rumah merasa bosan, karena saya pernah mengalami 

ketika waktu mempunyai anak pertama dan hanya diam di dalam 

rumah rasanya bosan merasa ilmu yang telah saya dapatkan tidak 

saya amalkan. Dan ketika anak saya sudah mulai tumbuh besar baru 

saya mulai bekerja menjadi guru.69 

 

Pernyataan yang kurang lebih sama, juga disampaikan oleh informan 

kedua. Ia mengatakan: 

Pekerjaan saya adalah sebagai seorang guru. Suami saya 

mengizinkan saya bekerja jadi saya bekerja. Meskipun seorang guru 

saya seperti halnya ibu-ibu yang lainnya. saya harus bisa membagi 

waktu antara rumah tangga dengan pekerjaan saya. Bagi saya sudah 

biasa melakukan sehingga dirasa tidak begitu memberatkan untuk 

dijalani. Saya bekerja untuk mengamalkan ilmu dan sekaligus 

menebarkan dakwah Islam. Saya  ikut bekerja  mempunyai 

keinginan hidup yang lebih mapan. Karena mempunyai keinginan 

hidup yang lebih mapan saya juga mendirikan usaha laundry di 

rumah. Jadi saya membagi waktu antara bekerja mencari nafkah 

yaitu sebagai guru, mengurus rumah tangga dan mengurusi usaha 

laundry di rumah bersama suami.70 
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Kedua Informan tersebut bekerja sebagai guru untuk mengamalkan 

ilmu dan menebarkan dakwah islam. Dari hasil observasi, ibu Ningsih 

dalam kehidupan rumah tangganya benar-benar membagi waktu antara 

pekerjaannya sebagai seorang guru dan menjadi ibu rumah tangga.71 

 Berbeda dengan informan ketiga di bawah ini. Ia mengatakan:  

Saya bekerja di salon karena perekonomian keluarga saya kasihan 

melihat suami saya setiap hari bekerja membanting tulang untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saya meminta izin terlebih 

dahulu bahwa saya ingin bekerja dan suami saya mengizinkan. 

Selain itu anak saya sudah mulai tumbuh besar dan tentunya 

kebutuhannya juga akan bertambah. Dari situ saya mulai bekerja di 

salon kecantikan.72 

 

Informan selanjutnya adalah ibu Afifah. Ia mengatakan:  

saya bekerja sebagai guru. Saya bekerja itu sebelum menikah. dan 

setelah menikah saya bertanya kepada suami saya apakah saya boleh 

bekerja, dan suami mengizinkan saya bekerja. Setiap hari saya 

mengajar anak-anak di sekolah. Saya bekerja karena membantu 

meringankan nafkah suami untuk mencukupi kebutuhan dalam 

rumah tangga saya. Jika hanya suami saja yang bekerja maka untuk 

kebutuhan setiap harinya belum cukup, jadi saya bekerja untuk 

membantu meringankan beban suami saya..73 

 

Sedangkan di bawah ini informan kelima yaitu ibu Rini yang bekerja 

sebagai kepala karyawan toko. Ia mengatakan: 

Saya bekerja di swalayan. Suami saya mengizinkan saya bekerja. 

Saya sebagai kepala Swalayan. Suami saya mempunyai usaha ternak 

burung. Setiap hari pasar ia selalu pergi ke pasar untuk menjual 

burung, melihat-lihat burung jika cocok di beli. Terkadang juga ada 

orang yang datang ke rumah untuk membeli burung. Selain itu suami 

saya juga menjual burungnya di forum jual beli. Saya ikut bekerja 

karena membantu nafkah suami untuk mencukupi kebutuhan sehari-

hari. Apalagi saya juga mempumyai anak 2 dan itu membutuhkan 
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biaya yang banyak jadi saya ikut bekerja. Selain itu saya juga ingin 

hidup yang lebih mapan.74 

 

kemudian di bawah ini adalah informan keenam yaitu ibu Sumini 

yang bekerja di pabrik pati aren. Ia mengatakan: 

Saya bekerja sebagai buruh pabrik pati aren. Sebelum bekerja saya 

meminta izin kepada suami bahwa saya ingin bekerja untuk 

membantu perekonomian keluarga. Saya bekerja setiap hari mulai 

pagi pukul 06.30 sampai pukul 16.00 sore. Suami saya bekerja 

sebagai buruh di toko emas. Beliau setiap pagi sampai sore pukul 3 

baru pulang. Alasan saya bekerja karena tuntutan ekonomi. Selain itu 

untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain bekerja di 

pabrik ketika musim tanam dan panen saya juga bekerja di sawah. 

Seperti pada saat musim tanam atau panen padi dan jagung. Jika 

pada saat bekerja di sawah saya meminta izin kepada pemilik pabrik 

pati bahwa saya minta izin tidak bekerja karena mau bekerja di 

sawah.75 

 

Kemudian informan ketujuh yaitu ibu Marsiyah yang bekerja 

sebagai pedagang di pasar. Ia mengatakan,” Saya bekerja sebagai pedagang 

jajanan dan juga kopi di pasar. Saya bekerja karena untuk meneruskan usaha 

nenek saya. Selain itu untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga. 

Suami saya mengizinkan untuk meneruskan usaha nenek saya sedangkan  

suami saya bekeja di bengkel yang ada di jakarta.”76 

Melihat kelima informan di atas mereka menyampaikan bahwa 

mereka bekerja karena masalah perekonomian dan juga untuk membantu 

nafkah suami demi memenuhi kebutuhan setiap harinya. 

Selain karena membantu nafkah suami juga ada yang menyampaikan 

kenapa ia bekerja seperti yang di sampaikan ibu Dyah. Ia mengatakan,”saya 
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bekerja karena agar di rumah tidak bosan. Ketika bekerja di luar rumah 

tentu pasti akan mendapatkan segala informasi dan bis bercerita dengan 

rekan kerja saya. Jika hanya di rumah saja pasti jenuh dan tidak 

mendapatkan informasi. Maka dari itu saya lebih memilih bekerja di luar 

rumah.”77 

Pernyataan yang hampir sama juga di sampaikan oleh ibu Alis. Ia 

mengatakan,"selain membantu nafkah suami saya bekerja agar tidak bosan. 

Karena saya pernah mengalami ketika saya tinggal di Bali dan mempunyai 

anak pertama dan itu setiap hari saya merasakan bosan begitu-begitu saja di 

rumah. Beberapa tahun kemudian anak saya sudah mulai besar saya kembali 

ke rumah orang tua saya dan anak saya sudah besar saya memutuskan untuk 

bekerja.”78 

 

Selanjutnya informan kedelapan yaitu ibu Mariati yang bekerja 

sebagai penjual es dawet  ia mengatak,”saya bekerja sebagai penjual es 

dawet mulai dari pagi sampai sore hari. Saya menjual es dawet karena 

membantu adek saya. Karena adek saya di toko pertanian jadi yang menjual 

es dawet itu saya dan suami mengizinkan saya untuk berjualan es dawet.”79 

Melihat ketiga informan di atas ia bekerja karena agar tidak bosan, 

jika bekerja di luar maka akan mendapatkan segala informasi dan juga ada 

yang membantu saudaranya untuk berjualan es dawet. 
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C. Kewajiban Rumah Tangga Seorang Istri yang Memilih Bekerja di Luar 

Rumah di Desa jabung 

Di Desa Jabung ini banyak istri yang bekerja di luar rumah, tapi 

kebanyakan diantara mereka yang bekerja di luar rumah mempunyai 

dampak yang kurang baik bagi keluarganya, khususnya bagi mereka yang 

sudah mempunyai anak. Apalagi anaknya masih kecil masih perlu untuk di 

asuh. 

Penulis berhasil mewawancarai informan pertama yang bekerja di 

luar rumah. Ia mengatakan: 

Saya bekerja di luar rumah karena untuk mengamalkan ilmu. 

Mengenai kewajiban sebagai seorang istri sekaligus saya bekerja di 

luar rumah, saya membagi waktu antara urusan rumah tangga dan 

juga pekerjaan. Ketika urusan rumah tangga selesai dan anak-anak 

juga sudah besar dan masih sekolah, dalam kehidupan sehari-hari 

anak-anak berangkat ke sekoah saya juga berangkat bekerja. Sampai 

pulangpun waktunya hampir sama. Sedangkan suami saya itu 

bekerja di luar kota. Jadi masalah kewajiban tetap menjalankan 

sebagai seorang istri/ibu rumah tangga. Kemudian pada malam 

harinya saya mengajari anak saya belajar setelah itu baru saya 

istirahat.80 

 

Tidak jauh berbeda dengan informan kedua yaitu ibu Ningsih di 

bawah ini. Ia mengatakan: 

Saya membagi waktu antara kewajiban menjadi seorang istri dan 

membagi waktu untuk bekerja. Saya tidak bisa menggunakan waktu 

sepenuhnya untuk keluarga. Karena saya juga bekerja menjadi 

seorang guru. Mengenai kewajiban seperti mengurus anak-anak saya 

tetap menjalankan kewajiban seperti ibu-ibu yang lain, memberikan 

kasih saying. Saya dan suami bekerjanya tidak jauh, saya bekerja 

setiap hari sekitar 5 jam, sisanya itu untuk mengatur rumah tangga 
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seperti pada malam hari ketika anak saya belajar saya menemani dan 

juga mengajari.81 

  

Informan di atas dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang 

istri sekaligus ibu rumah tangga mereka benar membagi waktunya antara 

kewajibannya sebagai seorang istri dan juga pekerjaannya.82 Berbeda 

dengan informan ketiga yaitu ibu Dyah di bawah ini. Ia bekerja di salon 

kecantikan. Ia mengatakan: 

Saya bekerja di salon kecantikan. Dalam menjalankan kewajiban 

menjadi seorang istri, saya tetap menjalankan seperti mengurus anak 

saya setiap hari mengurus anak saya. saya memiliki anak yang masih 

kecil dan masih belum bisa di tinggal, sebelum berangkat bekerja 

saya mengurus anak terlebih dahulu kemudian ketika  berangkat 

bekerja saya tinggal anak saya di rumah dengan Bapak saya. Dan  

suami saya pun juga sama-sama bekerja.83 

Dari hasil observasi peneliti mengamati setiap harinya bahwa 

masalah kewajiban dalam mengurus anak selalu dititipkan kepada bapaknya 

setiap harinya ketika ditinggal bekerja. Jadi masalah kewajiban seperti 

mengurus anak ia tinggalkan dan minta tolong kepada bapaknya untuk 

mengurusnya. sedangkan dia bekerja untuk mencari nafkah.84 

Di bawah ini informan keempat yaitu ibu Afifah yang hampir sama 

dengan informan ketiga. Ia mengatakan,”Saya bekerja sebagai guru. Saya 

bekerja setiap harinya. Untuk melaksanakan kewajiban seperti mengurus 

anak-anak saya masih kerepotan. Untuk bisa tetap bekerja dan mengurus 

rumah tangga, saya dibantu oleh ibu saya untuk mengurus anak. Jadi ketika 
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di tinggal bekerja suami juga bekerja maka anak saya titipkan kepada ibu 

saya.”85 

 

Dilanjutkan oleh informan kelima yaitu ibu Rini Ia mengatakan: 

Dalam menjalankan urusan rumah tangga saya tetap menjalankan, 

akan tetapi saya masih mempunyai anak yang masih kecil dan masih 

perlu untuk mengurusnya setiap hari. Saya bekerja sistem shift. Jika 

saya berangkat bekerja pagi sore sudah pulang dan malamnya saya 

gunakan waktunya untuk bersama suami dan juga anak saya. Akan 

tetapi jika saya bekerjanya pada shift kedua saya sampai malam hari. 

Karena saya bekerja dan masih kerepotan antara membagi waktu 

antara keluarga sama pekerjaan, dan saya lebih memfokuskan pada 

pekerjaan, untuk mengurus anak itu yang mengurusi adalah suami 

saya.86 

 

Melihat dari pernyataan di atas penulis juga melakukan observasi 

bahwa selain yang mengurusi anak oleh suaminya ternyata anak dari ibu 

Rini ini juga dititipkan kepada orang tua dari suaminya. Ketika suaminya ini 

pergi ke pasar untuk menjual burung  maka sang anak ini dititipkan kepada 

kedua orangtuanya dan ibu rini sama suaminya ini sama-sama bekerja di 

luar rumah.87 

Setelah melihat pernyataan di atas berbeda lagi dengan pernyataan 

informan keenam yaitu ibu Sumini di bawah ini. Ia mengatakan: 

Saya bekerja sebagai buruh pabrik pati aren. Mengenai cara 

membagi waktu antara kewajiban saya sebagai seorang istri saya 

menyelesaiakan pekerjaan rumah terlebih dahulu karena anak saya 

sudah besar jadi sudah bisa mandiri. Ketika pekerjaan rumah sudah 

selesai baru kemudian saya baru berangkat bekerja. Untuk kegiatan 

malam hari saya pergunakan untuk istirahat.88 
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Tidak jauh berbeda dengan informan ketujuh yaitu ibu Marsiyah. Ia 

mengatakan,”Dalam membagi waktu antara urusan rumah tangga dan 

kewajiban sebagai seorang istri saya tetap menjalankan. Saya 

menyelesaiakan dulu pekerjaan rumah baru saya mempersiapkan dagangan 

saya kemudian berangkat ke pasar. Karena anak saya sudah besar jadi bisa 

ditinggal untuk bekerja.”89   

Kemudian informan kedelaan yaitu ibu Mariati ia 

mengatakan,”dalam urusan kewajiban rumah tangga saya sebagai seorang 

istri menjalankan semestinya meskipun saya bekerja akan tetapi urusan-

urusan rumah tangga saya selesaikan terlebih dahulu. Dan anak saya sudah 

besar jadi bisa di tinggal untuk berjualan.”90 

Pendapat masyarakat di Desa Jabung memang berbeda-beda. Seperti 

yang di paparkan di atas mengenai perempuan sebagai isteri yang bekerja di 

luar rumah serta kewajiban perempuan yang bekerja di luar rumah, maka 

bukan berarti semua itu dapat dibenarkan secara keseluruhan. Semua itu 

tergantung pada masing-masing individu, karena bagaimanapun setiap 

wanita yang meninggalkan rumah untuk bekerja, meskipun dengan alasan 

darurat sekali harus tetap pada batasan-batasan yang harus memperhatikan 

segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. 
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BAB IV 

ISTRI YANG MEMILIH BEKERJA DI LUAR RUMAH DI DESA 

JABUNG KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO 

PERSPEKTIF TAQI> AL-DI>N Al-NABHA>NI>  

 

A. Perspektif al-Nabha>ni> Tentang Istri yang Memilih Bekerja di Luar 

Rumah. 

Pada bab ini penulis akan menganalisa tentang pandangan istri 

yang memilih bekerja di luar rumah di Desa Jabung menurut Taqi> al-

Di>n al-Nabha>ni>, dengan harapan dapat dijadikan kajian dan renungan 

bagi masyarakat banyak. 

Melihat pernyataan semua istri di Desa Jabung bahwa ketika ia 

mau bekerja itu selalu meminta izin terlebih dahulu apakah boleh atau 

tidak untuk bekerja oleh suaminya, seperti yang di sampaikan oleh ibu 

Ningsih. Ia mengatakan: saya sebelum bekerja itu meminta izin kepada 

suami saya apakah saya boleh ikut bekerja untuk mengamalkan ilmu 

dan suami saya mengizinkan saya untuk bekerja sebagai guru. 

Menurut al-Nabhani>, Islam melarang wanita untuk ke luar dari 

rumahnya kecuali seizin suaminya, karena suami memiliki hak atas 

istrinya. Maka tidak dibenarkan seorang istri ke luar dari rumah 

suaminya kecuali atas izin suaminya. Jika seorang istri ke luar tanpa 

seizing suaminya, maka perbuatannya termasuk ke dalam kemaksiatan, 
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dan dia dianggap telah berbuat nusyu>z (pembangkangan) sehingga 

tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.
91

 

Menurut peneliti setelah melihat apa yang telah di sampaikan 

oleh para istri yang ada di Desa Jabung bahwa sebelum bekerja pasti 

meminta izin terlebih dahulu apakah boleh atau tidak bekerja di luar 

rumah. Pernyataan tersebut sudah sesuai dengan pendapat al-Nabha>ni> 

bahwa Islam melarang wanita untuk ke luar dari rumahnya kecuali 

seizin suaminya, karena suami memiliki hak atas istrinya. Maka tidak 

dibenarkan seorang istri ke luar dari rumah suaminya kecuali atas izin 

suaminya. 

Kemudian para istri di Desa Jabung ini pekerjaannya meliputi 

guru, pedagang, buruh dan karyawan. Menurut Al-Nabha>ni> tanggung 

jawab utama seorang perempuan dalam sebuah masyarakat adalah di 

dalam rumah tangganya. Sedangkan peran utama perempuan adalah 

menjadi seorang ibu dan istri. Sesungguhnya, mengatur urusan rumah 

tangga dan mengasuh anak-anak adalah tanggung jawab yang amat 

berat dan juga mulia.
92

 

Menurut peneliti istri yang ada di Desa Jabung apapun itu 

pekerjaannya al-Nabha>ni> melarang perempuan bekerja di luar rumah 

apalagi tidak disertai dengan mah}ramnya. Kemudian istri yang bekerja 
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di salon dan juga sebagai kepala karyawan itu tidak sesuai dengan cara 

pandang al-Nabha>ni> karena mengeksploitasi karakter kewanitaannya. 

Selain itu seorang istri memilih bekerja di luar rumah itu 

karena  masalah perekonomian dan membantu mencari nafkah 

keluarga agar meringankan nafkah suami. 

Menurut Al-Nabha>ni> tanggung jawab utama seorang 

perempuan dalam sebuah masyarakat adalah di dalam rumah 

tangganya. Sedangkan peran utama perempuan adalah menjadi seorang 

ibu dan istri. Meskipun tidak semuanya, namun diantara mereka yang 

bekerja di luar rumah ada yang sampai mengorbankan keluarganya 

demi materi tersebut dengan alasan yang bermacam-macam, salah 

satunya adalah hanya ingin meningkatkan taraf hidup agar terlihat 

lebih layak (merasa belum cukup dengan nafkah yang diberikan oleh 

suami).  

Menurut peneliti hal tersebut tidak sesuai dengan pandangan al-

Nabha>ni> yaitu tanggung jawab menyediakan nafkah bagi seluruh 

anggota keluarga terletak di pundak suami. Jika karena suatu alasan 

tertentu, suami tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut, 

maka tugas memberikan nafkah tersebut berpindah kepada kerabat 

terdekat yang mampu. Bila sebuah keluarga tidak memiliki seorangpun 

yang mampu memberikan nafkah, maka Negara bertanggung jawab 

untuk menyediakan nafkah bagi mereka.
93

 Allah SWT memberikan 
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tanggung jawab yang sama. Keduanya memiliki kewajiban 

menjalankan shalat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada kedua orang 

tua, mendakwahkan Islam, mengoreksi kebijakan penguasa, dan 

sebagainya. Sedangkan dalam hal-hal yang keduanya memiliki 

perbedaan, Allah SWT pun memberikan tanggung jawab yang berbeda 

kepada keduanya. Jihad misalnya, hanya diwajibkan untuk laki-laki, 

tidak wajib bagi perempuan. Laki-laki wajib memberikan nafkah bagi 

anggota keluarganya, sedangkan perempuan tidak. Menyusui dan 

mengasuh anak adalah tanggung jawab perempuan, bukan laki-laki. 

Begitu juga mengatur rumah tangga, adalah kewajiban perempuan, 

meski laki-laki dianjurkan untuk membantunya.
94

 

Dalam hal ini jelas sudah bahwa kewajiban mencari nafkah 

adalah untuk suami, sedangkan untuk istri tidaklah wajib. istri hanya 

tinggal di dalam rumah ntuk mengatur urusan rumah tangga. Tapi 

dalam kenyataannya banyak juga keluarga-keluarga yang justru istri 

yang mendominasi masalah perekonomian dalam keluarga. Hal inilah 

yang sebenarnya dilarang menurut al-Nabha>ni>. 

Jadi, mengenai pandangan istri yang bekerja di luar rumah di 

Desa Jabung rata-rata hampir sama meskipun ada beberapa yang beda. 

Untuk menanggulangi pemahaman yang salah atau bahkan akibat 

ketidaktahuan mereka dalam hal berumahtangga dan mencari nafkah 

perlu dilakukan kajian dan pengarahan bagi warga desa terhadap 
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pemahaman agama. Meskipun ada pendapat yang membolehkan 

tentang alasan wanita bekerja di luar rumah tersebut, tapi bukan berarti 

hal itu adalah suatu anjuran bagi mereka. 

B. Perspektif al-Nabhani Tentang kewajiban Rumah Tangga Istri 

yang Bekerja di Luar Rumah.  

Adanya pembebasan pada istri untuk bekerja di luar rumah 

memang tidak selamanya akan membuahkan hasil yang terbaik. Hal 

ini terbukti di beberapa keluarga yang istrinya bekerja di luar rumah 

untuk mencari nafkah khususnya bagi mereka yang tempatnya jauh 

dari rumah dan dalam jangka waktu yang lama. 

Menurut penulis, istri yang bekerja di luar rumah 

meninggalkan kewajibannya  dalam rumah tangganya. Meskipun 

suami telah mengizinkannya, itu akan mengakibatkan permasalahan di 

dalam keluarganya, khususnya dalam perkembangan bagi anak-

anaknya. Seperti hasil observasi penulis yaitu setiap harinya bahwa 

masalah kewajiban dalam mengurus anak selalu di titipkan kepada 

bapaknya setiap harinya ketika ditinggal bekerja. Jadi masalah 

kewajiban seperti mengurus anak ia tinggalkan dan minta tolong 

kepada bapaknya untuk mengurusnya. sedangkan dia bekerja untuk 

mencari nafkah.
95

 Dan ada lagi hasil observasi bahwa selain yang 

mengurusi anak oleh suaminya ternyata anak dari ibu Rini ini juga di 

titipkan kepada orang tua dari suaminya. Ketika suaminya ini pergi ke 
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pasar untuk menjual burung  maka sang anak ini dititipkan kepada 

kedua orangtuanya dan ibu rini sama suaminya ini sama-sama bekerja 

di luar rumah.
96

 

Melihat pernyataan tersebut menurut al-Nabha>ni> Shari>’ah 

Islam telah menetapkan bahwa wanita adalah seorang ibu dan pengatur 

rumah tangga (‘um wa rabbah al-bai>t). Untuk itu, shari‟ah Islam telah 

mendatangkan bagi wanita seperangkat hukum yang berkaitan dengan 

kehamilan, kelahiran (wila>dah), penyusuan (radha>‘ah), pengasuhan 

(hadhanah), ataupun berkaitan dengan masalah „iddah. Semua itu 

sedikitpun tidak ditetapkan bagi pria. Karena hukum-hukum tersebut 

memang hanya berhubungan dengan perempuan dalam kedudukannya 

sebagai perempuan. Maka, shara>’ telah memberikan kepada wanita 

tanggung jawab terhadap anak mulai dari hamil, kelahiran, penyusuan, 

dan pengasuhan. Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan aktivitas 

wanita yang paling penting dan tanggung jawab yang paling besar bagi 

seorang wanita. Dari sini dapat dikatakan bahwa, aktivitas pokok bagi 

seorang wanita adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga (‘umm 

wa rabbah al-bai>t). Sebab, didalam aktivitas tersebut terdapat rahasia 

kelangsungan jenis manusia. Dan karena aktivitas-aktivitas tersebut 

telah dikhususkan bagi wanita, dan tidak diberikan sedikit pun kepada 

pria.
97
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Seorang istri hendaklah bisa menempatkan diri dan tahu 

bagaimana seharusnya menjadi seorang istri yang baik. Karena kalau 

tidak begitu, hal ini akan berimbas pada keluarga (suami dan anak). 

menurut penulis bisa mengakibatkan dampak yang negative bagi suami 

maupun anak, khususnya bagi keluarga yang masih mempunyai anak 

kecil dan masih perlu untuk di asuh. 

Atas dasar ini, harus sudah menjadi sesuatu yang jelas dan 

gamblang bahwa betapapun banyak aktivitas yang disandarkan kepada 

wanita dan betapapun berbagai takli>f yang dibebankan kepada wanita, 

maka yang wajib menjadi aktivitas pokoknya adalah aktivitas keibuan 

dan aktivitas pendidik anak-anak. Karena itu, kita jumpai shari’ah 

Islam telah memperbolehkan wanita untuk berbuka pada siang hari 

bulan pada Ramadan sementara ia sedang mengandung atau menyusui. 

Shara‟ juga telah menggugurkan kewajiban shalat dari wanita pada 

saat mereka sedang haidh atau nifas. Shara>’pun telah melarang pria 

untuk bepergian bersama anaknya selama ibunya masih mengasuh 

anak itu. Semua itu dalam rangkauntuk menyempurnakan aktivitas 

pokoknya selaku wanita, yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga 

(‘ummun wa rabbah al-bayt). 98
 

Hanya saja, keberadaan aktivitas pokok wanita sebagai ibu dan 

pengatur rumah tangga itu tidak berarti bahwa aktivitas wanita hanya 

dibatasi pada aktivitas tersebut dan dilarang melakukan aktivitas 

                                                           
98

 Ibid., 136. 



69 
 

aktivitas lainnya. Melainkan maknanya adalah bahwa Allah SWT telah 

menciptakan wanita agar pria cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan agar pria (suaminya) bisa memperoleh keturunan dan 

anak darinya. Allah SWT berfirman: 

                     

                        

      

Artinya: 

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu 

sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu ,anak anak 

dan cucu-cucu.”(QS al-Nahl [16]:72)
99

 

Untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu keuarga yang 

harmonis (sakinah, mawaddah, warrahmah) maka dibutuhkan adanya 

komunikasi antara keduanya adalah sangat penting. Untuk 

menghindari perselisihan dan kesalahpahaman. 

Dari sekian banyak penjelasan-penjelasan di atas bisa ditarik 

kesimpulan bahwa wanita yang baik adalah wanita yang lebih 

mengutamakan keluarga dari pada pekerjaannya, karena tugas istri 
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adalah sebagai pengatur rumah tangga, mendidik anak dan sebagai 

penyejuk suami. Jika suami sebagai pemimpin keluarga, maka istri 

sebagai pendamping suami dalam mewujudkan cita-cita keluarga yang 

sakinah mawaddah warrahmah.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, data-data, dan analisa yang telah 

berhasil dihimpun, maka penulis menyimpulkan: 

1. Berdasarkan temuan peneliti istri yang bekerja di luar rumah di 

Jabung memiliki beberapa argumentasi. Ada yang karena untuk 

mengamalkan ilmu seperti istri yang berprofesi sebagai guru. Ada 

yang karena untuk membantu atau mencari nafah. Ada yang 

bekerja agar tidak bosan, agar mendapatkan informasi dan ada 

karena membantu saudaranya. Fenomena tersebut tidak sesuai 

dengan cara pandang al-Nabha>ni alasannya karena menurut al-

Nabha>ni> seorang istri itu adalah tinggal di dalam rumah mengurus 

rumah tangga. Sedangkan dalam hal mencari nafkah itu adalah 

kewajiban suami. 

2. Tidak sedikit istri yang bekerja  dapat menjalankan perannya 

sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik, misalnya tidak 

bisa mengasuh anak dengan baik dan mengatur rumah tangganya 

seperti istri yang bekerja di salon kecantikan dan istri yang bekerja 

di swalayan. Menurut penulis ini tidak sesuai dengan cara pandang 

al-Nabha>ni> karena kewajiban seorang istri itu adalah ibu pengatur 

rumah tangga. 
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B. Saran-saran 

1. Kepada masyarakat, utamanya umat Islam, secara tidak langsung 

kita semua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap 

kelangsungan umat manusia dan masa depan bangsa. Oleh karena 

itu, jangan sampai tergiur  oleh harta dunia yang akhirnya 

menterlantarkan urusan agama. 

2. Sebagai perempuan yang sudah berkeluarga, boleh mempunyai 

keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam masyarakat lebih 

khususnya pada mencari nafkah, akan tetapi hal itu jangan 

dijadikan yang utama, karena bagaimanapun juga keluarga adalah 

hal yang terpeting dari semuanya lebih lagi pada perkembangan 

anak. 
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