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ABSTRAK
Jauharoh Hindun, 2019, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah
Keluarga oleh Istri (Studi Kasus Tenaga Kerja Wanita di Desa Tulung
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo), Skripsi Jurusan Hukum
Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
Pembimbing Shofwatul Aini, M.S.I
Kata Kunci: Nafkah, Istri, TKW
Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya fakta seorang istri yang
bekerja mencari nafkah sebagai TKW di luar negeri di Desa Tulung Kecamatan
Sampung Kabupaten Ponorogo, akibat dari suami yang kurang untuk menafkahi
keluarganya.Dengan istri bekerja sebagai TKW, dari aspek ekomoni memang
terangkat dan meningkatkan taraf hidup bagi keluarganya, dan bisa memperbaiki
masa depan anaknya. Namun dampak negatif juga banyak yang ditimbulkan dari
perginya istri bekerja sebagai TKW.
Menurut hukum Islam, suami wajib memberikan nafkah terhadap istrinya.
Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalahnya dan bertujuan untuk
mengetahui: (1) Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian nafkah keluarga oleh
istri (2) Dampak saat istri bekerja sebagai TKW di Luar Negeri menurut hukum
Islam.
Penelitian ini merupakan lapangan, dan menggunakan metode
kualitatif.Pengumpulan datanya dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis. Analisis data menggunakan
teknik deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif, dan menarik
kesimpulan atau verifikasi.
Dari penelitian ini dihasilkan bahwa: (1) Dari tinjauan hukum Islam, pemberian
nafkah keluarga oleh istri, Banyak perempuan atau istri di Desa Tulung
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo berkedudukansebagai pencari nafkah
dalam keluarga. Menurut hukum Islam pemberian nafkah keluarga oleh istri tetap
diperbolehkan dengan tujuan untuk membantu suami mencari nafkah.(2)
Dampaksaat istri bekerja sebagai TKW di luar negeri yaitu dari dampak positif
dapat meningkatkan pola hidup keluarganya dan juga dapat memberikan masa
depan yang terjamin untuk anak dan keluarganya. Sehingga menurut Hukum
Islam diperbolehkan istri untuk bekerja sebagai TKW di luar negeri.Dan dari
dampak negatif yaitu sering terjadnya pertengkaran dalam keluarga.Menurut
Hukum Islam dampak tersebut tidak diperbolehkan istri untuk bekerja sebagai
TKW.

BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang Masalah
Setiap anggota keluarga mempunyai tugas dan fungsinya masingmasing, dimana wujud keluarga merupakan bentuk organisasi yang
masing-masing anggota keluarga sangat berperan. Memberikan nafkah
adalah wajib bagi seorang suami dan juga seorang istri yang membantu
suami, sehingga mulai saat akad dilangsungkan saat itu juga suami sudah
wajib menafkahi anggota keluarga dan berarti berlakulah akan segala
konsekuensi secara spontan di dalam sebuah keluarga tersebut, dan semua
itu menjadi tanggung jawab seorang suami sebagai kepala rumah tangga di
dalam rumah tersebut.1

ض ُه ْم عَ ل َ ٰى
َّ َ لر َج ا ُل ق َ َّو ا ُم و َن عَ ل َ ى الن ِّ سَ ا ِّء بِّ َم ا ف
َ ْض َل َّللاَّ ُ ب َ ع
ِّ
ٌ ت ق َ ا ن ِّ ت َا
ُ ص ا لِّ َح ا
ت
ٍ ْب َ ع
َّ ض َو ب ِّ َم ا أ َنْ ف َ ق ُوا ِّم ْن أ َ ْم َو ا لِّ ِّه ْم ۚ ف َ ال
َّ ت لِّ لْ غ َ يْ بِّ ب ِّ َم ا َح فِّ ظَ َّللاَّ ُ ۚ َو
ٌ َح ا ف ِّ ظَ ا
الَّل تِّ ي ت َ َخ ا ف ُو َن ن ُشُ وزَ هُ َّن
ض ِّر ب ُو هُ َّن ۚ ف َ إ ِّ ْن
ْ اج ع ِّ َو ا
ُ ف َ ِّع ظُ و هُ َّن َو ا ْه
َ ج ُر و هُ َّن ف ِّي الْ َم
ِّ ض
ً ِّ أ َطَ عْ ن َ كُ ْم ف َ ََّل ت َبْ غ ُوا عَ ل َ يْ ِّه َّن سَ ب
ير ا
ً ِّ يَّل ۚ إ ِّ َّن َّللاَّ َ كَ ا َن عَ لِّ ي ًّا كَ ب
Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang
saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya
tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).Wanita-wanita
yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan
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pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah
mereka.Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.Sesungguhnya Allah Maha
Tinggi lagi Maha Besar.2
Masalah yang dihadapi masyarakat pada saat ini yaitu adanya
kecenderungan dan aktifitas kerja yang terasa semakin kuat, tidak hanya
kaum laki-laki yang bisa bekerja kaum wanita juga bisa mendapatkan
peluang yang bagus untuk bekerja baik di dalam ataupun di luar rumah.
Selama pekerjaan itu dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta
dapat menjaga agamanya serta menghindari dampak-dampak negatif dari
pekerjaan tersebut terhadap dirinya dan keluarganya.
Bekerja diwajibkan bagi setiap individu yang mampu dengan
berusaha mencari lapangan pekerjaan yang halal dan sesuai dengan
keahlian serta norma dan etika yang berlaku, Islam juga memberikan
peluang bagi seorang wanita untuk bekerja, sama halnya dengan seorang
laki-laki. Dengan kata lain, Islam tidak melarang wanita memainkan
peranannya yakni bekerja, selama pekerjaan itu membutuhkannya dan atau
mereka

membutuhkan

pekerjaan

tersebut,

dan

selama

ia

tidak

mengabaikan peran-peran lain, yang musti ia mainkan, seperti sebagai
umat manusia, sebagai anggota keluarga, dan sebagai anggota masyarakat,
dan yang paling penting sebagai Ibu Rumah Tangga.
Dalam konsep ajaran Islam bahwa wanita juga diperbolehkan
untuk bekerja, menunjukkan sisi menarik jika dikaitkan dengan Undang-
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undang Perkawinan RI No 1 tahun 1974.“Suami adalah kepala keluarga
dan Istri adalah ibu rumah tangga (pasal 31 ayat 3)”, dan Sebagai kepala
rumah tangga, suami wajib melindungi istrinya memberikan segala
sesuatu

keperluan

hidup

berumah

tangga

sesuai

dengan

kemampuannya.“Kemudian sebagai ibu rumah tangga, istri wajib
mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”.
Menurut undang-undang perkawinan, bekerja mencari nafkah
bukanlah kewajiban seorang istri.Kewajiban istri sesuai dengan fungsinya
adalah sebagai ibu rumah tangga ialah mengatur urusan rumah tangga
sebaik-baiknya. Keikutsertaan kaum wanita bekerja mencari penghidupan
ini setidak-tidaknya disebabkan oleh tiga hal, yaitu:
1. Keadaan ekonomi yang semakin sulit, sehingga isteri merasa
terpanggil untuk ikut bekerja membantu suami.
2. Makin kuatnya pengaruh emansipasi wanita, yaitu hasrat kaum wanita
untuk mencapai derajat yang sama dengan kaum pria. Hal ini berkaitan
erat dengan kemajuan dunia pendidikan, termasuk kemajuan yang
dicapai oleh kalangan kaum wanita.
3. Tersedianya berbagai lapangan pekerjaan bagi pria maupun bagi
wanita, bahkan kadang-kadang tersedia juga berbagai lapangan
pekerjaan tertentu yang lebih mengutamakan tenaga kerja wanita dari
pada tenaga kerja pria.3

3

Slamet Abidin, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) 157

Al-Qur’an sebagai rujukan prinsip dasar umat Islam menunjukan
bahwa pada dasarnya telah mengakui, bahwa kedudukan laki-laki dan
perempuan sangatlah “adil” yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat AnNisa ayat 32, yang berbunyi:

َّ ض َل
يب
َّ ََو ََل تَتَ َمنَّ ْواۚ َما ف
ٌ َص
ٍ ض ُك ْم َعلَ ٰى بَ ْع
ِّ لر َجا ِّل ن
َ ٱَّللُ ِّب ِّۦه بَ ْع
ِّ ض ۚ ِّل
َّ ۚسبْنَ ۚ َوسْـَٔلُوا
ٱَّللَ ِّمن
ٌ َص
ِّ ساۚ ِّء ن
َ َيب ِّم َّما ٱ ْكت
َ سبُواۚۚ َو ِّل ِّلن
َ َِّم َّما ٱ ْكت
َّ ض ِّل ِّۦه إِّ َّن
َىءٍ َع ِّلي ًما
ْ َف
ْ ٱَّللَ َكانَ بِّ ُك ِّل ش
Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan
Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.
(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka
usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang
mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
Dari ayat di atas, Dimana yang satu tidak memiliki keunggulan
terhadap yang lain, sehingga kedudukan dan statusnya adalah sama. Atas
dasar dari itu, prinsip Al-Qur’an terhadap hak perempuan dan laki-laki
adalah sama, dimana hak istri adalah diakui secara adil dengan hak suami.
Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajiban terhadap
perempuan begitu pula sebaliknya, perempuan memiliki hak dan
kewajiban terhadap laki-laki.
Namun tidak semua yang kita rencanakan dapat berjalan sesuai
dengan yang diinginkan.Termasuk dalam hal memenuhi nafkah ini, pada
awal pernikahan mungkin suami mampu menafkahi keluarga dengan
penghasilannya. Namun apa daya bila kemudian hari suami tidak memiliki

sumber penghasilan lagi dan perannya sebagai pencari nafkah digantikan
oleh istri.
Pada saat ini kaum wanita yang bekerja diluar rumah sudah
menemukan ladang pekerjaan yang menjanjikan dari segi ekonomi, yaitu
sebagai Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri. Alasan seorang istri yang
memilih bekerja sebagai TKW di luar negeri biasanya dilatarbelakangi
oleh segi ekonomi yang masih belum tercukupi, tingginya tingkat
kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak,
sedangkan penghasilan suami mereka terbilang masih sangat rendah.
Menjadi TKW di luar negeri dianggap sebagai jawaban untuk
mendapatkan status perekonomian yang lebih baik.TKW yang bekerja
diluar negeri umumnya dimotivasi oleh faktor ekonomi dan non ekonomi
yang

diharapkan dapat

berpengaruh

terhadap

kehidupannya

dan

keluarganya.
Hal ini juga terjadi di Desa Tulung Kecamatan Sampung
dimanaseorang istri menjadi pencari nafkah utama di dalam sebuah
keluarga.Ada juga seorang istri yang ingin bekerja menjadi TKW karena
mengikuti teman yang lain dan karena gengsi, walaupun suaminya dapat
menafkahi keluarganya dengan baik. Tetapi yang sering terjadi di Desa
Tulung bahwa seorang istri menjadi pencari nafkah keluarga.
Dengan adanya istri menjadi seorang TKW ternyata mempunyai
dampak positif dannegatif. Segi positifnya adalah ketika seorang istri
bekerja menjadi TKW akan membawa peningkatan ekonomi keluarga

yang luar biasa. Sementara itu segi negatifnyaadalah terjadinya
pertengkaran dalam sebuah keluarga karena istri juga sedikit melalaikan
kewajibannya sebagai seorang istri. 4
Berangkat dari pemaparan permasalahan diatas, penulis tertarik
membahas dan mengangkatnya dalam sebuah judul skripsi,yaitu:
”TINJAUAN

HUKUM

ISLAM

TERHADAP

PEMBERIAN

NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI (Studi Kasus TKW di Desa
Tulung Kec Sampung Kab Ponorogo)
B.

Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis yaitu, tentang:
1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian nafkah keluarga
oleh istri di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimanadampakyang terjadi terhadap keluarga di saat istri bekerja
sebagai TKW di luar negeri menurut Hukum Islam?

C.

TujuanPenelitian
1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam tentang pemberian nafkah
keluarga oleh istri.
2. Untuk menjelaskan apa saja dampak atau implikasi pemberian nafkah
keluarga oleh istri terhadap relasi suami istri.

D.

4

ManfaatPenelitian

Bapak Rusno,hasil wawancara, 20 Desember 2018

Manfaat penelitian yang penilis harapkan yaitu:
1. Manfaat teoritis
a. Dengan adanya penelitian ini semoga dapat menambah wawasan
serta pengetahuan tentang pemberian nafkah keluarga oleh istri dan
juga dampak yang dirasakan.
b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi jurusan Hukum
Keluarga Islam fakultas Syari’ah tentang pemberian nafkah
keluarga oleh istri .
c. Sebagai bahan pustaka atau referensi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis
a. Dapat dijadikan bahan rujukan atau acuan bagi siapa saja yang
ingin mencari atau mengetahui tentang pembahasan pemberian
nafkah keluarga oleh istri.
b. Sebagai sumber pengetahuan untuk mengetahui lebih dalam
permasalahan pemberian nafkah keluarga oleh istri.

E.

Telaah Pustaka
Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk
mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan
penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain
sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian
secara mutlak.

Sedangkan skripsi yang sudah ada dan yang berkaitan dengan
penelitian ini antara lain:
Pertama, penelitian yang diangkat oleh Yazid Hamdan Ilfani,
dengan judul “Analisa hukum Islam terhadap istri yang bekerja di luar
negeri (studi kasus Desa Beduri Kabupaten Ponorogo)” Dalam skripsi ini
dibahas tentang faktor-faktor pendorong dan juga alasan istri untuk
menjadi seorang tenaga kerja wanita di luar negeri, ditempat yang telah
diteliti tersebut kebanyakan berprofesi sebagai petani dan ada juga pelaku
usaha lain. Faktor yang mendorong dan alasan yang kuat untuk menjadi
seorang TKW yaitu tingkat pendidikan yang rendah, tergiur oleh upah atau
gaji yang besar yang dibandingkan kerja di dalam negeri, adanya
kesempatan para wanita untuk bekerja dengan gaji yang sangat cukup
besar, adanya pengaruh lingkungan dan juga dorongan dari pihak keluarga,
adanya persaingan dalam kesejahteraan keluarga, dan juga karena gengsi
sehingga hal itu menyalahi aturan dan juga syari’at agama Islam. Karena
meraka akan meninggalkan kewajiban utama dalam waktu yang relatif
lama. 5
Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Isna Mahirotul Khusna
dengan judul “Dinamika relasi pasangan suami istri TKI di Desa Gandu
Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam membentuk keluarga
sakinah prespektif Zaitunah Subhan” skripsi ini membahas tentang
seorang istri dan juga suami saling berkomitmen bahwa, walaupun salah
Yazid Hamdan Ilfani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja ke Luar Negeri,”
Skripsi, (Ponorogo: IAIN PO, 2017)
5

satu dari kedua pasangan suami istri itu bekerja di luar rumah, yang selalu
diperhatikan yaitu pendidikan seorang anak jika mempunyai anak dan juga
kasih sayang seorang suami terhadap keluarganya yang tidak pernah
hilang. Sebagai seorang suami, tidak pernah lelah untuk mensehati istri,
saling mempercayai, tidak boleh melakukan hal-hal yang menyimpang,
dalam menyelesaikan masalah harus secara bersama-sama, tidak boleh
mengedepankan egois, dan sebagai suami tetap mempunyai kewajiban
untuk bekerja, jadi tidak semata-mata menggantungkan kebutuhan
ekonomi pada istri saja. Dari penjelasan diatas dapat dikemukakan oleh
Zaitunah Subhan yaitu orang Indonesia yang mengetahui sosial rakyat
Indonesia sendiri, kajian keislamannya sangat kuat, pemikiran yang sangat
kritis dan realistis, dan juga sebagai akademisi yang menaruh pada
perhatiannya dalam persoalan perempuan. Sehingga dipercaya sebagai ahli
pada kementrian pemberdayaan perempuan. Upaya untuk membentuk
keluarga yang sakinah yaitu memberikan perhatian terhadap pendidikan
anak dan juga perhatian, kasih sayang di dalam sebuah rumah tangga. 6
Ketiga, penelitian ini diangkat oleh Desi Amalia yang berjudul
“Peranan Isrti dalam memenuhi nafkah keluarga (studi Kasus di Desa
Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi
Lampung)” Skripsi ini membahas tentang peranan istri dalam memenuhi
kebutuhan rumah tangga serta pengelolaan rumah tangga, Undang-undang
menempatkan suami istri pada kedudukan yang seimbang. Dengan istri
Isna Mahirotul Khusna, “Dinamika relasi pasangan suami istri TKI di Desa Gandu,”Skripsi,
(Ponorogo: IAIN PO, 2017)
6

ikut membantu suami mencari nafkah maka kebutuhan rumah tangga atau
ekonomi akan membaik dan tidak lagi kekurangan.

Hal yang

mempengaruhi istri ikut serta mencari nafkah yaitu untuk membantu
suami dan meringankan beban suami, dan juga kerena zaman sekarang
apapun serba mahal dan membutuhkan biaya dan tentunya tidak cukup
hanya menggantungkan penghasilan dari suaminya saja yang kadangkadang tidak tetap, dan suami bermalas-malasan dalam bekerja, bahkan
tidak jarang suami melalaikan kewajibannya dalam mencari nafkah
keluarga, sehingga mengharuskan istri untuk kerja dan ikut sertamemenuhi
ekonomi keluarga.7
Keempat, penelitian ini diangkat oleh Dian Permata Sari
“Analisisperantenaga
meningkatkanpendapatan

kerja

wanitadi

keluargamenurut

luar

negeri

prespektifEkonomi

dalam
Islam

(Studi Pada Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten
Lampung Selatan)” Dari kajian pustaka terdahulu yang dapat penulis
tangkap yaitu pendapatan yang dihasilkan oleh seorang suami yang hanya
bekerja sebagai petahi ataupun buruh tani dirasa kurang untuk mencukupi
kebutuhan sehari-harinyadan kadang menuntut mereka untuk memutar
otak mencari cara agar bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,
sehinggaistrinya berniat untuk bekerja di luar negeri. Dalamskripsi
tersebut juga membahas tentang dampak peran seorang istri yang telah
bekerja di luar negeri, Dengan bekerja menjadi TKW mempunyai dua

7
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dampak yaitu segi negatif dan positif. Dari segi yang positif kebutuhan
rumah tangga dapat terpenuhi dengan baik, dan dari segi negatif yang
timbul, terjadi nya rawan konflik antar keluarga, termasuk suami istri. 8
Kelima,

penelitan

yang

dilakukan

“Perubahanperilakukeluargatenaga

kerja

oleh

Indonesia

Armanto
di

Desa

BontoloeKecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa” Dari kajian
pustaka

terdahulu

yang

dapat

penulis

tangkap

yaitu

tentang

FaktorPerubahan Perilaku pada Istri dan anak TKI dan Bentuk Perubahan
Perilaku pada Istri dan anak TKI. Adanya penyebab perubahan perilaku
istri yaitu salah satu nya sering berselingkuh ketika suami bekerja di luar
negeri, bahkan juga ada yang melakukan kawin lari tanpa sepengetahuan
sang suami karena kurang adanya perhatian yang diberikan oleh suami
terhadap istri, dan faktor perubahan perilaku juga dirasakan oleh sang anak
salah satunya adalah Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dan
juga pengaruh perkembangan teknologi terhadap perilaku anak. Selain itu,
bentuk-bentuk perubahan perilaku sosial keluarga Tenaga Kerja Indonesia
oleh seorang istri yaitu salah satunya meminta cerai dan juga perubahan
yang dilakukan oleh seorang anak. 9
F.

MetodePenelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dian Permata Sari, “Analisis peran tenaga kerja wanita di luar negeri dalam meningkatkan
pendapatan keluarga menurut prespektif Ekonomi Islam,”skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan,
2017)
9
Armanto, “Perubahan perilaku keluarga tenaga kerja Indonesia,”skripsi, (Makassar: UIN
Alauddin, 2017).
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Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian
lapangan (field research), yang merupakan salah satu metode
pengumpulan

data

dalam penelitian kualitatif

yang

tidak

memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan
dan

kemampuan

lapangan biasa

tertentu

dilakukan

dari
untuk

pihak peneliti.Penelitian
memutuskan

ke

arah

mana penelitiannya berdasarkan konteks.
Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan
yang pertama yaitu pendekatan normatif dan yang kedua
pendekatan empirik.Pendekatan normatif lebih mengacu kepada
teori hukum Islam dan penulis menggunakan teori hukum fikih,
sedangkan pendekatan empirik yaitu yang berkaitan dengan teori
sosial dan penulis mengulasnya dengan pendekatan teori Undangundang.

2. Kehadiran Peneliti
Dalam sebuah penelitian kualitatif lapangan, peneliti perlu
menegaskan bahwa dirinya merupakan aktor sentral dalam
pengumpulan data, sementara isntrumen selain manusia sebagai
pendukung saja.

Kehadiran dan tingkat kehadiran peneliti dilapangan sangat
penting.Peneliti berpartisipasi dan juga pengamat penuh di lokasi
yang diteliti.
3. Lokasi Penelitian
Sesuai dengan judul yang diajukan, maka penelitian ini di
lakukan di Desa Tulung Kematan Sampung Kabupaten Ponorogo,
khususnya keluarga yang menjadi TKW. Di desa tersebut sebagian
besar orang-orang berkerja menjadi TKW .
4. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber
data, yaitu:
a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh
secara

langsung dari sumber

aslinya

yang

berupa

wawancara, serta pendapat dari individu atau kelompok
(orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian
atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti
membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab
pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda
(metode observasi).
b. Data Skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh
melalui media perantara atau secara tidak langsung yang
berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik
yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan

secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan
pengumpulan

data

dengan

cara

berkunjung

ke

perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca
banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.
5. Teknik Pengumpulan data
a. Teknik observasi merupakan metode pengumpul data yang
dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara
sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan
menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi
kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan
kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah.
b. Teknik wawancara adalah proses memperoleh keterangan
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil
bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si
penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang
dinamakan interview guide (panduan wawancara).
c. Teknik Dokumentasi, Selain melalui wawancara dan observasi,
informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam
bentuk

surat,

catatan harian,

arsip

foto,

hasil

rapat,

cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa
dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali infromasi
yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan

teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga
tidak sekadar barang yang tidak bermakna.
6. Teknik Analisis Data
Yang dimaksud dengan teknik analisi data adalah proses
mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola
kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data merupakan aktivitas
pengorganisasian data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan
lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan,
biografi, artikel dan sebagainya. 10
Setelah data terkumpul maka langkah berikutnya adalah
teknik analisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan
teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.
Yaitu berangkat dari teori-teori fiqih tentang nafkah. Kemudian
melihat fakta dan data perkara yang ada di Desa Tulung
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo serta menganalisisnya.
Sehingga data yang telah terkumpul dapat memberikan jawaban
terhadap

permasalahan

yang

diajukan

dan

dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam penelitian secara
kualitatif.
7. Pengecekan Keabsahan Data
Dalam penelitian ini data dan temuan yang penulis dapatkan
di Lapangan yaitu sesuai dengan realitas ataupun keabsahan data

10
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yang benar apa adanya. Dalam penelitian ini penulis memilih
keabsahan data dengan teknik wawancara dan melibatkan tokoh
masyarakat dan juga warga yang bersangkutan dengan judul yang
penulis angkat.
G. Sistematika Pembahasan
Untukmempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi, penulis
mengelompokkan pembahasan menjadi lima bab, dan di masing-masing
bab terdiri dari beberapa sub atau pembagian pembahasan tersebut, dan
sistematika dari pembahasan tersebut adalah:
BAB I: Bab awal ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan
skripsi, menjadi aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi,
dan menjadi beberapa bagaian diantaranya latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian.
BAB II:Bab ini membahas tentang kajian teori yang akan digunakan oleh
penulis

untuk

bahan

analisa

dalam

menjelaskan

dan

mendeskripsikan ojek penelitian. Pada bagian ini penulis
akanmenjelaskan tinjauan umum tentang pengertian nafkah, dasar
hukum nafkah, macam-macam nafkah, kedudukan nafkah, konsep
nafkah, hak dan kewajiban suami istri dalam mencukupi
kebutuhan keluarga.

BAB III:Bab ini akan membahas tentang uraian hasil penelitian yang
dilakukan oleh penulis dan juga pemaparan data yang telah
diperoleh penulis saat penelitian dilapangan.
BAB IV: Bab ini membahas tentang analisa yang telah ditulis di bab
sebelumnya dengan penelitian dilapangan, dan juga sebagai usaha
untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah di
teliti oleh penulis.
BAB V:Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan
skripsi, yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan,
saran-saran dan penutup.

BAB II
LANDASAN TEORI
PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI
A. Nafkah
1. Pengertian Nafkah
Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami
untuk istri dan anak-anaknya.Dalam kaitan ini, Islam mengajarkan bahwa
ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberikan nafkah
kepada ibu anak-anak dengan ma’ruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban,
kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai
menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikian pula seorang ayah
jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli waris pun
juga demikian.11
Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam
bentuk

materi,

karena

kata

nafkah

itu

sendiri

berkonotasi

materi.Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan
hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan
suami kepada istrinya.Kata yang selama ini digunakan tidak tepat untuk
maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut
nafkah lahir.Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau
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batin.Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang
bersifat lahiriah atau materi. 12
Secara etimologi, nafkah berasal dari suku kata anfaqayunfiquinfaqan ( انفق- ينفق-انفاقا.)Dalam kamus Arab-Indonesia, secara
etimologi kata nafkah diartikan sebagai hak menafkahkan dan atau
membelanjakan. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja
untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari.
Secara istilah nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang
berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah,
dan lain lain. 13Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap
istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini.
Ulama fikih sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan
adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian,
dan tempat tinggal.Untuk kebutuhan yang terakhir ini, menurut ulama
fikih tidak harus milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk kontrakan,
apabila tidak mampu untuk memiliki sendiri.
Pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja
untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok, pakaian,
dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan,
dan papan.
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undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), 165
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2. Dasar Hukum Nafkah
Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan hak
utama isterinya.Apabila diberikan kepada isteri dengan lapang dada, tanpa
sedikitpun unsur kikir, maka nafkah merupakan kontribusi utama yang
dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.
Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib
menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan, seperti makan,
minum, pakaian, tempat tinggal.Dalam hal ini, istri tidak berhak meminta
nafkah dalam jumlah tertentu. Nafkah merupakan suatu kewajiban yang
memiliki dasar pertanggung jawaban yang kuat, diantaranya yakni:
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Secara normatif, hukum di Indonesia khususnya mengenai
hak nafkah bagi isteri dan anak, baik dalam perkawinan maupun
pasca perceraian dapat dikatakan sudah cukup melindungi
kepentingan perempuan dan anak.Pasal 34 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan
bahwa, “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.
Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah
bagi keluarganya (anak dan isteri).
Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari ketentuan yang
menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu
rumah tangga serta pengurus rumah tangga sebagaimana yang

ditentukan oleh Pasal 31 ayat (3). Sebenarnya, bila kita tilik lebih
jauh, pembagian peran ini akan menimbulkan ketergantungan
secara ekonomi bagi pihak istri. Akibat lebih jauhnya, istri tidak
memiliki akses ekonomi yang sama dengan suami dimana istri
tidak memiliki kekuatan untuk memaksa suami memberikan
nafkah yang cukup untuk keluarganya. Sehingga seringkali suami
memberi nafkah sesuka hatinya saja.
Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, baik nafkah istri maupun anak adalah
menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak. Pasal 34
ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika
suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat
mengajukan gugatan ke Pengadilan.
b. Kompilasi Hukum Islam
Ketentuan memberikan nafkah kepada isteri diperkuat
dengan adanya Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam
yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan
memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai
dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami
menanggung:
1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan
bagi anak isterinya.

3. Biaya pendidikan bagi anak.
Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya
kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut
jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan
tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang
harus

diterima

oleh

isrti

serta

mengharuskan

suami

untuk

membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri
ternyata benar.
Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara
yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi
kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang
mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu
melakukannya.
Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk
perbelanjaan, dan pakaian adalah wajib.Kewajiban itu bukan
disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah
tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat
kepada keadaan istri.Bahkan diantara ulama’ syi’ah menetapkan
bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan dari
suami, namun suami tetap wajib memberi nafkah. 14
Jadi, jelas kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang
berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan
14
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jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya
pemborosan

penggunaan

dalam

keadaan

tertentu.Maksudnya,

pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya
kebutuhan hidup yang wajar bagi istri. Apabila suami tidak
memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istrinya boleh
mangambil apa yang dapat dicukupi dirinya jika ia seorang dewasa dan
berakal sehat, bukan seorang yang boros atau orang yang gemar
membuat mubadzir. Sebab, orang-orang seperti ini tidak boleh diserahi
harta benda.
Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya,
dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan alQur’an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah:
Ath-thalaq ayat 07

لِّ ي ُنْ فِّ ْق ذ ُو سَ ع َ ٍة ِّم ْن
سَ ع َ ت ِّ ِّه َو َم نْ ق ُ ِّد َر عَ ل َ يْ ِّه ِّر ْز ق ُ ُه ف َ لْ ي ُنْ فِّ قْ ِّم َّم اآ ت َا هُال َّل
س ًر ا
ْ ُ ۚ ََل ي ُ كَ ل ِّ ف ُالل َّ ُه ن َ فْ سً ا إ ِّ ََّل َم اآ ت َا هَاۚ سَ ي َ ْج ع َ َُّل لل َّ ُه ب َ عْ د َعُ س ٍْر ي
Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah
tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa
yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan
kelapangan sesudah kesempitan”.
Demikian juga dengan hadist Rasulullah, beliau pernah
memberikan izin kepada hindun binti utbah untuk mengambil harta
suaminya, abu sufyan demi mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan

anak-anaknya dengan cara yang ma’ruf. 15Imam Syafi’I menyebutkan
dengan hal itu menunjukkan bahwa laki-laki berkewajiban memberi
nafkah kepada istrinya.
3. Syarat-syarat Wajib Nafkah
Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
a. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan
waris-mewaris antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat
yang mampu.
b. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Apabila
kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari
kerabat lain, kerabat tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah,
meskipun masih kanak-kanak.
c. Kerabat yang menuntut nafkah tersebut tidak mampu berusaha
sendiri. Dengan demikian, apabila kerabat yang bersangkutan
mampu bekerja dan memang mendapa pekerjaan, ia tidak
berhak mendapat nafkah, kecuali nafkah anak untuk orang tua.
d. Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali
kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah
untuk anak atau orang tua hanya disyaratkan bagi orang yang
mampu bekerja, tidak harus punya harta banyak. Dengan
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demikian, ayah yang mampu bekerja wajib bekerja untuk
memenuhi kewajiban nafkah bagi anak-anaknya.
e. Satu agama, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Petunjuk
Al-Qur’an bahwa orang yang mempunyai hubungan waris yang
antara lain diperlakukannya adanya syarat satu agama.
Kewajiban ayah memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:
a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja.
b. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang
menjadi tulang punggung kehidupan.
Syarat istri yang memperoleh nafkah
1. Antara istri dan suami yang memberikan nafkah telah terjadi
akad nikah yang sah.
2. Istri bersedia menyerahkan dirinya kepada suaminya.
3. Istri bersedia diajak pindah oleh suami jika dikehendakinya.
4. Istri tersebut adalah orang yang telah dewasa, dalam arti telah
layak melakukan hubungan senggama.
5. Istri yang taat dan patuh pada suaminya.
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga
Allah SWT berfirman, “laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum
wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki)
atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Kepemimpinan di sini adalah kepemimpinan dalam menahkodai,
memberi nasihat, dan tanggung jawab.Kepada kepemimpinan inilah, anakanak dalam sebuah keluarga dinasabkan.Islam betul-betul memperhatikan
keabsahan nasab umatnya. Rasulullah SAW bersabda: “siapapun yang
mengaku-aku nasabnya kepada orang lain yang bukan bapaknya padahal
ia tahu bahwa orang itu bukan bapaknya, maka surge diharmkan
untuknya.”
Keluarga dalam Islam dipimpin oleh lelaki, dan ia kelak juga akan
dimintai pertanggungjawabannya. Lelaki pada umumnya lebih mampu
dalam mengelola keluarga.Kemampuan wanita biasanya melemah karena
hamil, melahirkan, dan menyusui.Di samping itu, kaum wanita lebih
didominasi oleh sisi sentimental mereka dan cepat terbawa emosi dan
perasaan.
Lagipula, lelakilah yang memberikan kehormatan kepada kaum
wanita dengan memberi maskawin atau mahar.Allah SWT berfirman,
“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nakahi)
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”16
Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima
oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan
kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.
Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak
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dan begitu pula istri mempunyai hak.17Di balik itu suami mempunyai
beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa
kewajiban.Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan
rumah tangga ini dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur’an. Contoh
dalam Al-Qur’an, umpamanya pada surat Al-Baqarah (2) ayat 228:

وف
ِّ َولَ ُه َّن ِّمثْ ُل ٱلَّذِّى َعلَ ْي ِّه َّن بِّ ْٱل َم ْع ُر
ٌ لر َجا ِّلعَلَ ْي ِّهنَّدَ َر َجةٌۚ َوٱللَّ ُهعَ ِّز
يز َح ِّكي ٌم
ِّ ۚ َو ِّل
Artinya: “Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajibankewajibannya secara mekruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”.18
Ayat ini menjelaskan bahwa isrti mempunyai hak dan istri juga
mempunyai kewajiban.Kewajiban istri merupakan hak bagi suami.Hak
istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak
dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan
kedudukan suami.Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan
setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana
diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut diatas.
a. Hak dan Kewajiban Suami Istri
Jika suami sama-sama menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan
ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah
tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud
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sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah mawaddah dan
rahmah.
Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan istri
mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama. Hak bersama
suami yaitu sebagai berikut:19
1.

Suami dan istri dihalalkan mengadakan hubungan
seksual.

2.

Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami
maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan
saudaranya masing-masing.

3.

Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak
saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya
telah meninggal meskipun belum bersetubuh.

4.

Anak mempunyai nasab yang jelas.

5.

Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik
sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian
hidup.

6.

Kewajiban yang bersifat materi nafaqah.
Bukan hanya hak saja yang ada, tetapi juga kewajiban

bersama suami dan istri, Dalam Kompilasi Hukum Islam,
kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

19
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Pasal 77
1.

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan
rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang
menjadi sendi dasar dari susunan masyrakat.

2.

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati,
setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang
lain.

3.

Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan
memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan
jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

4.

Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

5.

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing masing
dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.
Pasal 78

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan
oleh suami istri bersama.
b. Kewajiban Suami Terhadap Istri
Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi
berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa

kebendaan. Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai
kewajiban terhadap istri. Yaitu:
1. Menggauli istrinya secara baik dan patut, serta perlindungan
dan juga perhatian. Bersikap baik terhadap istri tidak cukup
hanya dengan melindunginya dari beban dan nestapa,
melainkan juga ikut serta menanggung dan merasakan apa
yang istri rasakan.
2. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkan
pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh
sesuatu kesulitan dalam mara bahaya.
3. Penghormatan Islam terhadap hak-hak istri mencapai
puncaknya dengan melarang suami untuk pulang ke rumah
tengah malam agar keluarganya tidak terganggu maupun
dikejutkan dengan situasi yang menakutkan.
4. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya
dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna
dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
5. Nafkah, sandang dan tempat kediaman adalah hak istri yang
harus dipenuhi seorang suami, taka da bedanya apakah sang
istri berasal dari keluarga berada ataupun dari keluarga tak
mampu.

Selain kewajiban suami terhadap istri, suami juga
mempunyai hak terhadap istri, diantara beberapa hak suami
terhadap istrinya, 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 sesuatu yang dapat
menyusahkan suami

4.

Tidak bermuka masam di hadapan suami

5.

Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

c. Kewajiban Istri Terhadap Suami
Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak
suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara
langsung.Yang

ada

adalah

kewajiban

dalam

bentuk

nonmateri.20Kewajiban yang bersifat nonmatri adalah:
1.

Taat dan patuh kepada suami

2.

Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan
minuman

3.

Mengatur rumah dengan baik

4.

Menghormati keluarga suami

5.

Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami

6.

Tidak mempersulit suami, dan mendorong suami untuk
maju
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7.

Ridho dan syukur terhadap apa yang diberikan suami

8.

Selalu berhemat dan suka menabung

9.

Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami.

10. Jangan selalu cemburu buta
Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban Istri terhadap
suami dijelaskan sebagai berikut:
Pasal 83
Kewajiban Istri
1.

Kewajiban utama bagi seorang istri berbaktilahir batin kepada
suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum
Islam.

2.

Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga
sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
Pasal 84

1. Istri dapat dianggapnuzyus jika ia tidak mau melaksanakan
kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal
83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
2.

Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya
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 sesudah istri tidak nusyuz.

4. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus
didasarkan atas bukti yang sah.

BAB III
HASIL PENELITIAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN
NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI

A. Paparan Data Umum
1. Sejarah singkat desa Tulung
Setiap desa atau daerah memiliki sejarah dan latar belakang
berdirinya yang merupakan penerminan dari karakter, dan pencirian
khas tertentu dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah sering kali
tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turunmenurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dibuktikan secara
fakta. Tidak jarang dongeng sering dihubungkan dengan mitos-mitos
tertentu yang dianggan keramat bagi warga. Dalam hal tersebut, Desa
Tulung juga memiliki sejarah asal-usul yang menarik dan hal tersebut
merupakan identitas dari Desa Tulung.
Dalam sejarah berdirinyadesa Tulung,terdapat dua Pendapat. Yang
pertama yaitu sejarah berdirinya Desa Tulung diawali dari cerita
masyarakat setempat, yang mana dulu di lingkungan ini sering terjadi
pencurian ternak berupa sapidan kerbau. Karena sering terjadi
pencurian membuat masyarakat sangat resah dengan kejadian tersebut.
Pencurian ini tidak jelas siapa pelakunya , hingga suatu ketika pencuri
tersebut kembali melakukan pencurian,dan dipergoki oleh penduduk
setempat, akan tetapi pencuri tersebut berhasil kabur dan mendapatkan
pertolongan dari seorang yang tidak diketahui namanya. Dari kejadian

tersebut,

karena

pencuri

mendapatkan

pertolongan

kemudian

mengatakan suatu saat nanti ketika datang keramaian zaman daerah
tersebut akan dinamakan Desa Tulung (Tulung = Tolong).
Sedangkan sejarah Desa Tulung yang kedua yaitu, dulu ada 3
orang patih yang berasal dari panembahan senopati kraton solo. Patihpatih ini mengembara dengan tujuan untuk memperluas wilayah serta
untuk menguasai daerah lain.Dua orang patih pengembara resebut
singgah di Ponorogo. Satu patih lagi di daerah ini tempatnya di
Watudukun Yang sekarang berada di Dukuh Mendakilang Desa
Tulung. Kebetulan patih yang berada di Watudukun tersebut
mempunyai keahlian mengobati berbagai macam penyakit dan pada
akhirnya banyak masyarakat yang datang untuk meminta bantuan
mengobati segala macam penyakit yang diderita masyarakat setempat.
Karena kesediaan patih mambantu/menolong menyembuhkan penyakit
masyarkat setempat, akhirnya dijadikanlah nama ini Desa Tulung. 21
2. Letak Geografis
Desa tulung adalah desa yang terdiri dari empat dukuh yaitu
Dukuh Pilang, Dukuh Mendakilang, Dukuh Tulung dan Dukuh
Dorokenong. Letak geografi desa Tulung, 22 terletak diantara:
a. Desa Sampung di sebelah Utara
b. Desa Ringinputih di sebelah Selatan
c. Desa Sampung di sebelah Barat
21
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d. Desa Bangunrejo Sukorejo di sebelah Timur
Secara astronomi, Desa Tulung Terletak antara 7°49'52"
Lintang Selatan 111°22'55" Bujur Timur. Jarak menuju ke lokasi
penelitian:
a. ibu kota Kecamatan ± 3,00 Km
b. jarak ke ibu kota Kabupaten/kota 20,00 Km
c. jarak ke ibu kota Provinsi 350,00 Km
luas areal Desa Tulung secara keseluruhan adalah 569,59 Ha yang
terdiri:
a. tanah sawah 224,29 Ha
b. tanah kering 197,50 Ha
c. tanah perkebunan 10,00 Ha
d. fasilitas umum 19,80 Ha
e. tanah hutan 118,00 Ha
3. Kondisi Sosial Masyarakat
a. Ekonomi
Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik
kebutuhan primer maupun sekunder, masyarakat Tulung menekuni
beranekaragam pekerjaan sebagai sumber mata pencahariaannya.
Dengan beragam pekerjaan tersebut berakibat pada ketidaksamaan
penghasilan.Sebagian besar masyarakat Tulung bekerja sebagai

petani dan di Desa ini Mayoritas menanam padi.Di luar dari itu
petani juga menanam jagung, cabe, maupun kedelai.
Disamping sebagai petani ada juga sebagian dari penduduk
Tulung yang bekerja diindustri kecil maupun menengah.Penduduk
Desa Tulung juga ada yang bekerja sebagai PNS, TNI, POLRI,
bidan, perawat, karyawan swasta, guru swasta, dan lain-lain.Berkat
laju pembangunan yang semakin meningkat, maka kesejahteraan
semakin meningkat. Berikut uraian mata pencaharian di desa
Tulung adalah sebagai berikut:
Sumber penghasilan utama penduduk

jumlah

Petani

1321 orang

Buruh tani/buruh nelayan

410 orang

PNS

50 orang

Wiraswasta/pedagang

52 orang

TNI

1 orang

POLRI

2 orang

Bidan/perawat

2 orang

b. Jumlah Penduduk
Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun
2019 jumlah penduduk Desa Tulung terdiri dari:

No

Uraian Kependudukan

Jumlah

1.

Kepala Keluarga

1.176 KK

2.

Kepala Keluarga Laki-laki

1.014 KK

3.

Kepala Keluarga Perempuan

162 KK

4.

Jumlah Penduduk Laki-laki

1.830 orang

5.

Jumlah Penduduk perempuan

1.852 orang

6.

Jumlah Total penduduk

3.682 orang

c. Pendidikan
Pendidikan

adalah

salah

satu

hal

penting

untuk

meningkatkan kemajuan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat
berpengaruh

dalam

jangka

panjang

pada

peningkatan

perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan
mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya
akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan
lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah
dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
Untuk itu, di Desa Tulung telah memiliki lembaga
pendidikan baik di bidang umum mapun keagamaan. 23
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1. Lembaga pendidikan formal umum
No

Sarana Pendidikan

Jumlah

1.

Play group

2 lembaga

2.

TK Swasta

3 lembaga

3.

SD Negeri

3 lembaga

4.

SMP Swasta

1 lembaga

5.

SMK Swasta

1 lembaga

2. Lembaga formal keagamaan
No

Sarana Pendidikan

Jumlah

1.

Sekolah Islam Swasta

1 lembaga

2.

Raudhatul Athfal Swasta

1 lembaga

3.

MI Swasta

1 lembaga

4.

MTS Swasta

1 lembaga

5.

MA Swasta

1 lembaga

6.

Pondok Pesantren Swasta

2 lembaga

d. Budaya
1. Kelahiran
Ketika salah satu anggota keluarga di Desa Tulung
melahirkan, keluarga menyambut dengan perasaan gembira dan
senang atas kelahiran bayi tersebut, begitu juga dengan

masyarakat sekitar tempat tinggal. Mereka mengungkapkan rasa
gembiranya dengan membantu meringankan semua kerepotan
yang ada tanpa menunggu permintaan tolong dari pihak
keluarga. Hal ini mereka lakukan dengan senang hati tanpa
pamrih.
2. Kematian
Ketika salah satu keluarga mendapat musibah seperti
kematian. Masyarakat sekitar guyup rukun saling membantu apa
yang dikerjakan dan diperlukan. Mereka berbondong-bondong
untuk ta’ziyah sebagai ungkapan bela sungkawanya dengan
membawa beras, uang, maupun bahan-bahan yang diperlukan
untuk mengurus jenazah. Sedangkan untuk bapak-bapak
maupun remaja biasanya langsung menuju ke makam untuk
membantu menggali liang kubur.
B. Paparan Data Khusus
1. Faktor-faktor yang Mendorong Istri Bekerja Menjadi TKW dan
Sebagai Pencari Nafkah Keluarga
Desa Tulung adalah salah satu desa di Kecamatan Sampung
Kabupaten Ponorogo.Sebagian besar penduduk desa Tulung bekerja
sebagai petani, pedagang, PNS, dan sebagian juga ada yang bekerja
sebagai TKW di luar negeri.
Masalah perkawinan telah diatur secara baik didalam agama
maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti dalam

undang-undang perkawinan dan HKI, namun kenyataan didalam
masyarakat masih banyak realita yang kurang sesuai, misalnya dalam hal
dan tanggung jawab dari suami atau istri seperti tugas mencari nafkah dan
juga kepemilikan dari harta yang diperoleh baik suami maupun istri.
Masalah istri yang bekerja dan harta yang didapatnya tentu perlu dikaji,
sehingga hal-hal yang dianggap menyimpang dari agama, maupun aturan
negara tidak begitu saja diacuhkan. Karena jika hal ini diacuhkan pasti
akan menjadi hal kebiasaan yang akan menjamur, sehingga akan
mempengaruhi keharmonisan dalam sebuah keluarga.
Berikut peneliti paparkan tentang keadaan dari beberapa warga
yang istrinya sebagai pencari nafkah dalamkeluarganya.Peneliti berhasil
melakukan wawancara, kepada narasumber untuk mengungkapkan
pendapatnya tentang apafaktor utama istri bekerja sebagai TKW di luar
negeri. Baik dari keluarga yang bersangkutan atau tidak, seperti dari pihak
Kepala Desa Tulung Bapak Bibit, beliau berpendapat:
Alasan mereka untuk pergi ke luar negeri adalah yang paling
utama yaitu factor ekonomi, ekonomi sangatlah berperan penting
dalam suatu keluaga dan juga penopang bagi berjalannya
kehidupan. Apalagi dalam membentuk suatu keluarga itu kurang
matang, maka ini akan mengakibatkan seorang istri harus ikut
serta dalam perekonomian keluarga. Dan pergi keluar negeri itu
adalah jalan yang mudah untuk mendapatkan uang banyak.24
Pernyataan yang sama juga dipaparkan oleh seorang carik di desa
Tulung yaitu Bapak Edi Wijayanto, beliau berpendapat sebagai berikut:
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Untuk masalah seorang istri yang bekerja di luar negeri itu di desa
ini memang sudah banyak mbak, itupun faktornya juga macammacam.Ada yang bekerja di luar negeri memang kemauan sendiri
karena juga faktor ekonomi, tapi ada juga yang pergi ke luar
negeri karena gengsi. Tetapi sebagian besar mereka bekerja
Karena faktor ekonomi yang kurang baik dan juga untuk
mempertahankan kelusrga dan mencukupi kebutuhan keluarga,
apalagi sebagian dari pasangan suami istri tersebut tidak sedikit
yang sudah mempunyai anak dan para suami itu tidak bias
diandalkan untuk memenuhi nafkah itu. Kabanyakan itu biasanya,
pasangan yang menikah masih muda mbak.25
Menurut salah satu suami yang istrinya bekerja menjadi TKW
mengungkapkan sebab terjadinya istri ikut membantu nafkah keluarga,
Bapak Sodi mengungkapkan:
Alasan utama istri saya pergi ke laur negeri yaitu terdesak karena
faktor ekonomi mbak dan untuk memenuhi kebutuhan anak juga.
Karena semakin haripun kebutuhan dikeluarga kami semakin
tinggi, dan saya sebagai suami hanya bekerja sebagai buruh tani
yang hasilnya tidak seberapa mbak, mungkin hanya cukup untuk
makan anak dan istri saya, dan juga belum nanti jika anak saya
sekolah, itupun biaya juga tidak murah, jadi mau tidak mau mbak
istri saya berangkat ke luar negeri. Tetapi saya juga tidak hanya
mengandalkan dari uang istri.Untuk nafkah ataupun kehidupan
sehari-hari saya dan anak saya, jika saya masih punya
penghasilan saya cukupkan dengan penghasilan saya sendiri jika
tidak saya minta ke istri mbak.26
Dari pendapat di atas bisa diambil kesimpulan bahwa seorang
suami masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, karena
suami tersebut masih mempunyai pekerjaan walaupun itu hanya buruh tani
dan penghasilannya tidak menentu.Tetapi juga mengandalkan penghasilan
dari seorang istri.
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Peneliti juga melakukan wawancara pada informan lainnya, yang
istrinya bekerja di luar negeri. Bapak Rohmad mengungkapkan:
Perekonomian kelaurga yang menjadi alasan buat istri saya pergi
ke luar negeri mbak, dalam keluarga saya hidup yang saya alami
pas-pasan bisa dikatakan menengah kebawah mbak.Istri saya
bekerja menjadi TKW di luar negeri, yang sedikit-sedikit bisa
membantu ekonomi di kelaurga saya.Dan dengan bekerjanya istri
saya itu bisa mengangkat perekonomian keluarga mbak.27
Penulis juga melakukan wawancara pada informan lain, Bapak
Situr mengungkapkan:
Istri saya sampai keluar negeri yang paling utama adalah
kurangnya ekonomi keluarga saya.Perekonomian keluarga
sayasangat dibawah kata sempurna, sebelum istri saya pergi
keluar negeri itu keluarga sangat sulit untuk mencari biaya buat
kehidupan sehari-hari.Apabila isrti saya tidak pergi mungkin tidak
tau lagi bagaimana nasib hidup keluarga saya.Dan saya sendiri
juga tidak memiliki kemampuan apapun untuk bekerja karena
pendidikan saya hanya lulusan SD.28
Dari hasli wawancara di atas betapa kurang kesadaran seorang
suami

terhadap

kewajibannya

untuk

menafkahi

istri

dan

juga

anaknya.Sang suami yang kurang kerja kerja keras untuk nafkah terhadap
keluarganya, menjadikan istri sebagai pencari nafkah dalam keluarganya
sendiri.Tidak ada larangan juga untuk seorang istri membantu ekonomi
keluarga.Namun, suami juga tidak boleh lepas dari kewajibannya.Apabila
dilihat dari keadaan ini, seolah-olah suami hilang tanggungjawabnya dan
kewajiban nafkah itu berpindah ke istri.
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Kebanyakan dari wawancara yang penulis lakukan pada masyrakat
yang isterinya bekerja menjadi TKW, alasan utama untuk bekerja adalah
faktor ekonomi.namun tidak seperti yang diungkapkan oleh Bapak
Wahyudi, menurutnya sebagai berikut:
Sebenarnya istri saya bisa sampai bekerja keluar negeri itu
faktornya kena bujuk rayu teman-temannya yang bekerja di sana.
Karena temannya bilang kerja menjadi TKW itu gajinya besar dan
menjanjikan dalam kehidupan ekonomi, apalagi seperti keluarga
saya yang sudah membangun rumah tangga ini mbak.Dan jika
tidak saya izinkan istri saya terus memaksa mbak, akhirnya saya
izinkan berangkat ke luar negeri.29
Dapat disimpulkan dari wawancara di atas bahwa, kedudukan
seorang suami yang berperan sebagai tulang punggung keluarga bisa
dikalahkan dengan seorang istri yang ingin bekerja di luar negeri. Dalam
hal itu, seolah-olah kemauan dari seorang istri harus dituruti oleh suami,
dan seorang suami tidak bisa menolak apa yang menjadi kemauan istri
tersebut karena rasa sayangnya suami terhadap istrinya.
Dari berbagai macam wawancara kepada seorang suami, peneliti
juga melakukan wawancara kepada seorang istri yang dulunya pernah
bekerja sebagai TKW di luar negeri. Salah satunya yaitu Ibu Tunik,
mengungkapkan sebagai berikut:
Dulu saya bekerja sebagai TKW di luar negeri yaitu salah satunya
untuk kehidupan dikeluarga saya mbak.Karena saya kasihan
melihat suami saya bekerja keras demi mencukupi kebutuhan
keluarga kami.Awalnya memang saya sembunyikan keinginan saya
untuk bekerja ke luar negeri, tetapi melihat keadaan menjadi tidak
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tega dan akhirnya saya meminta izin kepada suami saya dan
alhamdulillah berangkat mbak.30
Faktor yang hampir sama juga diungkapkan oleh Ibu kamsiah,
mengungkapkan sebagai berikut:
Saya bekerja sebagai TKW itu untuk memenuhi kehidupan
keluarga saya.Karena suami saya hanya bekerja seadanya dan
penghasilannya saja tidak menentu untuk kebutuhan seharai-hari
saja itu masih kurang.Sehingga saya mempunyai fikiran untuk
pergi ke luar negeri dengan tujuan untuk kehidupan keluarga saya
terpenuhi mbak.jika saya tidak pergi ke luar negeri saya tidak tau
lagi bagaimana nasib keluarga saya kedepannya mbak.31
Dampak dari pernikahan yang belum siap secara materiil bisa
menyebabkan seorang istri harus menjadi tulang punggung bagi
keluarganya. Ada beberapa faktor yang menjadikan seorang istri sebagai
pencari nafkah yaitu untuk memenuhi ekonomi keluarganya dan juga
untuk masa depan anaknya kelak. Dan yang pasti perempuan bekerja
sebagai pencari nafkah sendiri merupakan beban yang sangat berat.
Peneliti juga wawancara kepada pihak suami yang istrinya bekerja
sebagai TKW di luar negeri, bapak harianto mengungkapkan:
Faktor istri saya bekerja ke luar negeri yaitu tentang
perekonomian yang saya rasa itu kurang cukup di sebuah keluarga
saya, dan saya masih mempunyai seorang anak yang masih kecil
dan kami sebagai orang tua mengharapkan anaknya merasakan
kesenangan, tidak seperti kita saat ini mbak yang serba
kekurangan.32
Dari informan lain peneliti juga dapat wawancara kepada suami
yang istrinya bekerja diluar negeri, bapak arif mengungkapkan:
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Faktor utama istri saya bekerja ke luar negeri yaitu dari segi
ekonomi yang kurang, dan dengan kepergian istri saya
perekonomian di keluarga kami meningkat mbak.33
2. Alasan Seorang Suami Memberi Izin Istrinya untuk bekerja menjadi
TKW
Dalam keluarga antara suami istri harus saling melengkapi dan
saling menjaga agar terjalin suatu keluarga yang harmonis. Suami adalah
pemimpin bagi sebuah keluarga, semua keputusan itu diambil dari suami.
Namun, dalam pengambilan keputusan itu harus adan kesepakatan antara
suami dan juga istri, suami harus menghargai pendapat dari istri dan
begitu pula sebaliknya.
Dalam pemenuhan perekonomian keluarga, suami yang yang
paling bertanggung jawab. Namun, apabila dalam pemenuhan kebutuhan
itu, seorang suami tidak mampu memenuhi maka istri boleh membantu
dalam perekonomian keluarga. Seperti halnya di desa Tulung kecamatan
Sampung kabupaten Ponorogo ini. Banyak istri yang membantu kelaurga,
karena berbagai alasan yang mengharuskan membantu perekonomian
keluarga.
Banyak alasan yang diungkapkan oleh para suami, yang
mengharuskan istrinya pergi ke luar negeri menjadi TKW. Peneliti
menemui seorang warga masyarakat desa Tulung. Bapak Sido
mengungkapkan bahwa:
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Banyak pertimbangan mbak untuk memberinya izin pergi ke luar
negeri. Karena jika dengan perginya istri saya ke luar negeri bisa
memperbaiki ekonomi keluarga mbak dan juga kami mempunyai
anak dan juga harapan kami kedepannya. Sehinggan anak saya
tidak mengalami seperti apa yang saya dan istri saya alami saat
ini. Dan agar masa depan anak saya biar lebih cerah mbak.
walapun sebelumnya berat untuk mengizinkan istri pergi menjadi
TKW, tetapi melihat keadaan jadi saya juga mengizinkan istri saya
untuk pergi ke luar negeri.34
Alasan yang hampir sama disampaikan oleh Bapak Rohmad
mengungkapkan sebagai berikut:
Alasan utama saya memberikan izin kepada istri saya untuk pergi
ke luar negeri yaitu permasalahan tentang ekonomi dan juga untuk
kelangsunga hidup kami kedepannya mbak. Karena kami masih
mempunyai masa depan yang perlu diperjuangkan yaitu anak
saya, dan saya juga istri saya berharap nasib anak kami tidak
seperti orang tuanya yang bingung bagaimana kami mencari uang.
Apalagi sekarang biaya sekolah tidak sedikit dan hidup kami juga
pas-pasan, untuk makan sehari-hari saja kami makan seadanya.
Sehingga tidak ada alasan lain untuk tidak memberiknya izin istri
saya pergi ke luar negeri, karena dengan perginya istri ke luar
negeri secara langusng telah membantu mengangkat derajat
keluarga kami. Meskipun dalam hati saya mempunyai rasa
khawatir terhadap keadaan istri saya yang seara otomatis jauh
dari keluarga.35
Sebenarnya alasan seorang suami untuk mengizinkan istri ke luar
negeri pada intinya untuk memperbaiki perekonomian dan juga
mengangkat derajat keluarga. Dengan istri bekerja bisa memperbaiki masa
depan keluargnya.
Seorang suami yang ditinggal bekerja oleh istrinya yang memenuhi
nafkah keluarga seharusnya dirumah berusaha menggantikan peran
istrinya.Dengan merawat
34
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anaknya, membimbing, dan juga harus

mencurahkan rasa sayangnya pada anaknya. Dengan mencurahkan rasa
kasih sayang terhadap anaknya, anak itu akan tumbuh danberkembang
dengan baik seperti dirawat oleh ibunya sendiri. Meskipun seorang anak
yang dirawat oleh kedua orang tunya lengkap akan berbeda dengan
dirawat dengan hanya satu orang tua saja.
Dari penjelasan di atas, masih banyak lagi seorang suami yang
ditinggal

bekerja oleh istrinya dengan alasan untuk

memenuhi

perekonomian keluarga, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Situr,
mengungkapkan sebagai berikut:
Banyak alasan yang mengharuskan istri saya bekerja ke luar
negeri mbak. Salah satunya yaitu untuk memperbaiki ekonomi
keluarga, dan juga untuk masa depan yang lebih baik. Dengan
bekerjanya istri saya ke luar negeri itu sangatlah untuk membantu
kelangsungan hidup kami kedepannya mbak. Dan kami juga
mempunyai seorang anak untuk kami perjuangkan bersama-sama
demi masa depan anak saya yang lebih baik. Sehingga tidak
seperti orang tuanya yang serba kekurangan mbak.36
Paparan diatas, menjelaskan bahwa seorang suami yang sangat
terbantu dengan perginya istri ke luar negeri untuk mencukupi
nafkah.Apalagi jika sudah berniat pergi bekerja maka harus bisa
memperoleh gaji yang lebih besar.Agar pendapatan istrinya itu bisa
merubah nasib keluarganya.
Beberapa informan yang telah diwawancarai oleh penulis
mengungkapkan

36
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memberikan

izin

untuk

pergi

ke

luar

negeri.Informan lain yang peneliti temui yaitu Bapak Harianto
mengungkapkan bahwa:
Sebenarnya alasan saya memberikan izin itu untuk banyak
pertimbangan mbak, dan saya juga memiliki anak yang masih kecil
dan sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit.Dengan ini,
ekonomi keluarga saya sebenarnya terangkat mbak.Tetapi saya
juga merasakan kekhawatiran kerena istri saya jauh dan juga
tidak bisa melihat keadaanya secara langsung.Meskipun bisa
berhubungan atau sekedar mengabarkan keadaan lewat
handphone.Dan saya sangat menghargai sekali, atas kerealaan
istri untuk pergi bekerja.37
Pendapat yang hampir sama diungkapkan oleh bapak arif yang
mengungkapkan bahwa:
Saya sangat menghargai sekali, dengan bekerjanya istri saya ke
luar negeri. Karena saya berpendapat bahwa istri yang pergi
keluar negeri itu harus dihargai dan dihormati karena kelau istri
saya tidak pergi bekerja ke sana yang pasti kehidupan keluarga
tidak seperti ini mbak.38
Dari berbagai faktor dan juga alasan seorang suami memberikan
izin istrinya pergi bekerja ke luar negeri menjadi TKW .berdampak pada
seorang istri harus menjadi tulang punggung keluarga dan juga pencari
nafkah utama dalam sebuah keluarga.
Dengan adanya wawancara di atas peneliti juga mewawancarai
salah satu informan, bapak wahyudi mengungkapkan:
Istri saya bisa sampai bekerja ke luar negeri sulitnya mencari
pekerjaan yang berada di wilayah kami sendiri, karena dengan
bekerja di lingkungan uang yang kami dapatkan jika dibandingkan
dengan kebutuhan perekonomian keluarga kami.Pada saat istri
izin bekerja untuk menjadi TKW di luar negeri tidak saya
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perbolehkan karena kena bujuk rayu teman-temannya, tetapi istri
saya tetap menyakinkan saya dan yang berfikir juga kebutuhan
kami juga banyak dan akhirnya saya perolehkan berangkat.39
Informan lain yakni ibu Tunik yang pernah bekerja sebagai TKW
di luar negeri mengkapkan bahwa:
Alasan suami saya dulu mengizinkan saya pergi ke luar negeri
karena kurangnya pemasukan kebutuhan di keluarga kami dan
pada saat itu juga suami saya hanya bekerja serabutan.40
Peneliti

juga

memberikan sebuah pertanyaan kepada

ibu

Kamsiyah, beliau mengungkapkan:
Disaat saya izin bekerja ke luar negeri sempat tidak diperbolehkan
oleh suami saya sendiri.Tetapi melihat kondisi di keluarga pengeluaran
juga banyak, sehingga suami saya memberikan izin kepada saya untuk
bekerja sebagai TKW ke luar negeri. 41
3. Dampak istri bekerja sebagai TKW terhadap relasi Suami dan Istri
Dalam sebuah keluarga suami adalah seorang kepala keluarga atau
tulang punggung keluarga, yang berkewajiban untuk melindungi istri dan
juga anaknya. Suami juga berkewajiban utnuk memenuhi ekonomi atau
nafkah keluarga, dan kewajiban itu tidak bisa diwakilkan kepada sang
istri. Apabila istri rela membantu perekonomian keluarga maka hak ini
tidak akan menggugurkan kewajiban suami sebagai encari nafkah
keluarga.
Telah dijelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada
istri dan juga anaknya baik secara lahir maupun batin setelah adanya
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pernikahan yang sah, karena itu sudah menjadi tanggung jawab seorang
suami. Apabila dalam sebuah keluarga suami tidak memenuhi kewajiban
untuk mencari nafkah seperti yang terjadi di Desa Tulung Kecamatan
Sampung Kabupaten ponorogo dan kewajiban tersebut berpindah ke istri,
lalu apa dampak yang terjadi di sebuah keluarga jika terjadi pemberian
nafkah utama keluarga itu perpindah ke tangan seorang istri. Di sini
peneliti melakukan wawancara terhadap keluarga yang istrinya bekerja
mejadi TKW ke luar negeri.
Menurut informan yang penulis temui mengungkapkan dampak
yang terjadi kepada sebuah keluarga yang istrinya menjadi nafkah utama,
sebagaimana yang diungkakan oleh Bapak Sodi mengungkapkan bahwa:
Gini mbak, kalau dalam keluarga saya itu kepala keluarga tetap
lah suami meskipun saya tidak bisa memenuhi nafkah keluarga itu
sendiri.Dan walaupun semua kebutuhan ditanggung oleh istri
saya, tapi saya tetap juga mengurus keluarga mbak.kalaupun ada
cekcok dalam sebuah rumah tangga itu sudah biasa mbak dan
kami menganggap itu hanya bumbu dalam rumah tangga. Jadi
saya mengganggap itu sudah biasa jika urusannya dengan sedikit
salah faham, yang terpenting itu harus tetap menjaga etika
berumah tangga biar tidak berujung pada perceraian.42
Pendapat lain diungkapkan oleh informan yang ditemui oleh
peneliti yang tidak bisa memenuhi nafkah keluarganya dan digantikan oleh
seorang istri yang mencarikan nafkah keluarga. Bapak Rohmad
mengungkapkan bahwa:
Istri saya itu tidak terlalu memperhitungkan hasilnya mbak. Hasil
kerjanya itu kan juga untuk kebutuhan keluarga dan sebelum
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berangkat istri saya sudah mengetahuinya. Jadi ya tetap suami itu
sebagai kepala rumah tangga, dan istri harus tetap mematuhinya.
Dan semua hal-hal terkait dengan rumah tangga itu kami putuskan
bersama mbak.meskipun istri saya juga menanyakan uang yang
dikirimkan itu buat apa saja. Ya meskipun terkadang uangnya itu
nyelewang nyleweng sedikit mbak.43
Dari kedua informan tersebut terlihat bahwa suami tetap menjadi
kepala keluarga dan juga menjadi panutan bagi istri dan anak-anaknya,
walaupun suami tidak bisa memenuhi nafkah keluarga.Apabila ada
konflik-konflik kecil dalam keluarga itu, bisa disikapi dengan baik dan
yang terpenting tidak menumbulkan perceraian.
Peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu suami
yang istrinya bekerja sebagai TKW di luar negeri, Bapak

Wahyudi

mengungkapkan bahwa:
Gini mbak, jika dikatakan pemberian nafkah keluarga itu
diperoleh dari istri memang betul, tetapi tidak ada perubahan
untuk suami sebagai kepala keluarga.Sehingga segala sesuatu
dikeluarga kami tetap dimusyawarahkan bersama dan suami juga
berhak untuk menentukan keputusannya.Walaupun disetiap
menyelesaikan masalah kami juga bertengkar sedikit tetapi masih
bisa untuk diluruskan.Kadang walaupun saya adalah kepala
keluarga, istri juga pernah tidak mendengarkan nasehat dari
saya.Dan dari itu membuat saya merasa tidak dihormati sebagai
kepala keluarga oleh istri saya.44
Dalam wawancara seperti diatas memang tidak berbeda jauh
dengan sebelumnya.Bahwa, sebuah kepala keluarga itu tetap pada suami,
tetapi yang membedakan yaitu seorang istri tidak bisa mendengarkan atau
tidak bisa menerima nasehat dari suaminya, karena merasa istri tersebut
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sudah

mempunyai

kuasanya

sebagai

pencari

nafkah

dikeluarga

tersebut.Sehingga rasa hormat kepada suaminya sendiri berkurang.
Peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu suami
yang istrinya bekerja sebagai TKW di luar negeri, Bapak bapak Situr
mengungkapkan:
Dampak yang terjadi saat istri saya bekerja di luar negeri yaitu
seperti masalah kurang adanya komunikasi.Akan tetapi, juga tidak
menutup kemungkinan untuk bertengkar anatara saya dengan istri
saya mbak.45
Peneliti juga memberikan wawancara kepada salah satu istri yang
dulu pernah bekerja ke luar negeri menjadi TKW, ibu Tunik menyatakan:
Terjadinya sebuah pertengkaran dikeluarga terutama antara
suami dan juga istri. Selain itu suami saya juga sering keluar
masuk tidak jelas mbak, seperti ke warung dan lain sebagainya
mbak.46
Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa seorang suami
dan juga istri harus saling memberi kabar saat ingin berpergian. Sehingga
tidak adanya salah komunikasi dalam sebuah rumah tangga dan akibatnya
akan menjadikn pertengkaran antara suami dan juga istri.
Di lain pernyataan hal di atas, ada juga pendapat salah satu istri
yang dulu pernah bekerja sbagai TKW di luar negeri, ibu kamsiyah
mengungkapkan bahwa:
Selama saya bekerja di luar negeri kami sering bertengkar karena
hanya masalah uang yang kadang ditanya istrinya tidak tau atau
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tidak jujur tentang pengeluaran yang diterima oleh suami saya,
sehingga saya dengan itu adanya sebuah pertengkaran terhadap
suami maupun istri.47
Peneliti juga memberikan wawancar terhadap suami yang istrinya
bekerja ke luar negeri, bapak hariantu mengungkapkan sebagai berikut:
Sebagai kepala keluarga saya merasa minder dengan istri
saya.Kerena dengan istri saya bekerja sebagai TKW di luar negeri
bisa semaunya sendiri terhadap saya, sehingga saya tidak merasa
dianggap suami.48
Dengan adanya wawancara di atas dapat diambil kesimpulan
bahwa membantu suami untuk mencari nafkah keluarga itu
memang boleh dalam Hukum Islam.Akan tetapi jangan pernah
melalaikan

kewajiban

mengormati suami.
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BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA OLEH ISTRI
A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah
Keluarga Oleh Istri
Islam mengajarkan bahwa laki-laki adalah sebagai pelindung kaum
wanita, baik kepada ibu, istri, mertua, saudata dan anak. Kaum wanita
dalam pandangan Islam harus merasa aman dibawah pelindungan suami,
saudara laki-laki, atau bapaknya meskipun wanita wanita yang
bersangkutan sudah berpendidikan tinggi. Dalam ikatan keluarga seorang
istri harus selalu berada dalam pengawasan suaminya, meskipun wanita itu
dari kalangan bangsawan, anak penjabat dan sebagainya Karena suami
adalah kepala rumah tangga.49
Dalam al-qur’an juga dijelaskan bahwa seorang suami hendaknya
bersikap lemah lembut kepada istri, karena suami sebagai pemimpin atau
kepala rumah tangga yang harus diteladani, dalam firman Allah yang
berbunyi:

ض هُ ْم
َّ َ الر َج ا ُل ق َ َّو ا ُم و َن عَ ل َ ى الن ِّ سَ ا ِّء ب ِّ َم ا ف
َ ْض َل َّللاَّ ُ ب َ ع
ِّ
ص ا لِّ َح ا ت ُق َ ا ن ِّ ت َا ت ٌ َح ا
ٍ ْعَ ل َ ٰى ب َ ع
َّ ض َو ب ِّ َم ا أ َنْ ف َ ق ُوا ِّم ْن أ َ ْم َو ا لِّ ِّه ْم ۚ ف َ ال
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َّ ف ِّ ظَ ا ت ٌلِّ لْ غ َ يْ ب ِّ ب ِّ َم ا َح فِّ ظَ اَّللَّ ُۚ َو
ُ الَّل ت ِّ ي ت َ َخ ا ف ُو ن َ ن ُش ُ وزَ هُ ن َّ ف َ ِّع ظُ و ه
ُ ن َّ َو ا ْه
ِّ َج ُر و ه ُ َّن ف ِّ ي الْ َم ض
ِّ اج ع
ً ِّ ض ِّر ب ُو ه ُ َّن ۚ ف َ إ ِّنْ أ َطَ عْ ن َ كُ ْم ف َ ََّل ت َبْ غ ُوا عَ ل َ يْ ِّه ن َّ سَ ب
يَّل
ْ َو ا
ۚ إ ِّ ن َّ الل َّ َه كَ ا ن َ ع َ لِّ ي ًّا كَ ب ِّ ي ًر
Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang
saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya
tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita
yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari
jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi
Maha Besar.”50
Dalam ayat diatas yang dimaksud “pemimpin” adalah orang yang
siap untuk berdiri. Karena pekerjaan yang berdiri bukan hal yang mudah.
Kaum laki-laki bertugas untuk mengayomi perempuan dan juga
memberikan yang terbaik untuk perempuan. Keutamaan laki-laki disini
karena mereka mampu untuk bekerja keras, melawan rasa lelah, dan
mengadu nasib dengan kehidupan di dunia ini. Sehingga, dengan usahanya
tersebut mereka dapat memenuhi semua kebutuhan kaum perempuan,
ketika sudah saatnya tiba.
Dalam keluarga pemimpin terletak pada kaum laki-laki, dengan
demikian perempuan harus merasa senang karena Allah telah memberikan
pekerjaan berat dan lainnya kepada ciptaanya yang khusus dan mampu
menangani hal tersebut. Sebuah pekerjaan di luar rumah membutuhkan
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fisik dan mental, adapun perempuan telah Allah tugaskan untuk
memberikan kasih saying, kedamaian, dan kelembutan kepada anak-anak.
Jadi, kepemipinan laki-laki sengaja Allah tentukan untuk menjauhkan
kaum perempuan dari berbagai pekerjaan yang melelahkan.
Dalam penciptaan, Allah telah memberikan kelebihan pada lakilaki dibanding perempuan, sehingga kaum laki-laki diberikan hak untuk
menjadikan dirinya sebagai pemimpin kaum perempuan. Di samping
sebagai orang yang mengayomi dan membimbing mendorongnya ke arah
kemaslahatan.
Keluarga dalam Islam dipimpin oleh laki-laki, dan kelak ia juga
akan dimintai pertanggungjawabannya. Lelaki pada umumnya lebih
mampu dalam mengelola keluarga. Kemampuan perempuan biasanya
melemah karena hamil, melahirkan, dan menyusui. Dilain hal itu,
perempuan lebih didominasi oleh sisi sentimentil mereka dan cepat
terbawa emosi dan perasaan. 51
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) menjelaskan
bahwa “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati,
setia dan memberikan bantuan lahir dan batin satu kepada yang
lain.”Sehingga pasal ini menjelaskan bahwa dalam keluarga antara suami
istri harus menjaga cinta kasihnya antara satu sama lainnya.
Dari pembahasan diatas, peneliti berpendapat bahwa suami adalah
pemimpin keluarga bagi istri dan juga anak-anaknya. Sehingga kedudukan
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suami dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dan juga
tegaknya sebuah keluarga.
Dalam pembahasan dibab II dijelaskan dalam keluarga itu yang
mencukupi nafkah adalah seorang suami bukan seorang istri. Namun dari
pernyataan tersebut jelas berbeda yang terjadi pada sebagian keluarga yang
ada di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
Kewajiban yang seharusnya dipenuhi suami, diambil alih oleh istri yang
bekerja dan mencukupi nafkah untuk keluarganya.
Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, di Desa Tulung
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo bahwa, yang mencari nafkah
untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah istri. Karena dengan seorang
istri bekerja ke luar negeri kehidupan keluarga akan lebih terjamin akan
tetapi, juga ada yang mengikuti ajakan dari teman-temannya.
Dalam hal ini, istri yang membantu suami untuk memenuhi
perekonomian dikeluarganya secara rela dan tetap bisa menghargai
suaminya, maka tidak pernah dilarang. Namun ada hal penting, yang juga
harus diperhatikan oleh istri ketika bekerja di luar rumah harus tetap
memprioritaskan kewajibannya untuk mengurus keluarganya dengan
sepenuh hatinya.
Kepemipinan seorang laki-laki dalam keluarga ini sama sekali
tidak merampas satupun hak wanita yang bersifat fitrah. Semuanya, lakilaki dan perempuan berkedudukan sama di hadapan Allah. Firman Allah
dalam surat Al-Imran ayat 195:

ض ي ُع عَ َم َل عَ ا ِّم ٍل ِّم نْ كُ ْم ِّم ْن
ْ فَا
ِّ ُ اب ل َ هُ ْم َر ب ُّ هُ ْم أ َن ِّ ي ََل أ
َ ج
َ َست
ج وا
ٍ ْذ َ كَ ٍر أ َ ْو أ ُنْ ث َ ٰى ۚ ب َ عْ ضُ كُ ْم ِّم نْ ب َ ع
ُ ض ۚ ف َ ال َّ ِّذ ي ن َ َه ا َج ُر وا َو أ ُ ْخ ِّر
ار ِّه ْم َو أ ُو ذ ُوا ف ِّ ي سَ ب ِّ ي لِّ ي َو ق َ ا ت َل ُوا َو ق ُ ت ِّ ل ُوا ََل ُكَ ف ِّ َر َّن
ِّ َ ِّم ْن ِّد ي
ٍ عَ نْ هُ ْم سَ ي ِّ ئ َا ت ِّ ِّه ْم َو ََل ُدْ ِّخ ل َ ن َّ ُه ْم َج ن َّ ا
ت ت َ ْج ِّر ي ِّم ْن ت َ ْح ت ِّ َه ا
ْ
ْ ح
ُ ُ اَل َنْ َه ا ُر ث َ َو ا ب ً ا ِّم ْن ِّع نْ ِّد َّللاَّ ِّ ۚ َو الل َّ ُه ِّع نْ د َه
ِّس ن ُالث َّ َو ا ب
Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan
berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang
yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena)
sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orangorang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang
disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan
Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan
mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya,
sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang
baik".52
B. Analisis Dampak Istri Bekerja Sebagai TKW di Luar Negeri
Memang bekerja adalah kewajiban seorang suami sebagai
kepala keluarga. Tapi islam juga t idak melarang perempuan
untuk bekerja. Istri boleh bekerja, namun harus dengan syarat
tidak membahayakan agama dan kehormatan, baik untuk laki laki maupun perempuan.Begit u pula pekerjaan laki-laki t idak
harus

menyebabkan

fit nah

dan

kerusakan

bagi

se t iap

perempuan.Hendaklah seorang laki-laki dan perempuan itu
masing-masingbekerja dengan baik, tidak saling membahayakan
antara

satu

dengan

lainnya,

serta

masyarakatnya. 53
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tidak

membahayakan

Islam t idak melarang perempuan untuk bekerja dan bisnis,
karena Allah SWT mensyari’atkan dan memerintahkan hambanya
untuk bekerja, dalam firman Allah Q.S Al-Nisa’ ayat 32:

ض
َّ َ َو ََل ت َت َ َم ن َّ ْو ا َم ا ف
ٍ ْض كُ ْم عَ ل َ ٰى ب َ ع
َ ْض َل َّللاَّ ُ ب ِّ ِّه ب َ ع
َص ي ب ٌ ِّم َّم ا
ِّ لر َج ا لِّ ن
ِّ ِّۚ ل
ض لِّ ِّه
ْ َ َص ي ب ٌ ِّم َّم اا ْك ت َسَ بْ َن ۚ َو ا سْأ َل ُواالل َّ َه ِّم نْ ف
ِّ ا ْك ت َسَ ب ُواۚ َو لِّ لن ِّ سَ ا ِّء ن
ي ٍء عَ لِّ ي ًم ا
ْ َۚ إ ِّ ن َّ الل َّ َه كَ ا ن َ ب ِّ كُ ل ِّ ش
Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan
Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.
(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka
usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang
mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”54
Melalui ayat tersebut dapat dipahami, setiap manusia termasuk
wanita berhak untuk bekerja dan mendapat ganjaran yang setimpal apa
yang mereka kerjakan sehingga dalam islam hukum wanita bekerja adalah
mubah atau diperbolehkan. Jika istri boleh bekerja, namun harus dengan
syarat tidak membahayakan agama dan kehormatan, baik wanita maupun
laki-laki.Pekerjaan harus bebas dari hal-hal yang membahayakan agama
dan kehormatannya.

Serta tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan moral pada lakilaki.Begitu pula pekerjaan laki-laki harus tidak menyebabkan fitnah dan
kerusakan bagi perempuan. Hendaklah seorang laki-laki dan perempuan
54
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masing-masing

bekerja

dengan

cara

yang

baik,

tidak

saling

membahayakan antara satu dengan lainnya, serta tidak membahayakan
masyarakatnya.55
Hendaklah mencari dulu pekerjaan yang bisa dikerjakan di dalam
rumah.Jika tidak ada, baru cari pekerjaan luar rumah yang khusus di
kalangan seorang perempuan.Dan juga tidak boleh mencari pekerjaan yang
campur antara laki-laki dengan perempuan, kecuali jika keadaannya
darurat atau keadaan sangat mendesak, semisal suami tidak mampu
mencukupi kehidupan keluarganya.

Melihat keterangan diatas, maka perempuan mendapatkan peluang
yang bagus untuk bekerja baik dalam rumah maupun luar rumah. Bekerja
diwajibkan bagi individu yang mampu dengan berusaha mencari lapangan
pekerjaan yang halal dan sesuai denga keahlian serta sesuai dengan norma
dan etikanya. Islam memberikan peluang bagi perempuan untuk bekerja,
sama dengan laki-laki. Komitmen islam berada pada sejauh mana aktifitas
pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan aturan-aturan agama
Islam. 56

Tak dapat dipungkiri, ketika istri memilih untuk bekerja dan
cenderung mencari nafkah utama dalam keluarga maka secara otomatis
akan sangat berdampak terhadap perkembangan keluarga tersebut. Ada
berbagai dampak yang ditimbulkan ketika seorang istri menjadi pencari
55
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nafkah utama dalam keluarga.Dampak tersebut tentunya dirasakan dan
sangat berpengaruh baik maupun buruk oleh suami, istri, dan juga anak.

Menurut hukum Islam dampak yang terjadi saat istri bekerja ke
luar negeri adalah dalam keluarga tentu mempunyai hak dan kewajiban
yang harus dipenuhi satu sama lainnya, hak dan kewajiban suami istri
tertulis dengan jelas sebagai sebuah kesepatakan antara keduanya di buku
akta pernikahan saat mereka mengikat sebuah perjanjian yang kokoh.
Akan tetapi ada banyak dampak baik positif maupun negatif yang
ditimbulkan disaat

Istri bekerja sebagai TKW.Berdasarkan hasil

wawancara dan observasi dampak yang ditimbulkan oleh keluarga tehadap
istri yang bekerja ke luar negeri adalah dari segi positif, dampak yang
ditimbulkan yaitu dengan istri bekerja di luar negeri menjadikan
perekonomian keluarga menjadi lebih baik, sehingga kebutuhan keluarga
menjadi tercukupi.Sedangkan dampak negatif yang timbal adalah
perdebatan ataupun pertengkaran dalam sebuah keluarga dan suami
menjadi malas bekerja.

Lalu saat sang istri bekerja sebagai TKW di luar negeri menurut
hukum islam istri memberikan uang atau nafkah kepada suami hukumnya
diperblehkan asalkan tidak merendahkan harga diri seorang suami. Dan
istri tetap menghormati suami sebagai kepala keluarga yang seharusnya
dihormati dalam sebuah keluarga.

Jadi, selama istri bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi
kebutuhan keluarga itu diperbolehkan dan merupakan suatu kebaikan yang
bernilai pahala.Namun, praktek istri bekerja sebagai pencari nafkah utama
di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo adalah tidak
sesuai karena menimbulkan dampak negatif bagi keluarganya.Selain itu
seorang istri juga menjaditidak mempunyai rasa hormat terhadap suami.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian data-data, dan analisis yang telah berhasil
dihimpun, maka peneliti menyimpulkan:
1. Banyak perempuan atau istri di Desa Tulung Kecamatan Sampung
Kabupaten Ponorogo berkedudukansebagai pencari nafkah dalam
keluarga. Menurut hukum Islam pemberian nafkah keluarga oleh istri
tetap diperbolehkan dengan tujuan untuk membantu suami mencari
nafkah. Catatan penting yang perlu dihayati oleh pasangan suami istri
disaat istri mempunyai penghasilan yang lebih dari suami tidak
diperbolehkan untuk tidak menghormati suami.
2. Saat istri bekerja ke luar negerimemberikan dampak yang positif dan
juga negatif. Dampak positif yang terjadi di desa tersebut adalah sangat
meningkatkan pola hidup keluarga dan juga memberikan masa depan
yang terjamin untuk anak dan keluarganya. Menurut hukum islam
diperbolehkan istri bekerja sebagai pencari nafkah keluarga, tetapi
suami tetap sebagai orang yang paling utama dalam keluarga.
Sedangkan dampak negatif yang ada di desa tersebut sering terjadinya
pertengkaran dalam keluarga dan juga istri menjadi kurang
menghormati suami sebagai kepala keluarga. Menurut hukum islam
dampak tersebut tidak diperbolehkan, karena dengan istri menjadi
pencari nafkah dan penghasilan suami lebih tinggi dan mendekte

suami. Di dalam sebuah keluarga suami tetap berhak atas apa yang
terjadi di keluarga tersebut dan suami tetap sebagai kepala keluarga
dalam sebuah keluarga.
B. Saran-Saran
1. Kepada msyarakat, utamanya umat muslim yang lebih terikat dalam
sebuah pernikahan hendaklah seling menjaga keutuhan rumah
tangganya dengan saling menjalankan kewajiban sebagai suami dan
istri. Dan perlu diingat bahwa, kebahagiaan dalam keluarga itu tidak
diukur dari beberapa banyak materi yang kita peroleh atau yang kita
miliki. Pada hakikatnya kebahagiaan keluarga itu bersumber pada
binaan dan kasih sayang yang terangkai dalam sebuah ikatan
pernikahan tersebut dengan saling menjaga kepercayaan, saling
menghargai, dan saling memberikan waktu antara istri, suami, dan juga
para anggoota keluarga lainnya.
2. Bagi suami bertanggung jawablah terhadap keluargamu untuk tetap
melindungi, memberikan rasa kasih sayang dan jangan mudah
memberikan izin kepada para istri untuk bekerja menjadi TKW di luar
negeri. Suami seharusnya memikirkan seara baik-baik sebelum
memberikan izin, karena pada dasarnya akan banyak yang mejadi
korban akibat istri bekerja sebagai TKW di luar negeri. Jangan tergiur
dengan penghasilan yang tinggi sehingga para suami memberikan izin
untuk istri pergi bekerja menjadi TKW di luar negeri, karena bukan
materi yang menjamin kebahagiaan. Suami harus mau untuk

mencukupi kebutuhan keluarga, sekuat jiwa dan raganya. Jangan
sampai berfikir karena tidak mempunyai keahlian apa-apa tidak mau
bekerja, dan menggantungkan keluarganya kepada istrinya. Dan untuk
seorang yang bekeja menjadi penopang kehidupan keluarganya,
tetaplah menghargai suami dan tetaplah menjadi ibu yang bisa
dijadikan penutan oleh anak-anaknya kelak.
3. Dengan disusunnya skripsi ini dapat digunakan sebagai studi ilmiah
sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai Pemberian
nafkah keluarga oleh istri melalui penelitian secara langsung terhadap
masyarakat dari segi apapun.
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