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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap pasangan suami istri sangat mendambakan memiliki keluarga 

yang harmonis, keluarga yang mampu membuat rasa letih berkurang bahkan 

hilang saat berkumpul bersama. Keluarga adalah sumber inspirasi dan 

semangat yang menjadikan keindahan yang paling indah dalam hidup ini. 

Firman Allah SWT dalam Q.S al-Tahrim ayat 6, sudah dijelaskan tentang 

perintah untuk menjaga keluarga dari api neraka. 

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, haruslah bersama-sama 

antara suami dan istri untuk mengekalkan cinta yang merupakan anugerah dari 

Allah SWT, karena kualitas hubungan suami dan istri dalam rumah tangga 

sangat mempengaruhi keluarga menjadi sakinah, mawaddah wa rahmah.
1
 

Islam mengajak manusia untuk hidup dalam keluarga, karena keluarga itu 

seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan 

keinginan manusia menghilangkan kebutuhannya. Membina rumah tangga 

memang bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak 

dengan pihak lain. Karena dalam sebuah pernikahan bukan hanya sarana 

pemuas nafsu seksual semata. Di dalam sebuah pernikahan juga terdapat 

banyak tugas dan juga kewajiban bagi suami maupun istri termasuk tanggung 

                                                           
1
 Sholeh Gisymar, Kado Cinta Untuk Istri (Yogyakarta: Arina, 2005), 91. 
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jawab dalam segi ekonomi yakni untuk mencari nafkah keluarga dan juga 

mengurus keluarga. 

Kewajiban memberi nafkah adalah suami karena adanya ikatan 

perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk 

keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Demi terwujudnya tujuan itu 

maka perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, hak istri untuk 

mendapatkan nafkah dari suaminya, yakni dengan memenuhi segala 

kebutuhan sesuai dengan syara’.2 

Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin maju dan diikuti 

dengan kemajuan dibidang ekonomi akan tetapi tidak diimbangi dengan 

tingkat kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau 

kebutuhan keluarga, sehingga tidak jarang dari masyarakat di desa-desa 

mencari jalan pintas dengan mencari nafkah dengan gaji yang besar dengan 

mencari pekerjaan di luar negeri, hal ini karena semakin sulitnya lapangan 

pekerjaan di dalam negeri.  

Sekarang kecenderungan aktifitas kerja ekonomi masyarakat terasa 

semakin kuat, tidak hanya kaum laki-laki, tetapi wanita pun mendapatkan 

peluang yang bagus untuk bekerja dengan baik dalam lapangan ekonomi 

maupun sosial. Bekerja adalah jalan utama yang dianjurkan al-Qur’an untuk 

menjauhkan diri dari kemiskinan, dalam surat al-Qashas ayat 77 dijelaskan  

yaitu : 

       
                                                           

2
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006),  165. 
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Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah 

(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan.” (QS. al- Qashas: 77)
3
 

 

Bekerja diwajibkan bagi setiap individu yang mampu dengan berusaha 

mencari lapangan pekerjaan yang halal dan sesuai dengan keahlian serta 

sesuai dengan norma-norma moral etika.
4
 Islam memberikan peluang bagi 

wanita untuk bekerja, sama dengan laki-laki. Komitmen Islam berada pada 

sejauh mana aktifitas pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan aturan-

aturan agama Islam. 

Sekarang para wanita justru yang mendapatkan prospek dan peluang 

kerja yang sangat tinggi. Di antaranya dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita 

(TKW). Minat mereka untuk bekerja adalah sebagai usaha dan harapan untuk 

mendapatkan penghasilan yang tinggi dan kehidupan yang lebih baik ketika 

mereka bekerja menjadi TKW. 

Salah satu wilayah di Jawa Timur yakni Kabupaten Ponorogo 

termasuk salah satu pemasok tenaga kerja Indonesia khususnya wanita. Di 

                                                           
3
 Depag. RI, al-Qur‟an dan Terjemahan (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1971), 623. 
4
 KH. Husein Muhammad, Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender  

(Yogyakarta: LKIS, 2001), 120.  
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Ponorogo juga terdapat salah satu Kecamatan yang memiliki wilayah cukup 

luas serta salah satu desa di Kecamatan tersebut banyak warganya yang 

menjadi TKW yaitu desa Pengkol. Di desa Pengkol Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo memiliki jumlah penduduk laki-lakinya ada 1.645 jiwa 

dan perempuannya 1.673 jiwa. Jadi jumlah total penduduk desa Pengkol 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo adalah 3.318 jiwa (995 KK).
5
 

Taraf hidup warga di desa Pengkol Kecamatan Kauman kabupaten 

Ponorogo yang menengah ke atas hanya 44 KK, menengah ada 466 KK dan 

yang menengah kebawah 485 KK.
6
 Struktur pencaharian masyarakat Pengkol 

mayoritas adalah petani. Maka dari itu tidak sedikit para wanita yang bekerja 

menjadi TKW. Mereka bekerja menjadi TKW dengan alasan membantu 

perekonomian keluarga. Karena mereka beranggapan bahwasannya kalau 

bekerja menjadi TKW akan memperoleh gaji banyak dengan waktu yang 

singkat. Di desa Pengkol jumlah warga yang menjadi TKW ada 86 orang dan 

dapat dikatakan bahwa desa Pengkol salah satu desa yang tingkat 

kecenderungan untuk merantau cukup tinggi di Kabupaten Ponorogo.
7
Hal ini 

dibenarkan oleh Bapak Imam Sopingi S.sos selaku Kasi Tata Pemerintahan di 

Kantor Kecamatan Kauman, yang menyatakan bahwa di desa Pengkol itu 

kalau dibandingkan dengan desa-desa yang lain di Kecamatan Kauman, 

tingkat pendidikannya bisa dibilang sangat rendah dan banyak sekali 

masyarakat desa Pengkol yang taraf hidupnya menengah ke bawah. Dengan 

                                                           
5
 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Pengkol Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2014. 
6
 Ibid. 

7
 Ibid. 
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pendidikan yang rendah itu mengakibatkan mereka sulit mencari pekerjaan di 

dalam negeri.
8
 Berbeda dengan desa lainnya yang berada satu Kecamatan 

Kauman seperti di desa Nglarangan dan desa Sambeng. Di desa Nglarangan 

yang letaknya sebelah barat desa Pengkol jumlah TKW diperkirakan 50 

warga. Jumlah TKW di desa Nglarangan ini lumanyan banyak karena 

masyarakat disini mayoritas bekerja sebagai petani dan pedagang.
9
 Selain itu 

di desa Sambeng yang tepatnya tidak jauh dari desa Pengkol jumlah TKWnya 

lumanyan banyak, karena di desa Sambeng ini yang banyak adalah bekerja ke 

luar kota sebagai asisten rumah tangga. Dari penuturan ibu Wiwik jumlah 

TKW diperkirakan 40 warga.
10

 

Persoalan muncul apabila seorang istri ikut turut bekerja untuk 

membantu memberi nafkah keluarga yakni adanya benturan terhadap berbagai 

tugas sebagai seorang ibu rumah tangga dan ibu dari anak-anaknya serta 

tugasnya di luar rumah sebagai sektor-sektor tertentu yakni sektor ekonomi, 

sosial, dan keagamaan sehingga wanita tersebut menghadapi problem dan 

kerja ganda (double bourden).
11

 

Salah satu fungsi wanita yang terpenting adalah sebagai ibu, 

penekanannya sebagai ibu rumah tangga lebih ditekankan kepada usaha 

membina dan menciptakan keluarga bahagia. Yang paling penting adalah 

                                                           
8
 Hasil wawancara kepada bapak Sopingi S.sos (Kasi Tata Pemerintahan di Kantor 

Kecamatan Kauman) pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 pukul 10.10 WIB bertempat di Kantor 

Kecamatan Kauman. 
9
 Hasil wawancara kepada Bapak Misijan (Perangkat Desa Nglarangan) pada hari Senin 

tanggal 18 Mei 2015 pukul 16.00 WIB bertempat di kediaman Bapak Misijan. 
10

 Hasil wawancara kepada Bu Wiwik (Sekertaris Desa Sambeng) pada hari Selasa tanggal 19 

Mei 2015 pukul 09.15 WIB bertempat di Balai Desa Sambeng. 
11

 Husein Muhammad, Fiqih Perempuan, 120. 
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merawat dan mendidik anak yang dimulai sejak dalam kandungan sampai 

anak itu dewasa. Segala sikap dan tingkah laku serta emosi ibu yang sedang 

hamil sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan janin yang sedang 

dikandung. Demikian juga setelah anak itu lahir, suasana keluarga yang 

tenang dan bahagia akan berpengaruh baik terhadap pertumbuhan anak. 

Sebaliknya suasana keluarga yang tidak sehat, kacau, tidak harmonis dan tidak 

ada saling pengertian akan berpengaruh jelek terhadap perkembangan anak.
12

 

Tugas istri sebagai ibu adalah mendidik utama dan pertama bagi anak-

anaknya. Selain itu ia juga bertanggung jawab dan pemelihara rumah tangga, 

baik dari segi kebersihan, keserasian tata ruang, pengaturan menu makanan, 

sampai pada keseimbangan anggaran serta bertanggung jawab bersama suami 

atas ketenangan, ketentraman anggota keluarga. Sedangkan tanggung jawab 

wanita yang aktif bekerja secara otomatis bertambah, ia harus disiplin kerja, 

mengatur tugas kontrak kerjanya dengan sebaik mungkin. 

Islam melarang wanita untuk pergi ke luar rumah kecuali untuk 

pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu,
13

 dalam al-Qur’an surat al-Ahzâb ayat 

33 dijelaskan : 

                    

                                                           
12

 Ali Hasan, Fiqhiyah Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam (Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2002), 191. 
13

 M . Quraisy Shihab,  Fatwa-fatwa Seputar Ibadah dan Mu‟amalah (Bandung: Mizan, 

1999), 291.  
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Artinya: . “ Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu[1215]14
 dan janganlah 

kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah 

yang dahulu[1216]
15

 dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan 

taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud 

hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait[1217]
16

 dan 

membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. al-Ahzâb: 33)
17

 

 

Seorang istri yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan 

keluarganya, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dengan suasana 

terhormat, sopan, terhindar dari dampak negatif terhadap dirinya dan 

lingkungannya, seorang istri dapat aktif bekerja dengan konsekuensi, tugas 

pokok sebagai istri tidak terabaikan.
18

 

Pendapat para tokoh dan ulama mengenai boleh dan tidaknya 

perempuan yang peranannya dalam kehidupan di luar rumah, seperti bekerja 

dan urusan sosialpun masih diperdebatkan.
19

 

Jika ditinjau dari ushul fiqh ini menjadi salah kajian yang cukup serius 

untuk menentukan bagaimana hukum dari seorang ibu yang bekerja 

khususnya di luar negeri terhadap perkembangan atau tumbuh kembang anak-

anaknya. Salah satu teori dalam ushul fiqh yakni mashlahah mursalah dapat 

berperan untuk mencari jalan keluarnya yang tentunya dengan tujuan 

                                                           
14

 [1215]  Maksudnya: isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada 

keperluan yang dibenarkan oleh syara'. perintah Ini juga meliputi segenap mukminat 
15

 [1216]  yang dimaksud Jahiliyah yang dahulu ialah Jahiliah kekafiran yang terdapat 

sebelum nabi Muhammad s.a.w. dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah 

kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam.  
16

 [1217]  Ahlul bait di sini, yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah SAW. 
17

 Depag, al-Qur‟an, 672 . 
18

 Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqoh, Jati Diri Wanita Menurut Al-qur‟an (Bandung: 

Mizan, 1996), 71. 
19

 Muhibbin, Pandangan Islam Terhadap Perempuan (Semarang: RaSAIL Media, 2007),109. 
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kemaslahatan. Untuk itu diperlukan masukan dan pendapat-pendapat dari 

berbagai sudut pandang dalam mencetuskan jalan keluar dari hal ini.  

Penulis memilih menanyakan hal tesebut kepada ulama dengan alasan, 

karena ulama adalah hamba Allah yang paling takut melanggar perintah Allah 

dan takut melalaikan perintahNya dikarenakan karena ilmunya yang benar-

benar ahli dalam hal agama Islam sehingga ia sangat mengenal  keagungan 

Allah. Dalam menunaikan tugasnya sebagai ulama untuk memenuhi panggilan 

Allah dan tanggung jawabnya, ulama memiliki kewajiban  yaitu: berdakwah 

dan penegak Islam serta pembentuk kader penerus, pengkajian Islam dan 

pengembangannya, serta perlindungan pembelaan terhadap umat Islam. 

Dalam tugas menjaga dan memelihara agama Islam, para ulama akan 

mendasarkan diri atas sanad yang mutawatir, yaitu dari gurunya, sang guru 

bersumber ke atas dari gurunya, terus bersambung tidak terputus hingga 

kepada Rasulullah Saw.
20

 

Di Indonesia terdapat ormas Islam yang memiliki anggota yang sangat 

banyak yakni Nahdhatul Ulama’ (NU) dan Muhammadiyah. Selain sama-

sama memiliki masa yang besar, pemahaman antara keduanya sangat berbeda. 

NU dan Muhammadiyah mewakili dua golongan besar umat Islam secara fiqh. 

NU mewakili kelompok tradisional sementara Muhammadiyah mewakili 

kelompok modern. Dari pemahaman yang berbeda tersebut, penulis ingin 

meneliti bagaimana perbedaan pandangan antara ulama NU dan 

                                                           
20

 Soeleiman Fadeli dan Muhammad Subhan, Antologi NU: Sejarah-Istilah-Amaliyah-Uswah 

(Surabaya: Khalista, 2007), 160. 
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Muhammadiyah mengenai peran ibu yang menjadi TKW dalam mengurus 

anak. Inilah yang menjadi pijakan bagi penulis dalam melakukan penelitian. 

Dari kenyataan-kenyataan yang sudah dipaparkan di atas, penulis 

menganggap bahwa masalah ini merupakan masalah yang sangat penting dan 

menarik untuk dikaji. Untuk itu melihat fenomena tersebut penulis tertarik 

untuk membahasnya dengan mengadakan kajian dalam bentuk skripsi yang 

dengan mengambil tema : “Peran Seorang Ibu Yang Bekerja Sebagai TKW 

Terhadap Anak Di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo 

(Perspektif Ulama NU Dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo)”. 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Tenaga Kerja :  

Setiap oraqng yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat.
21

  

2. Tenaga Kerja Wanita (TKW) : 

Orang yang melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan  tenaga kerja 

yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah tenaga kerja wanita yang 

bekerja di luar negeri untuk memperoleh pendapatan yang lebih banyak 

dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.
22

 

3. Ulama’ : 

                                                           
21

 Id.m.wikipedia.org/wiki/tenaga_kerja, diakses pada tanggal 27 april 2015, pukul 08.57 
22

 Ensiklopedi Hukum Islam, Editor Abdul Aziz Dahlan , cet 1 (Jakarta: Ichtiaar baru van 

Hoeve, 1996), 575. 
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Pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk 

mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-

masalah agama maupun masalah sehari-hari yang di perlukan baik dari sisi 

keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.
23

  

4. Anak : 

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk masih dalam kandungan.
24

 

5. Ibu : 

Ibu merupakan orang tua perempuan seorang anak, baik malalui 

hubungan biologis maupun sosial.
25

 

 

C. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka perlu 

dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan disampaikan 

dalam latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap 

pemeliharaan anak yang ditinggalkan ibu bekerja sebagai TKW di Desa 

Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo?  

2. Apa dasar hukum yang menjadi alasan para ulama NU dan 

Muhammadiyah dalam menghukumi peran ibu yang bekerja sebagai TKW 

terhadap anak di desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo? 

 

                                                           
23

 Id.wikipedia.org/wiki/ulama, (diakses pada tanggal 27 April 2015, pukul 08.55). 
24

 Undang-Undang Peradilan Anak Tahun 2002, 3. 
25

 Id.m.wikipedia.org/wiki/ibu, (diakses pada tanggal 27 april 2015, pukul 09.02). 
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D. Tujuan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian tentunya harus mamiliki tujuan, demikian 

halnya dengan  penelitian ini memiliki tujuan : 

1. Untuk mengetahui pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap 

pemeliharaan anak yang ditinggalkan ibu bekerja sebagai TKW di desa 

Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui dasar hukum apa yang menjadi alasan para ulama NU 

dan Muhammadiyah dalam menghukumi peran ibu yang bekerja sebagai 

TKW terhadap anak di desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo. 

 

E. Kegunaan  Penelitian 

Adapun kegunaan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain : 

a. Sebagai bahan informasi ilmu pengetahuan tentang peran ibu terhadap 

anak berdasarkan prinsip fiqih Hadhânah. 

b. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dan partisipasi dalam 

mengembangkan pemikiran hukum Islam, khususnya dalam bidang 

ahwal syakhsiyah. 
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2. Secara praktis 

a. Untuk STAIN Ponorogo sebagai bahan refrensi juga penelitian 

selanjutnya terkait peran ibu yang bekerja sebagai TKW terhadap 

anak. 

b. Untuk masyarakat dapat dijadikan sebuah pengetahuan dan 

pertimbangan terkait prinsip hukum peran ibu yang bekerja sebagai 

TKW terhadap anak. 

c. Untuk pemerintah dapat dijadikan sebuah peertimbangan hukum 

tentang akibat peran ibu yang bekerja sebagai TKW. 

 

F. Telaah Pustaka 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan 

skripsi-skripsi yang telah dahulu khususnya pada fakultas atau jurusan syariah 

(ahwal syakhsiyah), penulis menemui beberapa karya ilmiah atau skripsi di 

antaranya : 

Pertama, skripsi yang berjudul “Pandangan Ulama Indonesia (MUI) 

Ponorogo tentang Peran Istri dalam Mencari Nafkah Sebagai TKW”, oleh 

Hindun Muzayyanah pada tahun 2009 STAIN Ponorogo. Dalam skripsi ini 

yang menjadi permasalahan adalah dengan diperbolehkannya wanita mencari 

nafkah sebagaimana disebutkan dalam fatwa MUI No. 7/MUNAS 

VI/MUI/2000 tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar 
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negeri, muncul kontra di antara masyarakat Ponorogo. Bagi masyarakat awam 

atau orang yang berpendidikan minim baik agama maupun umum terutama di 

masyarakat pedesaan tidak mempermasalahkan seorang istri yang bekerja 

menjadi TKW. Karena bagi mereka yang terpenting adalah mendapatkan uang 

yang banyak dan terbebas dari belenggu kemiskinan. Lain halnya dengan 

orang yang berpendidikan tinggi atau pendidikan agamanya sangat kuat. 

Mereka kurang setuju dengan istri yang bekerja ke luar negeri karena dampak 

yang ditimbulkan sangat menyalahi kodrat kewanitaan yaitu seorang istri yang 

seharusnya mengurusi suami dan rumah, harus ikut mencari nafkah.
26

 

Persoalan yang diteliti dari skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana pandangan Ulama Majlis Ulama Indonesia (MUI) Ponorogo 

terhadap hukum istri yang mencari nafkah sebagai TKW? 

2. Bagaimana pandangan Ulama Majlis Ulama Indonesia (MUI) Ponorogo 

terhadap status harta hasil usaha istri?
27

 

 Kesimpulan dari skripsi di atas adalah bahwa istri yang bekerja 

membantu nafkah suami adalah boleh dengan ketentuan pekerjaannya sesuai 

kodrat dan syari’at, apabila suami tidak mampu lagi bekerja maka istri dapat 

membantu nafkah keluarga yang sangat memerlukan kebutuhan primer 

bahkan dianjurkan untuk menjadi penopang hidup sebagai penanggung jawab 

nafkah keluarga. Sedangkan harta yang dihasilkan istri menjadi miliknya 

penuh ia berhak untuk bertindak hukum terhadap hartanya. Suami boleh 

                                                           
26

 Hindun Muzayyanah,“Pandangan Ulama Indonesia (MUI) Ponorogo tentang Peran Istri 
dalam Mencari Nafkah Sebagai TKW”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2009), 4. 

27
 Ibid., 6. 
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menggunakan harta hasil usaha istri atas izinnya, yakni sebagai hutang yang 

harus dibayar suami atau hadiah dari istri.
28

 

Kedua, skripsi yang berjudul “Pandangan Para Kyai Terhadap TKW 

Luar Negeri di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, 

oleh Anang Hailala tahun 2008 STAIN Ponorogo. Dalam skripsi ini 

menjelaskan  tentang banyaknya para istri yang bekerja sebagai TKW di desa 

Gegeran. Meskipun hal itu mempunyai dampak yang besar terhadap 

keharmonisan keluarga. Yang lebih memprihatinkan lagi para suami banyak 

yang selingkuh dengan wanita lain. Sehingga secara tidak langsung 

mempengaruhi keutuhan rumah tangga mereka. Tapi tidak sedikit dari 

keluarga yang istrinya menjadi TKW menjadi sukses dan mapan dari sisi 

ekonomi berkat kerja istri yang bekerja di luar negeri.
29

 

Persoalan yang diteliti dari skripsi di atas adalah: 

1. Bagaimana pandangan para Kyai terhadap status hukum TKW luar negeri 

di desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? 

2. Dasar hukum apa yang dijadikan alasan para Kyai menghukumi  TKW 

luar negeri di desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
30

 

Kesimpulan dari skripsi di atas bahwa hukum TKW ke luar negeri 

adalah makruh.  Dasar atau alasan yang dijadikan para Kyai adalah adanya 

dampak dari TKW luar negeri yang sangat besar dalam rumah tangga. 

Diantaranya: terjadi perselingkuhan baik yang dilakukan suami maupun istri, 

                                                           
28

 Ibid.,  68. 
29

 Anang Hailala,“Pandangan Para Kyai Terhadap TKW Luar Negeri di Desa Gegeran 
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2008), 6. 

30
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banyak terjadinya perceraian,  perkembangan mental dan akhlak anak kurang 

baik.
31

 

Ketiga, skripsi yang berjudul “ Dampak Istri Bekerja Terhadap 

Kepemimpinan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, oleh Vivin Hastin 

Shubata tahun 2011 STAIN Ponorogo. Pada skripsi ini menjelaskan tugas dari 

seorang suami adalah memenuhi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. 

Sedangkan seorang istri  berkewajiban berbakti kepada suami serta bertugas 

untuk mendidik anak-anaknya, dan mengatur rumah tangga. Tetapi di desa 

Kemuning antara suami dan istri tidak menjalankan kewajiban masing-masing 

dalam rumah tangga. Tentu hal ini tidak sesuai dengan rumah tangga dalam 

Islam.
32

  

Dalam skripsi ini persoalan yang diteliti adalah: 

1. Bagaimana dampak istri yang bekerja terhadap kepemimpinan dalam 

kaitannaya dengan pemenuhan nafkah rumah tangga yang terjadi di desa 

Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana dampak istri yang bekerja terhadap kepemimpinan dalam 

kaitannaya dengan pengambilan keputusan yang terjadi dalam rumah 

tangga di desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?
33

 

Kesimpulan skripsi diatas bahwa nafkah yang dihasilkan istri dapat 

memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, dengan adanya penghasilan istri 

yang lebih besar, sehingga istri menjadi penguasa dalam rumah tangga 

                                                           
31

 Ibid., 74. 
32

 Vivin Hastin Shubata, “ Dampak Istri Bekerja Terhadap Kepemimpinan Rumah Tangga 
Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011), 5. 

33
 Ibid., 6. 
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akibatnya rumah tangga tidak harmonis karena istri merasa berkuasa dan 

mengatur semua urusan rumah tangga. Akan tetapi, ada juga rumah tangga 

yang tetap harmonis karena adanya saling menghargai antara suami istri baik 

dalam penghasilan dan lain-lain. Kemudian dalam kaitannya dengan 

pengambilan keputusan rumah tangga yang mana jika istri berpenghasilan 

lebih besar dari pada suami maka pengambilan keputusan dalam rumah tangga 

di tangan istri karena ditentukan berdasarkan besar kecilnya penghasilan. 

Namun, ada juga rumah tangga dalam penggambilan keputusan ditentukan 

bersama antara suami dan istri  walaupun penghasilan istri lebih besar karena 

adanya saling menghargai antara suami dan istri.
34

 

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan sejauh ini belum ada 

karya tulis ilmiah atau skripsi yang membahas mengenai judul skripsi yang 

penulis angkat yaitu berkaitan dengan peran seorang ibu yang bekerja sebagai 

TKW terhadap anak di desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo (Perspektif ulama’ NU dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo).  

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun penulisan karya ilmiah ini dengan menggunakan metode 

penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan terjun langsung ke daerah obyek penelitian, guna memperoleh data 

yang berhubungan dengan berbagai permasalahan yang penulis bahas. 
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Khususnya tanggung jawab ibu terhadap anak ketika ibu tersebut bekerja 

menjadi TKW dan pendapat ulama’ NU dan Muhammadiyah.  

 

2. Sumber Data 

Data penelitian pada skripsi ini meliputi sumber data dan jenis 

data. Data yang diperlukan dalam penulisan ini terdiri dari : 

a. Sumber Data Primer 

1). Masyarakat desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo. 

2). Para Ulama NU dan Muhammadiyah kabupaten Ponorogo. 

b. Sumber Data Sekunder 

Adapun sumber data sekunder meliputi : 

1). Teori dalam ushul fiqh. 

2). Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

3). Karya ilmiah (literatur), berita baik media cetak ataupun media 

elektronik dan buku-buku yang terkait dengan pembahasan pada 

topik skripsi ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode sebagai berikut : 

a. Observasi 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi 

partisipan atau non partisipan. Di mana hal ini, peneliti mengamati 
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aktivitas-aktifitas obyek penelitian, karakteristik fisik situasi soaial, 

dan bagaimana perasaan pada waktu menjadi bagian dari situasi 

tersebut. Selama peneliti di lapangan, jenis observasinya tidak tetap. 

Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat dalam Catatan Lapangan 

(CD), sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting 

dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti 

mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam mengumpulkan data 

di lapangan. Pada waktu di lapangan dia membuat catatan, setelah 

pulang ke rumah atau tempat tinggal barulah menyusun catatan 

lapangan.
35

 

Dapat dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif jantungnya 

adalah catatan lapangan. Catatan lapangan pada penelitian ini bersifat 

deskriptif. Artinya bahwa catatan lapangan ini berisi gambaran tentang 

latar pengamatan, orang, tindakan, dan pembicaraan tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dan bagian 

deskriptif tersebut berisi beberapa hal di antaranya adalah gambaran 

fisik, rekonstruksi dialog, deskripsi latar fisik, catatan tentang 

peristiwa khusus, gambaran kegiatan dan perilaku pengamat.
36

 

b. Wawancara/Interview 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

                                                           
35

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2009), 153. 
36
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(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaaan itu.
37

 

Wawancara atau interview di sini diakukan untuk mendapatkan data 

dari narasumber sebagai pembuktian bahwa kejadian yang terjadi 

benar-benar adanya. Dalam hal ini informan yang diwawancarai adalah 

kepala desa di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo, serta para Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah 

Kabupaten Ponorogo. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yakni mencari data mengenai variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku-buku, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, majalah, catatan harian, agenda, dan lain 

sebagainnya.
38

 

4. Lokasi Penelitian 

Untuk lokasi penelitian di sini penulis memiliki inisiatif mengambil 

tempat di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dengan 

pertimbangan bahwa : 

a. Penelitian dilakukan penulis di Desa Pengkol Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo, tempatnya strategis sehingga lebih mudah 

dijangkau ketika melakukan penelitian. 

b. Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo terdapat 

cukup banyak warganya yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). 

5. Teknik Pengolahan Data 
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Dalam pembahasan permasalahn skripsi ini penulis menggunakan 

teknik pengolahan data sebagai berikut: 

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

dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian satu dengan 

lainnya.
39

 

b. Organizing, yaitu menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dalam rangka paparan yang sudah derencanakan sebelumnya.
40

 

6. Teknik Analisis Data. 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
41

 Di sini, 

peneliti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, sehingga datanya yang di dapat bisa memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data 

selanjutnya. Kemudian data yang di dapat itu disajikan ke dalam pola yang 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan bagan. Tahap yang berikutnya 

menarik kesimpulan dari semua yang diperoleh.
42
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H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk 

mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-

hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Metode ini 

penyusun gunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud 

penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain : 

Bab pertama, merupakan pendahuluan dalam karya tulis ini yang 

memuat antara lain : latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar materi 

yang akan dibahas lebih lanjut pada bab lain. 

Bab kedua, merupakan uraian secara umum landasan teori yang 

menjadi landasan untuk suatu analisa dengan menguraikan permasalahan 

peran ibu yang bekerja sebagai TKW terhadap anak menurut fiqih Islam untuk 

menggali status hukumnya. 

Bab ketiga, menguraikan data hasil penelitian di lapangan tentang 

peran ibu yang bekerja sebagai TKW di Desa Pengkol Kecamatan kauman 

Kabupaten Ponorogo yang meliputi profil Desa Pengkol dan pandangan 

ulama’ NU dan Muhammadiyah terhadap peran ibu yang bekerja menjadi 

TKW. 
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 Bab keempat, merupakan analisa data dan hasil penelitian tentang 

peran ibu yang bekerja sebagai TKW terhadap anak di Desa Pengkol 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yang meliputi analisis pandangan 

ulama NU dan Muhammadiyah terhadap peran ibu yang bekerja sebagai TKW 

di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo serta alasan para 

ulama NU dan Muhammadiyah dalam menghukumi peran ibu yang bekerja 

menjadi TKW tersebut.. 

Bab kelima, merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang 

meliputi kesimpulan dan saran. Penyusunan skripsi ini terdiri dari kesimpulan 

dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang 

dilakukan serta saran sebagai bahan pikiran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG H}AD}A<NAH 

 

A. Pengertian H{ad{a>nah 

Kata h}ad}a>nah berasal dari kata h}ad}a>na yang berarti menempatkan 

sesuatu di antara ketiak dan pusar. Seekor burung betina yang mengerami 

telurnya di antara sayap dan badannya disebut juga h}ad}a>nah.43
 H{ad{a>nah  

berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: Hal memelihara, 

mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak 

yang belum mumayyis (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu 

atau tindakan bagi dirinya).
44

  

H{ad{a>nah, menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang 

rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan 

anaknya itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan 

memelihara anaknya sehingga ‚h}ad}a>nah‛ dijadikan istilah yang maksudnya: 

“pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri 

mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.”45
 H{ad{a>nah menurut 

istilah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik anak kecil sampai ia 

mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.
46
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Para ulama fikih mendefinisikan h}ad}a>nah sebagai tindakan 

pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan 

yang sudah besar tapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang 

menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan 

merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri 

sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.
47

  

H{ad{a>nah berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam 

h}ad}a>nah, terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping 

terkandung  pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin 

terdiri dari keluarga si anak dan mungkin bukan keluarga si anak dan ia 

merupakan pekerjaan profesional, sedangkan h}ad}a>nah dilaksanakan dan 

dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga 

serta ia bukan profesional, dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat 

yang lain.
48

 

 

B. Dasar Hukum H{ad{a>nah 

Anak adalah amanah Allah SWT. yang apabila tidak dipelihara akan 

mendatangkan fitnah, bahkan kesengsaraan yang berkepanjangan di akhirat. 

Allah SWT telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk 

memelihara diri dari kesengsaraan tersebut. 

Dalam firman Allah surat al-Tah{ri>m ayat 6 yaitu: 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 

dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan 

tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.49
 

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah untuk  memelihara 

keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota 

keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, 

termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.
50

 

Mengasuh anak yang masih kecil hukumnya adalah wajib sebab 

mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada 

kebinasaan.
51

 Memelihara anak adalah kewajiban bersama ibu dan ayah, 

karena si anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhannya 

dan diawasi pendidikannya.
52

 Adapun dasar hukumnya mengikuti umum 

peritah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam Firman Allah pada surat 

al-Baqarah ayat 233 yaitu: 
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Artinya: “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”.53
 

 

H{ad{a>nah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia 

membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang 

yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama, ibunyalah yang berkewajiban 

melakukan h}ad}a>nah.
54

 

 

C. Syarat H{ad{a>nah 

Pemeliharaan atau kepengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur 

yang masih rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh dan anak 
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yang diasuh.
55

 Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib 

dan sahnya tugas kepengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan 

ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari 

perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya berpisah, maka 

ibu atau ayah berkewajiban memelihara anaknya sendiri-sendiri. 

Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang mengasuh yaitu:
56

 

1. Hendaknya orang yang mengasuh sudah baligh, berakal, tidak terganggu 

ingatannya. Sebab h}ad}a>nah itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung 

jawab. Oleh sebab itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau 

gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas h}ad}a>nah.  

2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik 

anak yang diasuh, dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa 

mengakibatkan tugas h}ad}a>nah menjadi terlantar. 

3. Seorang yang melakukan h}ad}a>nah hendaklah dapat dipercaya memegang 

amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. 

Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik 

kepada anak yang diasuh, oleh karena itu tidak layak melakukan tugas ini. 

4. Jika yang akan melakukan pengasuhan itu ibu kandung dari anak yang 

akan diasuh, disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain. Adanya 

persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami kedua tidak 

merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. 

Oleh karena itu, seperti disimpulkan ahli-ahli fiqih, hak h}ad}a>nahnya tidak 
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menjadi gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak, yang 

memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya. Demikian pula hak 

hak h}ad}a>nah tidak gugur jika ia menikah dengan lelaki lain yang rela 

menerima kenyataan. 

5. Seseorang yang melakukan h}ad}a>nah harus beragama Islam. Seorang non 

muslim tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk 

ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu 

menjadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua. 

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh itu adalah: 

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri 

dalam mengurus hidupnya sendiri. 

2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak 

dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa. Orang yang telah dewasa 

dan sehat sempurna akalnya tidak boleh berada di bawah kepengasuhan 

siapapun.
57

 

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, 

maka yang paling berhak melakukan h}ad}a>nah atas anak adalah ibu. Alasannya 

adalah ibu memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan 

dalam usia yang sangat mudah itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak 

berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk 
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itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan 

pendapat yang disepakati ulama.
58

 

 

 

D. Urutan orang yang berhak menerima H{ad{a>nah 

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, 

memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti 

makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan 

bangun dan tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai 

rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik 

(saleh) di kemudian hari. Di samping itu, ia harus mempunyai waktu yang 

cukup pula untuk melakukan tugas itu. Dan, orang  yang memiliki syarat-

syarat tersebut adalah wanita.
59

 Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa 

wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat, sebagai mana 

disebutkan dalam hadis: 

ْبن شعْيب عْن ابْيه عْن جده عْبد ه ْبن عمر :  َ  اْار  ً   ا ْ : عْن عْمر
ْ  ه  ع اً ,   ا  حْجر اه ,  ْدب اه    اً , اَ  اْب    اا     بْ   اه 

ااً  ْ  ه صلَ ه , اااد اْ   ْ تزعه ا , إَ  اب ه طلَ  , ح ف    ا  ا 
   .اْن  احق به ا اْ  تْ كح: علْيه  لَ  

Artinya: “Dari Amr bin Syu‟aib dari yahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr 
bin Ash R.A., bahwasannya seorang wanita berkata: “Ya 
Rasulullah, bahwasannya anakku ini perutkulah yang 

mengandungnya, yang mengasuhnya, yang mengawasinya, dan air 

susukulah yang diminumnya. Bapaknya hendak mengambilnya 

dariku.” Maka berkatalah Rasulullah: “Engkau lebih berhak 
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atasnya (anak itu) selama engkau belum nikah (dengan laki-laki 

yang lain).”60
 

 

Perkataan “Engkau lebih berhak daripada dia”, itu menunjukkan 

bahwa ibu lebih berhak memelihara anak daripada ayah selagi tidak ada 

penghalang, yaitu nikah. Sebab Nabi saw. Membatasi hilangnya hak tersebut 

dengan sabdanya, “selagi engkau belum menikah”. Ini telah disepakati para 

ulama.
61

 Tetapi ulama juga berpendapat, bahwa perempuan yang telah 

menikah lagi perlu mengurus suaminya. Dari sini mereka faham, bahwa jika 

suaminya rela maka hak ibu masih tetap berlaku.
62

 

Menurut Imam Malik dalam kitab Muwadha’ dari Yahya bin Sa’id, 

dari Qasim bin Muhammad dari Ashim bin Umar ia berkata, “Bahwasanya 

Umar r.a menikah kemudian bercerai pada suatu waktu, Umar pergi ke Quba 

dan menemui anaknya itu sedang bermain-main di dalam masjid. Umar 

mengambil anaknya itu lantas meletakkannya di atas kudanya. Dalam pada 

itu, datanglah nenek si anak, Umar berkata, “anakku”. Wanita itu berkata pula, 

“anakku”. Maka dibawalah perkara itu kepada Khalifah Abu Bakar. Abu 

Bakar memberi keputusan bahwa anak Umar itu ikut ibunya, dengan dasar 

yang dikemukakannya:
63

 

Dalam hadis Rasulullah SAW: 

ْ اه صلَ ه علْيه  لَ   اد   فرق ه :     ا  اد   اْن فرق بْين 
بْين  حبَته    .  اْا ي ا  ْ بْي ه 
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Artinya: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang memisahkan antara 
seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara 

orang itu dengan kekasihnya di hari Kiamat.”64
 

 

Karena itu, hendaklah hakim, wali, bekas suami, atau orang lain 

berhati-hati dalam memberi keputusan atau berusaha memisahkan seorang ibu 

dengan anaknya mengingat ancaman Rasullullah dalam hadis di atas.
65

 

Bila seorang ibu terpaksa tidak bisa memelihara anaknya, karena tidak 

memenuhi salah satu dari syarat-syarat h}ad}a>nah, maka pemeliharaan anak itu 

diserahkan kepada selain ibunya menurut urutan yang sudah ditetapkan oleh 

syari’at, yaitu:66
 

1. Ibunya sendiri. Apabila berhalangan maka hak h}ad}a>nah beralih kepada: 

2. Ibu dari ibu (nenek), dan seterusnya ke atas. Kalau berhalangan pula maka 

diserahkan kepada: 

3.  Ibu dari bapak (nenek). Kemudian kepada: 

4. Saudara ibu perempuan yang sekandung dengan anak itu. Kemudian 

berturut-turut: 

5.  Saudara perempuan seibu 

6.  Saudara perempuan seayah 

7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung 

8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah 

9. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya. Dan kalau berhalangan 

juga, beralih kepada: 
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10. Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya. Kalau bibi tersebut di 

atas itu pun berhalangan, maka pemeliharaan anak itu diserahkan kepada: 

11. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah. Kemudian kepada: 

12. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung. Seterusnya berturut-

turut: 

13. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu 

14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah 

15. Saudara perempuan ayah yang sekandung dengannya 

16. Bibinya ibu dari pihak ibunya 

17. Bibinya ayah dari pihak ibunya 

18. Bibinya ibu dari pihak ayahnya 

19. Bibinya ayah dari pihak ayahnya (16-19 dengan mengutamakan yang 

sekansung pada masing-masing). 

Kalau anak itu tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan 

mahram tersebut di atas, atau ada juga tapi tidak dapat mengasuhnya, 

maka pemeliharaan anak itu beralih kepada kerabat lelaki yang masih 

mahram atau ‘as {abah dengannya sesuai dengan urutan masing-masing 

dalam persoalan waris. Yakni pertama-tama pemeliharaan anak itu beralih 

kepada: 

20. Ayahnya sendiri. Selanjutnya kepada: 

21. Ayahnya ayah (kakek) dan seterusnya ke atas. Terus: 

22. Saudara laki-laki sekandung 

23. Saudara laki-laki seayah 
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24. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung 

25. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 

26. Paman yang sekandung dengan ayah 

27. Paman yang seayah dengan ayah 

28. Pamannya ayah yang sekandung dengan ayahnya 

29. Pamannya ayah yang seayah dengan ayahnya 

Kalau ‘as{abah dari mahram lelaki itupun tidak ada, tau ada juga 

tapi tidak bisa memelihara anak, maka pemeliharaan anak itu beralih 

kepada mahram - mahram nya yang laki-laki selain mahram, yakni: 

30. Ayahnya ibu (kakek). Atau berturut-turut: 

31. Saudara laki-laki seibu 

32. Paman yang seibu dengan ayah 

33. Paman yang seibu dengan ibu 

34. Paman yang sekandung dengan ibu 

35. Paman yang seayah dengan ibu 

36. Paman yang seayah dengan ibu 

Dasar urutan orang yang berhak melakukan h}ad}a>nah di atas adalah: 

1. Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya 

dalam kerabat adalah sama. 

2. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan karena anak 

merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibanding 

dengan saudara perempuan. 
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3. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan 

kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah. 

4. Dasar urutan ini ialah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan 

ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak 

bapak. 

5. Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada, maka hak h}ad}a>nah 

pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.
67

 

 

E. Masa H{ad{a>nah 

Tidak dijumpai ayat ayat al-Qur’an dan Hadis yang menerangkan 

dengan tegas tentang masa h}ad}a>nah. Namun, hanya terdapat isyarat-isyarat 

yang menerangkan soal tersebut. Karena itu, para ulama berijtihad sendiri-

sendiri dalam menetapkan dengan berpedoman pada isyarat itu. Seperti 

menurut madzhab Hanafi, misalnya, h}ad}a>nah anak laki-laki berakhir pada saat 

anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus 

keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, 

membersihkan tempatnya, dan sebagainya. Sedangkan masa h}ad}a>nah wanita 

berakhir apabila ia telah baligh atau telah datang masa haid pertamanya.
68

 

Mengenai batas usia pemeliharaan anak menurut mazhab H{anafi> 

sampai anak tersebut bisa mengurus keperluannya sendiri. Berdasarkan ijtihat 

kalangan ulama ini, batas bagi laki-laki tujuh tahun dan perempuan sembilan 

tahun. Setelah itu ayah boleh mengambilnya (jika terjadi perceraian). Setelah 
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dewasa, anak boleh memilih ikut siapa dan ayahnya tidak wajib lagi memberi 

nafkah kecuali untuk menuntut ilmu.
69

 

Mazhab Maliki berpendapat sampai baligh bahkan anak perempuan 

sampai ia kawin.
70

 Mazhab As-Safi’i berpendapat tidak ada pembatasannya. 

Anak bisa tinggal bersama ibunya sampai kapan saja sehingga ia bisa memilih 

setelah itu untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. Jika anak tidak melalukan 

pilihan, maka ia tetap tinggal bersama ibu.
71

 Mazhab H{anbali> memberi 

batasan sampai usia 7 tahun. Setelah itu terserah kepada anak memilih dengan 

siapa ia akan tinggal. Khusus anak perempuan, ayahnya berkewajiban 

menjaganya sampai ia kawin karena ayah pada usia anak seperti ini lebih bisa 

menjaganya daripada ibunya.
72

 

Untuk mengatur hal ini, di dalam Kompilasi Hukum Islam telah 

ditetapkan sebagai berikut: 

PEMELIHARAAN ANAK 

Pasal 98 

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, 

sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum 

pernah melangsungkan perkawinan. 

2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum 

di dalam dan di luar Pengadilan. 
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3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang 

mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak 

mampu.
73

 

 

F. Upah H{ad{a>nah 

Ibu tidak berhak atas upah h}ad}a>nah dan menyusui, selama ia masih 

menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam „iddah, karena 

dalam keadaan tersebut ia mempunyai nafkah sebagai istri atau nafkah masa 

„iddah.
74

 Adapun kalau „iddahnya sudah habis, yang kemudian tidak berhak 

lagi menerima nafkah dari ayahnya anak yang ia pelihara, maka atas 

pemeliharaannya ia berhak menerima upah. Karena pada hakekatnya ia 

menunaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab ayah anak tersebut. Oleh 

karena itu dia berhak menerima upah.
75

 

Allah Swt. Berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 233: 

                   
....... 

Artinya: “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”........
76
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Adapun sesudah habis masa iddahnya, maka ia berhak atas upah itu 

seperti haknya kepada upah menyusui, Allah Swt, berfirman dalam QS. Al-

Tala>q ayat 6: 

.......   
          

    
Artinya:  .......Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; 

dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya.
 77

 

Perempuan selain ibunya si anak boleh menerima upah h}ad}a>nah sejak 

ia menangani h}ad}a>nah-nya, seperti hanya perempuan penyusu yang bekerja 

menyusui anak kecil dengan bayaran (upah). Seorang ayah wajib membayar 

upah penyusuan dan h}ad}a>nah. Ia juga wajib membayar ongkos sewa rumah 

atau perlengkapan jika sekitarnya ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai 

tempat mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib membayar gaji pembantu 

rumah tanggga atau menyediakan pembantu tersebut jika si ibu 

membuutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan untuk itu. Hal ini bukan 

masuk bagian nafkah khusus bagi anak kecil, seperti: makan, minum, tempat 

tidur, obat-obatan, dan keperluan pokok lain yang sangat dibutuhkannya. 

Tetapi, upah ini hanya wajib dikeluarkannya saat ibu pengasuh mengasuh 

asuhannya. Dan, upah ini menjadi utang yang ditanggung oleh ayah serta baru 

bisa dilepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebaskan.
78
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Jika di antara kerabat kecil ada orang yang pandai mengasuh dan 

melakukannya dengan sukarela, sedangkan ibunya sendiri tidak mau, kecuali 

kalau dibayar, maka jika ayahnya mampu, dia boleh dipaksa membayar upah 

kepada ibunya tersebut dan ia tidak boleh menyerahkan kepada kerabatnya 

perempuan yang mau mengasuhnya dengan sukarela. Bahkan si anak kecil 

harus tetap pada ibunya. Sebab, asuhan ibunya lebih baik untuknya apabila  

ayahnya mampu membayarnya untuk upah ibunya. Tetapi, kalau ayahnya 

tidak mampu, ia boleh menyerahkan anak kecil itu kepada kerabatnya yang 

perempuan untuk mengasuhnya dengan sukarela, dengan syarat kerabat 

perempuannya itu pandai mengasuhnya. Hal ini berlaku apabila nafkah itu 

wajib ditanggung oelh ayahnya. Adapun apabila anak kecil itu sendiri 

memiliki harta untuk membayar nafkahnya, maka nafkah untuk dirinya itu 

dikeluarkan dari hartanya dan diberikan kepada kerabatnya yang bertugas 

sebagai penjaga dan pengasuhnya bagi dirinya dan hartanya. Namun jika 

ayahnya tidak mampu, sedangkan si anak kecil sendiri juga tidak memiliki 

harta, dan ibunya tidak mau mengasuhnya kecuali kalau dibayar, maka ibu 

dapat untuk dipaksa untuk mengasuhnya, sedangkan upah (bayaran) menjadi 

utang yang wajib dibayar ayahnya, dan bisa gugur kalau telah dibayar atau 

dibebaskan.
79

 

 

G. Peran Wanita Sebagai Ibu 
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Tugas mendidik anak bukanlah tugas yang dapat dilakukan secara 

gampang, tetapi merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dipikul oleh 

setiap wanita.
80

 Wanita muslimah tidak pernah lupa bahwa tanggung jawab 

ibu dalam mengasuh anak dan membentuk kepribadian mereka lebih daripada 

tanggung jawab ayah karena anak cenderung untuk lebih dekat dengan ibu dan 

menghabiskan waktu lebih banyak dengan ibu. Ibu mengetahui hampir semua 

perkembangan perilaku, emosi, dan intelegensi mereka selama masa kanak-

kanak.
81

 

Islam menempatkan tanggung jawab di pundak tiap individu, tak 

seorangpun yang terlewat. Para orang tua, terutama para ibu diharuskan 

bertanggung jawab atas penyediaan pengasuhan dan pendidikan Islami yang 

menyeluruh terhadap anak-anak.
82

 

Posisi perempuan sebagai ibu dalam Islam sangat tinggi, ia berhak 

mendapatkan penghormatan tiga kali lebih besar dari penghormatan anak 

kepada bapaknya. Surga terletak di bawah kaki ibu, artinya keridaan ibu amat 

sangat menentukan keselamatan dan kebahagiaan seorang anak. Islam 

menghargai hak-hak reproduksi ibu sebagai manusia merdeka. Karena itu, 

seorang ibu memiliki hak atas rahimnya. Dia dapat menentukan kapan akan 

menikah. Tubuhnya bukan mesin reproduksi. Seorang ibu tidak boleh 
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mengalami kesengsaraan dan penderitaan, apalagi kematian akibat melakukan 

fungsi-fungsi reproduksinya, seperti hamil dan melahirkan.
83

 

Ketika seorang ibu menjalani tugas-tugas reproduksinya, hamil, 

melahirkan dan menyusui anaknya, maka suami wajib menyediakan makanan 

bergizi untuknya, pakaian yang layak dan tempat tinggal yang memadai. 

Bahkan suami suami harus menjamin terpeliharanya jiwa dan emosinya dari 

segala gangguan yang menyebabkan dia merasa tidak aman dan nyaman.
84

 

Mendidik anak merupakan fungsi ibu yang sangat mulia dan 

memerlukan ketabahan, ketelitian, kesabaran dan ilmu pengetahuan. Fungsi 

mendidik, mengasuh dan mengajar ini memang merupakan tugas berat tetapi 

cukup ulia dalam kehidupan manusia. Sang ibulah peletak dasar pengertian, 

pemahaman dan akhlak dalam kehidupan anak-anaknya. Dengan berbekal 

perasaan halus, taraf kesabaran yang relatif lebih baik dari kaum pria, mereka 

dapat menentramkan hati anak-anak dan suami yang dilanda kegelisahan 

dalam kehidupan. Pantaslah jika para ahli menempatkan kaum ibu sebagai 

pendidik atau guru yang pertama dan utama, sehingga manfaatnya dapat kita 

rasakan sama-sama.
85

 

 

H.  TKW Luar Negeri menurut Agama Islam 

Suami istri dalam rumah tangga adalah persekutuan hidup yang 

terbentuk dalam suatu perkawinan yang sah. Mereka sejak niat awal telah 
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sepakat untuk hidup bersama baik dalam senang maupun susah.
86

 Allah Swt. 

telah menjadikan wanita sebagai ratu rumah tangga. Apabila suami wajib 

memberi nafkah, maka ia harus mengatur nafkah tersebut untuk mengatur 

urusan rumah tangga. Wanita dibebaskan dari kewajiban yang berlangsung di 

luar rumah. Misalnya, wanita tidak wajib mengerjakan salat Jum’at, ia tidak 

wajib jihad, meskipun boleh keluar untuk membantu para mujahid di medang 

perang. Tidak diwajibkan salat jamaah di masjid, meskipun telah diizinkan 

salat di masjid dengan beberapa syarat. Tetapi wanita tidak dianjurkan untuk 

melakukan itu. Ia tidak dianjurkan bepergian, kecuali bersama mahramnya.
87

 

Dalam firman Allah Swt. Q.S al-‘Ahza >b: 33: 

                               

 
Artinya:  “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu 

berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang 

dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah 

dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak 

menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan 

kamu sebersih-bersihnya .” 88
 

 

Akan tetapi Islam tidak bersikap keras, karena ada kalanya wanita 

perlu untuk keluar rumah. Misalnya tidak ada laki-laki  yang menanggungnya 
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atau ia terpaksa bekerja di luar rumah karena kepala keluarga mengalami 

kesulitan, penghasilan sedikit, sakit, tidak mampu atau sebab lainnya.
89

 

Sebelum sampai pembahasan tentang TKW luar negeri menurut 

pandangan Islam, maka kita lihat dulu bagaimana al-Qur’an memandang 

kaum wanita. Pada firman Allah Swt. Q.S al-Nisa>’: 34 

                                                
Artinya:  “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita 

yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). 

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka 

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, 

dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka 

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.
 90

 
 

Ayat diatas menerangkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum 

wanita. Islam telah menetapkan dengan tepat dan pasti bahwa laki-laki 
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mempunyai kelebihan satu derajat di atas wanita. Ilmu biologi dan psikologi 

membuktikan adanya perbedaan kedua jenis tersebut.
91

 

Pada kondisi tertentu perempuan boleh mengerjakan atau membantu 

tugas laki-laki dalam melakukan pekerjaan. Dapat dikatakan, adanya 

keharusan untuk bekerja karena kebutuhan yang memaksa untuk itu. 

 

Dalam kaidah fiqih: 

  َاَلُ ْ َ  ُا ُ ِ ْ ُ   ْاَ ْ ُ ْ َ  اِ 

Artinya: “ Dharurat itu dapat membolehkan sesuatu yang dilarang”.92
 

Menurut kaidah ini, tidak semua keterpaksaan membolehkan sesuatu yang 

dilarang, tetapi keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-

benar tidak ada jalan lain kecuali melakukannya, dan apabila tidak 

melakukannya maka akan membahayakan jiwa. Dalam kondisi seperti ini 

semua yang dilarang diperbolehkan.
93

 

 Menurut Islam keterpaksaan membolehkan melakukan hal yang 

dilarang. Jika manusia berada dalam keadaan terpaksa, dia boleh untuk 

memakan bangkai yang diharamkan. Ketida dia sedang memakannya 

kemudian satu kerat daging tersangkut pada tenggorokannya dan di depannya 

tidak ada apa-apa kecuali khamar, maka dia harus meminumnya hingga 

potongan daging yang tersangkut tersebut masuk dalam perutnya.
94

 Untuk itu 
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apapun yang harus dilakukan ibu harus bias mengutamakan keluarga. Karena 

tugas seorang ibu adalah mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. 
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BAB III 

PANDANGAN ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP 

PERAN IBU YANG BEKERJA SEBAGAI TKW TERHADAP ANAK DI 

DESA PENGKOL KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Sejarah Desa Pengkol 

Desa Pengkol terletak di bagian Barat Daya Kabupaten Ponorogo yang 

merupakan bagian dari Kecamatan Kauman. Menurut cerita sesepuh desa 

Pengkol masa kini bahwa terjadinya desa Pengkol adalah  karena desa 

Pengkol tersebut dahulunya dibanjiri oleh sungai yang desanya paling ujung 

(pangkal). Siapa cikal bakal desa Pengkol tidak jelas asal usulnya, ada yang 

menyebutkan Mbah Keling, tetapi tidak diketahui asal usulnya. Ada yang 

menyebutkan bahwa desa Pengkol merupakan markas gerombolan warok 

Pengkol dan maling Pengkol yang terkenal. Banyak para aparat penegak 

hukum yang datang dan mencari kabar berita di Pengkol bila terjadi tindak 

kejahatan, dengan mendekati para benggol (dedengkot) orang Pengkol. Dan 

tidak sedikit orang-orang Pengkol yang jujur membantu supaya keadaan di 

desa Pengkol maju dan makmur.
95

 Desa Pengkol mempunyai 3 pedukuhan 

antara lain:
96

 

1. Dukuh Krajan 

2. Dukuh Tengah 

3. Dukuh Keling 
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B. Kondisi Umum Geografis 

1. Batas wilayah: 

 Sebelah Utara  : Desa Paju Kecamatan Ponorogo 

 Sebelah Selatan  : Desa Ngampel Kecamatan Balong 

 Sebelah Barat  : Desa Bringin Kecamatan Kauman 

 Sebelah Timur  : Desa Madusari Kecamatan Siman 

2. Luas wilayah 

Luas wilayah desa  Pengkol 182,60 ha., yang meliputi tanah pertanian 24 

ha, luas ladang 12,5 ha., dan tanah pemukiman, bangunan 12 ha., dan lain-

lain 3,3 ha.. 

 

C. Gambaran Umum Demografis 

1. Jumlah Penduduk  

a) Laki-laki : 1.645 jiwa 

b) Perempuan : 1.673 jiwa 

c) Jumlah total : 3.318 jiwa 

d) Jumlah KK : 995 KK 

2. Struktur Usia 

e) Usia 0-5 tahun  : 172 jiwa 

f) Usia 6-15 tahun : 364 jiwa 

g) Usia 16-55 tahun : 1.975 jiwa 

h) Usia 56 ke atas  : 827 jiwa 
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3. Pendidikan 

a) Tidak sekolah atau belum sekolah : 165 orang 

b) Tidak tamat SD/Sederajat : 425 orang 

c) Tamat SD/Sederajat : 321 orang 

d) Tamat SLTP/Sederajat : 226 orang 

e) Tamat SLTA/Sederajat : 189 orang 

f) Tamat akademi/universitas : 8 orang 

4. Agama 

 Islam : 3.318 orang 

 Selain Islam : - orang 

Penduduk desa Pengkol antara jumlah laki-laki dan perempuan hampir 

seimbang. Struktur usia produktif dan usia konsumtif pun juga berimbang. 

Pendidikan tinggi di atas SLTA kurang dari 14,25 %, sebagian besar 85,75 % 

STLA ke bawah. Semua masyarakat di desa Pengkol beragama Islam. 

 

D. Kondisi Ekonomi 

1. Taraf Hidup 

a) Menengah ke bawah 

(sangat miskin, miskin, hampir miskin) : 485 KK 

b) Menengah      : 466 KK 

c) Menengah ke atas    : 44 KK 

d) Penerima raskin    : 27 KK 
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2. Pengangguran  

a) Usia 15-55 tahuin yang belum bekerja :  27 orang 

b) Angkatan kerja    : 267 orang 

3. Struktur mata pencaharian 

a) Petani  : 2.195 orang 

b) Selain petani :  434 orang 

Taraf hidup penduduk desa Pengkol yang menengah ke bawah 33, 

09 % yang menengah 64,02 %, dan menengah ke atas 2,87 %. Jadi 

struktur penduduk yang menengah dan menengah ke bawah berjumlah 

94,89 %. Jumlah penduduk yang usia produktif tapi belum bekerja 2, 62 

%. 

4. Jumlah TKW di desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
 

97
 

a) Dukuh Krajan 

RT RW Jumlah 

01 01 5 

01 02 7 

02 01 4 

02 02 6 

03 02 3 

 

b) Dukuh Tengah 

RT RW Jumlah 

01 01 6 

01 02 5 

02 01 7 

02 02 4 
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03 01 6 

 

c) Dukuh Keling 

RT RW Jumlah 

01 01 7 

01 02 6 

02 01 4 

02 02 6 

03 01 3 

03 02 7 

      

E. Dampak yang Timbul Dari TKW Luar Negeri Terhadap Anak 

Setelah memaparkan sekilas tentang gambaran umum desa Pengkol, 

kini akan diuraikan dampak TKW terhadap keharmonisan dan keutuhan 

rumah tangga di desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. 

Yang sesuai dengan rumusan masalah yang meluputi: 1. Bagaimana 

pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap pemeliharaan anak yang 

ditinggalkan ibu bekerja sebagai TKW di Desa Pengkol Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo? 2. Apa dasar hukum yang menjadi alasan para ulama 

NU dan Muhammadiyah dalam menghukumi peran ibu yang bekerja sebagai 

TKW terhadap anak di desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo? 

Hasil wawancara dengan masyarakat dan para perangkat desa menjadi 

informasi dari penelitian ini. Motivasi para TKW di berbagai negara tujuan 

adalah karena tuntutan perekonomian masyarakat yang menengah ke bawah 

sangat banyak. Selain itu pendidikan mereka sangat rendah sehingga untuk 

memperoleh pekerjaan yang layak sangat sulit. Dengan demikian mereka 
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bekerja sebagai TKW dengan maksud memperbaiki perekonomian keluarga.
98

 

Mereka memutuskan keluar negeri karena mereka berfikir bahwa sudah tidak 

mungkin mereka dapat melakukan pekerjaan di dalam negeri yang hasilnya 

banyak dan bisa meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Sebab, dengan 

bekerja sebagai buruh tani maupun petani tidak mungkin merubah kondisi 

keluarga mereka. Dengan menjadi TKW mereka akan memperoleh uang 

banyak dengan waktu yang relatif singkat.
99

   

Selain TKW yang sudah bersuami, ada juga TKW yang belum 

menikah. Menurut informan dengan menjadi TKW, pendapatan yang 

diperolehnya sangat menjanjikan, dan kesempatan menjadi TKW ini 

dimanfaatkan mereka untuk mencari modal guna memenuhi kebutuhan hidup 

di masa tua nanti.
100

 Keinginan untuk memiliki uang banyak, rumah yang 

bagus, dan kebutuhan keluarga lainnya menjadi alasan para TKW pada 

umumnya.
101

 Tentu saja semua ini juga harus ada dorongan dari pihak 

keluarga yang ditinggalkan. Dengan menjaga keharmonisan keluarga 

meskipun ditinggal istri ke luar negeri menjadi TKW.
102

 

Tidak dipungkiri bahwa menjadi TKW luar negeri mempunyai imbas 

yang besar terhadap keluarga. Karena di antara mereka ada yang keluarganya 

berantakan disebabkan suami berselingkuh dengan wanita lain. Ibu yang 

menjadi TKW juga berimbas kepada anak, yang mana anak di bawah umur 

masih sangat membutuhkan sosok ibu dalam keluarga. Tetapi pada realitas 
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yang ada di desa Pengkol para ibu meninggalkan anak-anaknya yang masih 

kecil di rumah dengan menjadi TKW ke luar negeri.
103

 Melihat keadaan 

seperti ini tidak jarang anak yang ditinggalkan menjadi nakal karena kurang 

mendapatkan perhatian dari ibu, padahal ibu mempunyai peran yang sangat 

penting untuk membentuk kepribadian anak.
104

 Secara otomatis ketika ibu 

bekerja sebagai TKW luar negeri tugasnya tidak terpenuhi. Karena tugas ibu 

adalah mendidik dan mengurus anak dari makan, pakaian, sekolah dan 

kebutuhan lain-lain.
105

 Kebanyakan di desa Pengkol anak yang ditinggalkan 

ibunya keluar negeri menjadi TKW dititipkan kepada nenek, bibi atau saudara 

dekat yang lain supaya kebutuhan anak ada yang mengurusi seperti makan, 

pakaian, sekolah dan kebutuhan lainnya.
106

 

 

F. Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap status hukum Ibu 

yang bekerja sebagai TKW. 

Permasalahan TKW luar negeri merupakan permasalahan yang sudah 

umum di wilayah Ponorogo khususnya di Kecamatan Kauman. Yang mana 

pada umumnya menjadi TKW luar negeri sangat mempunyai dampak besar 

terhadap keharmonisan dalam rumah tangga dan perkembangan anak.
107

 Tidak 

sedikit keluarga yang ditinggalkan menjadi berantakan karena istri bekerja 

menjadi TKW luar negeri, baik itu karena penyebabnya dari pihak suami 
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maupun pihak istri.
108

 Dampak TKW luar negeri memang secara tidak 

langsung mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Hal ini didorong karena 

begitu lamanya tidak berhubungan dengan keluarga terutama suami dan 

anak.
109

 

Menurut Bapak Imam Istiqom S.Sos  (Pimpinan Pesantren Darul 

Tilawah dan Ketua Ranting Muhammadiyah Desa Muneng), suami adalah 

pemimpin bagi wanita yang sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-Nisa>’ 

34 : 

                                                

 
Artinya:  “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas 

sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita 

yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri 

ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 

(mereka).
110

 

 

Dalam agama Islam sudah mengatur hak dan kewajiban istri dalam 

keluarga, yang mana laki-laki menjadi pemimpin keluarga. Seorang suami 

mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keluarga termasuk kewajiban 
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mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga.
111

 Tekanan ekonomi yang 

mendorong seorang ibu untuk menjadi TKW luar negeri, sehingga mau tidak 

mau harus meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu.
112

  

Permasalahan TKW ini sebenarnya kurangnya rasa bersyukur manusia 

terhadap rezeki yang Allah berikan.
113

 Karena pada umumnya manusia itu 

mempunya rasa kurang bersyukur sehingga sedikit banyak harta yang 

diberikan pasti akan merasa kurang.
114

 

TKW luar negeri tidak dibenarkan dalam agama Islam, meskipun tidak 

diharamkan. Mungkin lebih tepatnya makruh.
115

 Dengan menjadi TKW akan 

berdampak buruk terhadap keluarga. Anak kurang rasa hormat kepada orang 

tua karena ibu tidak mengasuhnya secara langsung.
116

  

 

G. Dasar hukum yang menjadi alasan para Ulama NU dan Muhammadiyah 

dalam menghukumi status hukum Ibu yang bekerja sebagai TKW. 

Melihat dampak yang ditimbulkan TKW luar negeri yang sangat 

banyak, sehingga TKW luar negeri tidak bisa dibenarkan walaupun tidak 

diharamkan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Harsoyo (ketua ranting 

NU Gandu Kepuh, Sukorejo), dalam kaidah fiqih: 

ااْصل ف ْااْشي ا ْااب ح  حتَ  د  ااَداْيل عل ااتَْحرْ   
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Artinya: “Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan 

keharamannya.”117
 

 

Alasan tekanan ekonomi dan pekerjaan yang kurang ada membolehkan 

seorang istri dan ibu menjadi seorang TKW  sehingga meninggalkan keluarga. 

Tetapi kebolehan tersebut dengan beberapa syarat yakni aman, jenis pekerjaan 

jelas, dalam pekerjaannya tidak ada unsur-unsur kemaksiatan.
118

 

Menurut Bapak Imam Istiqom S.Sos  (Pimpinan Pesantren Darul 

Tilawah dan Ketua Ranting Muhammadiyah Desa Muneng), alasan dharurat 

dalam kaidah fiqih: 

  َاَلُ ْ َ  ُا ُ ِ ْ ُ   ْاَ ْ ُ ْ َ  اِ 

Artinya: “ Dharurat itu dapat membolehkan sesuatu yang dilarang”.119
 

 

Diperbolehkannya seorang ibu bekerja sebagai TKW ada beberapa 

syarat. Yakni aman, jenis pekerjaan jelas, dalam pekerjaannya tidak ada unsur-

unsur kemaksiatan.
120

 Selain itu harus ada ijin dari suami. Tetapi kalau suami 

tidak mengijinkan dan pihak istri memaksakan maka yang seperti itu tidak 

diperbolehkan.
121

 

Menurut bapak Taufiq Ashari (Sekretaris III Kantor NU), dalam 

kaidah fiqih: 

 دْاا ْاام   د اق َد  عل جْلب ْاام  ا  
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Artinya: “ Menghindari bahaya harus diutamakan daripada mengambil 

manfaatnya”.122
 

 
Dengan ibu menjadi TKW tumbuh kembang anak pasti terganggu. 

Anak lebih dekat dengan ibu dan anak juga lebih menurut dengan ibu dari 

pada bapaknya. Karena dalam memelihara dan mengasuh anak ibu 

mempunyai kasih sayang yang sangat amat tulus. Kalau anak ditinggal ibu 

jadi TKW pastinya anaknya kurang begitu hormat kepada orang tua.
123

 

Alangkah baiknya jika sebelum seorang ibu berangkat menjadi TKW luar 

negeri, keluarga mencari inisiatif, supaya nanti anak yang akan ditinggalkan 

menjadi TKW tidak salah dalam bergaul. Salah satu caranya adalah 

memasukkan anak ke pesantren supaya pendidikan anak terorganisir.
124

 Ketika 

anak dimasukkan dalam pondok pesantren, anak mendapatkan pendidikan 

ibadah, akhlak, dan kedisiplinan supaya tidak salah pergaulan.
125

 

Harapan para ulama supaya TWK di Indonesia tidak terus bertambah 

yakni, pertama pemerintah menambah lapangan pekerjaan supaya masalah 

banyaknya TKW berkurang.
126

 Kedua para kyai-kyai memberi penyuluhan 

terhadap tugas-tugas para istri.
127

 Ketiga, mendidik seorang istri untuk 

mempunyai rasa syukur dan menerima dengan ikhlas atas pemberian Allah 

kepadanya. Karena kalau orang tidak mempunyai rasa syukur maka orang 

tersebut tidak pernah merasakan kenikmatan dalam menjalani hidup.
128

 

Keempat, adanya tuntutan di mana generasi bangsa untuk belajar dan belajar 
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supaya tidak hanya pintar saja tapi juga mengerti.
129

 Pendidikan anak-anak 

harus lebih ditingkatkan supaya nantinya dapat pekerjaan yang layak dan tidak 

perlu bekerja ke luar negeri menjadi TKW.
130
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BAB IV 

ANALISIS PENDAPAT HUKUM TKW LUAR NEGERI DI DESA 

PENGKOL KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO 

 

H{ad{a>nah, menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang 

rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan 

anaknya itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan 

memelihara anaknya sehingga ‚h}ad}a>nah‛ dijadikan istilah yang maksudnya: 

“pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri 

mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.”131
 H{ad{a>nah menurut 

istilah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik anak kecil sampai ia 

mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.
132

 

Mengasuh anak yang masih kecil hukumnya adalah wajib sebagaimana 

wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil 

kepada kebinasaan.
133

 Memelihara anak adalah kewajiban bersama ibu dan ayah, 

karena si anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhannya dan 

diawasi pendidikannya.
134

 

H{ad{a>nah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia 

membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang 
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mendidiknya.
135

 Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi 

syarat, maka yang paling berhak melakukan h}ad}a>nah atas anak adalah ibu. 

Alasannya adalah ibu memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, 

sedangkan dalam usia yang sangat mudah itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila 

anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk 

itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan 

pendapat yang disepakati ulama.
136

 

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, 

memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, 

pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. 

Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, 

kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) di kemudian hari. 

Di samping itu, ia harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan 

tugas itu. Dan, orang  yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita.
137

 

 

Tugas mendidik anak bukanlah tugas yang dapat dilakukan secara 

gampang, tetapi merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dipikul oleh 

setiap wanita.
138

 Wanita muslimah tidak pernah lupa bahwa tanggung jawab ibu 

dalam mengasuh anak dan membentuk kepribadian mereka lebih daripada 

tanggung jawab ayah karena anak cenderung untuk lebih dekat dengan ibu dan 

menghabiskan waktu lebih banyak dengan ibu. Ibu mengetahui hampir semua 
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perkembangan perilaku, emosi, dan intelegensi mereka selama masa kanak-

kanak.
139

 

Posisi perempuan sebagai ibu dalam Islam sangat tinggi, ia berhak 

mendapatkan penghormatan tiga kali lebih besar dari penghormatan anak kepada 

bapaknya. Surga terletak di bawah kaki ibu, artinya keridaan ibu amat sangat 

menentukan keselamatan dan kebahagiaan seorang anak. Islam menghargai hak-

hak reproduksi ibu sebagai manusia merdeka. Karena itu, seorang ibu memiliki 

hak atas rahimnya. Dia dapat menentukan kapan akan menikah. Tubuhnya bukan 

mesin reproduksi. Seorang ibu tidak boleh mengalami kesengsaraan dan 

penderitaan, apalagi kematian akibat melakukan fungsi-fungsi reproduksinya, 

seperti hamil dan melahirkan.
140

 

Ketika seorang ibu menjalani tugas-tugas reproduksinya, hamil, 

melahirkan dan menyusui anaknya, maka suami wajib menyediakan makanan 

bergizi untuknya, pakaian yang layak dan tempat tinggal yang memadai. Bahkan 

suami suami harus menjamin terpeliharanya jiwa dan emosinya dari segala 

gangguan yang menyebabkan dia merasa tidak aman dan nyaman.
141

 

Mendidik anak merupakan fungsi ibu yang sangat mulia dan memerlukan 

ketabahan, ketelitian, kesabaran dan ilmu pengetahuan. Fungsi mendidik, 

mengasuh dan mengajar ini memang merupakan tugas berat tetapi cukup ulia 

dalam kehidupan manusia. Sang ibulah peletak dasar pengertian, pemahaman dan 

akhlak dalam kehidupan anak-anaknya. Dengan berbekal perasaan halus, taraf 
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kesabaran yang relatif lebih baik dari kaum pria, mereka dapat menentramkan hati 

anak-anak dan suami yang dilanda kegelisahan dalam kehidupan. Pantaslah jika 

para ahli menempatkan kaum ibu sebagai pendidik atau guru yang pertama dan 

utama, sehingga manfaatnya dapat kita rasakan sama-sama.
142

 

Suami istri dalam rumah tangga adalah persekutuan hidup yang terbentuk 

dalam suatu perkawinan yang sah. Mereka sejak niat awal telah sepakat untuk 

hidup bersama baik dalam senang maupun susah.
143

 Allah Swt. telah menjadikan 

wanita sebagai ratu rumah tangga. Apabila suami wajib memberi nafkah, maka ia 

harus mengatur nafkah tersebut untuk mengatur urusan rumah tangga. Wanita 

dibebaskan dari kewajiban yang berlangsung di luar rumah. Misalnya, wanita 

tidak wajib mengerjakan shalat jum’at,ia tidak wajib jihad, meskipun boleh keluar 

untuk membantu para mujahid di medang perang. Akan tetapi Islam tidak 

bersikap keras, karena ada kalanya wanita perlu untuk keluar rumah. Misalnya 

tidak ada laki-laki  yang menanggungnya atau ia terpaksa bekerja di luar rumah 

karena kepala keluarga mengalami kesulitan, penghasilan sedikit, sakit, tidak 

mampu atau sebab lainnya.
144

 Pada kondisi tertentu perempuan boleh 

mengerjakan atau membantu tugas laki-laki dalam melakukan pekerjaan. Dapat 

dikatakan, adanya keharusan untuk bekerja karena kebutuhan yang memaksa 

untuk itu. 
145
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Berdasarkan pemaparan wawancara penulis dengan ulama NU dan 

Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo, penulis menyimpulkan bahwa seorang ibu 

boleh bekerja sebagai TKW luar negeri dengan syarat: (1) mendapat izin dari 

suami, (2) dalam keadaan yang terpaksa, artinya suami kurang mampu memenuhi 

kebutuhan rumah tangga, (3) jenis pekerjaan jelas dan tidak ada unsur 

kemaksiatan. 

Dari persyaratan diatas, persyaratan pertama saja yang sesuai dengan yang 

terjadi di desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Sedangkan 

menurut pengamatan penulis hanya sebagian saja yang memenuhi pesyaratan di 

atas. Seorang istri/ibu yang menjadi TKW di desa Pengkol bekerja menjadi TKW 

luar negeri dengan alasan karena suami kurang mampu memenuhi kebutuhan 

rumah tangga dan mayoritas mereka bekerja menjadi TKW luar negeri juga 

mendapatkan izin dari suami.  

Sedangkan pada hasil keputusan Bahtsul Masail Syuriyah PWNU Jawa 

Timur di PP. Lirboyo Kediri 24-25 Jum. Tsani 1421/23-24 September Tahun 

2000 tentang Tenaga Kerja Wanita, pandangan Hukum Islam tentang wanita yang 

bekerja sebagai TKW di luar negeri baik yang berstatus lajang (gadis) atau masih 

terikat hukum perkawinan dengan suaminya hukumnya adalah tidak boleh 

kecuali: 

1. Aman dari fitnah. Maksud aman dari fitnah adalah aman daro maksiat dan 

tidak keluar dari syari’at). 

2. Suami miskin 
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3. Mendapat izin walinya/suaminya.
146

 

Dari  putusan Bahtsul Masail di atas, syarat ketiga memang sudah sesuai 

dengan yang terjadi di desa pengkol. TKW luar negeri di desa Pengkol mayoritas 

mendapatkan izin dari suaminya dan alasan mereka bekerja menjadi TKW luar 

negeri karena suami kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. 

Sedangkan suami miskin dan istri aman dari fitnah menurut pengamatan penulis 

hanya sebagian yang memenuhi persyaratan tersebut. Sehingga bisa dikatakan 

TKW luar negeri yang terjadi di desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo  pada khususnya kurang memenuhi persyaratan sehingga bisa digaris 

bawahi bahwa TKW luar negeri yang ada di desa Pengkol tidak dibenarkan 

sesuai dengan syari’at dan hasil Bahtsul Masa’il NU Tahun 2000 yang ada di 

Kediri Jawa Timur. 

Selain kurang memenuhi persyaratan yang ada di atas, juga ditambah 

dengan pendapat-pendapat ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo 

yang penulis wawancarai. Hasil wawancara penulis dengan para ulama NU dan 

Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa hampir semua ulama 

kurang setuju dengan adanya TKW luar negeri karena banyaknya pertimbangan 

yang salah satunya akan timbulnya fitnah kewajiban sebagai seorang istri kepada 

suaminya dan kewajiban ibu terhadap anaknya akan terbengkalai sehingga anak 

akan kurang kasih sayang dari ibu. Meskipun mayoritas dari keluarga TKW 

beralasan karena adanya tekanan ekonomi tidak bisa menjadi ukuran karena 
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betapa banyaknya harta pasti akan selalu kurang kalau tidak didasari rasa syukur 

terhadap rizki yang Allah SWT berikan kepada kita semua. 

Melihat dampak yang ditimbulkan dari TWK luar negeri yang sudah 

dipaparkan dalam bab III dan hasil wawancara dengan para ulama NU dan 

Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo, pada umumnya para ulama NU dan 

Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo kurang setuju dengan adanya TKW luar 

negeri ini meskipun tidak mengharamkannya karena melihat dari dampak yang 

ditimbulkan dan dengan dalil-dalil yang ada di al-Qur’an maupun al-Hadis. 

Meskipun para TKW luar negeri beralasan karena faktor ekonomi ataupun karena 

tidak adanya pekerjaan yang ada di desa, karena faktor ekonomi tidak bisa 

dijadikan alasa untuk menghalalkan seorang istri/ibu berangkat keluar negeri 

menjadi TKW.  Berapapun banyaknya harta yang dimiliki seseorang kalau tidak 

dilandasi dengan rasa iman yang kuat dan rasa syukur terhadap rizki yang Allah 

SWT berikan, maka orang itu akan selalu merasa kurang terhadap harta yang 

dimiliki. 

Mayoritas TKW luar negeri mencari nafkah tidak hanya untuk makan, 

tetapi untuk memperbanyak harta dan memperbaiki tempat tinggal mereka. Dia 

meninggalkan kewajibannya terhadap keluarga yang ditinggalkan dengan resiko 

yang sangat besar ketika seorang ibu menjadi TKW luar negeri. Diantaranya: (1) 

keluarga menjadi berantakan, (2) perkembangan mental dan akhlak anak menjadi 

kurang baik karena kurang mendapat perhatian dari dan bimbingan dari ibu yang 

mana sosok ibu sangat diperlukan terhadap anak khususnya anak yang masih di 

bawah umur. 
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Melihat dampak yang terjadi, penulis lebih setuju dengan pendapat para 

Ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo yang penulis wawancarai 

yang mana seorang istri lebih baik tinggal dirumah dengan merawat dan 

mendidik anaknya dengan baik. Ibu adalah guru utama dan pertama untuk  anak  

sehingga bila ibu bekerja sebagai TKW luar negeri dan anaknya dititikan kerabat 

dekat yang lain, maka tumbuh kembang anak akan terganggu dan sangat 

berimbas buruk terhadap perkembangan anak. Karena bagaimanapun juga ibu 

mempunyai peran yang sangat besar terhadap anaknya untuk membentuk anak 

yang tangguh dan berakhlak mulia, meskipun demikian tidak berarti seorang istri 

tidak boleh bekerja terlalu besar terhadap keluarga dan tentu saja pertimbangan 

kewajibannya sebagai istri kepada suami dan ibu. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan dan analisis diatas, maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hukum TKW luar negeri adalah boleh menurut hasil wawancara dengan 

para ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo. Mayoritas 

ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo tidak setuju dengan 

adanya TKW luar negeri meskipun tidak mengharamkannya, karena 

melihat dampak yang ditimbulkan dari TKW luar negeri itu sangat besar 

dalam keharmonisan rumah tangga dan tumbuh kembang anak. 

2. Alasan yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama NU dan 

Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo dalam menghukumi TKW luar 

negeri bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadis. Kewajiban mencari nafkah 

dalam rumah tangga menurut agama Islam adalah tugas suami. Suami 

adalah pemimpin dalam rumah tangga, sehingga suamilah yang 

bertanggung jawab atas semua kebutuhan rumah tangganya di antaranya 

pemenuhan kebutuhan ekonomi. Selain dasar yang diambil dari al-Qur’an 

dan al-Hadis, para ulama juga mempunyai alasan rasio dalam 

mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan  dari TKW luar  negeri 

terhadap rumah tangga itu sangat besar. Di antaranya: (1) keluarga 

menjadi berantakan, (2) perkembangan mental dan akhlak anak menjadi 
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kurang baik karena kurang mendapat perhatian dari dan bimbingan dari 

ibu yang mana sosok ibu sangat diperlukan terhadap anak khususnya 

anak yang masih di bawah umur. Bagaimanapun juga ibu mempunyai 

peran yang sangat besar terhadap anaknya untuk membentuk anak yang 

tangguh dan berakhlak mulia. 

 

B. Saran 

Dari apa yang penulis uraikan maka dapat diberikan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Seharusnya dalam sebuah keluarga peran ayah dan ibu tidak bisa 

tergantikan. Keluarga akan berkembang baik jika di dalam keluarga masih 

terdapat peran ayah sebagai pemimpin dan pencari nafkah sementara peran 

ibu adalah mengurus rumah dan mendidik anak. 

2. Seharusnya Ibu adalah guru utama dan pertama untuk  anak  sehingga bila 

ibu bekerja sebagai TKW luar negeri dan anaknya dititikan kerabat dekat 

yang lain, maka tumbuh kembang anak akan terganggu dan sangat 

berimbas buruk terhadap perkembangan anak. Karena bagaimanapun juga 

ibu mempunyai peran yang sangat besar terhadap anaknya untuk 

membentuk anak yang tangguh dan berakhlak mulia. 

3. Seharusnya jika kebutuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dan tidak 

ada pilihan lain, maka sebaiknya yang bekerja ke luar negeri adalah ayah. 

Karena bagaimanapun juga seorang ayah berkewajiban memenuhi nafkah 

dalam keluarga. 
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