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ABSTRAK 

 

Susanto, M. Arifin. 2019. Tinjauan  Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah 

Keluarga Pernikahan Usia Dini. (Studi Kasus Di Desa Bareng Kecamatan 

Pudak Kabupaten Ponorogo).Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pembimbing 

Dr. Miftahul Huda, M .Ag.  

 

Kata Kunci: Pemenuhan Hak dan Kewajiban Nafkah, Pernikahan Usia Dini.  

Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 

34 tentang kewajiban dan juga Al-Qur’an surah at Thalaq ayat 7, dimana suami 

wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan dalam rumah tangga 

sesuai dengan kemampuanya. dan Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga 

dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi dalam praktiknya di Desa Bareng, Kec. 

Pudak. Para pelaku pernikahan usia dini dalam pemenuhan nafkah hanya sekedar 

apa adanya. Suami tidak berusaha sesuai kemampuanya. 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: Tinjauan Hukum Islam 

Praktik Pemenuhan Nafkah Pernikahan Usia dini, Bagaimana Tinjauan Hukum 

Islam terhadap akibat tidak terpenuhinya Nafkah dalam Keluarga Pernikahan Usia 

Dini. 

Adapun penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan 

yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang  

dilakukan adalah menggunakan observasi dan  wawancara. Analisis digunakan 

Smenggunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan 

dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. 

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku pernikahan usia 

dini di Desa Bareng, Kecamatan Pudak, terbagi menjadi dua yakni pelaku 

pernikahan usia dini yang sudah memenuhi nafkah keluarganya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku,  dan pelaku pernikahan usia dini yang belum bisa 

memenuhi nafkah keluarga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan 

dampak dari tidak terpenuhinya nafkah keluarga adalah sebagai berikut: 1. 

Terjadinya perceraian 2. Nusyuz, 3. Kekerasan dalam rumah tangga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai 

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 Dalam hal ini ayat 21 al-Ru>m: 

                            

                  

Artinya: “ Dan diantara tanda tanda kekuasaan nya ialah, dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tentram  kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa 

kasih dan sayang. sesungguhnya  pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. 30 Ar-

um:21).
2
 

 

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang mempunyai 

akibat hukum.
3
 Salah satu akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah 

suami harus memenuhi kebutuhan isteri berupa pemberian nafkah. Kaum 

Muslim sepakat bahwa, perkawinan merupakan salah satu sebab yang 

mengakibatkan kewajiban pemberian nafkah, seperti halnya kekerabatan.
4
 

                                                           
1
 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasiona(jakarta: Purba Cipta, 1994), 6. 

2
 Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahanya ( Bandung: CV Gema Risalah Press, 1993), 644 

3
 Al-hamdi, Risalah Nikah,Terj, Agus Salim ( Jakarta: Pustaka  Amani, 2002), 110  

4
Muhammad Jawad Mugni, Fiqih Lima Madzhab, Terj Masykur Ab (Jakarta: PT Lentera 

Basritama, 2001),400.  
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Karena adanya akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan tersebut sehingga timbul adanya hubungan hak dan kewajiban 

antara kedua belah pihak, maka apa dan segala sesuatu yang menjadi  

kewajiban pihak kedua secara otomatis menjadi hak pihak pertama, demikian 

juga sebaliknya. Dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat (233) 

                 (البقرة)  

 
Artinya:  Dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian 

kepada para ibu dengan cara yang ma‟ruf. Seorang tidak dibebani 

melainkan kadar kesanggupan nya. (QS. 2: 233).
5
  

 

Yang dimaksud ibu dalam konteks ini adalah seseorang isteri, 

sedangkan yang dimaksud ayah dalam hal ini adalah seorang suami. 

Kemudian nafkah  berdasarkan sebabnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

Nafkah Qardbah, Nafkah Mamluk, dan Nafkah Zawjiyyah. Nafkah Qardbah 

adalah nafkah yang disebabkan karena adanya ikatan kerabat seperti halnya 

orang tua kepada anak atau sebaliknya. Nafkah Mamluk yaitu nafkah yang 

disebabkan karena adanya hubungan kepemilikan seperti nafkah tuan kepada 

hamba sahayanya. Adapun nafkah Zawjiyyah adalah nafkah yang disebabkan 

karena adanya ikatan perkawinan.  

Selanjutnya nafkah terhadap isetri tersebut digolongkan menjadi dua 

bentuk, nafkah lahiriyyah (kebendaan) dan nafkah batinniyah (non 

kebendaan). Diantarannya yang termasuk nafkah lahiriyyah meliputi  

                                                           
5
  Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahanya. 34. 
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sandang, panggan, dan papan. Sedangkan yang meliputi nafkah Batinniyah 

adalah meliputi pemenuhan kebutuhan biologis (hubungan seksual/kelamin), 

perhatian dan kasih sayang sehingga si isteri merasa nyaman dan tentram, 

aman dan terlindungi. 

Mengenai nafkah zawijyyah ini, para ahli fiqh dari bebagai mazhab 

berpendapat  bahwa nafkah ini merupakan hak isteri dan menjadi kewajiban 

seorang suami untuk menunaikannya. Pernyataan para ahli fiqh ini didasarkan 

pada dalil-dalil al-quran dan hadist-hadist maupun ijma‟ para sahabat. 

Ditinjau dari orang-orang yang berhak menerima maka nafkah dibagi 

menjadi emapat golongan, nafkah ushul, nafkah furu‟ dan nafkah kerabat 

serta nafkah istri.
6
 Dalam membentuk keluarga yang bahagia suami isteri 

diikat dengan kewajiban-kewajiban yang merupakan akibat hukum dari 

adanya akad perkawinan yang mereka jalin. Tujuan akan terwujud manakala 

masing-masing suami isteri dapat menjalakan kewajibanya dengan penuh 

tanggung jawab. Seperti yang diterangkan dalam UU No.1 Tahun 1974 

kewajiban suami isteri diatur dalam pasal 34, yaitu: 

1. Suami melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan dalam 

rumah tangga sesuai dengan kemampuanya. 

2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya 

                                                           
6
 Yang dimaksud Ushul ialah orang-orang yang menjadi keturunan, seperti bapak, ibu, kakek, 

nenek dan sebagainya. Furu‟ ialah orang-orang yang diturunkan oleh asal keturunan, seperti anak, 

cucu dan seterusnya sampai ke bawah. 
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3. Jika suami isteri melailaikan kewajibannya maka masing-masing dapat 

mengajukan gugatan ke Pengadilan setempat.
7
 

Setelah akad nikah berlangsung secara sah, para ahli fiqh dari berbagai 

golongan sependapat bahwa konsekwensi yang harus dilaksanakan oleh 

masing-masing pasangan suami isteri untuk memenuhi hak dan kewajiban 

yaitu: 

1. Hak isteri yang wajib dipenuhi oleh suaminya. 

2. Hak suami yang wajib dipenuhi oleh isterinya. 

3. Hak bersama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. 

Berdasarkan studi pendahuluan bahwa penulis telah melakukan 

penelitian terhadap narasumber yang akan penulis teliti dan terkait dengan 

masalah yang akan penulis teliti:  

Narasumber pertama yang peneliti temukan untuk menjadi bahan  

mendapatkan informasi yang terkait pemenuhan nafkah keluarga yaitu 

saudara Umar Iswanto dan isterinya Saudari Nadia Asifa yang bertempat 

tinggal di Desa Bareng, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, beliau  telah 

melangsungkan akad nikah tahun 2015 dan umur keduanya masih belum 

cukup untuk melangsungkan suatu akad nikah, dikarenakan pihak laki-laki 

berumur 17 tahu, dan harus minta surat dispensasi dari pengadilan agama di 

kabupaten ponorogo. 

                                                           
7
 UU No.1 tahun 1994 (Hukum Perkawinan Islam). 
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Kedua pasangan tersebut bahwa dalam memenuhi nafkah sehari-hari 

mereka masih bergantung pada kedua orang tuanya.
8
 

Narasumber Kedua yaitu saudara dedi kurniawan dan istrinya saudari 

Riawati yang bertempat tinngal di Desa Bareng, Kecamatan Pudak, 

Kabupaten Ponorogo. Dan telah melangsungkan akad nikah pada tahun 2015 

dan umur yang pihak laki-laki masih 16 tahun pernikahan keduaanya telah 

berlangsung atas dispensasi Pengadilan Kabupaten Ponorogo karenakan pihak 

perempuan hamil duluan, maka dari itu mereka harus melangsungkan 

perkawinan. 

Dari pasangan ini mereka memenuhi nafkah untuk kehidupan sehari-

hari dengan cara bekerja apabila ada pekerjaan, seperti kuli bangunan, kalau 

ada proyek, dan tidak bekerja apabila tidak ada proyek bagunan.
9
  

Narasumber ketiga adalah saudara Agung Prasetyo dan isterinya 

saudari Devi Nur Janah narasumber ketiga ini telah melangsungkan 

pernikahan pada tanggal 15 juli 2016, Dalam pernikahan keduanya pasangan 

ini disebabkan mereka mempunyai ikatan pacaran, pada saat melakukan 

pecaran mereka melapaui batas wajar dan ketahuan orang tua pihak 

perempuan, maka dari itu kedua orang tua pihak perempuan menuntut pihak 

laki-laki agar menikahi secepatnya sesuai dengan hukum Islam dan hukum 

negara. 

                                                           
8
 Wawancara dengan Umar dan Lia, tanggal 02 Desember 2016 

9
 Wawancara dengan Dedi dan Ria, tanggal 05 Desember 2016. 
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Kedua pasangan ini masih sangat muda dan baru saja menikah, untuk 

memenuhi kebutuhannya mereka sangat bergantung pada orang tuanya 

dikarenakan si pihak suami tidak bekerja.
10

  

Narasumber selanjutnya Ahmad sutrisno, kedua belah pihak sudah 

melangsungkan akad nikah pada 23 Mei 2016, pada dasarnya kedua pasangan 

ini sudah siap melakukan ikatan perkawinan akan tetapi seiring berjalanya 

waktu dan sulitnya lowongan pekerjaan sipihak laki-laki kerap menganggur 

dan tidak bekerja, maka dari itu si istri menuntut nafkahnya kepada suami dan 

si pihak suami belum bisa memenuhinya. 

Narasumber terahir yaitu bapak Nur Dianto melangsungkan akad nikah 

dengan pihak perempuan yaitu pada 12 April 2017 perasaan cinta kedua belah 

pihak suda tidak bisa dipungkiri ikatan perkawinan ada jalan yang 

ditempuhnya, dari segi pemenuhan nafkahnya bergantung pada isterinya 

sebab pihak laki-laki tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan pihak perempuan 

berinisiatif untuk menjadi PRT di surabaya demi memopang kebutuhan 

suaminya, 

Dari hasil penelitian awal maka sangat bertolak belakang dengan 

ketentuan perundang-undangan, maupun hukum Islam dan lain sebagainya.  

Dengan adanya kenyataan seperti itu maka sangat diperlukan 

penggetahuan tentang hukum nafkah keluarga. Serta status suami yang belum 

mampu terhadap pemenuhan nafkah keluarga, dan juga status  hukum Islam 

                                                           
10

 Wawancara dengan Agung Dan Devi,tanggal 09 Desember 2016. 
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terhadap nafkah yang diberikan kepada isteri yang masih meminta kepada 

orang tuanya, berangkat dari latar belakang tersebut, maka dalam skripsi ini, 

penulis berusaha mengemukakan dan membahas tentang: “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah  Keluarga Pernikahan  Usia Dini” (Studi 

Kasus di Desa Bareng, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo) 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemenuhan Nafkah 

dalam Keluarga pernikahan usia dini? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akibat tidak terpenuhinya 

Nafkah dalam Keluarga pernikahan usia dini?  

C. Tujuan Kajian 

Adapun tujuan dari pembahasan yang hendak dilakukan dalam skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kadar pemenuhan nafkah keluarga perkawinan tersebut 

apakah pemenuhan nafkah lahirriyah dan batinniyah keluarga pernikahan 

usia dini sudah terpenuhi.   

2. Untuk mengetahui apa saja sebab akibat dan dampak yang timbul apabila  

tidak terpenuhinya nafkah dalam keluarga pernikahan usia dini.  

D. Kegunaan Penelitian  

Dalam setiap penelitian yang didasari dengan analisa dan ketekunan 

yang tinggi akan mendatangkan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat dari 

penelitian ini ialah sebagai berikut: 
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1. Aspek Keilmuan: Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan kita 

yang lebih luas dalam memberikan nafkah keluarga akibat dari pernikahan 

dini. 

2. Aspek Terapan: Sumbangan pemikiran terhadap kalangan ilmiah dan 

masyarakat umum agar dapat dijadikan rujukan sekaligus penelitian 

lanjutan. 

E. Penelitian Terdahulu 

Sejauh pengetahuan penulis sudah banyak buku-buku maupun karya 

tulis yang membahas tentang nafkah secara umum. Akan tetapi yang 

membahas secara khusus tentang Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam 

Penikahan Usia dini  sejauh ini belum ditemukan. 

Diantara buku-buku yang membahas Nafkah secara umum adalah 

buku karangan: 

Karya ilmiah Nurul  Akhlis yang berjudul ”Nafkah Terhadap Isteri” 

study pemikiran Ibn Hazm dalam Kitab Al-Mugalla, yang berisi tentang 

pemenuhan nafkah terhadap isteri yang masih kanak-kanak dan nafkah suami 

yang lemah dan tidak mampu dalam memenuhi nafkah keluarga serta faktor-

faktor yang mempengaruhi serta menjadikan perbedaan pendapat jumhur 

ulama‟ dengan Ibnu Hazm.
11

  

Karya ilmiah  Moh.Ahlian Fikri yang berjudul “Analisa Faktor Isteri 

Mencari Nafkah Terhadap Tingkat Perkara Gugat Cerai di Pengadilan 

Agama Ngawi” study Analisis Dengan Pendekatan KHI, yang berisi tentang 

                                                           
11

 Nurul Akhlis, Skripsi Mahasiswa STAIN Ponorogo,2008. 
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analisa terhadap faktor cerai gugat di Pengadilan Agama Ngawi yang sangat 

menigkat dari pada kasus yang lain dan diaplikasikan dari KHI.
12

  

 Al hamdani berjudul “Risalah  Nafkah” beliau memaparkan tentang 

pengertian nafkah, hukum nafkah, syarat rukun mendapatkan nafkah dan 

kadar nafkah dalam pengertian ma‟ruf dan berbagai madhab. 

Karya ilmiah Na‟am Basori yang berjudul “Nafkah Isteri Terhadap 

Suami” study pemikiran Ibn Hazm dalam Kitab Al-mujtahid. Yang berisi 

tentang peran isteri yang menjadi tulang punggung keluarga karena suami 

tidak mampu dalam memenuhi kewajubannya dan diaplikasikan dengan 

pemikiran Ibnu Hazm tersebut.
13

 

Sebuah karya ilmiah dari Lutfihana berupa skripsi yang berjudul 

”isteri yang bekerja membantu memberi nafkah keluarga‟ Perspektif Hukum 

Islam” isi dari karya tulis ini ialah peran isteri yang bekerja membantu 

membantu nafkah keluarga.dan mengkaji hal tersebut dalam perspektif 

Hukum Islam diwajibkan atau tidaknya mencari nafkah dan hukumnya.
14

 

Sebuah karya ilmiah dari Imam Suyono berupa sekripsi yang berjudul 

”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peranan Isteri Sebagai Pencari 

Nafkah Keluarga”(Studi Kasus di Desa Karanglo Kidul Jambon Ponorogo) di 

dalam karyanya menjelaskan tentang perubahan seorang isteri yang mencari 

                                                           
12

 Moh, Ahlian Fikri, Skripsi Mahasiswa STAIN Ponorogo,2011.  

13
 Na‟am Basori, Skripsi Mahasiswa STAIN Ponorogo,2007. 

14
 Lutfihana, Skripsi Mahasiswa STAIN Ponorogo, 2006.  
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nafkah dan hukum-hukum yang mebolehkan seorang isteri yang menjadi 

tulang punggung keluarganya. 

Dari penelusuran tersebut diatas maka jelas bahwa penelitian yang 

akan penulis lakukan sangat berbeda, karena penulis disini lebih menekankan 

terhadap bagaimana praktiknya pemenuhan nafkah dari pernikahan usia dini 

tersebut, sedangkan penelitian diatas menekankan terhadap kajian hukum 

Islam. 

F. Kajian Teori 

Dalam Islam nafkah menjadi tanggung jawab suami. Dalam hukum 

keluarga Indonesia berlaku ketentuan nafkah menjadi tanggung jawab suami 

juga memberlakukan harta bersama. Ketentuan kewajiban suami memberi 

nafkah menimbulkan suatu persoalan tentang pelaksanaan kewajiban suami 

sehingga dapat menimbulkan celah-celah hukum yang dapat merusak asas 

kepastian hukum dan keadilan masyarakat.  

Diantara ketentuan-ketentuan hukum atau teori yang dijadikan ukuran 

terhadap sudah atau belum tercukupinya nafkah dalam keluarga ialah sebagai 

berikut 

1. Nafkah dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 34 yang 

menyatakan sebagai berikut:    

a. Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya.  
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b. Isteri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
15

 

2. Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Nafkah 

merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 

yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 

a. Nafkah, kiswah dan kediaman (tempat tinggal) bagi isteri 

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya penggobatan bagi istri 

dan anak 

c. Biaya pendidikan bagi anak.
16

 

Dasar hukum dari Al-qur‟an : 

1. Surat Al-Baqarah ayat 233 

                             

                               

                                 

                                 

                                    

233. “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan 

cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban 

                                                           
15

 Suma, Muhammad Amin, Haji, Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan 

Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum  Indonsia,(Jakarta: PT Raja Gafindo Persada,2004),336. 

16
 Kompilasi Hukum Islam , Buku I ( Hukum Perkawinan), ( Surabaya: Arikola , 2003), 20. 
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demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas 

keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 

Maha melihat apa yang kamu kerjaka”. 

2. At-thalaq ayat 7 (dasar hukum nafkah kepada anak yang sudah 

berkeluarga) 

                                   

                     

7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi 

nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 

memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah 

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 

kesempitan. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan jenis metode 

penelitian Kualitatif, yang diawali dengan survey koperhensif.
17

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan 

Nafkah Keluarga dalam Penikahan Usia Dini. Penelitian ini dilakukan 

secara natural atau alamiyah, apa adanya, dalam situasi formal yang tidak 

dimanipulasi keadaan dan kondisi serta menekankan pada penggambaran 

                                                           
17

 Analisis kualitatif pada dasarnya lebih menekankan pada proses deduktif dan induktif serta 

pada analisis terhadap dinamika anatar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika 

ilmiyah. Lihat Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet-4, 2005), 

4. 
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dan pemaparan data sebaran alami sehingga dalam hal ini peneliti 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
18

  

2. Lokasi Penelitian 

Penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Bareng, Kecamatan Pudak,  

Kabupaten Ponorogo. 

Karena di Desa Bareng tersebut ada kejadian perkawinan dibawah umur 

atau usia dini dengan adanya bermacam-macam faktor yang mendorong 

terjadinya perkawinan usia dini tersebut maka dari itu saya sebagai 

peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai pemenuhan Nafkah 

Keluarga dalam Pernikahan Usia dini. 

3. Subjek Penelitian  

Sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah pihak-pihak yang 

bersangkutan terhadap pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Pasangan Usia 

Dini tersebut. 

4. Sumber Data 

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 

sebagai berikut: wawancara (Interview) dan dokumentasi dan obsevasi. 

Wawancara merupakan teknik komunikasi antar Peneliti dan Narasumber. 

Ada beberapa syarat bagi seseorang Interview misalnya responsive, tidak 

subjektif, menyesuaikan diri dengan responden dan pembicaraan harus 

terkonsep dan terarah. 

                                                           
18

 Arikunto, Suharsimi, Pendekatan Suatu Pendekatan Praktek, Edisi,Revisi(Jakarta : 

PT.Rineka Cipta, 2006),hal 12. 
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Selain itu ada juga beberapa hal yang harus dilakukan interview pada saat 

melakukan wawancara, yaitu jangan memberikan kesan negatif, 

mengusahakan pembicaraan bersifat kelanjutan, jangan terlalu sering 

responden kemasa lalu, memberikan pengertian kepada responden tentang 

pentingnya informasi yang mereka berikan.
19

 

Dalam penelitian kualitatf ini in-depth interview (interview mendalam) 

yang bersifat fleksibel, tidak terikat dapat dilakukan dalam situasi 

informal, dan dapat dilakukan secara berulang-ulang diterapkan. Peneliti 

tidak dapat memberikan pertanyaan yang mendetail untuk mendapatkan 

data yang signifikan dalam penelitian semacam ini. 

5. Teknik Pengolahan Data 

Dalam pembahasan permasalahan skripsi penulis gunakan teknik 

pengolahan data sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data  yang diperoleh dari 

segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian satu dengan lainnya.
20

 

b. Organizing, yaitu menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.
21

 

                                                           
19

 Sofa, kupas Tuntas Metode Penelitian Kualitatif Bag,2. 

Hhtp://Musstofa. Wordpess.com/2016/11/29 Kupas Tuntas Metode Penelitian Kualitatif Bag,2.  

20
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek(jakarta: 

RinekaCipta , 1996),206.  

21
 Ibid,207 
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c. Penemuan hasil data, yaitu pelaksanaan analisa lanjutan dengan 

menggunakan teori dan dalil tertentu sehingga diperoleh kesimpulan 

lanjtan. 

6. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka data yang ada dianalisis dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Metode deduktif, yaitu menggunakan data hasil riset kemudian di 

analisis berdasarkan teori dan dalil-dalil yang ada untuk mendapatkan 

kesimpulan yang bersifat umum. 

b. Metode Induktif, yaitu diawali dengan menggunakan teori-teori, dalil-

dalil atau hipotesis yang bersifat umum, untuk selanjutnya dijadikan 

landasan dalam menganalisis hasil penelitian/riset. 

H. Sistematika Pembahasan  

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian 

ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut: 

 

BAB I     :    Pendahuluan yang merupakan pola dasar dari seluruh isi 

skripsi yang meliputi: Latar Belakang, Rumusan masalah, 

Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, 

Kajian Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan 

BAB II : Dalam bab ini penulis memaparkan tentang, Pengertian 

.Nafkah, Dasar Hukum Nafkah, Sebab-sebab diwajibkanya 

Memberi Nafkah, Pihak-pihak yang Berkewajiban Memberi 
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.Nafkah, Pihak-Pihak Yang Berhak menerima Nafkah, Syarat-

.Syarat Nafkah Dan Kadar Nafkah. 

BAB III :. Bab ini berisi tentang paparan data dari hasil penelitian di 

Lapangan, Kondisi Serta Letak Geografis Desa Bareng, 

Pernikahan dibawah umur menurut Undang-undang, Faktor 

terjadinya pernikahan dibawah umur, Praktik Pemenuhan 

Nafkah dalam Pernikahan Usia Dini, Akibat tidak 

terpenuhinya Nafkah dalam keluaraga pernikahan Usia Dini, 

BAB IV : Merupakan analisis Hukum Islam Terhadap Praktik 

Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini, serta  

Analisis Terhadap Akibat Tidak Terpenuhinya Nafkah 

Keluarga  Pernikahan Usia Dini. 

BAB V : 

. 

PENUTUP 

Akhir dari kesimpulan dan saran akan dituangkan dalam bab 

ini .yang sekaligus mengakhiri pembahasan dalam skripsi ini.  
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BAB II 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH KELUARGA 

A.  Pengertian Nafkah 

Nafkah berasal dari bahasa Arab yakni: Nafaqah, Artinya biaya, 

belanja, pengeluaran Uang. Sedangkan Nafkah menurut istilah adalah: Uang 

atau Harta yang digunakan oleh seseorang untuk suatu keperluan yang baik 

atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya.
22

 

Disamping itu ada banyak pengertian-pengertian yang mengenai 

Nafkah, yang pada dasarnya memiliki arti dan maksud yang sama. Dibawah 

ini ada beberapa pengertian mengenai Nafkah.  

1. Nafkah  secara"لغه "(Bahasa) berasal dari kata  “نفقه” yang artinya biaya, 

belanja, sedangkan jama‟nya  artinya apa dibelanjakan, dibiayai "نفقاة"

uang,
23

 dan seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.
24

 

2. Adapun menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian Nafkah 

adalah:  

a. Belanja untuk memelihara  kehidupan, 

b. Rizki, makanan sehari-hari, 

c. Uang belanja yang diberikan kepada isteri, 

d. Uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. 

e. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada isteri uang belanja.
25

 

                                                           
22

 .Abdul Aziz , Ensiklopedia, 1281. 
23

 Luwis Ma‟ruf, Al-Munjid FI-Lughah, ( Beirut, Dar Al-Mashriq, 1973), 828, Lihat juga 

Warson Munawir, Kamus Bahasa Arab Al-Munawwir( Surabaya: Pustaka Progresif, 2002),1449. 
24

 Ayyub, Syaikh Hasan, FIKIH KELUARGA, Terj, Abdul Ghofar EM,(Jakarta: Pustaka 

Al-Kautsar,2001),443.   
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Para ahli hukum memberikan pengertian terkait dengan nafkah 

keluarga adalah sebagai berikut: 

1. Belanja hidup sebagai pendapatan, Uang belanja dari suami yang 

diberikan kepada isteri.
26

 

2. Uang belanja, ongkos hidup sehari-hari.
27

 

a. Pengertian Nafkah Menurut Ahli Fiqh 

إخش اح انشخص يؤ َح يٍ تجة عهيّ َفمُّ يٍ خثض ٔ ادو ٔكسٕ ج ٔ يسكٍ 

 ٔيا يتثع رنك يٍ ثًٍ ياء ٔرْثٍ ٔيصثا ح َٔحٕ رنك
Artinya:  

“ Nafkah menurut istilah ahli fiqh yaitu pengeluaran biaya seseorang 

terhadap orang yang wajib dinafkahi: yang terdiri atas roti, lauk pauk 

, tempat tinggal dan kebutuhan lainya seperti biaya air, minyak, 

lampu dan sebaainya”.  

 

انًش اد تٓا انشي انزي تيزنّ االَساٌ فيًا يحتاجّ ْٕ أ غيش ِ يٍ انطعاو ٔانشش 

 اب ٔ غيش ًْا 
Artinya:  

“Yang dimaksud dengan nafkah ialah sessuatu yang diberikan oleh 

manusia yang dibutuhkan sendiri atau yang dibutuhkan orang lain 

berupa makanan, minuman, dan selain keduanya.”
28

 

 

b. Nafkah dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 34 

diatur sebagai berikut: 

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya.  

2. Isteri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
29

 

                                                                                                                                                               
25

 W. J. S. Poer wadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1976),667. 
26

 Sudarsono, Kamus Hukum, ( Jakarta Rineka Cipta, cet-2,1999),289. 
27

 J. T. C Simonagkir, dkk, Kamus Hukum,( Jakarta: CV.Majapahit,1972),74. 
28

 Abu Dawud  bin Al-Sijistani, sunan abi dawud III,( Beriut: Dar Al-Fikr, 1991), 218. 
29

 Suma, Muhammad Amin, Haji, Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan 

Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum  Indonsia,(Jakarta: PT Raja Gafindo 

Persada,2004),336. 
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c. Adapun nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan 

bahwa Nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan 

dalam pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya 

suami menanggung: 

1. Nafkah, kiswah dan kediaman (tempat tinggal) bagi isteri 

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya penggobatan bagi 

isteri dan anak 

3. Biaya pendidikan bagi anak.
30

 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, nafkah 

adalah semua Kebutuhan seseorang atas orang yang menjadi tanggung 

jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan 

pokok yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan 

kebutuhan papan (tempat tinggal). 

Dalam syariat islam telah menerangkan dangan cukup jelas dan 

bijaksana tentang dasar hukum Nafkah sebagai Undang-undang yang telah 

ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam 

kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidpan keluarga yang 

harmonis, sejahtera, yang Sakinah, Mawadah, dan Warohmah. 

 

Dalam agama menurut para ulama, nafkah  terdapat 2 macam jenis 

penerapanya dalam keluarga: 

                                                           
30

 Kompilasi Hukum Islam , Buku I ( Hukum Perkawinan), ( Surabaya: Arikola , 2003), 

20. 
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1. Nafkah dhohiriyah yaitu Nafkah yang bersifat materi: sandang, pangan, 

papan dan biaya hidup lainya termasuk biaya pendidikan anak, biaya 

listrik dan biaya rumah tangga. 

2. Nafkah batiniyah yaitu nafkah yang bersifat non materi seperti hubungan 

suami isteri (jima‟), kasih sayang, perhatian dan lain-lain.
31

 

Sedangkan menurut objeknya Nafkah keluarga terbagi dalam ada 2 

macam, diantaraanya yakni: 

1. Nafkah untuk diri sendiri, dan seseorang harus menafkahi diri sendiri 

sebelum menafkahi orang lain. Dengan demikian seseorang yang telah 

mampu menopang kehidupan sendiri maka diharapkan mampu membantu 

meringankan beban orang lain. 

2. Nafkah untuk orang lain Sesorang yang telah mampu menafkahi dirinya 

sendiri namun ia mempunyai tanggungan, maka harus menafkahi orang 

lain tersebut yang menjadi tanggung jawabnya. 

 

B. Dasar Hukum Nafkah 

Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama 

isterinya. Apabila diberikan kepada isteri dengan lapang dada, tanpa 

sedikitpun unsur kikir, maka nafkah merupakan kontribusi utama yang dapat 

mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga. Nafkah juga 

merupakan suatu kewajiban yang memiliki dasar pertanggung jawaban yang 

kuat, diantaranya yakni: 

                                                           
31

  Nipan Abdul Halim, membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama,( Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2002), 144. 
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1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

Secara normatif, hukum di Indonesia khususnya mengenai hak nafkah bagi 

isteri dan anak, baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian dapat 

dikatakan sudah cukup melindungi kepentingan perempuan dan anak.Pasal 

34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

menyatakan bahwa, “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan 

segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. 

Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi 

keluarganya (anak dan isteri).  

Ketentuan ini merupakan konkeskuensi dari ketentuan yang menetapkan 

suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga serta 

pengurus rumah tangga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 31 ayat 

(3). Sebenarnya, bila kita tilik lebih jauh, pembagian peran ini akan 

menimbulkan ketergantungan secara ekonomi bagi pihak perempuan 

(isteri). Akibat lebih jauhnya, perempuan (isteri) tidak memiliki akses 

ekonomi yang sama dengan suami dimana isteri tidak memiliki kekuatan 

untuk memaksa suami memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya. 

Sehingga seringkali suami memberi nafkah sesuka hatinya saja.  

Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, baik nafkah isteri maupun anak adalah menjadi tanggung 

jawab suami atau ayah dari anak-anak. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang 

Perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau isteri melalaikan 

kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. 
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2. Kompilasi Hukum Islam. 

Ketentuan memberikan nafkah kepada isteri diperkuat dengan adanya 

Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan 

bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai 

dengan penghasilannya, suami menanggung:  

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;  

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak 

isterinya;  

3. Biaya pendidikan bagi anak.  

3. Dasar hukum nafkah dalam Al-Qu‟ran. 

a. Surat Al-Baqarah ayat 233 

                          ):البقره( 

Artinnya: “Dan kewajiban ayah ialah memberi makan dan pakaian 

kepada para Ibu dengan cara yang ma‟ruf, seseorang tidak dibebani  

melainkan menurut kadar kemampuannya.” (Q.S. Al-Baqarah:233).
32

 

 

b. Surat at-Talaq ayat 6 

         .....)انطالق( 

Artinnya: “Tempatkanlah mereka (para Isteri) dimana  kamu 

bertempat tinggal” (Q.S. at-Talaq: 6).
33

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Departemen.Agama RI, Al-Qur‟an dan terjemah, (Bandung, Gema Risalah, 1993).5 
33

 Ibid, 946. 
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c. Surat at-Talaq Ayat 7 

                               

          )انطالق( 

Artinnya: “Hendaklah kamu yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuanya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah 

memberi Nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 

tidak memikulkan beban kepadanya seseorang melainkan sekedar apa 

yang Allah berikan kepadanya”.( Q.S. at-Talaq: 7).
34

 

 

4. Dasar hukum Nafkah menurut hadist adalah sebagai berikut: 

a. Hadist riwayat Abu Dawud 

عٍ جكيى تٍ يعأيح انمسيش ٖ عٍ أتّ لم: لهت ياس سسٕل هللا يا حك صٔحح 

؟ لم : اٌ تطعًٓا إرا طعًت ٔتكسٕ ْا إرا انكتسيت ٔالتظشب احذَا عهيّ 

  انٕجّ ٔالتٓجش إال في انثيت 

Artinya : “Dari hukum muawiyah al-Qushairi, dari ayahnya  dia 

berkata: “saya bertanya: “Wahai Rasululla apa hak seorang istri 

atas suaminya? “Rasulllah bersabda: “Hendaknya beri makan 

apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian apabila engkau 

berpakaian, dan jaganlah engkau memukul mukanya, dan janganlah 

engkau menjlek-jelekan kecuali masih dalam satu rumah”.
35

 

 

5. Sedangkan dasar hukum nafkah menurut ijma‟ adalah sebagai berikut: 

a. Kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhadap isteri telah 

disepakati oleh para ulama, bahwa wanita itu terkekang oleh 

pernikahan dan menjadi hak suaminya. Dan dia dilarang untuk 

bekerja, untuk memenuhi kebutuhannya dilimpahkan kepada 

suaminya.
36

 

 

                                                           
34

 Ayyub, Syaikh Hasan, FIKIH KELUARGA, Terj, Abdul Ghofar EM,(Jakarta: Pustaka 

Al-Kautsar,2001),443 
35

 Abu Dawud, Sulaiman Sunan Abu Dawud , Jilid II, ( Baerut: Dar al-kutub Ilmiyah, 

1968), 110.  
36

 Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al-tashri‟ Falfasatuhu, ( Baerut Dar al-Fikr, 1992),337. 
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b. Ibn Qudamah berkata: para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami 

membiayai isteri-isterinya bila sudah baliqh, kecualinya itu berbuat 

durhaka. 

c. Ibn Mundhir berkata: isteri yang durhaka boleh dipukul sebagai 

pelajaran, perempuan adalah orang yang bertahan ditangan suaminya, 

ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja, karena itu ia 

berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.
37

 

Berdasarkan dalil di atas dinyatakan bahwa nafkah suami kepada isteri 

merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan al-Qur‟an, sunnah, dan ijma‟. 

Kewajiban suami menafkahi istri timbul sejak terlaksananya akad sah 

pernikahan antara dirinya dan isterinya itu. 18 Kewajiban menafkahi tetap 

berlaku sekalipun si isteri adalah seorang perempuan kaya atau punya 

penghasilan sendiri.
38

 

Dengan demikian, istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan 

isetri dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Di 

samping itu, berdasarkan logika fiqh, karena laki-laki atau suami telah 

memiliki hak untuk menahan isteri (untuk tetap tinggal bersamanya), maka 

sudah seharusnya laki-laki atau suami mendapatkan beban kewajiban nafkah 

kepada isteri, sebagai konpensasi dari penahanan tersebut.
39

 

Di samping itu, kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami kepada 

isteri tidak dapat gugur atau terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran 

                                                           
37

 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, Ter, M, Thalib, Jilid 7, ( Bandung Al-Ma‟rif, 1986),75. 
38

 Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Zād al- Ma‟ād, (Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1994), 509. 
39

 Muhammad Qadrī Bashā, Al-Ahkām Syarī‟yyah fī al-Ahwāl al-Shakhsīyyah, (Mesir: 

Dār al-Salām, 2006),380. 
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suaminya. Kewajiban nafkah suami kepada isteri berlangsung baik dalam 

keadaan lapang ataupun sempit. Bahkan meskipun keadaan ekonomi isteri 

berkelapangan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah 

kepadanya. Dengan demikian jika telah terjadi akad nikah maka suami wajib 

memberi nafkah untuk isterinya, dan bahkan berdasarkan hadist Hindun, isteri 

berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara yang baik, 

sekalipun tidak diketahui suaminya. Perbuatan tersebut dibolehkan andaikata 

dilakukan ketika suami melalaikan kewajiban yang menjadi hak isterinya. 

Keseluruhan ayat dan hadist di atas merupakan dalil wajib nafkah, dan 

hanya berbicara tentang nafkah secara mutlak tanpa memberi batasan dan 

ukuran. Jika Allah SWT dan Rasulullah SAW. Mensyariatkan suatu hukum 

tapi tidak menjelaskan rinciannya maka dikembalikan kepada “urf” setempat 

dan ijtihad.
40

 

 

C. Sebab-Sebab Diwajibkanya Memberi Nafkah 

Dalam syarat-syarat atau sebab diwajibkanya pemberian nafkah ada 

beberapa faktor  adalah sebagai berikut: 

1. Adanya hubungan perkawinan. 

2. Adanya hubungan orang tua. 

3. Adanya hubungan kerabat.
41

 

                                                           
40

Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, (Semarang: Asy-Syifa‟, 1990), 462. 
41

Tihami, Sohari, Sahrani, Kajian Fiqigh  Nikah Lengkap,( Jakarta: PT 

RAJAGRAFINDO PERSADA,2010),167. 
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Adapun Zakaria Ahmad al-Barry menyebutkan syarat-syarat 

diwajibkanya memberi nafkah sebagai berikut: 

1. Adanya hubungan kekeluargaan.  

2. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah. 

3. Anggota kaum kerabat yang berangkutan tidak sanggup memberikan 

nafkah. 

4. Orang yang diwajibkannya memberinafkah itu hendaknya orang kaya, 

mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah 

diwajibkannya kepada anak, dan nafkah anak telah diwajibkan kepada 

ayah. 

5. Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam 

masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada anaknya, jadi 

saudara yang beragama islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudara 

yang non islam, karena mereka kedua berlainan agama.
42

  

 

D. Pihak-pihak Yang Berkewajiban Memberikan Nafkah 

Orang-orang yang berkewajiban memberikan Nafkah  

1. Menurut hubungan perkawinan 

Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur dalam 

UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1, suami adalah kepala 

keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh/fisik) yang diberikan Tuhan 

                                                           
42
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kepadanya dan didasarkan kepada ketentuan Tuhan bahwa suami 

berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga.
43

   

Karena kelebihan fisik ini maka suami diberi kewajiban memberi nafkah 

sesuai dengan penghasilanya.
44

 

2. Menurut hubungan kerabat, dibedakan menjadi 

a. Yang termasuk garis lurus keatas ialah: bapak, kakek, dan seterusnya 

keatas. 

b. Yang termasuk hubungan lurus kebawah : anak, cucu dan seterusnya 

kebawah. 

c. Yang termasuk garis menyamping: saudara, paman, bibi dan lain-lain 

3. Menurut hubungan kepemilikan  

Hal ini didasarkan kepada kaidah umum,” setiap orang yang menahan hak 

orang lain atau kemanfaatanya, maka ia harus bertanggunag jawab 

membelanjainya.
45

 

Dalam hal kepemilikan dapat dicontohkan bahwa orang yang memelihara 

ternak harus mengeluarkan biaya untuk biaya perawatan ternaknya.
46

 

 

 

 

                                                           
43

 Mohd, Idris Ramulyo, Hukum Pekawinan Islam, ( Jakarta; Bumi Askara, Cet ke-5, 

2004 ), 66. 
44

Ibid, 67.  
45

 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, Terj, M. Thalib, Jilid 7,( Bandung, PT, Al-Ma‟rif, 

1986),75-76 
46

 Zakaria Ahmad Al-Barry, Hukum Anak-Anak dalam Islam, Ahli bahasa Dra. Chatijah 

Nasution, (Jakarta : Bulan Bintang, 1999),74. 



 

 

28 

 

E. Pihak-pihak Yang Berhak Menerima Nafkah 

Tanggung jawab nafkah dalam keluarga merupakan kewajiban bagi 

suami kepada keluarganya. Pihak-pihak yang berhak mendapatkan nafkah 

dari suami ialah isteri, anak, orang tua dan kerabat dekat. 

Menurut hubungan perkawinan ialah isteri, apabila telah sah dan 

sempurna suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang permpuan. 

Maka sejak itu kedudukan laki-laki berubah menjadi suami dan perempuan 

berubah menjadi seorang isteri, dan sejak itu pula isteri memperoleh hak 

tertentu disamping kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Hal yang 

menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi isterinya, yang mana nafkah 

termasuk hak isteri, dalam hal ini para fuqaha‟ telah sepakat, bahwa nafkah 

itu wajib diberikan suami kapada isterinya yang merdeka atau bukan hamba 

sahaya dan  tidakmembangkang atau nushuz.
47

  

Ibn Hazm berkata: suami berhak menafkahi isterinya semenjak 

terjadinya akad nikah, baik suami mengajak hidup serumah atau tidak,  kaya 

atau fakir, masih mempunyai orang tua atau yatim, gadis atau janda, merdeka 

atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan sang 

suami.
48
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F. Syarat-syarat Nafkah dan Kadar Nafkah 

1. Syarat-syarat nafkah  

Syarat-sayrat nafkah keluarga terbagi dalam tiga golongan, diantaranya 

yakni: 

a. Si isteri dari suami 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh isteri yang berhak menerima 

nafkah adalah sebagai berikut: 

1) Telah terjadi akad nikah yang sah, apabila akad nikah tersebut 

masih diragukan keabsahanya, maka isteri tidak berhak menerima 

nafkahnya. 

2) Isteri telah menyerahkah diri kepada suaminya, maksudnya adalah 

isteri telah bersedia menerima dan memenuhi hak-hak suaminya, 

seperti bersedia mengurus rumah tangganya dan melayani dan 

sebagainya. 

3) Isteri telah bersedia tinggal bersama-sama dirumah suaminya.
49

 

4) Isteri telah dewasa dan telah sanggup melakukan hubungan sebagai 

suami isteri.
50

 

Jika salah satu dari syarat-syarat diatas tidak terpenuhi, maka isteri 

tidak wajib diberi nafkah.
51

 Dengan kata lain, bahwa nafkah itu akan 

gugur apabila: 
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1) Isteri masih kecil dan belum dicampuri meskipun sudah 

menyerahkan diri untuk dicampuri, sebaliknya kalau yang masih 

kecil itu suaminya sedangkan isterinya sudah baliqh maka nafkah 

wajib dibayar, sebab kemungkinan nafkah itu ada dipihak isteri 

sedangkan halangan tidak menerima nafkah itu dari pihak suami. 

2) Apabila isteri pindah dari rumah suaminya dan kerumah orang lain 

tanpa  alasan yang syar‟i atau pergi tanpa izin suami. 

3) Apabila isteri bekerja atau membuka usaha sedangkan suaminya 

melarangnya dan isteri tidak memperhatikan larangan suaminya. 

4) Apabila isteri nushuz tidak lagi menjelaskan kewajiban-kewajiban 

sebagai isteri.
52

 Atau durhaka atau berbuat maksiat terhadap 

suaminya atau tidak melayani suaminya.
53

     

5) Apabila akad nikah mereka batal atau fasid (rusak), seperti 

dikemudian hari ternyata masih suami isteri itu mempunyai 

hubungan mahram dan sebagainya, maka isteri wajib 

mengembalikan nafkah yang diberikan suaminya  dan jika nafkah 

itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan, bila nafkah itu 

diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan maka pihakisteri 

tidak wajib mengembalikan. 

6) Apabila isteri dalam keadaan sakit, karena itu ia tidak bersedia 

serumah dengan suaminya, tapi jika ia bersedia serumah dengan 

suaminya ia tetap berhak mendapatkan nafkah. 

                                                           
52

 Ibid, hlm, 188-189. 
53

 Al-Hamdani,Risalah Nikah, Terj, Agus Sulis, (Jakarta: Amasegini, 2002), 125-126.  



 

 

31 

 

7) Bila isteri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan 

kehidupan suami isteri, seperti meninggalkan tempat kediaman 

bersama tanpa seizin suami, dan sebagainya. 

Dalam hal ini semua para ahli fiqih sependapat bahwa makanan, 

pakaian, dan  tempat tinggal itu merupakan hak isteri yang wajib 

dibayar oleh suaminya. Hak isteri terhadap nafkah itu tetap berlaku, 

apakah ia kaya atau miskin, selama ia masih terikat dengan kewajiban-

kewajiban terhadap suaminya.
54

 

b. Anak 

Para ulama‟ telah sepakat bahwa suami berkewajiban memberikan 

nafkah untuk anak-anaknya yang masih kecil dan tidak mempunyai 

harta, ayah atau bapak wajib memberi nafkah untuk anak-anaknya 

dengan syarat: 

a) Anaknya masih kecil atau belum dewasa. 

b) Anak itu miskin dan tidak mempunyai harta untuk nafkahnya 

sendiri. 

Tetapi menurut Abu Hanifah, anak yang sudah dewasa jika ia masih 

menuntut ilmu pengetahuan atau sekolah maka ayahnya berkewajiban 

untuk memberikan nafkahnya untuk membiayainya.
55

 

Jika anak itu sudah baliqh atau sudah dewasa dan sudah mampu 

berusaha sendiri, maka ayahnya tidak wajib lagi memberikan nafkah 
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untuk anaknya itu, dan apabila anak itu punya harta sendiri untuk 

menafkahi dirinya sekalipun ia masih kecil , maka ayahnya juga tidak 

berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu, tetapi kalau 

anaknya masih sekolah, sekalipun dia sudah dewasa tapi masih belum 

bekerja maka ayahnya berkewajiban untuk membiayai anaknya 

sekolah. 

c. Orang Tua atau Bapak Ibu 

Seorang anak juga mempunyai kewajibban memberikan nafkah kepada 

bapak dan ibunya dengan syarat: 

a) Bahwa bapak ibu dalam keadaan miskin 

b) Bahwa anak itu kaya dan mempunyai kelebihan dari nafkah 

dirinya, isteri dan anaknya 

Menurut Imam Syafi‟i, Hambali, dan Maliki, Bapak dan ibu itu wajib 

diberi nafkah oleh anak-anaknya, meskipun keduanya tidak beragama 

islam sedangkan anaknya beragama Islam, disamping tiu anaknya 

wajib  memperisterikan bapaknya dan mempersuamikan ibunya kalau 

keduanya membutuhkan. Demikian pula wajib memberikan nafkah 

untuk isteri  bapaknya itu.
56

 Hal ini berdasarkan firman allah dalam 

surat An-Nisa' ayat 36  
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Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-

Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-

bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga 

yang dekat dan tetangga yang jauh[294], dan teman sejawat, Ibnu 

sabil[295] dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”, 

2. Kadar Nafkah 

Mengenai kadar nafkah ini ada beberapa pendapat para ulama‟ antara lain: 

a. Madhab Shafi‟i berpendapat bahwa nafkah makanan wajib diberikan 

kepaa isteri sesuai dengan kemampuan suami. Namun jumlah 

makanan yang diberikan harus sama dengan kafarat sumpah, yaitu 

atas suami yang kaya dua mud per hari, atas suami yang sedang yaitu 

satu setengah mud per hari, atas yang miskin yaitu satu mud perhari.
57

 

b. Imam Malik dan Imam Hanifah berpendapat bahwa yang dijadikan 

standar adalah kebutuhan isteri, seperti firman allah dalam Al-Qur‟an 

Surat Al-Baqarah ayat 233. 

...                      

Artinya:  

“ Kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada 

para ibu dengan cara yang ma‟ruf.”
58
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c. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa suami wajib memberikan nafkah 

kepada pelayan isteri, jika isteri itu termasuk orang yang tidak bisa 

mandiri.
59

 

d. Imam Ahmad berpendapat bahwa yang dijadikan standar ukuran 

dalam menetapkan Nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan 

isteri secara bersama-sama, jika keduanya status sosial ekonominya 

berbeda, maka yang diambil ekonomi tengah-tengah diantara 

keduanya.
60
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BAB III 

PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PERNIKAHAN USIA DINI DI 

DESA BARENG KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Kondisi, Letak Geografis Desa Bareng  

1. Keadaan Desa Bareng 

Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo terletak sekitar  Kilo 

meter dari ibu kota Kecamatan dan 25 kilo dari ibu kota kabupaten, Serta 

jarak jarak ke ibu kota provinsi 200 kilo meter dengan batas desanya yaitu: 

a. Utara : Desa Tambang 

b. Selatan : Desa jurug 

c. Timur : Desa pudak wetan 

d. Barat  : Desa Wagir Kidul
61

 

Sedangkan luas Desa Bareng adalah 322,275Ha. yang terdiri dari beberapa 

dusun yaitu: 

a. Desun Ngecek-ecek 

b. Dusun Kendal 

c. Dusun Bareng  

d. Dusun Tajem 

2. Kondisi Georafis 

a. Tinggi tempat dari permukaan air laut  :  800 M 

b. Curah hujan Pertahun    : 700 M 
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c. Keadaan suhu rata-rata    :  24-34 C 

3. Pemukiman (Luas Wilayah) 

- Pemukinman Umum    : 25,130 Ha 

- Bangunan: 

a. Perkantoran      :  800 M  

b. Sekolah      :  2.00 Ha 

c. Pasar      : - 

d. Terminal      : - 

e. Tempat peribadatan    :  1.00 Ha 

f. Kuburan/makam     : 2,044 Ha 

g. Jalan       : 4500 M 

h. Lain-lain      :- 

- Pertanian: 

a. Sawah pengairan tehnis (irigasi)   : 120,854 Ha 

b. Sawah pengairan setengsh tehnis   : 104,854 Ha 

c. Sawah tadah hujan      : - 

d. Ladang/tegal     : 165,741 Ha 

e. Perkebunan      :- 

4. Rekreasi dan Olah Raga 

a. Lapangan Sepak Bola     :  0,500 Ha 

b. Lapangan Volly atau Basket   :- 

c. Lapangan golf     :- 

d. Taman tempat rekreasi    :- 
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5. Jumlah penduduk 

- Jumlah penduduk     : 2120 jiwa 

- Jumlah kepala keluarga    :  635 KK 

6. Struktur Mata Pencaharian Penduduk 

a. Pemilik tanah sawah    : 350 Orang 

b. Pemilik tanah tegal atau ladang   : 445 Orang 

c. Buruh tani      : 245 Orang 

7. Penduduk Yang Bekerja di Sektor Jasa Pemerintahan dan Non 

Pemerintahan: 

a. Pegawai negeri sipil (perusahaan)    : 8 Orang 

b. Pegawai kelurahan     : 16 Orang 

c. TNI       : - 

d. Polri      : - 

e. Pensiunan TNI/Polri/Perusahaan   : 2 Orang 

f. Pegawai swasta     : 20 Orang 

8. Jasa Pedagangan: 

a. Pasar Desa      : - 

b. Warung       : 2 

c. Kios      : 30 

d. Toko      : 4 

9. Jasa Ketrampilan: 

a. Montir      : 1 orang 

b. Tukang Kayu     : 5 orang 
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c. Tukang Batu     : 10 orang 

d. Tukang Jahit     : 4 orang 

e. Jasa Transport     : 20 orang 

f. Buruh Jasa Transport    : 25 orang 

g. Bidan       : 1 orang 

h. Perawat      : 1 orang 

i. Industri rumahan     : 4 orang 

j. Tukang Anyaman     : 4 orang 

k. Dukun/Paranormal     : 6 orang 

l. Seniman      : 50 orang 

m. Pembantu      : 50 orang 

n. Sopir      : 15 orang 

o. Buruh Migran     : 60 orang 

p. PL ( agen TKI)     : 1 orang 

q. Wiraswasta lainya     : 60 orang 

r. pengangguran      : 185 orang 

10. Usia Kerja: 

a. Penduduk Usia Kerja    : 782 orang 

b. Penduduk angkatan Kerja    : 782 orang 

c. Penduduk angkatan kerja yang bekerja   : - 

d. Penduduk angkatan kerja yang belum bekerja  : - 

11. Jumlah Penduduk Yang Cacat Mental dan Fisik: 

a. Sumbing      : 2 orang 
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b. Tuna wicara     : 3 orang 

c. Tuna runggu     : 5 orang 

d. Tuna netra      : 1 orang 

e. Lumpuh      : 7 orang 

Jumlah       : 18 Orang 

12. Jumlah penduduk  

a. Jumlah penduduk seluruhnya pada tahun ini adalah 2120 jiwa 

b. Jumlah penduduk menurut golongan usia dan jenis kelamin adalah 

sebagai berikut: 

Golongan Usia LK PR Jumlah 

0-12 bulan 4 5 9 

13 bulan-4 tahun 45 52 97 

5 tahun-6 tahun 26 27 53 

7 tahun-12 tahun 78 74 152 

13 tahun-15 tahun 56 58 114 

16 tahun- 18 tahun 49 55 114 

19 tahun- 25 tahun 97 103 200 

26 tahun- 35 tahun 179 183 362 

36 tahun-45 tahun 146 157 303 

46 tahun-50 tahun 54 48 102 

51 tahun-60 tahun 106 91 197 

61 tahun-75 tahun 157 174 331 
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>75 tahun 57 47 104 

Jumlah total = 2120 jiwa.
62

  

13. Tingkat pendidikan penduduk
63

 

Tinggkat pendidikan  LK PR Jumlah 

Buta aksara+angka lain - - - 

Tamat pendidikan umum - - - 

SD/sederajat 25  35 60 

SLTP 58 67 125 

SLTA 72 78 150 

 SARJANA 14 14 28 

 

B. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 

Secara umum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974. Dasar pelaksanaan serta batas-batas usia seseorang yang akan 

melangsungkan perkawinan  diatur dalam pasal 6 ayat 1 sampai 6, yakni: 

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 

umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 
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(3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang 

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 

hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh 

dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 

hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka 

masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. 

(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam 

ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara 

mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah 

tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas 

permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu 

mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) 

dalam pasal ini. 

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 

sepanjang hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 

dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Jadi perkawinan sah apabila dilakukan menurut satu hukum agama, 

artinya pihak yang akan kawin menganut agama yang sama. Jika berlainan 

agama, maka salah satunya ikut menganut agama pihak lainnya agar 

perkawinan dapat dilangsungkan, atau para pihak melangsungkan perkawinan 
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berdasarkan hukum satu agama. Dan jika pihak yang akan melangsungkan 

perkawinan belum mencapai umur 21 tahun maka harus mendapat ijin kedua 

orang tua, atau orang tua yang masih hidup. 

Dalam hal seseorang yang akan melakukan perkawinan belum 

mencapai usia yang telah ditetapkan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun 

untuk perempuan maka perizinan perkawinan harus dimintakan dispensasi 

kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak 

pria atau pihak wanita sesuai pasal 7 poin 2 Undang-undang .No 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan. 

 

C. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur 

1. Faktor orang tua 

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana 

keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah 

menginjak masa dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau 

turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan 

merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa 

takut apabila anaknya akan melakukan ha-hal yang tidak diinginkan yang 

akan mencemari nama baik keluarganya.  

2. Faktor ekonomi 

Kemiskinan umumnya memang menjadi alasan utama pernikahan di 

bawah umur. Alasan lainnya, untuk mengamankan masa depan anak 

perempuan tersebut, baik secara keuangan maupun sosial, dan yang 
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penting lagi, menikah berarti memberikan keuntungan kepada orang tua 

melalui mahar yang harus dibayar pihak laki-laki. Selain ada tradisi tak 

boleh menolak lamaran, ada juga anggapan pernikahan anak secara 

ekonomi mengurangi beban keluarga. 

3. Faktor pendidikan 

Tentunnya tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat 

pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga 

akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan 

pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi. 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi 

seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah 

menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat 

pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang 

dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir 

atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya. Rata-rata pendidikan 

masih tergolong rendah. Tidak ada yang melanjutkan pendidikannya ke 

perguruan tinggi. Tinggi rendahnya usia kawin pertama adalah rendahnya 

akses kepada pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh 

ekonomi keluarga yang kurang. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi 

kelanjutan pendidikan. 

4. Faktor diri sendiri 

Selain faktor ekonomi, Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa 

cocok dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya 
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memiliki keinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa 

memikirkan problematika rumah tangga untuk kedepannya. Maka ia pun 

melaksanakan pernikahannya di usianya yang muda. 

5. Faktor adat 

Maksud adat dan budaya adalah adat dan budaya perjodohan yang masih 

umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dimana anak gadis 

sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya, dan segera dinikahkan 

sesaat setelah anak menstruasi. Umumnya anak-anak perempuan mulai 

menstruasi di usia 12 tahun. 

Dengan demikian dapat dipastikan anak tersebut dinikahkan pada usia 12 

tahun, jauh di bawah batas usia minimum pernikahan yang diamanatkan 

Undang-undang. 

 

D. Praktik Pemenuhan Nafkah dalam Keluarga Pernikahan Usia Dini 

Dalam praktek pemenuhan nafkah suatu ikatan pernikahan berbeda-

beda dalam cara pemenuhan nafkah lahiriah maupun bathiniyyah, sebab 

kemampuan dan profesi perkerjaan seseorang sangat berbeda-beda, maka dari 

itu upaya kepala rumah tangga dalam memenuhi kewajibanya memenuhi 

nafkah sang isteri maupun anaknya juga berbeda takaran. Seiring dengan 

kemajuan zaman, lapangan pekerjaan juga sangat minim apalagi di era 

modernisasi sekang ini tidak banyak lowongan kerja yang menggunakan 

ijazah SMP. 
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Seiring dengan berjalannya waktu banyak para remaja yang 

melakukan ikatan pernikahan, namun dalam segi syarat-syarat Hukum Islam 

masih belum terpenuhi sepenuhnya. Dalam pernikahan harus terpenuhi antara 

Nafkah Bantiniyah dan nafkah Lahiriyah agar terjadi suatu keseimbangan dan 

keharmonisan dalam suatu keluarga. Tetapi dalam studi kasus yang saya teliti 

masih banyak nafkah yang belum terpenuhi semisal hanya nafkah batiniyah 

saja yang sudah terpenuhi. 

Berkaitan dengan pemenuhan nafkah keluarga, para pelaku 

pernikahan dini memenuhinya dengan dasar prespektif masing-masing yang 

tentunya berbeda-beda. dengan demikian perlu adanya data terkait 

sejauhmana para pihak memahami arti nafkah dalam keluarga. Berikut adalah 

pemahaman definisi nafkah menurut para pelaku pernikahan dini di Desa 

Bareng Kec  Pudak: 

1. Bapak Umar Iswanto 

Nafkah itu ialah benda atau suatu barang yang harus di penuhi dan 

diberikan kepada isteri atau keluarga.
64

 

2. Bapak Dedi Kurniawan 

Mengenai nafkah yaitu kewajiban suami memberi isteri baik harta 

maupun nafkah batin
65

 

3. Bapak Agung Prasetyo 

Kebutuhan sehari-hari dalam keluarga
66
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4. Bapak Ahmad sutrisno 

Nafkah itu ya kebutuhan keluarga saya setiap hari.
67

 

5. Bapak Nur Dianto 

Nafkah ialah kebutuhan dalam keluarga yang mana pihak laki-laki 

menjadi kepala dalam keluarga dan yang memikul tanggung jawab sebagai 

pencari nafkah dan memberi nafkah keluarga.
68

 

Atas dasar pemahamn diatas para pelaku pernikahan usia dini 

melakukan pemenuhan nafkah yang bermacam-macam juga, yakni: 

1. Bapak Umar Iswanto 

Memenuhi nafkah keluarga dengan cara menggantungkan beban 

nafkahnya kepada orang tuanya. Sedangkan kondisi perekonomian orang 

tua sendiri masih tergolong kurang mampu.
69

 

2. Bapak Dedi Kurniawan 

Bekerja jika ada tawaran pekerjaan
70

  

3. Bapak Agung Prasetyo 

Menganggur dirumah karena perkerjaan saya serabutan
71

 

4. Bapak Ahmad sutrisno 
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Kalau ada saya beri banyak mas tetapi kalau tidak ada mau dikasih apa 

karena saya belum bekerja tetap
72

 

5. Bapak Nur Dianto 

Memenuhi nafkah keluarga dengan : (Memenuhi nafkah sehari hari beliau 

penggangguran dan menggantungkan nafkah sehari harinya kepada isteri 

yang bekerja sebagai PRT  di disurabayaa.
73

 

Dalam hasil wawancara pada narasumber di atas, menurut mereka 

nafkah adalah suami memberikan harta maupun nafkah batin kepada istri 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

 

E. Akibat Tidak Terpenuhinya Nafkah dalam Keluarga Pernikahan Usia 

Dini 

Dalam sebuah keluarga, suami mempunyai kewajiban memberikan 

nafkah kepada keluarganya. Namun dalam kehidupan berumah tangga 

terkadang menjumpai permasalahan, salah satunya adalah masalah keuangan. 

Hal ini menjadi lebih sering dijumpai pada keluarga yang berawal dari 

pernikahan pada usia dini. Berikut adalah pernyataan para narasumber pada 

permasalahan nafkah dan permasalahan ketika suami tidak dapat memenuhi 

nafkah terhadap keluarganya. 

Yang pertama adalah Bapak Umar Iswanto, pada kewajiban pada 

pemenuhan nafkah lahirriyah dan batinniyah dalam keluarganya, beliau yang 
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hanya menggantungkan kebutuhan nafkah keluarga kepada orang tua yang 

berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu menjadikan banyaknya 

masalah dalam proses pemenuhan nafkah keluarga pak Umar hingga isteri 

meminta untuk diceraikan namun masih dapat diredam dengan saling 

bertukar pengertian. Kondisi ini sesuai dengan pernyataan pak Umar Iswanto 

yakni : 

Istri saya pernah meminta cerai mas, dikarenakan merasa bahwa 

kebutuhan sehari hari si isteri tidak terpenuhi
74

 

Narasumber ke dua atas nama bapak Dedi Kurniawan memenuhi 

nafkah jika ada tawaran pekerjaan sedangkan jika tidak ada tawaran 

pekerjaan pak Dedi lebih sering menganggur di rumah. Permasalahan yang 

muncul akibat kurang terpenuhinya nafkah keluarga yakni terjadinya 

pertengkaran antara pak Dedi dengan isterinya yang kemudian berlanjut ke 

arah kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pernyataan pak 

Dedi sebagai berikut: 

Kadang juga cek-cok dan pertengkaran terjadi mas, dan kalau isetri 

saya sudah tidak bisa saya nasihati ya saya pukul, karena menurut saya 

seorang isteri harus bisa mengerti kondisi suami
75

. 

Narasumber ke tiga atas nama bapak Agung Prasetyo Kurniawan yang 

secara jelas menyatakan bahwa beliau belum mampu memenuhi segala 

kebutuhan rumang tangga dikarenakan pekerjaan yang dilakukan masih 

sebatas serabutan, sehingga perekonomian yang terjadi dalam rumah tangga 
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juga kurang stabil. Berkaitan dengan akibat yang terjadi atas tidak 

terpenuhinya nafkah oleh baak Agung Prasetyo Kurniawan telah dinyatakan 

dalam wawancara yang berkaitan dengan sikap isteri atas kemampuan bapak 

Agung Prasetyo dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, beliau 

menjawab sebagai berikut: 

“Kadang isteri saya itu diam  mas. Tetapi itu dia marah sama saya”
76

 

Diamnya istri atas suami ditujukan untuk menunjukan rasa marah, dan 

kekecewaan. Butuh keikhlasan dan kedewasaan sikap dalam menerima apa-

apa yang diperoleh dalah hubungan rumah tangga. 

Data empat penulis peroleh dari bapak Ahmad Sutrisno. Kurang 

terpenuhinya nafkah yang diberikan oleh pak Ahmad Sutrisno membuat 

perselisihan dalam keluarganya muncul dan mengakibatkan seringnya terjadi 

kesalah fahaman yang berakhir dengan cek cok. Hal ini dinyatakan oleh pak 

Ahmad Sutrisno dalam hasil interviw sebagai berikut: 

“Saya terkadang juga selisih faham dengan isteri, dan juga terkadang 

sering terjadi adu mulut”
77

 

Dari semua pernyataan narasumber diatas dapat diketahui bahwa 

kurang terpenuhinya nafkah dalam keluarga menimbulkan dampak psikis 

yang bisa merusak keharmonisan hidup rumah tangga. Amarah, kekecewaan, 

serta kesalah pahaman yang berujung pada pertengkaran menunjukan bahwa 

kurang siapnya mental seseorang untuk bisa menanggung serta menerima 

beban nafkah yang diterima dalam keluarga 
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Data ke lima atas nama bapak Nur Dianto. Pemenuhan nafkah yang 

dilakukan pak Nur dianto dengan berstatus penggangguran dan 

menggantungkan nafkah sehari harinya kepada isteri yang bekerja sebagai 

PRT  di disurabaya. 

Masalah yang muncul dalam rumah tangga pak Nur Dianto yakni si 

isteri mengaanggap remeh si suami karena kebutuhan sehari harinya 

cenderung bergantung pada isteri. Pernyataan tersebut disebutkan dalam 

wawancara yakni: 

Isteri kadang mengaanggap remeh saya karena kebutuhan sehari 

harinya cenderung bergantung pada istri.
78

 

 

Dari uraian data diatas dapat dilihat bahwa pemenuhan nafkah 

keluarga pada pernikahan usia dini di Desa Bareng secara umum adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemenuhan nafkah dalam bentuk lahiriyyah 

Pemenuhan nafkah lahiriyyah yang diterapkan dalam keluarga pernikahan 

usia dini masih belum sempurna dan belum sesuai dengan ketentuan yang 

ada dalam hukum islam maupun undang-undang perkawinan, dikarenakan 

para pelaku pernikahan usia dini masih menggantungkan sebagian besar 

beban nafkah keluaraya kepada orang tua, seperti halnya rumah, dan biaya 

hidup sehari-hari.  
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2. Pemenuhan nafkah dalam bentuk batiniyyah 

Kebutuhan batiniyyah yang diterapkan oleh sebagian  pelaku pernikahan 

usia dini di Desa Bareng masih belum sesuai dengan tuntunan agama 

maupun undang undang. Sekalipun dalam interview pelaku pernikahan 

usia dini menyatakan bahwa kebutuhan batiniyyahnya sudah terpenuhin, 

namun dalam kenyataanya muncul kionflik konflik yang menjadikan 

rusaknya keharmonisan rumah tangga, seperti terjadinya KDRT, 

pertengkaran suami istri, yang kemudian berakhir dengan perceraian.  
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH 

DALAM PERNIKAHAN USIA DINI 

 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemenuhan Nafkah 

Perkawinan Usia Dini 

Dalam Islam nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi 

kebutuhan dasar (basic need) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah 

merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi 

sebuah keluarga. Kewajiban nafkah atas suami muncul semenjak akad 

perkawinan dilakukan.  

Secara umum para pelaku pernikahan dini yang ditemui oleh penulis 

mempraktikan pemenuhan nafkah kaluarga dengan kerja keras guna 

mencukupi setiap kebutuhan hidup keluarganya. Namun karena kurangnya 

kesiapan dalam berkeluarga mengakibatkan para pelaku pernikahan usia dini 

kesulitan dalam hal pemenuhan nafkahnya sepertihalnya belum mampu 

mencukupi kebutuhan papan layaknya keluarga yang sudah mandiri dari 

orang tuanya, adanya kebutuhan pokok sehari hari yang tidak mampu 

tercukupi dan lain sebagainya. Akibatnya muncul hal-hal yang dapat 

mengganggu keharmonisan keluarganya seperti munculnya kesalah pahaman 

suami isteri, perasaan marah serta kekecewaan yang timbul akibat 

kekecewaan karena ketidakmampuan suami dalam menanggung beban bafkah 

keluarga. 

52 
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Berikkut analisis praktik pemenuhan nafkah pasangan pernikahan usia dini 

yang dilakukan dengan membandingkan temuan kasus di lapangan dengan 

teori yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi: 

1. Bapak Umar Iswanto79  

Memenuhi nafkah keluarga dengan dengan cara menggantungkan beban 

nafkahnya kepada orang tuanya. Sedangkan kondisi perekonomian orang 

tua sendiri masih tergolong kurang mampu. 

Dalam hal ini bapak Umar iswanto terlalu menggantungkan kebutuhan 

nafkah keluarganya kepada orang tuanya. Padahal seseorang 

melangsungkan pernikahan haruslah derada pada batasan mampu dalam 

berbagai hal yang dibutuhkan untuk berumah tangga. Sehingga tidak 

muncul mad}arat kepada lain pihak khususnya orang tua. 

2. Bapak Dedi Kurniawan80  

Memenuhi nafkah keluarga dengan : Bekerja apabila ada pekerjaan, seperti 

nguli bangunan, kalau ada proyek ya ikut proyek plesengan. 

Dalam hal yang dilakukan oleh bapak Dedi Kurniawan yang hanya bekerja 

jika ada tawaran pekerjaan saja, menunjukan bahwa bapak Dedi 

Kurniawan masih belum maksimal dalam berusaha memenuhi kebutuhan 

nafkah keluarganya. Masih ada hal lain yang bisa dilakukan diantara 

waktu senggang menanti panggilan kerja atau di sela sela waktu bekerja 

seperti beternak atau mengolah lahan yang dimiliki. Meski  tidak banyak, 

                                                           
79

 01/-W/09-IV/2017 
80

 02/W/15-IV/2017 



 

 

54 

 

namun kondisi kondisi yang ada masih bisa dimaksimalkan untuk 

memenuhi kebutuhan nafkah keluarga yang menjadi kewajibanya. 

Islam menjadikan acuan pemenuhan nafkah dengan batasan kemampuan. 

Bukan dengan menunggu kesempatan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-

Qur‟an surat Surat Al-Baqarah ayat 233 yakni: 

                             

                               

                                 

                                 

                                    

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 

dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan 

cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban 

demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas 

keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 

Maha melihat apa yang kamu kerjakan.  

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa    َْسَعٓا ُٔ إاِلَّ   yang berarti الَ تَُكهُِف ََْفس   

seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 

Selagi seseorang masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

nafkah keluarganya, maka suami diwajibkan untuk terus berusaha guna 
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memenuhi tuntutan nafkah yang ada padanya sebagai kepala rumah 

tangga. 

Terlepas dari kondisi perekonomian yang termasuk dalam nafkah 

lahiriyyah, seorang suami juga wajib memenuhi tanggung jawab untuk 

memberikan nafkah batiniyyah kepada keluarganya. Hal hal yang 

termasuk didalamnya yakni kasih sayang, pengertian, pendidikan, dan hal 

hal imateriil lainya. 

Akibat tidak terpenuhinya nafkah: Kalau terkait itu kadang isteri saya ya 

menuntut karena itu kewajiban saya sebagai kepala keluarga. 

3. Bapak Agung Prasetyo81  

Memenuhi nafkah keluarga dengan bekerja secara serabutan. Jika kita 

pelajari lebih lanjut, bekerja serabutan artinya bekerja apa saja yang dapat 

dikerjakan bukan bekerja karena ketiadaan pekerjaan.
82

 Namun dalam 

kenyataanya banyak orang yang masih menganggap pekerjaan serabutan 

merupakan pekerjaan yang dilakukan jika ada tawaran pekerjaan saja dan 

jika tidak ada tawaran pekerjaan maka orang tersebut menganggur yang  

padahal ada banyak sekali pekerjaan yang ada selain dari adanya tawaran 

pekerjaan dari orang lain seperti beternak, berkebun dengan metode 

modern yang sudah bisa dilakukan di lahan yang sempit, dan lain 

sebagainya. Ketidak pahaman ini terlihat dari pernyataan pak Agung 
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dimana ketika beliau ditenyai tentang proses pemenuhan nafkah beliau 

menjawab:  

Bekerja mas tetapi saya banyak menganggur dirumah karena 

perkerjaan saya serabutan. 

 

Masalah yang terjadi ialah dimana bapak Agung Prasetyo tidak memahami 

apa makna sebenarnya dari pekerjaan serabutan, sehingga pak Agung 

masih sering menganggur dirumah tanpa memaksimalkan potensi 

kemampuan yang ada pada dirinya. Kondisi ini juga bertentangan dengan 

dasar dasar hukum pemenuhan nafkah yang disebutkan dalam berbagai 

sudut pandang 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, menyatakan bahwa, “suami wajib melindungi isterinya 

dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai 

dengan kemampuannya.” 

b. Kompilasi Hukum Islam. 

Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan 

bahwa, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan 

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya. 

c. Dasar hukum nafkah dalam Al-Qu‟ran.Surat Al-Baqarah ayat 233 

                          ():البقره 
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Artinnya:  

“Dan kewajiban ayah ialah memberi makan dan pakaian kepada para 

Ibu dengan cara yang ma‟ruf, seseorang tidak dibebani  melainkan 

menurut kadar kemampuannya.” (Q.S. Al-Baqarah:233).
83

 

 

4. Bapak Ahmad sutrisno 

Memenuhi nafkah keluarga jika mempunyai rejeki dan samasekali tidak 

jika tidak ada rejeki sesuai dengan pernyataan pak Ahmad Sutrisno yakni:  

Kalau ada saya beri banyak mas tetapi kalau tidak ada mau 

dikasih apa karena saya belum bekerja tetap. 
84

 

 

Dilihat dari penyataan pak Ahmad Sutrisno jawaban tersebut 

mencerminkan suatu usaha yang hanya alakadarnya saja, tidak mau 

mengusahakan sesuatu yang lebih untuk memenuhi kebutuhan nafkah 

keluarganya dan dinilai kurnag bertanggung jawab atas kewajibanya. 

Di samping itu, kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami kepada 

isteri tidak dapat gugur atau terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran 

suaminya. Kewajiban nafkah suami kepada isteri berlangsung baik dalam 

keadaan lapang ataupun sempit. Bahkan meskipun keadaan ekonomi isteri 

berkelapangan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah 

kepadanya.
85

 

Nafkah keluarga sendiri merupakan tanggung jawab utama seorang suami 

dan hak utama isterinya. Apabila diberikan kepada isteri dengan lapang 

dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, maka nafkah merupakan kontribusi 

utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah 
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tangga. Hal ini bertolak belakang dengan pemenuhan nafkah yang hanya 

apa adanya tanpa usaha lebih didalamnya guna memenuhi kewajiban 

sebagai seorang suami dimana sesungguhnya mengusahakan dalam 

pemenuhan nafkah sendiri merupakan hal yang juga wajib dilakukan 

sesuai dengan dasar hukum dibawah ini: 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 34 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

menyatakan bahwa, “suami wajib melindungi isterinya dan 

memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya. 

Pernyataan diatas juga masih ditegaskan oleh Pasal 34 ayat (3) 

Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa jika suami atau 

isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan 

gugatan ke Pengadilan. 

b. Kompilasi Hukum Islam. 

Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan 

bahwa, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan 

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya. 
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5. Bapak Nur Dianto86  

Memenuhi nafkah keluarga sebagai penggangguran dan menggantungkan 

nafkah sehari harinya kepada isteri yang bekerja sebagai PRT di 

disurabaya. 

Pemenuhan nafkah merupakan hal yang wajib oleh suami kepada isteri, 

dengan berbaliknya suatu peran dalam rumah tangga dimana seorang isteri 

menopang kebutuhan rumah tangga atas suami maka hal ini sudah 

menyimpang dari peraturan yang ada. Diantara dasar-dasar hukum yang 

sah adalah sebai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, menyatakan bahwa, “suami wajib melindungi isterinya 

dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai 

dengan kemampuannya.” 

2. Kompilasi Hukum Islam. 

Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan 

bahwa, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan 

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya 

3. Surat Al-Baqarah ayat 233 

  )انثمشِ:(                         
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Artinnya: “Dan kewajiban ayah ialah memberi makan dan pakaian 

kepada para Ibu dengan cara yang ma‟ruf, seseorang tidak dibebani  

melainkan menurut kadar kemampuannya.” (Q.S. Al-Baqarah:233).
87

 

Dengan melihat dasar-dasar hukum diatas maka dapat kita lihat bahwa 

penyimpangan peran yang terjadi antara bapak Nur Dianto merupakan 

kondisi yang tidak sesuai peraturan yang berlaku. 

 

B. Analisis Terhadap Akibat Tidak Terpenuhinya Nafkah Dalam Keluarga 

Pasangan Nikah Dini 

Dengan adanya penyimpangan pemenuhan nafkah yang terjadi 

diantara pelaku pernikahan usia dini, tentu muncul berbagai akibat yang 

menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Berikut analisis terhadap akibat 

yang terjadi akibat tidak terpenuhinya nafkah atas terjadinya pernikahan dini 

di Desa Bareng Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo: 

1. Bapak Umar Iswanto 

Akibat tidak terpenuhinya nafkah yang terjadi dalam rumah tangga pak 

Umar, si isteri pernah meminta cerai kepada pak umar dikarenakan beliau 

merasa bahwa kebutuhan sehari hari si isteri tidak terpenuhi  

Sikap yang sempat diajukan oleh isteri pak Umar merupakan sesuatu yang 

sah dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan yang 

menyatakan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya 

masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.  
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2. Bapak Dedi Kurniawan 

Dalam rumah tangga pak Dedi Kurniawan, kekerasan fisik muncul sebagai 

sebuah akibat dari tidak terpenuhinya nafkah keluarga pasangan 

pernikahan dini. Hal ini sesuai dengan pernyataan pak Dedi sendiri yakni : 

Kadang juga cek-cok dan pertengkaran terjadi mas, dan kalau istri 

saya sudah tidak bisa saya nasihati ya saya pukul, karena menurut saya 

seorang istri harus bisa mengerti kondisi suami.
88

 

 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah pelanggaran hukum 

yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga dan sudah diatur dalam 

Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. Hal ini justru memunculkan permasalahan baru 

yang dapat memperkeruh keharmonisan dalam rumah tangga pak Dedi. 

3. Bapak Agung Prasetyo 

Bentuk dari akibat tidak terpenuhinya nafkah oleh bapak Agung Prasetyo 

yakni munculnya gejala-gejala ketidak harmonisan dalam keluarga yang 

kemudian berakhir dengan perceraian.. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

pak agung yang menyebiutkan bahwa: 

Kadang isteri saya itu diam  mas. Tetapi itu dia marah sama saya 

Karena tidak terpenuhinya nafkah yang diberikan oleh bapak Agung, pada 

awalnya Isteri menjadi pendiam dan abai sekanan tidak ada gairah 

keluarga didalamnya, tidak ada kepercayaan atas tanggungjawab kepada 

isteri atas kewajiban pak Agung sehingga pernikahan yang terjadi berakhir 

dengan perceraian atas pilihan isteri, dimana perceraian sendiri merupakan 
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solusi serta hak yang sah dengan didasari Pasal 34 ayat (3) Undang-

Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau isteri melalaikan 

kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. 

4. Bapak Ahmad sutrisno 

Akibat tidak terpenuhinya nafkah saya terkandang juga selisih faham 

dengan isteri, dan juga terkadang sering terjadi adu mulut 

Ketidak pusan isteri atas apa yang diberikan oleh pak Ahmad Sutrisno 

membuat isteri menjadi sering curiga kepada suaminya, hasilnya kesalah 

fahamanpun kerap kali terjadi yang berujung dengan pertengkaran. Hal hal 

seperti munculnya perkataan kasar dengan nada tinggi, menghina satu 

sama lain menjadi hal yang sudah biasa. Hal ini tentu membuat 

keharmonisan dalam keluarga pak ahmad sutrisno menjadi berantakan. 

Istri yang sudah lelah denagan kebiasaan yang terjadin dalam biduk rumah 

tangganya memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga keluarganya 

dengan jalan perceraian. 

5. Bapak Nur Dianto 

Akibat tidak terpenuhinya nafkah yang dilakukan oleh bapak Nur Dianto 

berdampak pada tingkah laku isteri yang terkadang mengaanggap remeh 

suami karena kebutuhan sehari harinya cenderung bergantung pada istri. 

Tindakan yang dilakukan oleh isteri pak Nur Dianto kurang sesuai jika 

dilihat dari sudut pandang islam. Terdapat sebuah hadis} yang menjelaskan 

tentang kedudukan seorang perempuan, yakni: 
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Dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu, dia berkata: “Pernah ditanyakan 

kepada Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam, siapakah wanita yang 

paling baik? Jawab beliau, „Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat 

suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami 

pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci.” (HR. An-Nasai) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemenuhan Nafkah Dalam 

Keluarga Pernikahan Usia Dini di Desa Bareng, Kecamatan Pudak, 

Kabupaten Ponorogo. 

Pemenuhan Nafkah Keluarga yang dilakukan oleh pelaku pernikahan dini 

di Desa Bareng, Kecamatan Pudak terbagi menjadi dua macam yakni: 

a. Pelaku pernikahan dini melakukan pemenuhan nafkah belum sesuai 

dengan dasar Hukum yang berlaku secara umum seperti yang 

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang berbunyi “suami wajib melindungi isterinya dan 

memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya.”.  

b. Pelaku pernikahan dini melakukan pemenuhan nafkah belum sesuai 

dengan dasar hukum yang berlaku, yakni pelaku pemenuhan nafkah 

yang melakukan pemenuhan nafkah keluarga secara apa adanya tanpa 

mengusahakan sesuai dengan kadar kemampuanya. kewajiban nafkah 

yang ditanggung oleh suami kepada isteri tidak dapat gugur atau 

terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran suaminya. Kewajiban 

nafkah suami kepada isteri berlangsung baik dalam keadaan lapang 

ataupun  sempit. Bahkan meskipun keadaan ekonomi isteri 
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berkelapangan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah 

kepadanya. 

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Tidak Terpenuhinya Nafkah 

Dalam Keluarga Pernikahan Usia Dini Desa Bareng, Kecamatan Pudak, 

Kabupaten Ponorogo. 

Tidak terpenuhinya nafkah keluarga oleh pelaku pernikahan dini di Desa 

Bareng memunculkan dampak yang berbeda-beda yaitu: 

1. Adanya keluarga yang berujung dengan perceraian karena tidak bisa  

menerima kekurangan dari pihak laki-laki. 

2. Pihak suami yang tidak terima terhadap perlakuan isterinya yang 

meremehkanya melakukan kekerasan terhadap isterinya.  

3. Si isteri yang pergi tanpa pamit kepada suami kerumah orang tuanya ( 

Purik) 

4. Ada juga keluarga yang mempertahankan keharmonisan keluarganya 

demi Anaknya walaupun sipihak suami selalu dicemooh isterinya. 

 

B. Saran 

Pernikahan merupakan suatu tahapan kehidupan yang memerlukan 

persiapan baik secara lahiriyyah maupun batiniyyah. Pernikahan yang 

dilakukan dengan persiapan yang kurang justru akan menimbulkan 

permasalahan didalam proses berkeluarga, baik dari segi, mental, fisik, 

maupun finansial untuk itu diperlukan pertimbangan usia sebagai suatu 

faktor mendasar yang bisa diukur dalam menilai kedewasaan seseorang 
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sehingga pernikahan menjadi layak dan harmonis dalam proses 

berkeluarganya. 
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