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ABSTRAK 

 

Andriansyah. 2019. Analisis KHI Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri 

Yang Hidup Serumah Dengan Orangtuanya Di Desa Gasang Kecamatan 

Tulakan Kabupaten Pacitan, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, 

Fakultas Syariah, Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Niswatul Hidayati, M.H.I 

Kata Kunci: Hak kewajiban, Suami Istri, Orangtua 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya dorongan dari Islam kepada 

umatnya untuk membentuk sebuah keluarga islam mengajak manusia untuk hidup 

dalam naungan sebuah keluarga. Apabila suatu keluarga sudah terbentuk timbulah 

sebab akibat hukum diantaranya adalah mengenai hak dan kewajiban suami istri 

dalam keluaarga seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77-80 

untuk itu penulis akan menguraikan secara ringan mengenai Analisis KHI 

Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Hidup Serumah Dengan 

Orangtuanya Di Desa Gasang Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, 

Untuk itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1)Bagaiman 

analisis KHI (kompilasi hukum Islam) terhadap hak dan kewajiban suami yang 

hidup seruimah dengan orangtuanya di Desa Gasang Kecamatan Tulakan 

Kabupaten Pacitan, 2). Bagaiman analisis KHI (kompilasi hukum Islam) terhadap 

hak dan kewajiban istri yang hidup seruimah dengan orangtuanya di Desa Gasang 

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan 

Pendekatan peneliti ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan 

metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi 

penulis ini dilaksanakan di Desa Gasang Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan 

Dari hasil penelitian tersebut peneliti mendapatkan kesimpulan 

Sebenarnya hak dan kewajiban suami isteri yang hidup serumah dengan 

orangtuanya sudah terpenuhi, untuk masalah tempat kediaman  dipertegas juga 

dalam pasal 78 ayat 2 Menentukan tempat kediaman bersama. kewajiban  seorang 

suami adalah menyiapkan tempat kediaman bersama, namun keberadaan tentang 

tempat tinggal bersaama tersebut ditentukan secara bersana-sama karena hal 

tersebut sangat penting dan berhubungan dengan kebutuhan pokok serta dapat 

mempengaruhi keadaan rumah tangga. Pemenuhan hak dan kewajiban istri yang 

hidup serumah dengan orantuanya sangatlah umum terjadi, di lain hal orangtua 

dapat menjadi pembimbing rumah tangga anaknya, disisi lain anak memiliki 

kewajiban mengurus orangtuanya namun pernikahan pernikahan hal yang sangat 

penting dan perlu persiapan yang sangat matang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

  Keluarga merupakan agen utama sosialisasi, sekaligus sebagai 

pembangun relasi anak dengan lingkungannya
1
 dan Keluarga adalah 

komunitas terkecil dalam struktur masyarakat. Yang terdiri seorang suami 

yang bertugas untuk memimpin rumah tangga dan juga ada seorang isteri 

yang bertugas untuk membantu suaminya dalam mengurus rumah tangga, 

Sebagai ibu ia juga menciptakan suasana persahabatan, kekeluargaan 

dengan keluarga-keluarga lainnya dalam lingkungan di mana ia hidup, 

entah hubungannya dengan keluarga lain dapat hidup berdampingan secara 

damai dan harmonis ataupun dalam hubungannya dengan keluarganya 

sendiri, yang merupakan kesatuan unit yang kompak dan keluarga yang 

terhormat. 

  Masing-masing mempunyai perannya yang berbeda dalam upaya 

mewujudkan sebuah keluarga yang diinginkan yaitu keluarga yang 

sakinahpembinaan keluarga diawali oleh perjanjian yang sangat kuat yang 

biasa disebut dengan akad nikah antara laki-laki dan perempuan yang 

bukan muhrim.Pasangan ini kemudian disebut sebagai pasangan suami 

istri.
2
Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Adam masih 

sendirian di awal kehidupannya ia merasa kesepian, maka Allah 

                                                           
1
Rohmat, “keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak”, dalam Jurnal Studi Gender dan Anak 

.5 (2010), 12. 
2
Ibid.39. 
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menciptakan teman berlawanan jenis, Hawa yang kemudian menjadi 

istrinya. Dari sepasang manusia inilah kemudian berkembang biak menjadi 

keluarga-keluarga baru lalu menyebar sebagai penduduk planet bumi saat 

ini. Kecendrungan manusia untuk berkeluarga merupakan naluri yang 

diwariskan secara genetik agar kelangsungan generasi manusia tetap 

terjaga.Syari’at Islam telah mengatur mengeni kecenderungan naluri agar 

tidak liar dan brutal melalui lembaga pernikahan.Pernikahan yang sah 

menurut syariat merupakan awal-awal dari pembentukan keluarga sakinah 

(harmonis) sepanjang suami dan istri terus menjalankan hak dan kewajiban 

masing-masing.
3
 

  Dalam kehidupan berkeluarga, suami istri dituntut menjaga 

hubungan baik, menciptakan suasana yang harmonis, yaitu dengan 

menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghormati, dan 

saling menghargai, serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing. 

Apabila suami istri melalaikan tugas dan kewajiban,  maka akan terjadi 

kesenjangan hubungan yang akibatnya dapat menimbulkan berbagai 

masalah, seperti mengakibatkan kesalah pahaman, perselisihan, dan 

ketegangan hidup berumah tangga. Oleh karena itu antara suami maupun 

istri harus saling menjaga etika dalam berkeluarga, yaitu selalu menjaga 

keselarasan, keserasian, dan kseimbangan hubungan baik secara batiniah 

dan lahiriah dengan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, 

                                                           
3
Lanjah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an , Badan Litbang Dan Diklat, Kementrian Agama 

RI, Membangn Keluarga Harmonis: Tafsir Al-Qur’an Tematik, (Jakarta: Aku Bisa, Cet. II, 2012). 
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karena lembaga perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan 

sejahtera sesuai dengan ajaran Islam
4
 

  Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.ini 

adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi 

makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. 

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap 

melakukan peranananya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari 

pernikahan itu sendiri. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan 

perempuan diatur secara  hormat berdasarkan kerelaan dan suatu ikatan 

berupa pernikahan
5
. 

  Apabila suatu pernikahan telah berlangsung dan secara sah 

memenuhi syarat dan rukunya, maka akan menimbulkan akibat hukum. 

Maka dengan demikian, akan membentuk juga hak dan kewajiban selaku 

suami istri dalam keluarga, yang meliputi, hak suami istri secara 

bersama.Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya 

maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenengan hati sehingga 

terwujudlah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan 

hidup berumah tangga, yang sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, 

mawaddah warahmah.
6
 

                                                           
4
Yusuf Qaradhawi ,Fiqih Wanita: Segala Hal Mengenai Wanita, (Bandung : Jabal, 2007), 

50. 
5
 Slamet Abidin, fiqih munakahat, (Bandung:Cv Pustaka Setia, 1999), 9. 

6
Ibid, 157. 
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  Namun dimasa sekarang banyak kejadian di masyarakat yang 

memprihatinkan keadaan keluarga tidak harmonis, para pelaku 

keluarga(suami-istri) tidak melaksanakan hak dan kewajibanya sehingga 

kehilangan peran, karena pengaruh globalisasi yang memunculkan paham 

kebebasan atau librralisasi keluarga, telah menjadikan keluarga kehilangan 

kedamaian dan kasih-sayang. Apalagi diperparah dengan tuntutan zaman 

yang memposisikan istri sederajad dengan suamikepemimpinan suami 

yang tidak dapat mengarahkan istri, komunikasi antara suami-istri 

terganggu, istri tidak mengurusi urusan rumah tangga, dan yang lainya 

keadaan inilah yang menjadi penyebab angka perceraian di pengadilan 

Agama sangatlah tinggi.Perceraian telah menjadi pertanda bahwa suami-

Isteri tidak melaksanakan hak dan kewajibanya sehingga gagal 

mempertahankan kehidupan rumah tangga.Oleh karena itu pembahasan 

mengenai kewajiban suami istri sangtlah diperlukan supaya suami- isteri 

dapat mencapai tujuan pernikahan dan perceraian dapat dihindarkan. Hak 

adalah segala sesuatu yang harus diterima dari orang setelah  

melaksanakan kewajibanya, sedangkan kewajiban adalah  segala sesuatu 

yang harus dikerjakan terhadap orang lain sebelum menerima hak. 

Padakehidupan rumah tangga, suami istri memiliki hak dan kewajiban 

masing-masing.
7
 

  Lebih lanjut tentang hak dan kewajiban isteri yang harus 

dipenuhinya dalam kehidupan rumah tangganya dengan suami, 

                                                           
7
 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, (Bandung: PT 

Rajagrafindo Persada, 2004), 72. 
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akandijelaskan pada pembahasan setelah pendahuluan ini. Berkaitan 

dengan kewajiban suami terhadap isterinya, antara lain adalah: 1. 

Kewajiban memberikan mahar kepada isterinya 2. Kewajiban memberi 

nafkah Pembatasan mengenai hak dan kewajiban di zaman sekarang, 

terutama di kalangan akademisi (penggiat ilmu pengetahuan), kita tidak 

dapat lepas dari membicarakan pandangan orang-orang yang 

menginginkan pembaharuan dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan 

hal disebut di atas.
8
 

  Lebih tegasnya, dapat dikatakan bahwa, banyak sudah pemikir 

muslimdi zaman sekarang yang tidak puaslagi dengan hukum keluarga 

yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik, yang mayoritas ditulis oleh orang 

Arab. Orang-orang yang menginginkan hal demikian belakangan disebut 

namanya dengan kaum feminis, yaitu orang-orang yang meinginginkan 

kesetaraan gender, baik dalam hubungan suami isteri maupun peran 

wanita di ranah publik. Salah satu persoalan utama yang dihadapi kalangan 

feminis pada umumnya adalah patriarkhi, yang berarti “kepemimpinan 

sang ayah”. Ayah atau lelaki adalah figur yang menguasai anggota 

keluarga, sumber ekonomi, dan pembuat keputusan tertinggi. Itu sebabnya, 

patriarkhi dituding oleh para pegiat feminisme sebagai sumber utama 

sumber “misogini”, istilah dalam antropologi yang berarti kebencian atau 

meremehkan status kaum perempuan.
9
 

                                                           
  

8
 As-Sayyid Sabiq, Fiqhu as-Sunnah Jilid II (Kairo: Dar al-Fath li Al-i’lam, 2003),  293. 

 
9
 Wasid,  Menafsirkan Tradisi & Modernitas, Ide-ide Pembaharuan Islam (Surabaya: 

Pustaka Idea, 2001),  89. 
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  Bahkan, secara lantang, Ashgar Ali Engineer mensinyalir adanya 

praktik patriarkhi dalam Islam karena adanya keyakinan bahwa perempuan 

diciptakan lebih rendah dari laki-laki,Perempuan juga diyakini diciptakan 

dari tulang rusuk laki-laki, sehingga perempuan dalam posisi harus 

dilindungi. Pada level berikutnya, polarisasi stereotip antara superior laki-

laki dan inferior perempuan tak terelakkan.
10

 

  Guna mereposisi perempuan, para pegiat feminismedari kalangan 

muslim telah melakukan serangkaian upaya sistematis dan simultan 

dengan menafsirkan kembali teks-teks keagamaan dengan memunculkan 

apa yang disebut dengan “teologi Wasidi, Menafsirkan Tradisi & 

Modernitas, ide-ide Pembaharuan Islam Dalam tradisi Jawa, disamping 

disebut sebagau igarwo (sigaraning nyowo), perempuan sering juga 

disebut sebagai kanca ing wingking (teman di belakang, pembantu suami) 

dengan trilogy peran dimestik masak (memasak), macak (berdandan) dan 

manak (melahirkan), atau minimal diidentikkan dengan olah-olah, isah-

isah, momong bocah.  

  Islam telah mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada 

istrinya karena sebagai konsekuensi dari akad yang sah sang istri menjadi 

hak suaminya sehingga suami dapat bersenang-senang, sementara ltu, sang 

istri berkewajiban mentaati suaminya tinggal dirumah, mengatur segala 

urusan rumah tangga, mengasuh anak-anak dan mendidik mereka. 

Sedangkan suami berkewajiban untuk mencukupi segala kebutuhan dan 

                                                           
10

Ibid,  90. 
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memberikan nafkah setelah pernikahan. Adanya hak dan kewajiban 

tersebut telah dijelaskan di dalam KHI(Kompilasi Hukum Islam) secara 

khusus mengenai hak dan kewajiban dalam bab XII dari pasal 77-84 yang 

isinya lebih luas dari apa yang di atur dalam UU No.1 tahun 1974 BAB VI 

pasal 30-34.
11

 

  Bahkan pada bagian lain disebutkan dalam sebuah hadist bahwa 

sesungghunya  seorang istri belum memenuhi hak-hak Allah SWT 

sehingga ia memenuhi hak-hak suaminya.12 

  Dalam sebuah keluarga apabila sebuah akad nikah telah 

berlangsung secara sah, maka konsekuensi yang dilaksanakan adalah 

memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. namun kenyataan yang 

terjadi di tengah-tengah masyarakat masih banyak terdapat permasalahan 

yang sangat mendasar mengenai pernikahan yaitu tentang pemenuhan hak 

dan kewajiban suami terhadap istri,  setelah pernikahan berlansung 

biasanya pasangan suami isteri tidak langsung menempati rumah sendiri 

dan lebih sering serumah dengan mertua  hal ini dikarenakan apakah 

karena masih pengantin baru biasanya orangtua belum merelakan 

sepenuhnya apabila terpisah dengan oraang tua, dan orang tua 

beranggapan sampai kapanpun  memiliki tanggung jawab terhadap anak 

karena itu merupakan sebuah naluri yang tulus dari orang tua yang 

biasanya mempunyai ikatan batin yang tidak bisa dilepaskan 

                                                           
11

 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Depok: Rajawali Pers), 2017, 303. 
12

 H Taufik Kamil,“ Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, (Jakarta1991), 76. 
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 Berdasarkan wawancara terhadap responden ada banyak peryataan 

yang beragam mengenai permasalahan ini yaitu,  Bagaimana analisis 

KHI(Kompilasi Hukum Islam) terhadap hak dan kewajban suami istri 

yang hidup serumah   dengan orangtuanya. berdasarkan keterangan salah 

satu responden yang saya wawancara beberapa saat lalu pada keluarga 

bapak Heru mengenai kewajibanaya terhadap anggota keluarganya beliau 

menyatakan,  karena di sisi lain memiliki tanggung jawab untuk merawat 

kedua orangtuanaya mengenai tanggung jawabnya untuk pemenuhan hak 

dan kewajbanya beliau menyatakan dirasa cukup karena juga bekerja di 

salah satu pabrik suwasta yang ada di Surabaya.  dan di sisi lain isterinya 

juga menerima apa yang telah diberikan suaminya, dan dari pihak orang 

tua tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena harapan dari 

orangtuanya hanya satu ada yang menemani di masa tuanya masalah 

pemenuhan hak dan kewajiban suami dari anaknya fleksibel saja,  artinya 

untuk masalah kebutuhan rumah tangga mana yang memiliki dan akhirnya 

apa yang menjadi milik orangtua juga milik anaknaya juga.
13

 

 Berbeda dengan keluarga bapak Bayu yang sama-sama tinggal 

bersama mertuanya mereka berpendapat juga demikian karena juga 

menemani orangtuanya yang serumah.tetapi masalah pemenuhan hak dan 

kewajiban secara lahir di anggap semakin banyak walaupun keduanya 

bekerja dan mereka masih bersyukur karena masih bisa memenuhi 

tanggungjawabnya. meskipun kebutuhan sehari-hari semakin meningkat 

                                                           
13

Heru, hasil wawancar, Pacitan.7 Desember 2018. 
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karena hidup di desa lebih murah dibanding hidup di perkotaan karena 

masih lebih murah dan terjangkau, sementara tanggapan dari orangtuanaya 

mereka bersyukur ada yang menemaninya bisa dikatakan sebagai gantinya 

terkadang memberi tambahan uang belanja yang diberikan kepada 

anaknya karena merekaberpendapat kebutuhan yang semakin meningkat 

dan sulitnya pekerjaan yang di dapat di pedesaan ujarnya
14

 

 Berbeda lagi dengan keluarga bapak Joko di perjalanan rumah 

tangganaya awalnya berjalan sengan sewajarnya saja seperti keluarga pada 

umumnya, namun sekitar pernikahan berjalan dua tahun mulai ada 

perselisihan  antara mertua yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga 

anaknya yang terlalu memberi tekanan mengenai pemenuhan hak dan 

kewajiban yang dipikul oleh anaknya mengenai sandang pangan maupun 

papan, dan tekanan ituterus terjadi dan tidak ada jalan keluarnya, padahal 

mereka berniat mengurusi orangtuanya sebagai bentuk rasa hormat kepada 

orangtuanya. Namun karena kejadian tersebut anaknya memutuskan pergi 

dari rumah dan menjalani kehidupan yang mandiri tanpa tekanan dari 

orangtuamya dan sekarang terbukti mampu menghidupi keluarganya 

dengan layak, hal ini karena maksud dari orangtuanya yang sebenarya baik 

karena mengajarkan sebuah kemandirian kepada anaknya namun Karen 

terlalu banyak tekanan seakan-akan menafsirkan bahwa seorang anak tidak 

mampu menafkahi keluarganya secara mandiri, dan pada posisi ini 

sebenarnya masih dalam proses adaptasikarena mempunyai tanggung 

                                                           
14

Bayu, hasil wawancara, pacitan.7 Desember 2018. 
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jawab baru sebagai kepala rumah tangga. Seharusnya peran orang tua 

adalah berfungsi membimbing keluarga anaknya, bukan malah member 

tekanan kepada anaknya yang baru mejalani proses terbesar dalam 

keluarganya
15

 

 Namun di sisi lain seiring berjalanya waktu disini ada sedikit 

permasalahan yang diamati penulis rata-rata setelah perkawinan banyak 

pasangan suami istri serumah dengan orang tuanya kenyataan terus 

meningkatnya kecenderuangan pasangan yang setelah menikah tetap 

serumah dengan orangtuanya, persoalan ekonomi sering menjadi salah 

satu pemicu utama yang menyebabkan hal tersebut terjadi dari 

permasalahan tersebut berarti disini ada pergeseran makna mengenai hak 

dan kewajiban suami terhadap istri ataupun sebaliknya karena dengan 

adanya hal tersebut semua kewajiban suami kepada isteri dibebankan 

kepada orang tua karena hidup dalam satu rumah dan biasanya suami 

melalaikan hal tersebut.
16

 

 Seharusnya para suami berfungsi mengatur prilaku isteri kejalan 

kebaikan mengelola keperluan atau kebutuhanya serta menjamin nafkah 

batin dan lahirnya namun dengan adanya kenyataan di atas suami tidak 

mampu menjalankan fungsi ideal ini yaitu melalaikan tanggung jawabnya 

terhadap isteri karena segala kebutuhan masih dipenuhi orangtuanya dalam 

arti numpang kepada mertua atau orangtua seharusnya sebelum menikah 

seorang laki-laki harus mempu mengetahui pintu-pintu rizki yang 

                                                           
15

Joko.hasil wawancara, pacitan.16  januari 2019. 
16

 Slamet Abidin, Fiqih Munakahat, (Bandung: CV pustaka Setia, 1999), 157. 



11 
 

 

menghatarkan dia pada pemenuhan kewajiban  dalam menafkahi keluarga 

ia harus mempunyai optimisme yang penuh karena ini sudah menjadi 

kewajiban yang harus di lakukan untuk memenuhi kewajibanya sebagai 

seorang suami dan tidak membebankan hal tersebut kepada orangtua 

yanghal ini masih menjadi fakta yang sangat umum terjadi di tengah-

tengah masyarakat.
17

 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitiaan skripsi dengan judul“Analisis KHI Terhadap Hak 

Dan Kewajban Suami Istri Yang Hidup Serumah   Dengan Orangtuanya Di 

Desa Gasang Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan”. 

 

B. PENGESAHAN ISTILAH 

Hak : :      pengertian hak pada dasarnya berintikan 

kebebasan untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu 

atau terhadap subyek hukun tertentu atau semua 

subyek hukum tanpa halangan atau gangguan 

dari pihak manapun  

Kewajiban : adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan 

olehseseorang sebelum menerima hak
18

 

 

 

 

                                                           
17

 Ulfatmi, Kluarga Sakinah Dalam Persepektif Islam, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 

2011), 101. 
18

Sony Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan, (Bandung,: Refika Aditama, 2015), 35. 
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C. RUMUSAN MASALAH 

  Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

di gunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana analisis KHI (kompiIasi hukum Islam) terhadap hak dan 

kewajban suami yang hidup serumah   dengan orangtuanya di Desa 

Gasang Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan? 

2. Bagaimana analisis KHI (kompiIasi hukum Islam)  terhadap hak dan 

kewajiban istri yang hidup serumah   dengan orangtuanya di Desa 

Gasang Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan? 

 

D. TUJUAN MASALAH 

1. Untuk menjelaskan Bagaimana analisis KHI terhadap hak dan 

kewajiban sumi yang hidup serumah   dengan orangtuanyadi Desa 

Gasang,Kecamata Tulakan Kabupaten Pacitan? 

2.  Untuk menjelaskan bagaimana analisis KHI terhadap hak dan 

kewajiban istri yang hidup serumah   dengan orangtuanya di Desa 

Gasang Kecamata Tulakan Kabupaten Pacitan? 

 

E. MENFAAT PENELITIAN 

1. Untuk menambah wawasan bagi pembaca juga kazanah ilmu 

khususnya di jurusanHKI (hukum keluarga islam)  terhadap. terhadap 

hak dan kewajiban  suami-istri yang hidup serumah dengan 

orangtuanya di Desa Gasang Kecamata Tulakan Kabupaten Pacitan 
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2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadikan tambahan wawasan 

di tengah-tengah masyarakat khusus kepada pasangan suami istri agar 

lebih mengerti tentang hak dan kewajiban masing -masing. 

 

F. KAJIAN PUSTAKA 

  Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaah terhadap 

hasil hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari 

terjadinya kesamaan penelitian,  peneliti yang di gunakan peneliti yaitu: 

  Pertama Skripsi karya Okta Vina febri Yanti Institut Agama Islam 

Negeri Metro “Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam 

Persepektif Kompilasi Hukum Islam” DiDesa 

Porwodadi13A,KecamatanTrimurjoKabupaten Lampungdan 

kesimpuulanya adalah faktor internal meiputi faktor pendidikan dan faktor 

Agama sedangkan faktor eksternal adalah faktor ekonomi. Tinjauan 

kompilasi hukum Islam berdasarkan hal di atas adalah suami melalaikan 

nafkah keluarga karena tidak memberi nafkah istri dan anak, karena 

memberikan nafkah keluarga adalah kewajiban suami yang di atur dalam 

pasal 80.
19

 

  Kedua skripsi karya Mohammad Nur Samsudin Universitas Negeri 

Sunan Ampel Surabaya ”Tinjauan HukumIslam Terhadap Pelaksanaan 

Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kasus Isteri Petani Yang Bekerja 

Membantu Mencari Nafkah KeluargaKesimpulan penelitian dari penelitian 

                                                           
 

19
 Okta Vina febri Yanti, “Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam 

Persepektif Kompilasi Hukum Islam”, skripsi, (Jakarta:Institut Agama Islam Negeri Metro), 2016. 
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ini adalah pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri 

petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk 

Kecamatan dawarbladong Kabupaten Mojokerto dapat di simmpulkan 

suami sama sekali tidak bergantung dalam arti tetap dapat menjalankan 

hak dan kewajibanya dengan baik serta bisa saling membantu satu sama 

lain karena hal itu didasari dengan kesukarelaan antara kedua belah pihak 

dan hal tersebut menjadi dampak positif yang semakin meningkatnya 

perekonomian keluarga dan dampak negatifnya adalah kurang 

maksimalnya peran istri dalam mengurus rumah tangga, pelaksanna hak 

dan kewajiban dalam kasus isteri petani diperbolehkan berdasrkan firman 

Allah Swt. Surat At-Tahrim ayat 6 dan pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum 

Islam tentang kebolehan suami istri untuk membantu satu sama lain serta 

memenuhi asas kesukarelaan akan tetapi sebaiknya pelaksanaan hak dan 

kewajiban di atas tidak di lakukan karena adanya dampak negatif yang di 

timbulkanya.
20

 

  Ketiga sekripsi karaya Chusnul Chotimah Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung “Analisi Hukum Suami Yang Tidak Memberikan 

Nafkah Memberikan Nafkah Terhadap Isteri Yang Berkarir” Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah analisi Hukum Suami Yang Tidak Memberikan 

Nafkah Terhadap Istri Yang Berkari disimpulkan nafkah merupakan 

kewjiban suami yang harus diberikan kepada istri di dalam hukum Islam 

                                                           
20

 Mohammad Nur Samsudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Dan 

Kewajiban Suami Isteri Dalam Kasus Isteri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah 

Keluarga”, skripsi, (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012). 
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dan hukum positif bahwasanya nafkah tetap menjadi kewajiban mutlak 

suami yang harus diberikan kepada isteri apabila istri membantu mencari 

nafkah untuk keluarganya maka nafkah tersebut tidak menggugurkan 

suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. dijelaskanpula di dalam 

hukum islam dan hukum positif bahwa istri yang bekerja tetap 

berkewajiban mmenjalankan kewajibanya sebagai seorang istri yang mana 

kewajibanya adalah mengurus rumah tangga persamaanya di dalam hukum 

Islam dan hukum positif suami wajib memberikan nafkah berupa nafkah 

sandang pangan dan papan baik istri menjadi wanita karir atau tidak. 

Dalam Islam pemberian nafkah istri di ukur sesuai kemampuan suami 

menurut fuqoha kadar nafkah yang diberika kepada isterisesuai dengan 

pendapatan dan kemampuan suami. 

  Dalam hukum positif kadar pemberian nafkah suami kepada istri 

tidak diatur secara khusus. Artinya  jika suami mampu memberikan nafkah 

cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga  maka hendaklah suami 

memberikan nafkah secara cukup kepada isterinya sesuai dengan 

kemampuanya. 
21

 

 Keempat sekripsi karyaRima Hidayati Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga“Nafkah Sebagai Alasan Perceraian”(Studi Kasus Di PA 

Sukoharjo Tahun 2005-2006)Kesimpulan dari karya tulis ini adalah 

mengapa faktor nafkah sebagai alasan perceraian daripada factor lain di 

                                                           
21

Chusnul Chotimah, “Analisi Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah 

Memberikan Nafkah Terhadap Isteri Yang Berkarir”,  skripsi(Lampung:Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, 2018) 
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PA sukoharjo Tahun 2005-2006 adalah sebagai berikut. Berdasarkan 

laporan tahunan di PA sukoharjo dari tahun 2005-2006 faktor ekonomi  

dalam hal nafkah dibanding dengan faktor lainya yang disebabkan faktor 

pendidikan suami lebih tinggi daripada suami sehingga ketika suami tidak 

memberi nafkah  padahal ia mampu dan suami memberi nafkah suami 

tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarganya pada mulanya isteri dapat 

menerima perlakuanya tetapi seiring berjalanya waktu istri tidak sanggup 

lagi maka isteri mengajukan gugatanya kepada pengadilan agama
22

. 

 Kelima sekripsi karya Alal Riski di Istitut Agama Islam Negeri 

Porwokerto”Isteri Membebaskan Suami Dari Kewajibanya Persepektif 

Fikih Islam.Kesimpulan dari karya tulis ini adalah sebab adanya 

pembebasan seorang suami oleh istrinya dengan dasar pribadi istri kepada 

suami untuk saling melengkapi untuk mewujudkan keluarga bahagia apabila 

suami tidak sanggup menafkahi istrinya suami seharusnya bekerja keras 

untuk mencari nafkah karena merupakan kewajibanya.Pada dasarnya 

seorang suami tidak boleh menyusahkan Istrinya
23

 

 

 

 

                                                           
22

 Rima Hidayati, “Nafkah Sebagai Alasan Perceraian”(Studi Kasus Di PA Sukoharjo 

Tahun 2005-2006), ”skrips(Sukoharjo:Istitut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015). 
23

 Alal Riski,”Isteri Membebaskan Suami Dari Kewajibanya Persepektif Fikih Islam, 

Skripsi(Porwokerto:Institut.” Islam Negeri Porwokerto, 2012) 
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G. METODE PENELITIAN 

1. Jenis penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam sekripsi ini adalah 

penelitian kualitatif pada dasarnya metode kualitatif ditujukan untuk 

peneliti yang mengamati kasus. Dengan demikian proses 

pengumpulan, dan analisis data bersifat khusus pula. Artinya kegiatan 

penelitian sangat tergantung pada nilai-nilai norma budaya dan 

perilaku yang sudah membaku. Dengan demikian persoalan pada 

bidang ilmu itu tidak sebatas pada angka namun juga suatu yang tidak 

bisa dijelaskan  dengan angka secermat apapun. Dalam penelitian ini 

wawancara ditujukan kepada pasangan suami isteri yang serumah 

dengan orangtuanya bagaimana tentang pemenuhan hak dan kewajiban 

seorang suami terhadap isteri apabila masih serumah dengam 

orangtuanya.Pada metode kualitatif yang berkaraktersetudi kasus 

sering hasil penelitian diikuti dengan tindakan perbaikan oleh sebab itu 

pengumpulan data analisis data sering berlangsung secara bersamaan 

disini peneliti berperan sebagai praktisi profesional aktif dan 

mempengaruhi hasil akhir dari sebuah penelitian akademisi
24

 

2. Kehadiran peneliti 

 Peneliti melakukan pendefinisian penyusunan detail instrument dan 

juga penetapan narasumber dikerjakan saat sudah berada di lapangan 

                                                           
24

 Rully Indrawan, Metodologi Penelitian, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2014), 67. 
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dengan demikian, dalam pelaksanaan metode-metode penelitian 

kualitatif melibatkan penliti secara partisipatoris
25

 

3. Lokasi/daerah penelitian(khusus penelitian lapangan) 

 Penelitian dilakukan di Desa Gasang, Kecamatan Tulakan, 

Kabupaten Pacitan pemilihan lokasi ini dikarnakan ditempat itulah 

banyak terjadi pasutri yang tinggal serumah dengan orangtuanya. 

4. Data dan sumber data 

 Adapun data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah 

data tentang.Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Dan 

Kewajiban Suami Isteri Yang Hidup Dengan Orangtuanya Di Desa 

Gasang Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Dalam penulisan 

Sekripsi ini menggunakan dua sumber data: 

a. Sumber data primer adalah sumber data yang di dapatkan secara 

langsung oleh pengumpul data, dengan masalah yang di angkat 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan pasutri tentang 

pemenuhan hak dan kewajiban  dalam relasi keluarga serumah 

dengan orangtua yaitu terkait data utama yang menjadi pokok 

pemasalahan yang akan di angkat sumber data utamanaya adalah 

pasangan Heru dan  Ratmi, pasangan  Bayu dan Leni, pasangan 

joko dan Sulistiani. 

b. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

                                                           
 

25
Ibid, 112. 
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atau dokumen data ini merupakan data pendukung yang bisa 

memperkuat teori-teori yang memperkuat data primer seperti 

artikel-artikel mengenai hak dan kewajiban seorang suami terhadap 

isteri secara umumnya ataupun buku yang relevan dengan 

penelitian
26

 yang saya gunakan dalam memperkuat data yang saya 

jabarkan adalah orangtua dari pasangan yang tinggal serumah 

tersebut dan bapak Misman sebagai tokoh masyarakat setempat 

5. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dan informasi  yang lazim digunakan 

dalam pendekatan kualitatif adalah; 

a. Observasi 

Observasi memiliki makna lebih dari sekedar teknik 

pengumpulan data. Namun dalam konteks ini observasi 

difokuskan sebagai upaya peneliti mengumpulkan data dan 

informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan 

pengamatan penelitian teknik ini juga melibatkan aktivitas 

mendengar ,membaca, mencium, dan menyentuh. 

b. Wawancara 

Wawancaradalam pendekatan kualitatif bersifat 

mendalam.Wawancara dan observasi dapat dilakukan secara 

bersamaan.wawancara dapatdigunakan untuk menggali lebih 

dalamdari data yang diperoleh dari observasi dengan demikian 

                                                           
26

 R Poppy, Metodologi Penelitian, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2014), 142. 
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tidak ada informsasi yang terputus  antara yang dilihat dan yang 

di dengar serta di catat.
27

 

c. Studi dokumentasi 

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi diartikan 

sebagai upaya untuk memperoleh data dan jnformasi berupa 

catatan dan tulisan gambar yang berkaitan dengan data yang 

diteliti.
28

 

6. Analisis data 

  Mengolah dan menganalisi data adalah pekerjaan yang sangat sulit 

dalam penelitian kualitatif karena belum tersedianya metode dan 

teknik kerja yang benar-benar memuaskan semua pihakDalam 

penelitian kualitatif tidak ada pendekatan tunggal dalam analisi data, 

subjetifitas peneliti sangatlah tinggi sejauh belum ada kesepakatan 

apakah pengumpulan, pengolahan dan proses analisa data merupakan 

fase-fase  yang berbeda atau melekat satu sama lain belum ada 

jawaban yang pasti tapi memang keliru apabila dalam proses 

pengolahan data analisis pada pengolahan kualitatif dikerjakan 

setelahdata terkumpul seluruhnya sebagaiman pada pengolahan dan 

analisis data pada penelitian kuantitatifProses pengolahan data 

seharusnya sudah dilakukan sejak peneliti masih berada dilokasi 

penelitian, atau sejak pengumpulan data dilakukan bila proses ini 

dilakukan di akhir penelitian kemungkinan ada data dan fakta yang 

                                                           
27

 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Sekripsi, 

(Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 105. 
28

 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 158. 
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tercecer dan terlupakan serta tidak ikut dengan analisis.setidaknya 

penulis kehilangan marwah darikejadian yang di amati secara langsung 

bila analisis dilakukan secara terlalu lama setelah pengumpulan data 

dilakukan, secara rinci analisis data dilakukan  adalah sebagai berikut: 

a. Memvalidasi data 

Peneliti saat akan melakukan analisis data, terlebih dahulu 

memastikan apakah data yang ditemukan serta interprestasinya 

telah akurat atau belum  

b. Mengorganisasi data dan infornasi 

Langkah yang harus dilakukan untuk menorganisasikan data     

mencakup tiga hal yakni trankripsi, reduksi data, dan kloning data 

c. Menyajikan temuan  

Pada pendekatan kualitatif penyajian temuan merupakan upaya 

peneliti melakukan paparan dalam bentuk kategoriasi melalui 

pengelompokan, melalui pengelompokan data tersebut data 

mampu terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan 

sehingga tergambarkan antara kejadian satu dengan yanga lainya 

dalam bentuk narasi 

d. Validasi temuan  

Validasi temuan, merupakan penentuan tingkat akurasi dan 

kridibilitas temuan 

e. Menafsirkan dan teorisasi temuan
29

 

                                                           
29

R Poppy, Metodologi Penelitian, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2014), 153. 
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Menafsirkan merupakan kegiatan subjektif yang di lakukan 

peneliti untuk menkomunikasikan hasil penelitian dengan 

melibatkan  rasa data atau member pelajaran.
30

 

H. SISTIMATIKA PEMBAHASAN 

  untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada 

keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain untukmempermudah 

dalam proses penulisan sekripsi maka perlu adanya sisitimatika penulisan. 

Penulis menglompokanya menjadi lima bab masing-masing bab terbagi 

menjadi beberapa sub bab. Adapun sistimatika pada penulisan sekripsi ini 

melalui beberapa tahapan bahasan yaitu 

 Bab pertama: memuat gambaran secarakeseluruhan sekripsi yang 

meliputi latar belakangmasalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitiandan 

sistimatika pembahasan. 

 Bab kedua: ini berisi tentang pandangan umum tentang 

pernikahanpengertian pernikahan secara umum tujuan pernikahan prinsip-

prinsip pernikahan pandangan umum tentang hak dan kewajiban suami 

istri hak istri terhadap suami hak suami terhadap istri dan hak bersama 

suami istri hak suami istri dalam kompilasi hukum Islam 

 Bab ketiga: ini membahas tentang bagaimana gambaran umum 

tentang  Desa gasang Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Data khusus 

serta bentuk-bentuk praktik nafkah terhadap pasangangan yang serumah 

                                                           
30

Ibid, 153. 
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dengan orangtuanaya beserta respon pasangan suami dan istri yang 

serumah dengan oranngtuanya 

 Bab keempat: ini merupakan bab inti dari pembahasan sekripsi. 

Bab ini memuat analisis KHI (kompilasi hukum Islam) terhadap hak dan 

kewajban istri yang hidup serumah dengan orangtuanya di desa gasang 

kecamatantulakan kabupaten pacitan  

 Bab kelima: inimerupakan rangkaian akhir dari penulisan sekripsi 

yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir 

sekripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat 

hidup. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN HAK DAN 

KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT KOMPILASI HUKUM 

ISLAM 

A. Pernikahan 

1. Pengertian pernikahan secara umum 

Keluarga merupakan agen utama sosialisasi, sekaligus sebagai 

pembangun relasi anak dengan lingkungannya
1
 dan Keluarga adalah 

komunitas terkecil dalam struktur masyarakat. Yang terdiri seorang 

suami yang bertugas untuk memimpin rumah tangga dan juga ada 

seorang isteri yang bertugas untuk membantu suaminya dalam 

mengurus rumah tangga, Sebagai ibu ia juga menciptakan suasana 

persahabatan, kekeluargaan dengan keluarga-keluarga lainnya dalam 

lingkungan di mana ia hidup, entah hubungannya dengan keluarga lain 

dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis ataupun dalam 

hubungannya dengan keluarganya sendiri, yang merupakan kesatuan 

unit yang kompak dan keluarga yang terhormat. 

Masing-masing mempunyai perannya yang berbeda dalam 

upaya mewujudkan sebuah keluarga yang diinginkan yaitu keluarga 

yang sakinah pembinaan keluarga diawali oleh perjanjian yang sangat 

kuat yang biasa disebut dengan akad nikah antara laki-laki dan 

perempuan yang bukan muhrim. Pasangan ini kemudian disebut 

                                                           
1
Rohmat, “Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak”, Dalam Jurnal Studi Gender Dan Anak 

. 5, ( 2010), 12. 
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sebagai pasangan suami istri.
2
 Dalam sebuah riwayat disebutkan 

bahwa ketika Adam masih sendirian di awal kehidupannya ia merasa 

kesepian, maka Allah menciptakan teman berlawanan jenis, Hawa 

yang kemudian menjadi istrinya. Dari sepasang manusia inilah 

kemudian berkembang biak menjadi keluarga-keluarga baru lalu 

menyebar sebagai penduduk planet bumi saat ini. Kecendrungan 

manusia untuk berkeluarga merupakan naluri yang diwariskan secara 

genetik agar kelangsungan generasi manusia tetap terjaga. Syari’at 

Islam telah mengatur mengeni kecenderungan naluri agar tidak liar 

dan brutal melalui lembaga pernikahan. Pernikahan yang sah menurut 

syariat merupakan awal-awal dari pembentukan keluarga sakinah 

(harmonis) sepanjang suami dan istri terus menjalankan hak dan 

kewajiban masing-masing.
3
 

Dalam kehidupan berkeluarga, suamiistri dituntut menjaga 

hubungan baik, menciptakan suasana yang harmonis, yaitu dengan 

menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghormati, 

dan saling menghargai, serta saling memenuhi kebutuhan masing-

masing. Apabila suami istri melalaikan tugas dan kewajiban,  maka 

akan terjadi kesenjangan hubungan yang akibatnya dapat 

menimbulkan berbagai masalah, seperti mengakibatkan kesalah 

pahaman, perselisihan, dan ketegangan hidup berumah tangga. Oleh 

karena itu antara suami maupun istri harus saling menjaga etika dalam 

                                                           
2
Ibid.39. 

3
Lanjah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an , Badan Litbang Dan Diklat, Kementrian Agama 

RI, Membangn Keluarga Harmonis: Tafsir Al-Qur’an Tematik,(Jakarta: Aku Bisa, Cet. II, 2012). 
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berkeluarga, yaitu selalu menjaga keselarasan, keserasian, dan 

kseimbangan hubungan baik secara batiniah dan lahiriah dengan 

melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, karena lembaga 

perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera 

sesuai dengan ajaran Islam
4
 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku 

pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan maupun 

tumbuhan. ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai 

jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan 

hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan 

siap melakukan peranananya yang positif dalam mewujudkan tujuan 

dari pernikahan itu sendiri. Dengan demikian, hubungan antara laki-

laki dan perempuan diatur secara  hormat berdasarkan kerelaan dan 

suatu ikatan berupa pernikahan
5
. 

 Apabila suatu pernikahan telah berlangsung dan secara sah 

memenuhi syarat dan rukunya, maka akan menimbulkan akibat 

hukum. Maka dengan demikian, akan membentuk juga hak dan 

kewajiban selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi, hak 

suami istri secara bersama.Jika suami dan istri sama-sama 

menjalankan tanggung jawabnya maka akan terwujudlah ketentraman 

dan ketenengan hati sehingga terwujudlah kebahagiaan hidup 

berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berumah tangga, 

                                                           
4
Yusuf Qaradhawi , Fiqih Wanita: Segala Hal Mengenai Wanita, (Bandung: Jabal, Cet. 

II, 2007), 50. 
5
Slamet Abidin, fiqih munakahat, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), 9. 
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yang sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah 

warahmah.
6
 

Mengenai pengertian perkawinan yang dalam hal ini 

digunakan dalam  dasar-dasar perkawinan Islam, dalam hal ini 

dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang disepakati dalam 

undang-undang No. 1 tahun 1974. Dalam kompilasi hukum Islam 

pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah 

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqangholidhon 

untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakanya merupakan 

ibadah. Kemudian pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
7
 

Sedangkan dalam pasal  2 Undang-undang No.  1974 

merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

ketuhanan Yang Maha Esa. Menyebutkan perkawinan sebagai sebuah 

akad tanpa menjelaskan maknanya, apalagi dalam artian 

mittsaqangholidhon sebenarnya memerlukan penjelasan apakah sama, 

apakah lebih luas atau lebih sempit dari ikatan lahir batin.
8
 

 Indonesia khususnya daerah Jawa memiliki konsep 

keluarga yang tidak terbatas pada hubungan sedarah, melainkan 

                                                           
6
Ibid, 157. 
7
Laurensius Mamahit, “hak dan kewajiban suami isteri akibat perkawinan campuran 

ditinjau dari hukum positif Indonesia, “ Lex Privatum, (2013), 12. 
8
Abdul Manan, Aneka MasalahHukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Grup, 2006). 
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adanya pelebaran hubungan. salah satu hubungan yang dimaksud 

adalah proses pernikahan yang terdapat istilah “menantu dan mertua”. 

Setelah pernikahan terjadi, menantu tinggal bersama mertua dan telah 

menjadi keluarga, yang disebut keluarga batih. Keluarga batih adalah 

keluarga yang berasal dari keluarga inti (ayah, ibu dan anak) dan 

adanya posisi keluarga lain di dalamnya, hubungan keluarga batih di 

dalamnya menekankan pada hubungan kekerabatan 

 Fenomena menantu tinggal bersama mertua masih sering 

ditemukan di masyarakat pedesaan. Mertua menjadi bagian dalam 

keluarga dan dianggap menjadi keluarga sendiri, sama halnya dengan 

menantu, sebagai keluarga yang tinggal seatap mereka berinteraksi 

setiap harinya, mertua dan menantu terkadang memeiliki pandangan 

yang berbeda. Perbedaan tersebut terkadang memicu konflik ataupun 

ketegangan.Menantu dan mertua yang tinggal bersama masih sering 

dijumpai di berbagai daerah, seperti penelitian yang dilakukan di Asia 

ditemukan, sebanyak 55% menantu Vietnam dan 42% menantu 

Taiwan tinggal besama mertua, hubungan mertua dan menatu ini 

menarik untuk dibahas karena memilik hubungan dan keterkaitan satu 

sama lain, terkadang memiliki kedekatan dan juga terkadang terjadi 

konflik
9
Islam menyukai pernikahan, dengan menyebutnya sebagai 

prilaku para nabi dan memasukanya sebagi fitrah yang dimiliki 

Rasulullah SAW.  ada empat fitrah yang dimiliki manusia yaitu 

                                                           
9
Devi Putri Sari, “Dinamika Relasi Mertua Dengan Menantu Yang Tinggal Bersama”, 

skrips (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2018). 
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memakai pacar, memakai wangi-wangian, bersiwak dan nikah. 

Adapun tentang makna secara definitif, masing-masing ulama fikih 

berbeda dalam mengemukakan pendapatnaya, antara lain sebagai 

berikut: 

Ulama hanafiah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad 

yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya seorang 

laki-laki dapat menguasai dengan seluruh anggota badanya untuk 

mendapatkan kesenagan dan kepuasan. 

Ulama syafi’iyah menyebutkan pernikahan adalah suatu akad 

dengan menggunakan lafad nikah atau zauj yang menyimpan arti 

memiliki. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau 

mendapatkan kesenangan dengan pasanganya. 

Ulama malikiyah menyebut bahwa pernikahan adalah suatu 

akad yang mengadung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan 

tidak mewajibkan adanya harga. 

Ulama hambaliah menyebutkan bahwa pernikahan adalah 

akad untuk mendapatkan kepuasandari seorang perempuan dan 

sebaliknya.
10

Dalam pengertian diatas terdapat beberapa  macam arti, 

yaitu: 

a. Hak memiliki sesuatu secara keseluruhan dengan jalan beli, 

warisan, hibah dan sebagainya 
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Slamet Abidin, Fiqih Munakahad (Bandung:CV Pustaka Setia, 1999), 10. 



30 
 

 

b. Hak milik untuk memiliki kemanfaatan suatu benda misalnya dari 

menyewa 

c. Hak milik untuk memilik pemakaian suatu benda tanpa orang lain 

memilikinya dan manfaat  yaitu dengan akad nikah maka suami 

istri untuk mencapai kehidupan dan keharmonisan  rumah tangga 

menuju kebahagiaan dunia akhirat. dari pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa pengertian pernikahan adalah suatu akad 

antara seorang pria dan wanita atas dasar kerelaan kesukaan 

kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain menurut sifat 

dan syarat yang telah ditetapkan syara,  untukmenghalalkan 

keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan  sebagai 

sekutu sebagai teman hidup dalam rumahtangga 

2. TujuanPernikahan 

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam adalah untuk 

memenuhipetujukAgama dalam rangka mendirikan keluarga yang 

harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak 

dan kewajiban keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir 

batin yang disebabkan kebahagiaan antar aggota keluarga. 

 Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri 

manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Dalam hal ini 

manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya 

kepada khaliq penciptanya dengan segala hidupnya termasuk 

kebutuhan biologis dan aktivitas hidup, agar manusia menuruti 
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kejadianaya, Allah mengatur kebutuhan biologisnya dengan 

perkawinan. 

Jadi aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan 

agama yang memerlukan perhatian, sehingga tujuan melagsungkan 

perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi tuntunan 

agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan pernikahan yaitu 

pemenuhan naluri dan petunjuk Agama, mengenai naluri manusia 

disebutkan dalam ayat 14 surat Ali Imran: 

               

              

               

  
Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa 

yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari 

jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah 

ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dian di sisi Allah-lah tempat 

kembali yang baik 
Tujuan perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat 

kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk 

keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang 
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merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi 

hak dan kewajiban kedua orang tua. 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat 

dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana 

sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan 

mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kepercayaan, sehingga 

perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahirjasmani tetapi unsur 

bathin rohani yang mempunyai peranan yang penting.
11 

Suami istri perlu saling bantu membantu dan saling 

melengkapi dalam membentuk keluarga. Pembentukan keluarga atau 

rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa mengandung makna bahwa selain dari perkawinannya harus 

dilangsungkan menurut ajaran agama masing-masing sebagai 

pengejewantahan Ketuhanan Yang Maha Esa.12 
Tujuan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam 

Sebagaimana yang tercantum dalam Bab II pasal 3 KHI, tujuan 

perkawinan adalah  “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
13

 

                                                           
11

Amiur Nuruddin,Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakata: Prenada Media, 2004), 174 
12

Abdul Manan,Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia(Jakarta: Prenada 

Media Grup, 2006), 6. 
13

 Anshori, Hukum perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 175. 
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Dengan maksud lain adalah untuk mencari sakinah, mawaddah 

dan rahmah adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, 

sehat, aman, nyaman dan bertanggung jawab.
14

\ 

Dengandemikiantujuanpernikahanmenuruthokumislampadapri

nsipnyamerupakansuatuibadahdalamrangkamenaatiperintah Allah 

SWT. Hal 

inimengisyaratkanbahwapernikahantidakhanyaikatanantaraseorangper

iadanwanita yang 

erathubunganyadenganduniasajanamunjugadenganakhirat. 

3. Prinsip-prinsippernikahan 

Di dalam UU perkawinan No 1Tahun 1974 seperti yang 

termuatdalampasal ayat 2 didefinisikan sebagai:Ikatan lahir batin 

antara seorang peria dan seorang wanitasebagai suami istri dengan 

tujuan membentukkeluarga, rumah tangga yang bahagia yang kekeal 

berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa” 

Pencantuman hal tersebut karena Negara Indonesia 

berdasarkan pada Pancasila, dalam sila pertama adalah Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan 

ada hubungan yang sangat erat sekali dengan Agama, kerohanian 

sehingga perkawinan bukan hanya mempumyai unsur jasmani namun 

rohani. 
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 Abdurrahman,Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: CV Akademika Presindo, 

1992), 69. 
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Menurut Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam pasal 2 

menyatakan bahwa perkawinan dalam Hukum Islam adalah, 

 “perkawinan yaitu suatu akad yang sangat kuat atau 

mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakanya 

adalah ibadah”.
15

 

Dalam ikatan perkawinan sebagai bentuk perjanjian suci antara 

seorang peria dan wanita, yang menmpunyai segi keperdataan berlaku 

beberapa  asas seperti, yang telah disebutkan antara lain 

Asaspersetujuan  merupakan konsekuensi  alasan logis asas 

pertama tadi. Ini berarti tidak ada paksaan dalam  melangsungkan 

perkawinan,  persetujuan seorang gadis untuk dinikahi seorang wanita 

harus diminta dulu kepada orang tuanya, dari berbagai sunnah Nabi 

dapat diketahui bahwa dilihat dari diamnya gadis tersebut dan 

perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat 

dibatalkan Pengadilan. 

Asaskebebasan memilih pasangan juga disebutkan dalam 

sunnah Nabi. diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa suatu ketika seorang  

gadis bernama Jariyah  menceritakan bahwa telah dikawinkan dengan 

orang yang tidak disukainya. Setelah mendengar perkatan tersebut  

Nabi menegaskan ia (Jariyah)  dapat memelih dengan meneruskan 

perkawinan tersebut atau meminta perkawinanya dapat dibatalkan dan 

memilih pasangan yang disukainya. 
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Disalin Dari KompilasiHukum Islam. 
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Asaskemitraan adalah suami dan istri yang mempunyai tugas 

dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat sifat asal, 

pembawaan yang disebut dalam Al quran surat An-Nisa ayat 34 dan 

surat Al-Baqarah ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan 

suami dan istri kadang sama dan kadang berbeda suami menjadi 

kepala keluarga dan istri sebagai penanggung jawab pengaturan 

keluarga. 

Asasuntuk selamanya adalah dengan tujuan pernikahan dengan 

tujuan mendapatkan keturunan dan membina cinta kasih 

bersamakeluarga 

Asasmonogami bahwa dijelaskan seorang pria dapat 

melakukan poligami dengan beberapa syarat antaranya adalah dapat 

berlaku adil terhadap kedua istrinya. 
16

 

Sedangkan di dalam undang-undang perkawinan juga  

disebutkan mengenai asas-asas dalam perkawinnan 

Dalam Bab 1 pasal  Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena sudah kodratnya bahwa dua orang 

manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang pria dengan 

seorang wanita ada daya tarik menarik satu sama lain untuk hidup 
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Mohammad Daud Ali,Hukum Islam (Depok: Rajawali Pers), 2017, 303. 
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bersama.perkawinan dianggap sah apabila menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaanya itu dengan tujuaan pernikahan 

berjalan dengan baik. 

a. Persetujan kedua belah pihak 

 Maka pernikahan haruslah berdasar persetujuan kedua 

belah pihak agar pasangan menjadi pasangan yang bahagian kekal 

maka diwajibkan untuk saling mengenal. Sesuai dengan prinsip hak 

asasi, manusia maka kawin paksa benar-benar dilarang undang-

undang perkawinan ini. batasan umur yang dikehendaki undang-

undang adalah perkawinan minimal 16 dan 19 tahun penyimpangan 

hal tersebut haruslah mendapat disspensasi terlebih dahulu dari 

pengadilan 

b.  partisipasi keluarga 

 Meskipun calon mempelai diberi kebebasan untuk memilih 

pasangan hidupnya berdasar asas sukarela, tetapi karena suatu 

perkawinan itu peristiwa penting dalam kehiddupan seseotang, 

maka prtisipasi keluarga sangat diharapkan dalam pristiwa tersebut. 

Pihak keluarga masing-masing diharapkan membrikan restu 

perkawinan hal ini sesuai dengan sifat kepribadian Bangsa 

Indonesia yang penuh etika sopan santun, berkaitan dengan hal 

tersebut, bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus 

mendapat izin dahulu dari orangtuanya 
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c. Perceraian dipersulit 

Undang-undang perkawinan tahun1 tahun 1974 tentang 

perkawinan berusaha sangat semaksimal mungkin adanya 

perceraian dapat dikendalikan dengan menekan angka perceraian 

kepada titik terendah hal ini masalah perceraian digunakan 

sewenang-wenang akan mengakibatkan pada kehancuran bukan 

saja pada pasangan tetapiberakibat pada anak-anak yang menjadi 

korban akibat perkawinan tersebut 

d. Poligami dibatasi dengan ketat 

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan 

pemerintah nomor 9 mengunakan istilah poligami yang sudah 

popular dalam masyarakat. Menurut undang-undang perkawinan 

ini adalah perkawinan yang bersifat monogami namun beristri lebih 

dari satu dapat dibenarkan asalkan dipenuhi beberapa syarat yang 

di tetapkan oleh undang-undang 

e. Kematangan calon mempelai 

Dengan adanya pembatasan umur diharapkan lajunaya 

kelahiran dapat ditekan semaksimal mungkin dengan demikian  

program keluarga berencana nasional dapat berjalan beriringan 

dengan undang-udang karena perkawinan dibawah umur sangat 

dilarang keras dan dicegah pelaksanaanya dengan tujuan untuk 



38 
 

 

mencapai pernikahan yang luhur  dari perkawinan yang 

dilangsungkanya 

f. Memperbaiki kaum wanita 

Diharapkan dapat mengangkat derajat kaum wanita seperti 

yang telah dikmukakan terdahulu banyak suami yang berlaku 

sewenang-wenang terhadap istrinya dan menceraikan istrinya 

dengan tanpa alasan  dengan adanya hal tersebut banyak para  istri 

menderita karena harus mencari nafkah sendiri dan memenuhi 

kebutuhan anak-anaknya yang seharusnya menjadi tanggung jawab 

suami dan maasih banyak lagi diharapkan dengan lahirnya Undang-

Undang nomor 1 Tahun 1974 dapat mengankat darajat kaum 

wanita
17

 

Menurut M. Yahya Hrahap ada beberapa prinsip yang 

harusdipandangmengenai hal di atas dalam Undang-Undang 

perkawinan: 

1. Undang-undang perkawinan di Indonesia mengandung segala 

unsur ketentuan hukum dan Agama masing-masing 

2. Sesuai dengan perkembangan zaman yaitu para kaum wanita 

menuntut adanya emansipasi wanita 

3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal 
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Abdul Aziz Muhammad Azam, Fikih Munakahat (Jakarta: Remaja Rosdakarya),  2009, 

45 



39 
 

 

4. Kesadaran akan hukum agama masing-masing dan keyakinan 

bangsa Indonesia  yaitu perkawinan dilakukan berdasar hokum 

agama dan kepercayaan masing-masing 

 

5. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami tetapi 

masih terbuka  peluang untuk melakukan poligami sesuai dengan 

ketentuan agama 

6. Pembentukan perkawinan dilakukan sesoran yang telah matang 

jiwanya 

Kedudukan suami dan istri dalam keseharian adalah seimbang 

Dalam pandangan lainya.
18

 

Sedangkan menurut kompilasi Hukum Islam adalah 

berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 3 adalah azaz 

monogami relatif asalkan hukum dan agamanya mengizinkan azaz 

tersebut sejalan dengan ketentuan yang ada di dalam  Kompilasi 

Hukum Islam, sedangkan KUH perdata menganut pada dasar 

monogami mutlak karena hal ini berdasar Kristen ( gereja).
19

 

4. HikmahPernikahan 

Setidaknya ada empat poin penting yang penulis kutip 

daripendapat syyidsabiq dalam kitab fiqih sunah berkaitan dengan 

hikmah pernikahan yaitu: 

                                                           
18

Amir Nuruddin, Hukum PerdataIslam Di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenanda Grup, 

2004), 50. 
19

 Muhammad Amin Suma,Hukum Kluarga Islam Di Dunia Islam (Jakarta: PT 

Rajagrafindon Persada,2004), 34. 
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a. Nafsu seks termasuk tuntutan terkuat dan selalu meliputi 

kehidupan manusia. 

b. Ketika tidak ada jalan keluar untuk melampiaskan, maka manusia 

akan dirundung kegelisahan dan dikhawatirkan melakukan 

prostitusi (perzinaan) 

c. Maka pernikahan merupakan aturan yang paling baik dan jalan 

keluar yang menyejukkan untuk memuaskan seks manusia. 

d. Dengan nikah jasad menjadi segar, jiwa menjadi tentram dan 

Penglihatan akan menutupi sesuatu yang diharamkan. Ini 

semuaterkandung dari petunjuk Allah dalam firmannya: 

                   

              

 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptaka untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-

rum (30:21) 

Dan diantara tanda-tanda hikmah dari pernikahan adalah 

sebagai berikut: 
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1. Pernikahan jalan terbaik untuk memperoleh keturunan dan 

melestarikan  kehidupan dan selalu menjaga keturunan 

2. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh dan berkembang 

dalam merawat anak serta tumbuhnya rasa  kasih sayang 

semuanya itu tak akan tumbuh tanpa adanya pernikahan 

3. Rasa tanggung jawab dari pernikahan serta mengurus anak dapat 

membangkitkan semangat dan mencurakan segala kemampuan 

dalam memperkuat potensi diri 

4. Mengatur pekerjaan dalam membatasi tanggung jawab kepada 

suami dan istri 

Sedagakan kedudukan dari pernikahan seperti firman Allah 

SWT sebagaimakhluk  yang berpasang-pasang manusia diberi sifat-

sifat tertentu  yang disebut dengan sifat fitrah.  dalam dunia ilmah 

disebut sebagai sifat insting bagi manusia yang salah satunya adalah 

seksual yang oleh Herbert Spencer disebut Philoprogresive atau 

insting berbiak. Manusia merupakan makhluk yang sempurrna karena 

akal dan nalurinya maka pelaksanaan insting diatur oleh Islam sesuai 

dengan kedudukan martabat manusia yang sempurna.
20

 

Islam telah mengatur hubungan yang benar dan yang sah 

dalam hal seksualitas yaitu melalui akad pernikahan, pelaksanaan 

seksualitas hendaknya mempunyai kesopanan etika dan akhalak 

dijadikan sebagai dasar kehidupan aspek akhirat juga masuk dalam 
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 Slamet Abidin, fiqih munakahat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),.36. 

 



42 
 

 

aspek itu. Pernikahan mempunyai beberapa aspek yang berhubungan 

dari beberapa segi yaitu: 

1. Biologis dan Etnis 

 Dengan nikah segi badaniah mendapat manfaat, tetapi 

bukan sebagai tujuan pokok melainkan sebagai komplemen saja. 

Hal ini dikarenakan kita manusia bukan hewan yang berbuat apa 

saja, dari sini kita bisa mengerti bahwa ada beberapa hubungan 

seks yang dilarang oleh Islam antara lain: 

a. Perzinahan 

b. Istri sedang haid dan sedang nifas 

c. Homoseksual 

d. Lesbian 

e. Dengan mayat 

f. dengan binatang 

2. AspekPsiklogis 

Pernikahan memerlukan kematangan biologis pelakunya, 

sebab dalam pernikahan diperlukan beberapa hal seperti tanggung 

jawab, kebijaksanaan dan penghargaan, keadilan, semangat, serta 

kasih sayang yang semuanya berhubungan dengan kewajiban 

3. Aspek Pendidikan 

Pernikahan erat hubunganya dengan aspek pendidikan 

yaitu mendidiik diri sendiri agar konsisten dengan tanggug jawab 
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disiplin apalagi apabila sudah ada anak maka pendidikan sangat 

penting 

 

4. Aspek Ekonomis 

Pernikahan dengan segala isinya memerlukan tanggumg 

jawab material (ekonomis) tanggung jawab ini dibebankan pada 

pundak suami, ini bukan berarti istri tidak boleh membantu 

ekonomi keluarga bahkan ada istri yang sukarela menghidupi 

suami hal ini memang diperbolehkan tidak berdosa karena 

berdasar kesukarelaan 

5. Aspek sosiologis 

Pernikahan dengan atau tanpa anak yang dilahirkan, telah 

membentuk keluarga yang berperan penting sebagai unit terkecil 

dalam sebuah masyarakat
21

 

Peraturan tentang pernikahan dengan segala aspeknya dalam 

Islam sangatterperinci hal ini menunjukan betapa besarnya perhatian 

Islam terhadap keluarga sebagai kumpulan pribadi dan kumpulan dari 

keluarga besar yaitu Bangsa. Bila sebuah keluarga baik maka akan 

baiklah suatu Bangsa. Karena dengan suatu pernikahan dapat 

membentuk masyarakat, maka dalam pernikahan tercakup pula ikut 

sertanya masyarakat yang dimulai dari unit terkecilnya yaitu keluarga. 

Adapun fungsi keluarga dalam masyarakat adalah sebagai berikut: 

                                                           
21

Ibid, 36. 
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a. Pendidikan 

b. Pusat rohaniah dalam menjalankan syari’at agama (ibadah) 

c. Pusat Wadah anggota masyarakat 

d. Sumber kebutuhan hidup sehari-hari 

e. Tempat pendidikan dan kebudayaan yang merupakan salah satu 

kultur kegiatan ekonomi
22

 

 

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Menurut 

Kompilasi Hukum Islam 

1. Hakdan kewajiban suami terhadap istri dalam kompilasi hukum 

Islam 

 Apabila akad nikah sudah dilakukan secara sah memenuhi 

syarat danrukunya maka akan menimbulakan akibat hukum. 

Dengan demikian juga akan menimbulkan hak dan kewajiban 

selaku suami istri dalam keluargaDiantaranya beberapa hak suami 

terhadap istri yang paling pokok adalah: 

1. Ditaati dalam hal- hal yang tidak maksiat 

2. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami 

3. Menjauhkan diri dari mencampuri urusan yang menyusakan 

suami 

4. Tidak bermuka masam dihadapan suami 

                                                           
22

Slamet Abidin, fiqih munakahat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 40 
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5. Tidak menunjukan keadaan yang tidak senang di hadapan 

suami 

6. Seorang istri tidak keluar rumah tanpa suaminya 

7. Melayani suami ketika dirumah 

8. Memelihara kebersihan dan berhias untuk suaminya 

9. Mendidik anak-anaknaya.
23

 

 Sedangkan kewajiban suami terhadap istrinya adalah 

Kewajiban materi berupa kebendaan sesuai dengan penghasilan 

yaitu: 

1. Memberi nafkah kiswah dan tempat tinggal. 

2. Biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan 

bagi istri dan anak. 

3. Biaya pendidikan bagi anak. 

Dan kewajiban paling depan diatas mulai berlaku sesudah 

adatamkinSempurna dari istri dan ia dapat membebaskan 

kewajiban tersebut terhadap dirinya. Dan disamping itu dapat 

gugur apabila istri nusuzmemnuhi semua kebutuhan dan keperluan 

hidup berupa makanan dan pakaian tempat tinggal 

Adapun seorang istri berhak menerima nafkah dari 

suaminya apabila memenuhi syarat sebagai berikut dalam ikatan 

perkawinan yang sah yaitu: 

a. Menyerahkan dirinya kepada suaminya 

                                                           
23

Arso Sosroatmodjo, hukum perkawinan, di Indonesia, (Jakarta:Bulan Bintang, 1978), 

35.  
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Suaminya dapat menikmati dirinya 

b. Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang 

dikehendaki suaminya, Jika istri serumah dengan suami, maka 

suami wajib menangung nafkahnyamengurus segala 

kebutuhanya, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal 

dan sebagainya.  

c. Dalam hal ini istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah 

tertentu. Selama suami melaksanakan kewajibanya itu. 

 Jika suami baqil tidak memberi nafkah secukupnya tanpa 

alasan yang benar maka istri berhak menuntut jumlah naafkah tentu 

baginya untuk keperluan makan dan sebagainya dan hakim dapat 

menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan kepada istri jika 

tuduhan tuduhan itu benar maka suami wajib membayaranyaIstri 

dapat mengambil harta suaminya dengan cara yang baik sekalipun 

tanpa sepengetahuan suamiuntuk mencukupi kebutuhanya apabila 

suami melalaika kewajibanya24 

 Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam bagian 

ketigakewajiban suami pasal 80 disebutkan bahwa suami wajib:
25

 

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, 

akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang 

penting diputuskan oleh suami istri bersama. 

                                                           
24

Slamet Abidin, fiqih munakahat, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), .9. 

 
25

Ibid. 157. 
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2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya 

3. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar 

pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa 

dan bangsa. 

4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung 

(Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, .Biaya rumah 

tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan 

anakBiaya pendidikan anak.) 

5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat 

(4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari 

istrinya. 

6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap 

dirinya sebagaimana tersebut pada  ayat (4) huruf a dan b. 

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur 

apabila istri nusuz. 

 Sedangkan dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa pada 

bagian keempat pasalPasal 81 (tentang tempat 

kediaman)diantaranya 

a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan 

anak-anaknyaatau bekas istri yang masih dailam masa iddah. 
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b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk 

istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah 

wafat. 

c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan 

anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka 

merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi 

sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat 

menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. 

d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan 

kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan 

tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah 

tangga maupun sarana penunjang lainnya.26 

2. Hak dan kewajiban istri terhadap Suami dalam Kompilasi Hukum 

Islam 

Dalam  kompilasi hukum Islam disebutkan dalam Pasal 83 

dan 84 diantaranyaKewajiban utama bagi seoarang istri ialah 

berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan 

oleh hukum islam. 

Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah 

tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, sedangkan dalam Pasal 

84 

                                                           
26

Disalin dari “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”. 
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1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan 

kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 

ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah 

2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya 

tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku 

kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya 

3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku 

kembali sesuadah isteri nusyuz 

4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus 

didasarkan atas bukti yang sah.
27

 

3. Hak Dan KewajibanBersamaSuamiIstriDalamKompilasiHukum 

Islam 

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang 

keberadanya mampu menghantarkan kedalam tatanan masyarakat 

yang baik untuk menciptakan keluarga yang harmonis sebagaimana 

yang diinginkan masyarakat, agama memberikan tuntunan agar 

memilih pasangan yang sepadan rasullulah dalam sebuah hadisnya 

menasihati kepada pasangan yang akan menikah terutama para 

suami agar selalu mempertimbangkan beberapa faktor terutama 

faktor agama yang di anut oleh calon istrinya karena faktor agama 

menjadi sebuh prioritas pilihan diatas kecantikan, harta, dan 

                                                           
27

Disalin Dari Kompilasi Hukum Islam,191. 
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ketentuan hadist itu berbunyi: “Wanita yang akan dinikahi ada 

empat alasana yaitu: 

1. Karena hartanya 

2. Karena keturunanya 

3. Karena kecantikanya 

4. Karena Agamanya.
28

 

 Perkawinan antara suami istri yang sama-sama beragama 

Islam akan lebih menjamin keluarga yang sakinah mawaddah 

warahmah karena memiliki keyakinan yang sama, agama yang 

sama tujuan hidup yang sama dan pembagian tugas atau hak dan 

kewajiban yang dipikul keduanya antaranya adalah hak bersama 

sumi istri dengan adanya akad nikah, maka antara suami istri 

mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama yaitu 

sebagaiSuami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan 

seksual, perbutan ini merupakan kebutuhan antara suami istri yang 

di halalkan secara timbala balik, bagi suami menghalalkan apa saja 

terhadap istrinya begitu sebaliknya mengadakan kenikmatan 

hubungan merupakan hak dan kewajiban bersama, sedangkan 

larangan antara suami dan istri yang dilakukan secara bersama 

yaitu: 

1. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri 

tidakboleh menikah dengan saudaranya masing-masing 

                                                           
28

Mohammad Daud Ali,Hukum Islam, (Depok: Rajawali Pers), 2017. 
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2. Dengan adanya perkawinan maka kedua belah pihak saling 

mewarisiapabila keduanya telah meninggal 

3. Anak mempunyai nasab yang jelas 

4. Kedua belah pihak wajib bertingkahlaku baik sehingga 

melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup
29

 

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang 

perkawinan No. 1Tahun 1974 diatur dalm bab IV pasal 30 sampai 

34 yang pada intinya suami memiliki kewajiban yang luhur untuk 

menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dalam 

masyarakat. 

Dalam pasal 31 disebutkan baahwa: 

Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak 

dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan 

hidup dalam masyarakat 

1. Masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum 

2. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri kepala rumah 

tangga 

 

Pasal 32 berbunyi: 

a. Suami harus memiliki kediaman yang tetap. 

b. rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat ditentukan 

bersama. 

                                                           
29

Slamet Abidin,  fiqih munakahat, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999),9. 
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Kemudian pasal 33menegaskan bahwa suami istri wajib 

cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberikan 

bantun lahir batin yang satu kepada yang lainya30 

Pasal 34 

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan suatu 

kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuanya. 

2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebik-baiknya.  

3 Jika suami istri melalikan kewajibanya masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada pengadilan. 

Hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Kompilasi 

Hukum Islam yang merupakan subtansi dari intruksi presiden 

Nomor 1Tahun 1991 melalui Bab XII pasal 77Suami istri memikul 

kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, 

mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan 

masyarakatyaitu: 

a. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, 

setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan 

yang lain 

b. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan 

memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan 

jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya 

                                                           
30

Abdul Ghafur, HukumPerkawinan Islam PersepektifFikih Dan HukumPositif, 

(Yogyakarta: UII Pers Yogyakarta,  2011), 169. 
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c. Suami istri wajib memelihara kehormatannya. 

d. Jika suami atau istri melalaikan kewajibanya, masing-masing 

dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.
31

 

 

                                                           
31

Amiur Nuruddin,Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakata: Prenada Media, 2004), 

190. 
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BAB III 

PRAKTIK TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI YANG 

SERUMAH DENGAN ORANGTUANYA DI DESA GASANG 

KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN 

A. Gambaran Umum Desa Gasang Kecamatan Tulakan Kabupaten 

Pacitan 

1. Keadaan geografis Desa Gasang 

 Desa Gasang merupakan salah satu Desa yang terletak di 

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, yang 

secara geografis terletak pada 111 .2314 LS/LU-8.141535 BT/BB yang  

kurang lebih terletak pada ketingian 76 sampai 172 meter di atas 

permukaan laut. Luas wilayah Desa Gasang 491,46 Ha, yang terdiri dari 

persawahan, pemukiman, perkebunan, ladang dan hutan. Desa Gasang 

terbagi menjadi 3Dusun yaitu Singkil, Krajan dan Tanjung dan terdiri 

dari 6 RW dan ada18 RT ada sekitar 2.832 jiwa yang terdiri dari 817 

kepala keluarga dan kurang lebih ada 1.442 laki-laki dan 1.390 

perempuan.
1
 

Dan demikianlah batas-batas Desa Gasang Kecamatan Tulakan 

Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Desa Ngile 

Sebelah Selatan : Desa Jati Gunung  

Sebelah Timur  :DesaBubakan 

                                                           
1
 Arsip Dokumen Desa Gasang 
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Sebelah Barat  : Desa Kalikuning 

Dilihat dari perbatasan tersebut, Desa Gasang merupakan Desa 

yang berada disebelahTimur Kabupaten Pacitan yang termasuk berbatsan 

dengan Desa diatas 

2. Keadaan penduduk  Desa Gasang 

Penduduk di Desa Gasang Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan 

secara umum berprofesi sebagai petani namun juga ada yang sebagai 

buruh, peternak, pedagang, PNS /TNI, pegrajin, jasa, pekerja seni, 

pensiunan  dan karyawan Swasta. bagi masyarakat petani yaitu menanam 

padi dan palawija (jagung, kedelai, kacang dll). Dan sebagian lagi 

masyarakat merintis usaha peternakan dan ada yang menjadi penjual 

kebutuhan pokokdan ada yang buruh atau perantau di Kalimantan, Jakarta 

dan di kota besar lainya dan hal tersebut menjadi pekerjaan yang di geluti 

masyarakat Desa gasang. 

3. Keadaan sosial ekonomi penduduk Desa Gasang 

 Desa Gasang yang berpenduduk kurang lebih 2.832 jiwa terdapat 

beberapa potensi yang ada di Desa Gasang yang terbagi menjadi lahan 

sawah, lahan ladang, lahan perkebunan hutan, waduk dan yang lainya 

dan pemukiman yang berpotensi saat ini adalah:
2
 

a. Lahan persawahan 

Desa Gasang merupakan wilayah pertanian yang sebagian besar 

penduduknya adalah petani.dan luas Desa Gasang merupakan lahan 

                                                           
2
Arsip Dokumen PNPM mandiri 
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pertanian walaupun potensi pertanianya tidak seperti daerah lainya 

namun hal tersebut menjadi profesi yang sangat umum yang berada 

di Desa Gasang. Dan wilayah lainya adalah hutan dan pemukiman 

penduduk, hasil pertanian Desa Gasang antara lain pertanian padi, 

pertanian palawija, walaupun luas wilayah Desa Gasang relatif kecil 

daripada desa lainya namun sangat terkenal dengan tanahnya yang 

unggul terbukti dengan perolehan hasil panenya melimpah. 

b. Lahan ladang 

Wilayah Desa Gasang juga terdapat ladang yang dimiliki warga 

sekitar Desa Gasang dan ini juga menjadi komoditas yang di kelola 

masyarakat selain mengandalkan hasil dari sawah mereka juga 

mengandalkan hasil ladang untuk menopang hidupnya dan biasanya 

hasil dari mengelola ladang tersebut adalah ketela pohon dan 

palawija. 

c. Lahan perkebunan 

Selain bertani, masyarakat Desa Gasang juga mempergunakan 

lahanya untuk berkebun, ada beberapa hasil perkebunan yang berada 

di Desa Gasang adalah kebun tembakau walaupun hasil produksinya 

hanya di manfaatkan secara pribadi dan hasil perkebunan lainya 

adalah tanaman cabai, perekonomian masyarakat Desa Gasang saat 

ini bertumpu pada sektor pertanian, dari potensi Desa di atas 

mayoritas masyarakat Desa Gasang sebagai petani dan pemilik 

sawah. Sedangkan pekerjaan perkebunan, peternakan perdagangan 
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adalah pekerjaan sampingan dari situ masyarakat memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anaknya, tingkat 

kesejahteraan masyarakat Desa Gasang bisa dikatakan sejahtera 

namun hal ini tidak merata, walaupun ada sebagian masyarakat Desa 

Gasang yang hidupnya di bawah setandar kurang mampu hal ini 

dikarenakan beberapa faktor  diantaranya adalah faktor pendidikan 

dan yang lainya walaupu demikian masyarakat dapat memenuhi 

kebutuhanya sehari-hari secara sederhana. 

d. Perhutanan 

Wilayah Desa Gasang juga terdapat area perhutanan yang rata-rata 

dimiliki oleh perseorangan, dan hal tersebut juga menjadi sumber 

penghasilan sampingan dari masyarakat Desa Gasang namun pada 

sektor ini menjadi hal yang tidak menentu dan rata-rata terbengkalai 

hasil dari perhutanan ini adalah tanaman pohon sengon yang rata-

rata pada umur 6 tahun baru bisa dijual, walaupun demikian ini juga 

menjadi penopang hidup masyarakat Desa Gasang. Dan ini 

merupakan proyek jangka panjang dan bukan penghasilan utama. 

e. Usaha peternakan 

Wilayah Desa Gasang terdapat pula usaha peternakan  yaitu ternak 

ayam. Terdapat sekitar 7 usaha yang telah berdiri di Desa Gasang 

walaupun hal ini belum lama, usaha yang ada ini seharusnya sebagai 

trobosan baru untuk mengangkat perekonomian masyarakat Desa 

Gasang, peternakan ini merata di tiga Dusun yaitu Dusun Singkil, 



57 
 

 

Krajan, dan Tanjung, dengan adanya peternakan ini juga dapat 

dimanfaatkan pada  perkebunan dan pertanian yaitu sebagai pupuk 

kandang yang dihasilkanya, hal ini juga dapat membuka lapangan 

pekerjaan baru yang berada di Desa Gasang yang dahulnya hanya 

mengandalkan bekerja di perkotaan atau merantau, walaupun hal ini 

sebagai usaha baru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masayarakat usaha ini merupakan usaha yang berkembang cukup 

cepat dibuktikan semakin banyaknya usaha dibidang peternakan ini.
3
 

4. keadaan sosial agama Desa Gasang 

  Keadaan sosial keagamaan masyarakat di desa Gasang Kecamatan 

Tulakan Kabupaten pacitan semuanya memeluk agama Islam. di Desa 

Gasang kesadaran dalam keagamaan sangatlah besar terbukti dengan 

adanya banyak fasilitas yang ada di Desa Gasang 7 Masjid 11 Mushola 

tetapi di sini banyak aliran yang ada di tengah masyarakat yang terkadang 

ada perbedaan pendapat tetapi tidak memutuskan tali persaudaraan antar 

sesama masyarakat
4
 

B. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Hidup Serumah 

Dengan Orangtuanya Di Desa Gasang Kecamatan Tulakan 

Kabupaten Pacitan 

Mengenai pengertian perkawinan yang dalam hal ini digunakan 

dalam koteks dasar-dasar perkawinan dalam hal ini dirumuskan sedikit 

berbeda dengan apa yang disepakati dalam undang-undang No. 1 tahun 

                                                           
3
 Ibid 

4
Ibid 
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1974. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan bahwa 

perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 

sangat kuat atau mittsaqangholidhon untuk menaati perimtah Allah SWT 

dan melaksanakanya merupakan ibadah. Kemudian pasal 3 menyebutkan 

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah
5
 

 Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Gasang 

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam hal ekonomi memiliki 

keadaan yang berbeda-beda.ada yang berprofesi sebagai petani, pedagang, 

peternak, pengusaha, buruh maupun merantau.cara berumah tangga pun 

berbeda ada yang sudah mandiri berumah tangga sendiri maupun masih 

tinggal bersama orangtuanya dengan berbagai masalah yang sangat 

beragam dan alasan yang sangat mendasar. sebenarya sebagaimana yang di 

sampaikan Bapak Santo selaku ketua RW Dusun Singkil Desa Gasang 

beliau memberikan keterangan: 

“Dalam pemenuhan hak dan kewajiban bisa saling membantu, 

dalam hal ekonomi memiliki keadaan yang berbeda-beda ada yang 

berprofesi sebagai petani pedagang peternak pengusaha buruh 

maupun merantau, cara berumah tangga pun berbeda ada yang 

sudah mandiri berumah tangga sendiri maupun masih tinggal 

bersama orangtuanya hal tersebut menjadi hal yang sangat umum 

sebagi masyarakat pedesaan apabila seorang anak hidup serumah 

dengan orangtuanya”
6
 

 

 Paparan diatas adalah gambaran umum dari rumah tangga di Desa 

Gasang dan kewajiban suami yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah 

                                                           
5
 Disalin Kompilasi Hukum Islam 

6
Santo, Hasil wawncara, Pacitan, 4 April 2019. 
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keluarga yang masih ikut dengan mertua dan rata-rata suami belum 

memiliki pekerjaan yang tetap dan penghasilanya pun sedikit namun 

sebagai anak atau yang menumpang juga tidak serta merta berangku 

tangan mengharapkan bantuan orangtuanya. 

 Selanjutnya penulis memberikan pertanyaan yang sama kepada 

bapak Heru mengenai pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami yang 

hidup serumah dengan orangtuanya beliau menyatakan praktik pemenuhan 

hak dan kewjiban terhadap keluarganya salah satunya adalah keluarga 

bapak Heru beliau menyatakan: 

“Adakewajiban mengurus orangtuanya untuk merawat orangtuanya 

mengenai kewajibanaya terhadap anggota keluarganya beliau 

menyatakan,  karena di sisi lain memiliki tanggung jawab untuk 

merawat kedua orangtuanaya, hal tersebut mengenai tanggung 

jawabnya untuk pemenuhan hak dan kewajibanya beliau 

menyatakan dirasa cukup karena juga bekerja di salah satu pabrik 

suwasta yang ada di Surabayadan di sisi lain istrinya juga 

menerima apa yang telah di berikan suaminya, dan dari pihak orang 

tua tidak mempermasalahkan karena harapan dari orangtuanaya 

hanya satu ada yang menemani di masa tuanya masalah pemenuhan 

hak dan kewajiban suami dari anaknya fleksibel saja, artinya untuk 

masalah kebutuhan rumah tangga mana yang memiliki dan 

akhirnya apa yang menjadi milik orangtua juga milik anaknaya 

juga
7
” 

 

 Keterangan lain juga disampaikann oleh keluarga bapak Bayu 

mengenai hak dan kewajibanya berbeda dengan keluarga bapak Bayu yang 

sama-sama tinggal bersama mertuanya mereka berpendapat bahwa ada 

kewajiban mengurus orangtuanya. Namun beliau tidak berpangku tangan 

mengenai hal ini yaitu: 

                                                           
7
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“Juga demikian karena juga menemani orangtuanya yang 

serumah.tetapi masalah pemenuhan hak dan kewajiban secara lahir 

di anggap semakin banyak walaupun keduanya bekerja dan mereka 

masih bersyukur karena masih bisa memenuhi tanggung jawabnya.  

meskipun kebutuhan sehari-hari semakin meningkat karena hidup 

di Desa lebih murah dibanding hidup di perkotaan karena masih 

lebih murah dan terjangkau, sementara tanggapan dari 

orangtuanaya mereka bersyukur ada yang menemaninya bisa 

dikatakan sebagai gantinya terkadang memberi tambahan uang 

belanja yang diberikan kepada anaknya karena mereka berpendapat 

kebutuhan yang semakin meningkat dan sulitnya pekerjaan yang di 

dapat di pedesaan ujarnya
8
 

 

 Dapat penulis gambarkanberdasarkan keterangan bapak Heru dan 

bapak Bayu ada persamaan pendapat karena berkewajiban mengurus 

kedua orangtuanya karena merupakan suatu hal yang wajib seorang anak 

mengurus orangtuanya mengenai hak dan kewajiban sebagai kepala 

keluarga disini tidak melepaskan tanggung jawabnya dan suatu hal yang 

lumrah apabila seorang anak serumah dengan orang tuanya karena 

beberapa faktor salah satunya adalah keadaan ekonomi dan kemauan 

orangtua untuk membatu anaknya dan  membimbing anaknya. 

 Berbeda lagi dengan keluarga bapak joko di perjalanan rumah 

tangganya awalnyaberjalan sengan sewajarnya saja seperti keluarga pada 

umumnya, namun ketika pernikahan berjalan dua tahun, Seperti yang 

disampaikan oleh bapak Joko beliau mengatakan tentang keadaan rumah 

tangganya: 

“Mulai ada perselisihan  antara mertua yang terlalu ikut campur 

dalam rumah tangga anaknya yang terlalu memberi tekanan 

mengenai pemenuhan hak dan kewajiban yang dipikul oleh 

anaknya mengenai sandang pangan maupun papan, dan tekanan itu 

                                                           
8
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terus terjadi dan tidak ada jalan keluarnya, padahal mereka berniat 

mengurusi orangtuanya sebagai bentuk rasa hormat kepada 

orangtuanya. Namun karena kejadian tersebut anaknya 

memutuskan pergi dari rumah dan menjalani kehidupan yang 

mandiri tanpa tekanan dari orangtuamya dan sekarang terbukti 

mampu menghidupi keluarganya dengan layak, hal ini karena 

maksud dari orangtuanya yang sebenarya baik karena mengajarkan 

sebuah kemandirian kepada anaknya namun Karen terlalu banyak 

tekanan seakan-akan menafsirkan bahwa seorang anak tidak 

mampu menafkahi keluarganya secara mandiri, dan pada posisi ini 

sebenarnya masih dalam proses adaptasi karena mempunyai 

tanggung jawab baru sebagai kepala rumah tangga. Seharusnya 

peran orang tua adalah berfungsi membimbing keluarga anaknya, 

bukan malah member tekanan kepada anaknya yang baru mejalani 

proses terbesar dalam keluarganya”
9
 

Sebenarnya maksud orang tua mengenai keluarga yang serumah 

dengan orangtuanya tesebut seperti yang disampaikan oleh bapak Marsudi 

(50 Tahun) beliau berharap anaknya bisa hidup mandiri dan memenuhi 

kebutuhan sendiri namun, disisi lain karena mempunyai tanggung jawab 

mengurus orangtuanya yaitu: 

 “Punya pendapat sendiri mengenai hal ini apabila orangtua diluar 

sana berharap anaknya bisa hidup mandiri memenuhi kebutuhan 

sendiri, namum bapak Marsudi mempunyai pendapat lain yaitu 

untuk serumah dengan beliau dengan harapan ada yang 

mengurusnya dan semuanaya pada akirnya juga diberikan pada 

anaknya”
10

 

Pendapat lain  menyatakan bahwa kewjiban orangtua adalah 

membimbing mengingatkan dan sampai kapanpun anak merupakan 

tanggung jawab orangtua dan di Desa Gasang ini apabila seorang anak 

yang baru menikah hidup serumah dengan orangtuanya merupakan hal 

                                                           
9
Joko, Hasil wawncara, Pacitan. 16 januari 2019 
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Marsudi, Hasil wawncara, Pacitan. 16 Januari 2019 
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yang sangat wajar seperti yang disampaikan oleh Bapak Katman (umur 70 

Tahun)  sebagai tokoh masyarakatbeliau menyampaikan: 

“Anak mendapatkan bimbingan dari orangtuanya kepada anakya, 

dan tidak didapat pada anak yang tidak serumah orangtuanya dan 

seharusnya anak menyadari hal demikiankarena dapat memicu 

kesalah fahaman dan diharapkan anak dan orangtua saling 

mengerti untuk menjaga keharmonisan rumah tangga”
11

 

Peran orang tua dalam keharmonisanpernikahan sangatlah banyak 

seperti seorangibu membelajari anaknya untuk melayani suami dengan 

baik, dalam artianmemasak dan mengurus semua keperluan rumah 

tangga.Tidak hanya itu,seorang orang tua juga dapat menjadi penengah 

diantara keduanya ketikaada perselisihan.Banyak faktor yang terjadi tidak 

harmonisnya dalam keluarga, Pada masausia perkawinan setelah tiga tahun 

keatas, persoalan rumah tangga yangsebenarnya baru akan muncul. 

Misalnya ketidak setaraan kedua pasangan,keluarnya sifat-sifat yang tidak 

dikehendaki dari pasangannya, hadirnya orangketiga, dan memburuknya 

kondisi perekonomian dan masih banyak lagi hal-halyang dapat 

menghalangi terciptanya keharmonisan keluarga. Selnjutnya penulis 

mengajukan pertayaan yangsama kepada mertua dari Bapak Bayu yaitu 

bapak Parni tentang pendapatnya mengenai anak yang hidup serumah 

dengan orangtuanya, beliau menyampaikan: 

“Masalah hak dan kewajiban antara suami istri, di dalam rumah 

tangga seharusnya saling membantu menjalakan tugas pokok 

sebagai seorang suami dan istri salingmengingatkan dan saling 

rendah hati apabila terjadi konflik di dalam rumah tangga mengenai 

ekonomi seorang istri harus menerima apa yang telah diberikan 
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suami dan orangtua pun juga membantu semampunya dengan 

harapan keluarga tersebut bahagia  dan tentram hidupnya”
12

 

Adapun ibu Ratmi menyatakan dalam hal kepemimpinan suami 

dalam rumh tangga adalah: 

“Alhamdullilah mas selama ini suami saya selalu mengingatkan 

saya memberi nasihat yang baik ya seperti mengajak melakukan 

ibadah shalat lima waktu dan selalu memberikan nasihat dan 

pokoknya saling mengingatkan lah mas”
13

 

 

Sedangkan Ibu Sulistiani berpendapat mengenai kepemimpinan 

dalam rumah tangga yaitu:  

“Masalah tanggung jawab dalam keluarga kepemimpinan sangalah 

tegas dalam membimbing keluarganya, untuk pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari ada lah mas penghasilan namun masalahnya 

adalah kita serumah dengan orangtua sangatlah sungkan masih 

numpang dan sudah mengurus keluarga masing-masing”
14

 

 

Diantara wawancara yang sudah saya lakukan, ada yang 

berpendapat bahwa pernikahan yang serumah dengan orangtua berdampak 

positif diantaranya disampaikan oleh bapak Misman sebagai tokoh 

masyarakat menyatakan: 

  “Sebenarnya anak yang baru menikah hidup serumah dengan 

orangtuanya adalah sangat umum terjadi dan yang menyiapkan 

tempar tinggal sendiri adalah orangtua yang di siapkan untuk 

anaknyadan satu hal lagi apabila serumah dengan orangtuanya 

adalah orangtua dapat membimbing anaknya dalam menjalankan 

tugas pokok sebagai kepala rumah tangga
15

 

 

                                                           
12

Parni, Hasil wawncara, Pacitan. 25 Januari 2019 
13

Ratmi, Hasil Wawancara, Pacitan, 26 Januari 2019 
14

Sulistiani, Hasil wawancara, Pacitan. 28 Januari 2019 
15

MismanHasil wawancara, Pacitan. 28 Januari 2019 
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Keterangan tersebut juga dipertegas oleh bapakSaijan selaku 

mertua yang serumah dengan anaknya yaitu: 

“Dampak positif saya serumah dengan anak saya mas saya dalam 

kehidupan sehari-hari selalu menjaga ucapan saya agar tidak 

mudah menyinggung anak saya danlebih menjaga perasaan anak 

saya dan tidak menutut anak saya untuk selalu membantu saya 

karena juga memiliki tanggung jawab masing”
16

 

  

 Dari beberapa wawancara di atas dapat penulis gambarkan bahwa 

pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami yang serumah dengan 

orangntuanyaberagam dan memiliki latar belakang yang sangat berbeda 

dari keluarga satu dengan yang lainya.Ada yang berpendapat serumah 

dengan otangtua karena memeiliki tanggung jawab mengyrus orangtuanya 

dan ada pula yang beralasan seruamah dengan orangtuanya adalah sebuah 

anjutan karena oragtua dapat membimbing agar lebih baik namun disisi 

lain ada orangtua yang tidak menghendaki serumah dengan orang tuanya 

dengan alasan agar anaknya lebih mandiri 

C. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Istri Yang Hidup Serumah Dengan 

Orangtuanya Di Desa Gasang Kecamatan Tulakan Kabupaten 

Pacitan 

Allah SWT. Menciptakan manusia berpasang-pasangan.Secara 

naluri kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan keduanya saling 

membutuhkan.Naluri saling membutuhkan itu merupakan hal yang wajar 

dan harus didukung oleh keluarganya agar mereka mampu membangun 

rumah tangga sesuai dengan petunjuk-petunjuk syari’at agama 
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Islam.Setelah keluarga baru telah dibangun, yang mana itu ditandai dengan 

adanya pernikahan (terjadinya ijab Kabul) maka serta merta peran sebagai 

suami dan istri telah dimulai.Seorang istri harus memposisikan diri sebagai 

seorang istri dari suaminya yang memiliki hak dan juga kewajiban, 

begitupun sebaliknya. 

 Jika keduanya menyadari posisi dan peran masing-masing maka 

rumah tangga akan berjalan harmonishak yang diperoleh suami seimbang 

dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang 

diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, 

demikian juga hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang 

dipikulnya. Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan haknya 

adalah kewajibannya dan dilarang untuk menyalahgunakan haknya.Istri 

adalah sebagai ibu rumah tangga maka tugas utama adalah melayani suami 

dan mengatur kebutuhan hidup sehari-hari, karena isteri adalah pengemudi 

dan pengendali belanja sehari-hari.Untuk mengetahui tentang bagaimana 

pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap suami yang serumah dengan 

orangtuanya
17

.penulis bertanya kepada orangtua yaitu Bapak Sumarno 

tentang bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban istri yang serumah 

dengan orangtuanya yang berada di Desa Gasang Kecamat Tulakan 

Kabupaten Pacitan menyatakan: 

“Sebenarnya yang berkewajiban menafkahi istri adalah suami saya 

walaupun suami serumah dengan orangtuanya atau mertua saya, 

suamitidak lepas tanggung jawab dan walaupun pekerjaan suami 

                                                           
17

 Muhammad Zuhaily, Fiqih Munakahat (Muhammad Kholison), (Surabaya: Imtiyaz, 

2013). 
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tidak menetap dan hanya srabutan untuk pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari”
18

 

 

 Adapun ibu Sital  menyatakan dalam hal pemenuhan  hak dan 

kewajiban dan pengambilan keputusan adalah: 

“Masalah pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan suami 

termasuk pengambilan keputusan dilakukan masing-masing.orang 

tua hanya mengarahkan apa-apa yang akan dijalani anaknya, 

namun saya sebagai anak selalu meminta arahan kepada orangtua 

agar keputusan-keputusan yang saya ambil tidak salah langkah 

kedepanya”
19

 

  

Sedangkan ibu Painem selaku orangtua berpendapat masalah hak 

dan kewajiban anaknya yaitu: 

“Masalah pemenuhan hak dan kewajiban walaupun sudah bekerja 

namun saya masih membantu dalam pemenuhan hak dan 

kewajiban anak saya mas saya yang memberi uang saku kepada 

cucu-cucu saya karena dari kecil ikut dengan saya dan saya yang 

membesarkanya walaupun setiap bulanya mendapatkan kiriman 

dari orangtuanya yang sedang bekerja namun hal itu tidgak 

mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan sebenarnya juga kasihan 

sama anak-anaknya yang masih memerlukan kasih sayang 

orangtuanya”
20

 

  

Adapun Ibu Endang menyatakan dalam hal pemenuhan hak dan 

kewajiban istri terhadap suami adalah:  

“Saya juga selau menjalankan kewajiban saya mas seperti ibu 

rumah tangga seperti yang lainya mengurus rumah tangga mas 

walaupun masih numpang dengan orangtu saya selau  menyiapka 

kebutuhan suami ketika dirumah dan mengurus anak-anak juga 

karena saya juga memiliki dapur sendiri dan pisah dengan mertua 

saya tujuanya apa mas saya ingin belajar mandiri dalam hal 

berumah tangga”
21
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20
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  Sedangkan Ibu Katmi berpendapat mengenai pengmbilan 

keputusan keluarga yang serumah dengan orangtuanya yaitu: 

“Masalah pengambilan keputusan keluarga kami tidak selau 

mengandalakan orangtua mas ada juga kami yang meminta 

pertimbangan orangtua dengan alasan kami memiliki keluarga 

masing masing”
22

 

 

  Juga dipertegas oleh ibu Tukiah bahwa tentang pengambilan 

keputusan keluarga adalah: 

“Mengenai kewajiban saya sebagai istri sering di ingatkan dan di 

arahkan orangtua tentang bagaimana mengurus rumah tangga dan 

menghormati suami dan melayani suami”
23

 

 

Adapun Bapak Saijan menyatakan dalam hal penyelesaian konflik 

dalam keluarga Bapak Saijan menyatakan 

“Selaku orangtua saya sebagai orangtua harus menjadi penegah 

konflik yang ada di dalam keluarga ini dan saya masih 

berkewajiban  membimbing anak anak saya”
24

 

 

 Sedangkan ibu Winarti selaku istri apabila ada konfik dalam 

keluarga beliau menyatakan: 

“Apabila di dalam keluarga ada masalah dan posisi salah adalah 

saya selaku istri wajib menghormaati suami dan kalau suami yang 

salah saya berhak untuk mengingatkaanya”
25

 

  

  Diantara wawancara yang sudah saya lakukan ada yang 

berpendapat bahwa pernikahan berdampak positif dan negatif di dalam 

masyarakat diantaranya disampaikan oleh Bapak Juarni selaku keteua RT 

setempat mngenai hal tersebut beliau menyatakan: 
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“Masalah pemenuhan hak dan kewjiban istri secara umum sudah  

terpenuhi yaitu mengenai saandang, pangan dan papan namun 

mengenai masalah papan atau tempat tinggal sebagian memeang 

ada kesepakatan antara mertua dan anaknya”
26

 

 

  Adapun bapak sumarno menyatakan mengenai dampak positif dan 

negatif mengenai keluarga yang hidup serumah dengan orangtuanya dan  hal 

tesebut tidak dirasakan oleh keluarga seperti umumnya yaitu: 

“Disini ada dua sudut pandang mas ada dampak positif dan 

negatifnya dampak positfnya adalah orang tua dapat membimbing 

anak anaknya dalam menjalankan hak dan kewajibanya  

fatornegatifnya adalah anak belum mampu berumah tangga sendiri 

dikarenakan banyaknya pernikahan di bawah umur oleh karena itu 

sebagian kewajibanya di arahkan pada orang tua
27

” 

  

  Dari sini penulis gambarkan bahwa praktik pemenuhan hak dan 

kewajiban antara suami dan istri yang hidup serumah dengan orangtuanya di 

Desa Gasang merupakan hal yang sangat umum terjadi, namun di lain hal 

masih banyak  yang perlu dipersiapkan oleh seorang pegantin, karena 

pernikahan merupakan suatu yang sangat penting dan perlu persiapan yang 

sangat matang. danpemahaman masyarakat mengenai pentingnya 

pernikahan, untuk mengurangi suami istri yang serumah dengan 

orangtuanya, karena pada hakikatnya seorang suami istri ingin hidup 

mandiri dan mencapai sebuah kebahagiaan sakinah mawaddah dan rahmah 
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 Juarni, Hasil Wawancara, Pacitan, 28 Februari 2019 
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BAB IV 

ANALISIS KHI TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI 

YANG HIDUP SERUMAH DENGAN ORANGTUANYA DI DESA 

GASANG KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN 

A. Analisis KHI (Kompiiasi Hukum Islam) Terhadap Hak Dan 

Kewajban Suami Yang Hidup Serumah   Dengan Orangtuanya Di 

Desa Gasang Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan 

Perkawinan merupakan suatu yang sangat urgen bagi kehidupan 

manusia, individu maupun sosial.Dengan perkawinan yang sah, hal 

tersebut hubungan antara laki-laki dan permpuan menjadi terhormat sesuai 

dengan kedudukan manusia yang terhormat. Oleh karena itu sangat 

relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan sangat teliti dan 

terperinci, untuk membuat manusia agar terhormat dan sangat mulia di 

tengah makluk Allah SWT yang lain
1
, hukum perkawinan menjadi sangat 

penting di dalam Islam. 

Sebab di dalamnya mengatur tata cara hidup berkeluarga yang 

merupakan inti kehidupan dalam masyarakat sejalan dengan kehidupan 

manusia sebagai makhluk yang mulia. Perkawinan  merupakan perjanjian 

yang sangat suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan
2
. Adanya perjanjian disini menunjukan kesengajaan 

dari suatu perkawinan yang dilandasi dengan ketentuan ketentuan agama,  

                                                           
1
 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam,  (Yokyakarta:UII Press, 1999), 122. 

2
 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Yogyakata; UII Press, 1986),  47. 
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Disamping itu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah 

dan rahmah. hak dan kewajiban dalam keluarga muncul akibat perjanjian 

seorang laki-laki dan perempuan, yang menjadi suami memperoleh hak 

suami dalam keluarga, begitupun seorang perempuan memperoleh hak 

sebagai seorang istri, disamping itu keduanya mempunyai kewajiban yang 

seimbang dan harus setara. Walaupun disadari ada sedikit perbedaan 

suami istri mempunyai peranaan masing-masing.
3
Suami istri harus 

memahami hak dan kewajibanya sebagai upaya membangun sebuah 

keluarga.Kewjiban tersebut harus dimakanai sebagai timbal balik bahwa 

yang menjadi kewajiban suami menjadi hak istri begitupun sebaliknya 

semua ini bertujuan untuk membagun keluarga yang tentram dan 

harmonis. 

Islam mengatur prinsip adil dalam membangun sebuah keluarga, 

yang berarti fungsi-fungsi keluarga harus diletakan secara memadai dan 

fungsi utama dalam keluarga yang paling penting adalah meletakan fungsi 

keagamaan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga yang sukses dan 

bahagia dalam suatu perkawinan yang tidak diikuti untuk saling 

memahami hak dan kewajiban masing- masing, hal itu dikahawatirkan 

akan menimbulkan masalah dalam megarungi bahtera rumah tangga 

dimungkinkan akan banyak rintangan dalam mencapai tujuan perkawinan 

yang di harapkan. Bahkan retaknya sebuah keluarga akan terbuka lebar, 

keluarga merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat keberadaaan 

                                                           
3
 Masdar F. Mas’udi, Islam DanHak-Hak Reproduksi Perempuan,(Bandung:Bumi 
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keluarga tentu akan membawa pengaruh di dalam bermaasyarakat oleh 

karena itu suami istri memikul kewajiban yang sangat luhur untuk 

menciptakan suatu rumah tangga  yang menjadi dasar dalam masyarakat
4
. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai hak dan 

kewajiban suami salah satunya megenai hal nafkah untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga.Keberadaan nafkah tentunya sangat penting untuk 

membangun keluarga, keberadaan nafkah tentunya sangat penting jika 

nafkah dalam keluarga tidak terpenuhi maka menibukan ketidakhrmonisan 

dalam keluarga konsep harata bersama juga diakui dalam KHI (Kompilasi 

Hukum Islam) hal ini menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara 

suami dan istri
5
. 

Tentang hal ini Bapak Santo sebaagai salah satu tokoh masyarakat 

sebagai ketua RW (rukun warga) mengatakan dalam pemenuhan hak dan 

kewajiban bisa saling membantu Dalamhal ekonomi memiliki peran yang 

berbeda-beda ada yang berprofesi sebagai petani pedagang peternak 

pengusaha buruh maupun merantau, cara berumah tangga pun berbeda ada 

yang sudah mandiri berumah tangga sendiri maupun masih tinggal 

bersama orangtuanya hal tersebut menjadi hal yang sangat umum sebagi 

masyarakat pedesaan apabila seorang anak hidup serumah dengan 

orangtuanya.
6
 

                                                           
4
Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Cet. Ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 

1996), 31. 
5
 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Depok: Rajawali Press, 2017). 

6
Santo, Hasil Wawncara 4 Juni 2019. 



73 
 

 

Penjelasan yang hampir sama juga disampaikan mengenai hal ini 

oleh bapak Marsudi selaku 0rangtua ataupun mertua punya pendapat 

sendiri mengenai hal ini apabila orangtua diluar sana berharap anaknya 

bisa hidup mandiri memenuhi kebutuhan sendiri
7
 namum Bapak Parni 

mempunyai pendapat lain yaitu untuk serumah dengan beliau dengan 

harapan ada yang mengurusnya dan semuanaya pada akirnya juga 

diberikan pada anaknya
8
 

Sedangkan bapak Bayu berpendapat mengenai hak dan 

kewajibanya, berbeda dengan keluarga bapak Bayu yang sama-sama 

tinggal bersama mertuanya berpendapat juga demikian, karena juga 

menemani orangtuanya yang serumah.tetapi masalah pemenuhan hak dan 

kewajiban secara lahir di anggap semakin banyak walaupun keduanya 

bekerja dan mereka masih bersyukur karena masih bisa memenuhi 

tanggung jawabnya.  meskipun kebutuhan sehari-hari semakin meningkat 

karena hidup di desa lebih murah dibanding hidup di perkotaan karena 

masih lebih murah dan terjangkau, sementara tanggapan dari orangtuanaya 

mereka bersyukur ada yang menemaninya bisa dikatakan sebagai gantinya 

terkadang memberi tambahan uang belanja yang diberikan kepada 

anaknya karena mereka berpendapat kebutuhan yang semakin meningkat 

dan sulitnya pekerjaan yang di dapat di pedesaan ujarnya
9
 

                                                           
7
 Marsudi, Hasil Wawancara, Pacitan.  4 Juni 2019 

 
8
 Parni, Hasil Wawancara, Pacitan, 4 Juni 2019. 

9
Bayu, Hasil Wawancara, Pacitan. 7 Desember 2018. 
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Namun berbeda dengan keluarga Bapak Joko perjalanan rumah 

tangganaya awalnya berjalan dengan sewajarnya saja seperti keluarga pada 

umumnya, namun sekitar pernikahan berjalan dua tahun Seperti yang 

disampaikan oleh bapak joko beliau mengatakan tentang keadaan rumah 

tangganya mulai ada perselisihan  antara mertua yang terlalu ikut campur 

dalam rumah tangga anaknya yang terlalu memberi tekanan mengenai 

pemenuhan hak dan kewajiban yang dipikul oleh anaknya mengenai 

sandang pangan maupun papan, dan tekanan itu terus terjadi dan tidak ada 

jalan keluarnya, padahal mereka berniat mengurusi orangtuanya sebagai 

bentuk rasa hormat kepada orangtuanya. Namun karena kejadian tersebut 

anaknya memutuskan pergi dari rumah dan menjalani kehidupan yang 

mandiri tanpa tekanan dari  orangtuamya dan sekarang terbukti mampu 

menghidupi keluarganya dengan layak
10

.  

 Juga dipertegas oleh Ibu Sulistiani mengenai pemenuhan hak dan 

kewajiban suami terhadap istri menyatakan masalah tanggung jawab 

dalam keluarga kepemimpinan sangalah tegas dalam membimbing 

keluarganya, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari cukup mas 

penghasilan namun masalahnya adalah kita serumah dengan orangtua 

sangatlah sungkan masih numpang dan sudah mengurus keluarga masing-

masing.
11

 

Berdasarkan analisis di atas apabila di kaitkan dengan KHI 

(kompilasi hukum Islam) yaitu Impres No. 1/1991, bab VI pasal 77-78 

                                                           
10

Joko.Hasil Wawancara, Pacitan. 16  Januari 2019 
11

 Sulistiani, Hasil Wawncara, Pacitan, 4 Juni 2019 
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telah menjelaskan relasi kedudukan suami istri yang penjelasanya tediri 

dari beberapa bagian yaitu: 

1. Bagian kesatu menjelaskan  tentang kewajiban bersama suami istri, 

artinya sesuatu yang harus dikerjakan bersama-sama oleh suami istri 

hal ini dijelaskan dalam pasal 77 ayat (1-4) antara lain 

a. Memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga 

yang sakinah mawaddah dan rahmah yaitu menjadi sendi dasar 

yaitu menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat, pasal 77 ayat 1 

hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yakni membentuk 

keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir batin, setelah terbentu 

melalui akad pernikahan, misalnya keluarga tersebut dibangun 

melalui pilar kesetiaan, kebersamaan dan kasih sayang dan saling 

bekerjasama demi mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan 

agama Islam. 

b. Saling cinta mrncintai, hormat menghormati, memberi bantuan 

antara yang satu kepada orang lain pasal 77 ayat 2, dasar dari 

semua ini adalah adanya perasaan yang membawa hati untuk saling 

mencintai dan mengasihi sehingga ada pengorbanan secara lahir 

dan batin yang diwujudkan melalui bantuan sepirituak dan materil 

c. Memilik kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak 

mereka baik secaara jasmani maupun rohani dan kecerdasan 

pendidikan maupun agamanya pasal 77 ayat 3, kewajiban suami 
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istri ini berlangsung sampai anak berusia dewasa (umur 21 tahun) 

atau telah menikah 

d. Suami istri wajib memelihara kehormatan pasal 77 ayat 4 maksud 

wajib menjaga kehormatan adalah hal ini sesuai dengan Al Quran 

surat Al-Baqarah ayat 87 yang artinya kamu perempuan adaah 

pakaian dari mereka (laki-laki) dan kamu laki-laki adalah pakaian 

bagi(perempuan) jadi pasangan suami istri di ibaratkan sebagai 

pakaian maksudnya untuk menutupi karakter masing-masing dan 

menjaga kehormatanya dan berprilaku baik di hadapan pasangan 

maupun ketika pasangan tidak ada 

e. Menetukan tempat kediaman bersama pasal 78 ayat 2 kewajiban  

seorang suami adalah menyiapkan tempat kediaman bersama, 

namun keberadaan tentang tempat tinggal bersaama tersebut 

ditentukan secara bersana-sama karena hal tersebut sangat penting 

dan berhubungan dengan kebutuhan pokok serta dapat 

mempengaruhi keadaan rumah tangga 

2. Bagian kedua menjelaskan kedudukan suami istri dalam kehidupan 

rumah tangga dimana hak dan kedudukanya adalah seimbang atau 

setara, masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hokum 

asalkan tidak merugikan yang lain, hal ini sesuai dengan prinsip dasar 

atau prinsip-prinsip perkawinan yang menjelaskan bahwa kedudukan 

suami istri adalah seimbang Undang-Undanng membagi pekerjaan 

masing-masing, yaitu suami sebagai kepala keluarga dan isri sebagai 
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ibu rumah tangga bagaimana dengan istri yang bekerja membantu 

suaminya dalam pemenuhan nafakah keluaraga dari penjelasan 

undang-undang boleh asalkan sesuai dengan sayarat yang di tentukan 

oleh hokum Islam dan demi kemaslahatan kehidupan rumah tangga 

asalkan tugas tugas pokok tidak terganggu 
12

 

Maka terkait dengan analisis KHI (Kompiiasi Hukum Islam) 

terhadap hak dan kewajban suami yang hidup serumah dengan 

orangtuanya di Desa Gasang Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan 

adalah sah, karena pada prakteknya sudah memenuhi tujuan maupun 

prinsip, asas pernikahan mengenai hak-hak dan kewajiban soeorang suami 

kepada istri secara hukum Islam, walaupun serumah dengan orangtuanya 

seorang suami tidak melalaikan kewajibanya sebagai seorang kepala 

rumah tangga yaitu mengenai ketentuan- ketentuan dalam pasal yang 

tercantum di atas. 

Mengenai seorang anak yang serumah dengan orang tuanaya itu 

karena secara umum memiliki kewajiban mengurus orangtuanya maka 

secara tidak langsung serumah dengan orangtuanya dikarenakan ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang serumah dengan 

orangtuanya salain factor di atas nampaknya sudah menjadi kebiasaan 

dalam masyarakat mengenai hal ini, seotang yang baru menikah 

kebutuhan- kebutuhan masih dicukupi orangtuanya salah satunya adalah 

mengenai tempat tinggal, karena bertujuan agar dekat dengan orangtuanya. 
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 Disalin Dari Kompilasi Hukum Islam 
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Faktor yang lainya juga ada dampak positif apabila seseorang 

serumah dengan orangtuanya adalah orangtua dapat menjadi pembimbing 

di dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang tidak di dapatkan pada 

orang yang berpisah dengan orangtuanya Karena orangtua sejatinya lebih 

berpengalama dalam hal tersebut. Selain itu juga dalam mengarungi 

bahtera rumah tangga  tidak mungkin tidak terjadi perselisihan dalam 

keluaarga di sini orangtua juga dapat menjadi penengah yang adil dari 

permmasalahan tersebut, namun juga ada sisi negatifnya terkadang 

orangtua terlalu mencampuri terlalu dalam kepada urusan rumah tangga 

anaknya, seharusnya saling meghargai menghormati antara orangtua dan 

anaknya. 

 Menurut penulis hal seperti ini tidak\mengubah keabsahan dan 

sayarat-syarat yang di tentukan dalam agama Islam karena hal ini tidak 

termasuk dalam hal yang menjadikan sah atau tidaknya sebuah akad 

pernikahan masalah tempat kediaman  dipertegas juga dalam pasal 78 ayat 

2 Menetukan tempat kediaman bersama, kewajiban  seorang suami adalah 

menyiapkan tempat kediaman bersama, namun keberadaan tentang tempat 

tinggal bersaama tersebut ditentukan secara bersana-sama karena hal 

tersebut sangat penting dan berhubungan dengan kebutuhan pokok serta 

dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, oleh karenanya harus melalui 

proses yang sangat lama karenanya kejadian di atas sangatlah lazim dan 

sah saja, hal tersebut juga di tegaskan di atas  yaitu suami sebagai kepala 

rumah tangga istri sebagai ibu rumah tangga bagaimana dengan istri yang 



79 
 

 

bekerja membantu suaminya dalam pemenuhan nafakah keluaraga dari 

penjelasan undang-undang boleh asalkan sesuai dengan sayarat yang di 

tentukan oleh hukum Islam dan demi kemaslahatan kehidupan rumah 

tangga asalkan tugas tugas pokok tidak terganggu 

Diperjelas lagi sesuai dengan kewajiban  suami terhadap istri pasal 

80 ayat 1 sampai dengan ayat 2 serta dijelaskan juga pada pasal 79 KHI 

(Kompilasi Hukum Islam) ayat 3 ayat 4, mengenai hal tempat tinggal juga 

dipertegas  dalam pasal 80 ayat 4 Melengkapi tempat kediaman sesuai 

dengan kemampuanya serta disesuaikan dengan lingkungan tempat 

tinggalnya baik berupa alat perlengkapan mupun alat penunjang lainya 

misalnya alat dapur, mebelair, peralatan mandi, alat beribadah dan yang 

lainya yang sebelumnya sudah di pertegas dalam pasal 80 ayat 1 yaitu 

menyediakan kediaman bagi istri dan anak anaknya atau bekas istri yang 

masih dalam masa iddah apabila terjadi perceraian tetapi menyediaka atau 

menyelegarakan kediaman atau rumah tempat berkumpulnya keluarga 

mengapa Undang-Undang mengatakan demikian karena masalah 

kediaman memerlukan biaya yang sangat besar untuk mencukupinya 

memerlukan penggumpulan dana yang sangar besar supaya mampu 

memebelinya
13

 

Alangkah besar kekuasaan dan tanggung jawab yang dilimpahkan 

oleh Allah dan rasullnya kepada para suami oleh karena itu para suami di 

tuntut memiliki sifat mulia sebagai seorang pemimpin diantaranya harus 

                                                           
13

Disalin Dari Kompilasi Hukum Islam. 



80 
 

 

memberikan contoh teladan, mampu mendorong untuk maju serta mampu 

mengendalikan orang yang di pimpinya demi kemaslahatan rumah tangga 

di dunia maupun di ahirat, alangkah bahagianya suatu rumah tangga 

apabila kerukunan semua anggota keluarga bisa terwujud dan untuk 

mewujudkan itu tergantung dari kepemimpinan suami dan ibu maka 

landasan dari keduanya adalah landasan berfikir ialah rumah tangga 

Rasulullah dimana beliau dapat memimpin Negara dan masyarakatnya 

dengsn sukses    

B. Analisis KHI (Kompiiasi Hukum Islam)  Terhadap Hak Dan 

Kewajiban Istri Yang Hidup Serumah Dengan Orangtuanya di Desa 

Gasang Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan 

Di dalam KHI Impres No. 1/1991 juga menjelaskan tentang kapan  

dimulainya atau kapan hak dan kewajiban suami istri tersebut dilakukan 

Secara keseluruham disebutkan  bahwa dimulainya hak dan kewajiban 

sejak adanya tamkim secara sempurna atau sejak adanya ijab dan qabul 

antara calon suami dan wali perempuan di depan pegawai pencatat nikah 

yang dihadiri calon istri dan saksi seperti yang dijelaskan dalam rukun dan 

syarat perkawinan, dengan demikian apabila calon suami istri sebagai 

pelaku perkawinan sudah sah menurut agama dan Negara maka sejak 

itulah berlaku hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-

masing suami istri, bagian ini menguraikan tentang kewajiban istri 

maksudnya sesuatu yang harus dilakukan istri dalam kehidupan rumnah 

tangga antara lain: 
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1. Berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batasan- batasan yang di 

benarkan oleh hukum islam (KHI pasal 83 ayat 1, berbakti lahir 

maksudnya berbuat baik pada suami dalm bentuk perbuatan nyata, 

sedang berbuat baik secara batin adalah landasan dari berbakti lahir 

artinya perbuatan istri yang merupakan kebaktian secara lahir 

hendaknya dilandasis dengan hati yang ihlas (keihlasan batin) atau 

dapat dikatakan berbakti lahir berhubungan dengan kebutuhan lahir 

dan nyata  sedangkan sedangkan kebaktian batin berupa berhubungan 

dengaan kebutuhan batin yakni hubungan seksual dan kasih sayang. 

2. Menyelegarakan dan melaksanakan atau mengatur keperluan rumah 

tangga  sehari-hari dengan sebaik-baiknya (KHI pasal 83 ayat 2 

seperti membereskan pekerjaan rumah tangga dan menyediakan bahan 

makanan sekaligus makabn untuk keluarga menjaga barang-barang 

rumah tangga dari pencurian dan mengurus anak dan sebagainya.
14

 

Dari paparan di atas diatas dapat di simpulkan bahwasanya 

kepemimpinan keluarga ini di bebankan kepada seorang laki-laki 

sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang tugasnya mengatur rumah 

tangga, sedangkan untuk mencari nafkah dan kebutuhan keluarga adalah 

kewajiban suami, sedangkan Islam tidak melarang seorang istri untuk 

bekerja mencari nafkah dengan syarat memperoleh izin dari suami, juga 

mampu menjaga diri dari kehormatan dan serta tidak melalikan 

kewajibanya sebagai ibu rumah tangga. 
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Disalin DariKompilasi Hukum Islam. 
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Kondisi masing-masing rumah tangga masing-masing memang 

berbeda normalnya.Seorang suami menjadi kepala rumah tangga yang 

disegani.Dan bertanggung jawab terhadap sesuatu yang terjadi di rumah 

tangga itu trmasuk memberikan nafkah yang memadai, memberikan 

nafkah kepada keluarga yang normal suami bekerja dan berprnghasilan 

cukup untuk menghidupi keluarganya. 

Namun demikian tidak semua rumah tangga berjalan normal, ada 

saja permasalahan yang timbul dengan ketidak normalan itu. Yang normal 

saja sering terjadi masalah apalagi yang tidak norml dianatranya adalah 

suami tidak mencari nafkah bagi keluarganya dia menganggur di rumah 

dan istrinya  sebagai tulang punggung keluarga, apabila suami  tidak 

bekerja istri sebagai pasangan hidupnya dengan sadar menasihatinya tidak 

saja dapur mereka agar tidak mengepul tetapi ini suda dijelaskan dengan 

jelas bahwa salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah yang 

hal tersebut adalah menjadi hak istri. 

Suami juga jangan diberikan menganggur di rumah sedangkan 

nafkah hanya bergantung kepada mertua, jika pendapatan suami itu kecil 

istri dapat membantu, namun pada kenyataanya nanti penghasilan istri 

lebih besar yang terpenting suami tetap bekerja yang cocok dengan 

keahlianya.
15
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 Miftah Faridl, Rumahku Syurgaku: Romantika Dan Solusi Rumah Tangga (Jakarta 

Gema Insan Press 2005). 
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Suami-istri umumnya tinggal bersama orang tuanya setelah 

perkawinan beberapa  hari setelah itu mengajak istrinya pindah yang telah 

dibelinya atau rumah kontrakan hal itu dilakukan karena suami 

berkewajiban memberi tempat tinggal istri, berhak atas hal ini ada 

beberapa alasan suami sebenarnya untuk mengajak pindah rumah: 

1. Suami istri sudah memiliki rumah sendiri 

2. Suami istri ingin membangun keluarganya secara mandiri 

3. Tempar pekerjaan lebih dekat dengan rumah yang di tempati 

4. Tempat tingal yang akan ditempati kondisinya cukup baik dan sehat 

5. Perpisahan yang dilakukan lebih maslahat oleh suami istri 

6. Agar istri tidak selamanya tidak bergantung kepada orangtuanya 

7. Tidak ada ikut campur pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga 

8. Suami akan lebih bebas mnenetukan masa depan rumah tangganya
16

 

Keterangan diatas menyimpulkan bahwa memberi tempat tinggal 

kepada anak istri adalah kewajiban suami namun seperti keterangan di atas 

mengenai tempat tinggal menjadi kewajibam bersama dan memerlukan 

waktu yamng lama untuk mempersiapkan hal tersebut dan memerlukan 

biaya tidak sedikit, namun secara hukum Islam tidak mengatur secara 

tegas  apakah tempat tinggal harus disediakan oleh suami sendiri atau 

menumpang dengan orangtuanya, bukan merupakan kemauan sendiri 

karena sang suami belum mampu menyediakan rumah tinggal namu dari 

orang tua sendiri yang menginginkan anaknya tetap tinggaal jadi satu 
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 Beni Amad Sabeni, Fikih Munakahad 2 (Bandung, Pustaka Setia,2001). 
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dengan orangtuanya walaupun anaknya sudah berumah tangga sehingga 

alangkah baiknya seorang suami menyiapkan rumah tinggal sendiri suami 

dapat membimbing istrinya kadang kslsusds mertua dirumah agak rikuh 

mengarahkan istrinya, istri juga mudah mengingatkan suami karena 

serumah dengan orangtuanya dan kewibawaan suami akan luntur apabila 

hal tersebut terjadi. 

Sedangkan kewajiban istri yang ikut dengan mertuanya tidak jauh 

berbeda dengan suami yang mandiri kecuali dengan pemberian rumah 

tinggal untuk istrinya dan anak-anaknya karena masih ikut mertua, 

misalnya dalam pemenuhan nafkah  suami tetap bekerja meskipun di bantu 

mertua dikarenakan pekerjaan suami yang tidak menetap kemudian 

kewajiban lain tentang kepempinan suami tidak di lalaikan dari hasi 

keterangan diatas  dengan suami yang ikut mertuanya mnenunjukan suami 

tetap menjalankan kewajibanya.     

 Berdasrkan teori dalam memahami ketentuan nas dan 

KHI(Kompilasi Hukum Islam) pemikiran yang dituju penulis mengarah 

pada pola hubungan yang berkeadilan dan kesejajaran suami istri, pertama 

hubungan yang berkeadilan antara suami istri mengadung maksud bahwa 

peran masing-masing dalam keluarga disesuaikan dengan kapasitas serta 

kemampuan yang dimilikinya dan peranan sosial  yang dimainkan. Suami 

memiliki tanggung jawab adalah karena perana realita social, kontruksi 

budaya dalam masyarakat kita telah membedakan antara pekerjaan laki-

laki dan perempuan, laki-laki dkontruksikan pada sector publik dan 
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produktif, sedangkan perempuan dikontruksikan disektor domestik dan 

reprodutif.Dengan pola demikian mewajibkan seorang suami memberikan 

hak dan kewajibanya termasuk dalam hak nafkah. 

 Tetapi seperti yang dijelaskan di atas, seorang istri juga berperan 

dalam ekonomi keluarga karena juga dorongan unttuk meningkatkan 

tingkat taraf kehidupan maupun keinginan untuk bekerja, Setiap orang 

tentu mempunyai keinginan untuk melakukan pengembangan diri dan 

aktualisai, hal ini tidak saja berlaku bagi laki-laki tapi juga wanita 

perempuan juga memiliki ruang gerak untuk atualisasi dan pengembangan 

diri 

 Bahkan dalam suatu kasus peran suami digantikan oleh seorang 

istri karena suami mempunyai kterbatasan fisik  akan hal tersebut namun 

keadaan ini telah diatisipasi dengan adanya ketentuan pasal 80 ayat 6 

bahwa istri dapat membebaskan kewajiban atas dirinya dalam hal nafkah 

seperti yang terdapat pada ayat 4, Kedua  prinsip kesejajaran yang 

menuntut kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta  tidak ada 

dominasi dalam keluarga walaupun ada perbedaan peranan dalam 

keluaarga tidak menunjukanadanya dominasi khusus, perbedaan tugas 

dimaksudkan agar suami istri dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan 

baik. 

 Selain itu juga satu sama lain agar tidak berpendirian bahwa hanya 

cukup menunaikan kewajibanya saja tanpa memperhatikan dan membantu 

pihak lain karena perkawinan dalm Islam bukanlah urusan perdata semata 
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tetapi mengandung unsur religiusitas yang penuh dengan prinsip 

kebersamaan demokrasi dan keadilan
17

 

     Selain itu konsep masyarakat muslim terhadap perempuan tidak 

dapat dilepaskan dari khasanah fikih yang selama ini tumbuh dalam 

masyarakat Indonesia daripada itu konsepsi masyarakat islam sendiri 

berkembangseiring berjalanya waktu mengalami evolusi dan semakin 

menyesuaikan ruang dan waktu, terkait hak dan kewajiban suami istri 

setidaknya ada dua pendapat yang mengemuka, pertama  pandangan 

tradisional seperti halnya yang ada di kitab-kitab klasik, sementara 

pandangan kedua yang lebih diwarnai oleh kebutuhan-kebutuhan 

masyarakat yang semakin hari semakin meningkatkan hak perempuan 

 Salah satu konsepsi perempuan yang terkategori dalam pandangan 

teradisional adalah yang diuraikan oleh Imam Nawawi al-Bantani dalam 

kitabnya Uqud al-Ljjayn dalam kitab inidijelaskan secara gamblang 

mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. menurut Nawawi 

kewajiban suami terhadap istri adalah berlaku adail dalam mengatur waktu 

untuk para istri dan memberikan nafkah dan lemah lembut dalamn 

berbicara dengan mereka suami wajib memberikan kasih sayang kepada 

itri, konsepsi ini yang diberikan ini bukan tanpa alasan menurutnya 

kewajiban ini muncul karena suami telah memberikan mahar dan nafkah 

kepada istrinya, perempuan pada hakiakatnya lemah dan butuh 

                                                           
17

 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Kelu arga Indonesia (Jakarta.Sinar Grafika, 2013). 
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perlindungan dan perempuan yanng terlah bersuami telah terkurung dalam 

penjara suami 

 Semntara kewajiban yang dibebankan istri kepada suami adalah 

menaati suami melaksanakan kewajiaban ketika suami tidak ada dirumah 

memelihara kehormatan dan menjaga rahasia dan harta suami sesuai 

dengan ketentuan Allah Swt.
18

 

 Sementara Syyaid Sabiq juga menguraikan tentang hak dan 

kewajiban suami istri yaitu saling memberikan kenikmatan satu sama lain 

dengan pergaulan yang baik, keharaman karena adanya musbabarah, 

adanya hak saling mewarisi, ketetaban nasab bagi anak-anak yang 

selanjutnya adalah pergaulan yang baik.
19

 

 Sementara hak yang melekat pada istri ada dua  yaitu hak yang 

bersifat materi mahar nafkah dan hidup, hak yang bersifat imateri misalnya 

hak untuk mendapat keadilan diantara para istri jika berpoligami atau hak 

istri untuk tidak dipaksa menikah sementara hak suami terhadap istri 

menurutnya adalah ketaatan istri dalam hal yang bukan bermaksiat, 

menjaganya baik dari atau hartanya diberikan senyuman oleh istri  

Selin persepektif di atas ada pula persepektif lain yang diuraikan oleh 

pemikir, yang penulis sebutkan diatas yaitu mecoba dari segi tradisi 

keluarga Islam secara kritis yang dikeluarkan oleh Gender Departemen 

Agama, yaitu Counter Legal Drafting (CLD) KHI sebagai pembanding 

pendapat tradisional tersebut dalam CLD KHI disebutkan bahwa 

                                                           
18

 H. Taufik Kamil, Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam (Jakarta)1991), 76. 
19

 As-Sayyid Sabiq, Fiqhu As-Sunnah Jilid II (kairo: Dar Al-Fath Li Al-I’lam, 2003). 
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kedudukan hak dan kewajiban suami istri adalah setara, baik dalam 

kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat 

suami istri memiliki hak dan kewajiban untuk menegakan kehidupan 

keluarga sakinah yang didasarkan mawaddah, rahmah dan maslahah 

Namun demikian kesetaraan hak dan kewajiban juga tercermin 

dalam hal kelalaian pemenuhan hak, sehingga sebetulnya dalam jalur 

hukum hak mereka masing-masing dapat dipertahankan. Istri dapat 

mengajukan gugatan kepada suami jika haknya tidak terpenuhi baik lahir 

maupun batin  KHI pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa jika suami istri 

melalaikan kewajibanya masing- masing dapat mengajukan gugatan 

kepada Pengadilan agama. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa 

sebenarnya hubungan antara suami istri adalah sederajat dan saling 

melengkapi satu dengan yang lainya kedudukanya memiliki hak dan 

kewajiban bersama hal ini sudah tercantum dalam Islam dan peraturan 

perkawinan yang telah diatur Undang-Undang 
20

 

 

                                                           
20

 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta.Sinar Grafika, 2013). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dari penelitian tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami 

istriyang tinggal bersama orangtuanya yang ada di Desa Gasang 

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Sebenarnya hak dan kewajiban suami isteri yang hidup serumah 

dengan orangtuanya sudah terpenuhi, untuk masalah tempat kediaman  

dipertegas juga dalam pasal 78 ayat 2 Menentukan tempat kediaman 

bersama. Kewajiban seorang suami adalah menyiapkan tempat 

kediaman bersama, namun keberadaan tentang tempat tinggal 

bersaama tersebut ditentukan secara bersana-sama karena hal tersebut 

sangat penting dan berhubungan dengan kebutuhan pokok serta dapat 

mempengaruhi keadaan rumah tangga. 

2. Pemenuhan hak dan kewajiban istri yang hidupserumahdengan 

orantuanya sangatlah umum terjadi, di lain hal orangtua dapat menjadi 

pembimbing rumah tangga anaknya, disisi lain anak memiliki 

kewajiban mengurus orangtuanya namun pernikahan hal yang sangat 

penting dan perlu persiapan yang sangat matang 
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Saran-Saran 

1. Bagipara suami istri supaya memperhatikan kaidah-kaidah maupun 

peraturan yang berlaku agar mencapai tujuan dalam pernikahan yaitu 

sakinah mawaddah dan rahmah agar kehidupan menjadi berkah, sehingga 

dapat merubah status mereka dari tingkat yang rendah menjadi ketingkat 

yang lebih tinggi di hadapan Tuhan Yang Maha Esa 

2. Bagi masyarakat Desa Gasang supaya memahami setiap aturan yang berlaku 

terutama masalah perkawinan dalam Islam karena hal ini sangatlah penting 

sebagai bekal sebelum masuk kedalam pernikahan 

3. Mahasiswa akademisi untuk selalu melakukan penelitian khususnya dalam 

rangka peningkatan pengembangan hukum keluarga Islam yang selalu 

berkembang di tengah-tengah masyarakat dan berguna bagi masyarakat 

pada umumnya 

4. Bagi pemerintah supaya memperhatikan pelayanan publik sebagai pelayan 

masyarakat dan menemukan trobosan baru untuk mengatasi masalah-

masalah pernikahan 
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