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ABSTRAK 

Saputri, Nindia Dewi. 2019. "Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Istri Menjadi 

TKW Dengan Suami Dibebaskan Dari Memenuhi Nafkah Keluarga Di 

Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”.Skripsi. Jurusan 

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Rif’ah Roihanah, SH., M.Kn. 

Kata kunci: fikih munakahat, menjadi TKW, suami dibebaskan dari nafkah. 

Dalam rumah tangga suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah 

keluarga sedangkan istri mempunyai kewajiban utama mengatur rumah tangga 

dengan sebaik-baiknya. Namun keluarga di Desa Ngabar Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo istrilah yang bekerja menjadi TKW disebabkan karena 

suami kurang mampu mencukupi perekonomian keluarga. Istri bekerja menjadi 

Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan meminta izin kepada suami yang akibat dari 

situ istri membebaskan kewajiban suami dalam memenuhi nafkah keluarga dan 

suami yang mengantikan pekerjaan rumah. Selama bekerja itu istri memenuhi dan 

menanggung seluruh beban nafkah keluarga. Padahal menurut fikih munakahat 

suami wajib menanggung beban nafkah keluarga dan istri boleh bekerja hanya 

sebatas membantu. 

Untuk menganalisis permasalahan Fikih Munakahat peneliti berkeinginan 

menelitinya dan merumuskan masalah sebagai berikut:(1) Bagaiamana analisis 

fikih munakahat terhadap pemberian izin suami kepada istri yang menjadi TKW 

di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana analisis 

fikih munakahat terhadap beban nafkah keluarga yang ditanggung istri yang 

menjadi TKW di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab 

dari kedua rumusan masalah tersebut adalah pendekatan kualitatif, dengan metode 

pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, yang kemudian 

dianalisis menggunakan teori Fikih Munakahat.Kemudian menyusun seluruh data, 

mengkajinya menggunakan referensi lain berupa buku-buku ataupun karya ilmiah 

lain yang berkaitan dengan kewajiban nafkah keluarga, kemudian disusun untuk 

menjawab pokok masalah sebagai kesimpulan. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Ngabar Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo pemberian izin suami kepada istri menjadi Tenaga Kerja 

Wanita (TKW) karena suami tidak mampu mencukupi kebutuhun ekonomi 

keluarga menurut fikih munakahat tidak ada larangan. Sedangkan pemberian izin 

suami mengakibatkan suami dibebaskan dari memenuhi nafkah keluarga yang 

menurut fikih munakahat tidak dilarang karena sudah adanya kesepakatan kedua 

belah pihak. Kesimpulan yang kedua yaitu beban nafkah keluarga yang 

ditanggung istri sebagai TKW di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo dalam fikih munakahat tidak ada larangan karena istri boleh membantu 

perekonomian dalam keluarga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan su@nnatulla@h yang umum dan berlaku pada 

semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-

tumbuhan. Pada manusia perkawinan bukan hanya mempersatukan dua 

pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan 

mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT, bahwa kedua 

mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan 

dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita 

kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar 

pada ajaran-ajaran Allah dalam AL-Quran dan As-Sunnah yang sifatnya 

global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. 

Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut Allah dan hukum negara 

telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Perikahan atau perkawinan 

ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan 

kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan 

mahram.
1
 

Salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri adalah nafkah. 

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut 

                                                           
1
 Beni Ahmad Saebani, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2011), 30-31. 
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keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain.
2
 

Bahkan Al-Qur’an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah 

SWT dalam (Al-Qur’an 65: 7): 

                     

                       

      

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah 

kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”
3
 

Seorang suami hendaknya mencukupi kebutuhan sandang, pangan 

serta papan keluarganya. Karena nafkah adalah kewajiban seorang suami 

yang harus diberikan terhadap istri seusai ijab qabul. Setelah ijab qabul 

maka dimulailah bahtera rumah tangga dimana seorang laki-laki 

bertanggung jawab penuh terhadap istrinya.
4
 Sehingga istri wajib untuk 

taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah dan mengatur rumah tangga 

serta mendidik anak-anaknya. 

Bahwa nafkah adalah merupakan hutang atas suami bagi istrinya. 

Hutang itu tidak gugur, walaupun suaminya tidak mampu. Sesudah 

mampu harus dibayarkan. Berbeda tentu, sekiranya istrinya memaafkan 

(menggugurkan haknya). Bahkan menurut Madhab Syāfi‟ȋ suami yang 

                                                           
2
Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 443. 

3
Al-Qur’an, 65: 7. 

4
Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, 444. 
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tidak mampu membayar nafkah, istrinya boleh meminta fasakh (cerai) 

yang ditetapkan oleh pengadilan.
5
 

Dalam memberi nafkah kepada istri adalah kewajiban suami kecuali 

jika istri menolak (mengiklaskan diri tidak dinafkahi suami) atau istri 

berbuat durhaka sehingga suami tidak berkewajiban menafkahinya atau 

gugur. Mengenai ia membebaskan kewajiban tersebut terhadap dirinya 

sama halnya seorang istri menebus dirinya dari suami yang berakibat istri 

bisa berpisah dari suaminya.
6
 

Pada masyarakat umumnya, mencari nafkah dilakukan oleh suami, 

sedangkan pihak istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur 

kebutuhan rumah tangga. Tetapi dalam waktu dan kondisi sekarang 

berbeda, karena perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan 

laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan 

secara ekonomi tidak lagi tergantung pada laki-laki. Laki-laki bukan lagi 

sebagai pencari nafkah utama dan perempuan bukan sebagai pencari 

nafkah tambahan.  

Sebagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup 

semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya 

harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat istri tidak tinggal diam. 

Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai 

perempuan berperan sebagai pencari nafkah menjadi TKW keluar negeri.  

                                                           
5
M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga DalamIslam (Jakarta: Prenada Media, 

2003), 221. 
6
Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 162. 
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Berhubungan dengan kenyataan tersebut di atas, seperti yang terjadi di 

Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dimana para 

keluarga banyak yang bekerja menjadi TKW ke luar negeri. Dengan 

berbagai motivasi salah satunya untuk meningkatkan daya saing antar para 

keluarga lainnya, sehingga timbul rasa iri. 

Keadaan lingkungan Desa Ngabar yang sebagian wilayahnya adalah 

persawahan, sehingga rata-rata mata pencaharian masyarakatnya sebagai 

petani dan buruh tani. Namun, bekerja sebagai petani dan buruh tani hasil 

yang diperoleh tidak dapat mencukupi kebutuhan. Sehingga upaya-upaya 

yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup dan untuk mencukupi 

kebutuhan ekonomi banyak yang memutuskan menjadi TKW keluar 

negeri. 

Disini para istri yang menjadi TKW itupun dengan beralasan 

pemenuhan kebutuhan atau membantu ekonomi keluarga. Karena 

pendapatan suami belum mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya. 

Terdesaknya dan kekurangan keuangan guna kebutuhan ekonomi dalam 

keluarga, dan sempitnya lapangan kerja jugalah yang membuat istri 

menjadi TKW. Sehingga harus pergi dengan waktu yang cukup lama 

meninggalkan suami dan juga anak-anaknya. Bahkan lamanya tidak hanya 

satu bulan dua bulan melainkan sampai satu tahun bahkan kontrak wajib 

tiga tahun. Walaupun kewajiban mencari nafkah adalah suami, namun dari 

alasan diatas suami merelakan dan mengizinkan istri menjadi TKW. 
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Saat istri bekerja menjadi TKW penghasilan yang didapat akan 

melebihi pendapatan suaminya dan istri dengan hasilnya sudah bisa 

mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Istri juga merelakan bahwa hasil 

dari kerjanya dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan 

keluarganya. Dalam hal ini mengakibatkan istri izin dengan merelakan 

tidak dinafkahi ataupun membebaskan suami dalam kewajiban memberi 

nafkah kepadanya. 

Seperti salah satu keluarga yang bertempat tinggal di Desa Ngabar 

bernama Bapak Mesnanto (51) yang saat ini istrinya berada diluar negeri 

menjadi TKW. Dalam hal ini saat ingin menjadi TKW terlebih dahulu 

memenuhi syarat yang wajib dipenuhi yaitu izin dari seorang suami 

apabila yang menjadi TKW sudah menikah. Mengenai hal izin menjadi 

TKW Bapak Mesnanto (51) mengatakan bahwa mengizinkan istrinya 

dengan telah menandatangani sebuah surat sebagai salah satu persyaratan 

untuk bisa pergi bekerja di luar negeri. Sebelum menandatangani surat 

tersebut antara Bapak Mesnanto dan istrinya sepakat bahwa istrinya rela 

mencari nafkah dan tidak dinafkahi oleh suaminya selama istri mencari 

nafkah untuk keluarganya.
7
 

Berangkat dari fenomena inilah penulis merasa tertarik untuk 

mengkaji bagaimana pandangan fikih munakahat terhadap pemberian izi 

suami kepada istri menjadi TKW dan  bagaimana analisis fikih munakahat 

terhadap beban nafkah keluarga yang ditanggung istri yang menjadi TKW. 

                                                           
7
Hasil wawancara dengan bapak Mesnanto, 03 November 2018 (lihat transkip wawancara 

kode: 02/2-W/03-11/2018). 
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Sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Tinjauan 

Fikih Munakahat Terhadap Istri Menjadi TKW Dengan Suami Dibebaskan 

Dari Memenuhi Nafkah Keluarga (Di Desa Ngabar Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis fikih munakahat terhadap pemberian izin suami 

kepada istri yang menjadi TKW di Desa Ngabar Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana analisis fikih munakahat terhadap beban nafkah keluarga 

yang ditanggung istri yang menjadi TKW di Desa Ngabar Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangannya fikih munakahat 

mengenai pemberian izin suami kepada istri yang menjadi TKW. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih munakahat yang nafkah 

keluarga dibebankan kepada istri. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat penelitian yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan serta 

memperluas cakrawala pengetahuan terutama dalam bidang munakahat 

khususnya dan bagi penulis maupun pembaca pada umumnya. Selain 

itu, penelitian ini juga sebagai kontribusi pemikiran untuk pernikahan 

dalam islam yang termasuk dalam fikih munakahat tentang masalah 

istri izin bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). 

2. Manfaat praktis 

Bagi Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi karya ilmiah dan pustaka bagi 

peneliti selanjutnya. Bagi penulis adalah sebagai latihan dalam 

penulisan karya tulis ilmiah sekaligus sebagai aplikasi ilmu yang 

penulis dapatkan sealam perkuliahan. 

E. Telaah Pustaka 

Pertama, penelitian Ibnu Hadjar Al-Asqholani yang berjudul: 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Untuk 

Menunjang Nafkah Keluarga Di Desa Cimenteng Kecamatan Campaka 

Kabupaten Cianjur”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research) sumber data primer yang digunakan adalah sumber data 

lapangan dengan menggunakan teknik interview (wawancara), observasi, 

dan dokumentasi. Adapaun metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya 

dalam pandangan hukum Islam profesi sebagai TKW merupakan sebuah 
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pekerjaan yang diperbolehkan. Kebolehan ini ada beberapa ketentuan yang 

mengaturnya yaitu pertama, apabila ada jaminan keamanan dari negara 

bagi diri TKW. Kedua, dengan mempertimbangkan manfaat dan 

madlaratnya ketika perempuan memilih profesi sebagai TKW. Namun 

dalam mentasyarufan gaji hasil kerja melalui suami dan orang tua kadang 

muncul hal akibat dari cara kesalahan mengenai cara mentasyarufan gaji 

hasil kerja sehingga upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga melalui suami atau orang tua yang dipercaya mempunyai dampak 

tersendiri bahkan sampai mengurangi bahkan sampai merusak 

keharmonisan rumah tangga.
8
 

Dari pemaparan penelitian terdahulu diatas dapat terlihat bahwa 

adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang 

yaitu mengenai materi yang dikaji. Masalah yang di bahas mengenai peran 

istri sebagai TKW berdasarkan hukum Islam. Sedangkan dalam hal ini 

peneliti fokus mengenai istri izin menjadi TKW ditinjau dari fikih 

munakahat. 

Kedua, penelitian Alal Rizki yang berjudul: “Istri Membebaskan 

Suami Dari Kewajibannya Perspektif Fiqh Islam (Studi Analisis Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)”. Penelitian ini merupakan penelitian 

kajian pustaka (library research) penelitian yang objek utamanya adalah 

buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan juga 

literatur lainnya.  Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini 

                                                           
8
Ibnu Hadjar Al-Asqholani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW 

Untuk Menunjang Nafkah Keluarga Di Desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten 

Cianjur,” Skripsi (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 76. 
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adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian jenis penelitian hukum 

normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data 

sekunder. Hasil penelitian sebab mendasari adanya pembebasan kewajiban 

seorang suami oleh istrinya dengan dasar pribadi istri dan suami yang 

saling membantu dan melengkapi untuk tujuan mewujudkan keluarga yang 

bahagia dan kekal sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila seorang 

suami tidak sanggup memberikan nafkah dan pakaian kepada istrinya, 

suami seharusnya berusaha keras untuk mencari nafkah dan pakaian 

karena merupakan kewajibannya, pada dasarnya suami tidak boleh 

menyusahkan istrinya. Menurut Madhab Syāfi‟ī, Ḥanafī, dan Mãlikīyah 

mengataka apabila seorang suami tidak sanggup memberikan nafkah dan 

pakaian kepada istrinya, maka istri berhak meminta pembatalan 

pernikahan lantaran suami tidak sanggup memberikan nafkah, pakaian dan 

tempat tinggal. Apabila masa seorang suami memberikan nafkah kepada 

istrinya sudah lewat, nafkah bagi istri tidak menjadi gugur, tetapi ia 

menjadi utang bagi suaminya.
9
 

Adapun perbedaan antar peneliti terdahulu mengenai metode yang 

digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan penelitian pustaka (library 

reseach) dan perspektif fikih Islam dalam studi analisis Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 80 ayat (6). Sedangkan peneliti yang digunakan dalam 

penelitian sekarang menggunakan penelitian lapangan (field reseach) studi 

kasus di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

                                                           
9
Alal Rizki, “Istri Membebaskan Suami Dari Kewajibannya Perspektif Fiqh Islam (Studi 

Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6),” Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 

2017), 23. 
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Ketiga, penelitian Ahmad Muhtar Syarofi yang berjudul:“Hak Dan 

Kewajiban Istri Yang Berkarier Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan (field research) sumber data primer yang digunakan 

adalah sumber data lapangan dengan menggunakan teknik interview 

(wawancara), observasi, dan dokumentasi. Adapaun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Hasil penelitian bahwa faktor-faktor  yang menyebabkan istri 

bekerja adalah untuk membantu suami dan bekerja bagi istri juga untuk 

menjaga dan agar tidak dianggap lemah oleh suami mereka. Istri yang 

berkarier itu dengan alasan membantu dan mengisi waktu luang, dalam 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam terkait 

hak dan kewajiban istri yang bekerja telah melakukan dengan sesuai hanya 

saja tetapi ada beberapa mengalami pergeseran. Sehingga membuat tidak 

selarasanya dalam kenyataan kewajiban seorang istri dan seharusnya istri 

tetap mengutamakan keluarga dan juga harus tetap mengharapkan sebuah 

bimbingan dari suami.
10

 

Adapun perbedaan antar penelitian terdahulu mengenai materi yang 

dikaji yaitu masalah yang dibahas mengenai hak dan kewajiban istri yang 

berkarir dan juga ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam. Sedangakan penelitian yang dilakukan sekarang 

                                                           
10

Ahmad Muhtar Syarofi, “Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berkarier Ditinjau Dari Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik 

Ibrahim, 2011), 132. 
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ini fokus mengenai istri membebaskan kewajiban suami dalam memenuhi 

nafkah keluarga dan ditinjau dari fikih munakahat. 

Keempat, penelitian Erwin Kusnul Kotimah yang berjudul: “Istri 

Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori 

Fungsional Struktural (Studi Di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan 

Ponorogo Kabupaten Ponorogo)”. Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field research) sumber data primer yang digunakan adalah 

sumber data lapangan dengan menggunakan teknik interview 

(wawancara), observasi, dan dokumentasi. Adapaun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Hasil penelitian Praktik istri sebagai pencari nafkah tambahan di 

Kelurahan Cokromenggalan menurut Islam diperbolehkan karena tidak 

menyebabkan istri lalai terhadap kewajibannya dalam keluarga dan juga 

membawa manfaat bagi dirinya dan juga keluarganya. Dan dampak istri 

sebagai pencari nafkah tambahan terhadap relasi suami istri di Kelurahan 

Cokromenggalan menurut hukum Islam antara lain menumbuhkan rasa 

saling menghargai dan saling membutuhkan antara suami dan istri.
11

 

Adapun perbedaan antar penelitian terdahulu mengenai masalah yang 

dikaji yaitu masalah yang di bahas mengenai istri sebagai pencari nafkah 

tambahan dan perspektif Hukum Islam dan teori fungsional struktural. 

Sedangkan peneliti yang sekarang ini fokus mengenai istri yang menafkahi 

penuh keluarganya. 

                                                           
11

Erwin Kusnul Kotimah, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam 

Dan Teori Fungsional Struktural (Studi Di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo),” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 73. 
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Kelima, penelitian Yahya Afriandi yang berjudul: “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam 

Keluarga TKI Tahun 2005-2008 (Studi Di Desa Kihiyang Kecamatan 

Binong Kabupaten Subang Jawa Barat)”.Penelitian ini merupakan 

penelitian lapangan (field research) sumber data primer yang digunakan 

adalah sumber data lapangan dengan menggunakan teknik interview 

(wawancara), observasi, dan dokumentasi. Adapaun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Hasil penelitian keberlangsungan hak dan kewajiban suami istri 

dalam keluarga TKI yang sifatnya interaksi secara langsung antara suami 

istri tentunya tidak dapat dijalankan karena adanya jarak atara suami istri.  

Walaupun dalam hukum islam diperbolehkan karena keadaan tertentu 

yang menuntut istri bekerja dengan mendapat izin suami akan tetapi 

kebolehan tersebut dapat berubah manakala adanya kemadharatan yang 

disebabkan dari istri bekerja sebagai TKW.
12

 

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu mengenai masalah yang 

dikaji yaitu membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam 

keluarga TKI. Sedangkan peneliti yang dilakukan sekarang fokus 

mengenai melepaskan pemenuhan kewajiban keluarga. 

 

 

 

                                                           
12

Yahya Afriandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami 

Istri Dalam Keluarga TKI Tahun 2005-2008 (Studi Di Desa Kihiyang Kecamatan Binong 

Kabupaten Subang Jawa Barat),” Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), 85. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

yang bertujuan untuk memperoleh gambaran realitas yang kompleks 

serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif.
13

 Jenis 

penelitian ini menjadi pilihan peneliti sebab penelitian ini berbasis 

studi kasus di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

Jadi, penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan guna 

memperoleh data yang valid terhadap realitas istri izin menjadi TKW 

dengan membebaskan kewajiban suami dalam memenuhi nafkah 

keluarga, studi kasus Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo. 

Ditinjau dari jenis data yang diteliti, jenis penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian. 

Penelitian jenis ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
14

  

Dalam penelitian jenis ini, analisis data bersifat induktif berdasarkan 

pada data-data yang diperoleh selama penelitian yang kemudian 

dibangun menjadi sebuah hipotesis atau teori. Penelitian jenis ini lebih 

menekankan terhadap makna dari pada generalisasi.
15

 

                                                           
13

Sugiono, Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2015), 14. 
14

Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), 3. 
15

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantittif, Kualitatif dan R & D, 9. 
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2. Kehadiran penelitian 

Interaksi secara langsung antar peneliti dan narasumber untuk 

mendapatkan akurasi data yang relevan. Dalam hal penelitian penulis 

akan melakukan observasi langsung sendiri tanpa bantuan perwakilan 

manapun. Maka dari itu peneliti mengambil langkah observasi secara 

rahasia karena ini mengangkut menjaga nama baik pihak yang diteliti. 

Karena dikhawatirkan akan timbul perselisihan berhubungan objek 

masih dalam area peneliti. 

3. Lokasi penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang penulis ambil adalah di Desa 

Ngabar Kecamatan Siman Kabuaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi 

tersebut dengan berbagai pertimbangan bahwa terdapat kasus yang 

cukup menarik pada keluarga yang istri izin menjadi Tenaga Kerja 

Wanita (TKW). Istri izin dengan membebaskan kewajiban suami 

dalam memenuhi nafkah keluarga. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data tentang 

istri izin menjadi Tenaga Kerja Wanita di Desa Ngabar Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo. Dan data yang berkaitan dengan 

membebaskan suami kewajiban dalam memenuhi nafkah keluarga, 

istri yang menanggung nafkah keluarga, buku-buku yang berkaitan 

dengan penelitian.  
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b. Sumber data merupakan suatu keterangan yang benar dan nyata 

yang dapat dijadikan kajian analisis atau kesimpulan dalam 

penelitian. Adapun pengumpulan datanya metode interview, 

observasi para keluarga yang istrinya bekerja sebagai Tenaga Kerja 

Wanita (TKW) dengan sumber penghasilan terbesar dalam 

keluarga. Sumber data sendiri terbagi menjadi dua yaitu:  

1) Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media) berupa opini objek (orang) 

secara individual atau kelompok yang disajikan dalam 

penelitian berupa observasi langsung dengan wawancara 

pada keluarga di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo yang istrinya menjadi Tenaga Kerja Wanita 

(TKW). 

2) Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan-

laporan atau data yang didapat dari literatur-literatur 

kepustakaan seperti buku-buku, dokumen-dokumen, internet 

dan kepustakaan lainnya yang berkaitan dan adanya 

relevansi dengan penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan 

pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan 

teknik pengumpulan data lebih banyak daripada observasi sistematis, 
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wawancara terstruktur dan dokumentasi resmi.
16

Adapun untuk 

memperoleh data-data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan 

macam-macam metode. Adapun metode-metode yang penyusun 

gunakan adalah: 

a. Observasi partisipatif adalah observasi langsung (direct 

observation) dengan mengamati dan pelakukan penelusuran secara 

langsung tanpa perantaraan tentang obyek yang diteliti secra terus 

menerus.
17

 Dalam penelitian ini adalah terkait dengan istri menjadi 

TKW dengan suami dibebaskan dari memenuhi nafkah keluarga di 

Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

b. Interview (wawancara) yaitu percakapan dengan maksut tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
18

 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada suami 

dan keluarga istri yang menjadi TKW serta tokoh masyarakat hal 

ini peneliti akan  melakukan wawancara dengan suami, keluarga 

dan tokoh masyarakat Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo. 

c. Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan melihat dan 

mencari pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data-

data yang diperlukan, yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

                                                           
16

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: AL FABETA, 

2010), 225 
17

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

Pustaka Setia, 2009), 117. 
18

Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 135. 
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kabar, majalah, notulen rapat agenda dan sebagainya.
19

 Dalam hal 

ini data yang diperoleh dari arsip-arsip tersebut dipergunakan 

dalam gambaran umum tentang keadaan wilayah Desa Ngabar 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan 

temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.
20

 Artinya analisis 

tersebut ditujukan terhadap data tentang bagaimana istri menjadi TKW 

dengan suami dibebaskan dari memenuhi nafkah keluarga, studi kasus 

Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sehingga dari 

sebuah usaha penyususnan itu agar dapat menghasilkan sebuah 

kesimpulan yang mudah difahami oleh orang lain. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Teknik pengecekan dan keabsahan data sebagai upaya untuk 

menguji keabsahan data yang diperoleh, maka dilakukan teknik 

pengecekan data yaitu dengan triangulasi. Triangulasi adalah 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

waktu. Jenis triangulasi terdiri dari triangulasi penelitian, triangulasi 

metode, triangulasi teori, dan triangulasi sumber data. Dari beberapa 

                                                           
19

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2002), 239. 
20

Sugiyono, Metode Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 244 
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jenis jenis triangulasi tersebut, penyusun menggunakan triangulasi 

metode alat uji untuk menguji keabsahan data. Pengecekan data dari 

metode wawancara, observasi yang akann dibandingkan hasilnya.
21

 

Peneliti akan melakukan pemilahan data yaitu dengan cara 

membandingkan data hasil pengamatan lapangan di Desa Ngabar 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dengan hasil interview dengan 

pelaku praktek yang istri menjadi TKW. 

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang 

akan disusun, maka dirumuskan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  :PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi mengenai penjelasan umum dan 

gambaran tentang isi skripsi diantaranya berisi tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan 

teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II :NAFKAH KELUARGA TINJAUAN FIKIH 

MUNAKAHAT 

Berisi kerangka teoritik tentang 1) konsep nafkah dalam 

fikih munakahat, yang meliputi pengertian nafkah, dasar 

hukum nafkah, macam-macam nafkah, serta kadar nafkah, 

2) hak dan kewajiban suami istri menurut fikih 

                                                           
21

Ibid., 372. 
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munakahat, yang meliputi pengertian hak dan kewajiban 

suami istri, hak dan kewajiban suami istri, kewajiban istri 

terhadap suami atau hak suami atas istri, kewajiban suami 

atau hak istri atas suami, 3) kewajiban memberi nafkah 

keluarga, 4) kepatuhan istri pada suami, 5) membebaskan 

kewajiban nafkah.  

BAB III :PRAKTEK PEMBERIAN IZIN SUAMI KEPADA 

ISTRI YANG MENJADI TKW DI DESA NGABAR 

KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO 

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil temuan di 

lapangan yang terdiri dari data umum dan data khusus. 

Data umum meliputi gambaran umum lokasi penelitian di 

Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

Data khusus merupakan paparan hasil penelitian yakni 

profil informan dari keluarga yang suami memberikan izin 

kepada istri yang mejadi TKW dan beban nafkah keluarga 

yang ditanggung istri yang menjadi TKW.  

BAB IV :ANALISIS FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP 

SUAMI DIBEBASKAN DARI MEMENUHI 

NAFKAH KELUARGA DESA NGABAR 

KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO 

Berisi analisis pemberian izin suami kepada istri yang 

menjadi TKW dan analisis beban nafkah keluarga yang 
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ditanggung istri yang menjadi TKW di Desa Ngabar 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tinjauan fikih 

munakahat. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi paparan kesimpulan dan saran-saran sehubungan 

dengan penelitian ini.    
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BAB II 

NAFKAH KELUARGA TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT 

A. Konsep Nafkah dalam Fikih Munakahat 

1. Pengertian Nafkah 

Setelah terjadi sebuah akad dalam pernikahan maka banyak sekali 

sebuah akibat yang dapat ditimbulkan sebagai dampaknya. Hubungan 

pernikahan juga melahirkan hak-hak baru kepada kedua belah pihak yang 

sebelumnya tidak ada. Kewajiban-kewajiban yang baru tersebut yaitu 

kewajiban suami yang wajib dalam memberi dan memenuhi nafkah 

kepada istri. 

Kata nafkah berasal dari kata a@nfaqa ََاَْنفَق , al-infa@q  َْنفَاق  yang artinya , اَْْلِ

mengeluarkan.
1
 Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersikulasi 

karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang 

yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau 

diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari 

pemiliknya. Secara terminologi nafkah itu adalah sesuatu yang wajib 

diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup.
2
 Jadi, 

nafkah artinya memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidup meliputi: 

makana, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan 

pengobatan bagi istri sesuai dengan keadaan, termasuk juga biaya 

                                                           
1
Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqh Munakahat 1(Bandung: CV Pustaa Setia, 1999) 162. 

2
Mardani, Hukum Perkawianan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011), 75. 
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pendidikan anak. Memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib 

menurut Al-Quran, hadith Nabi Saw, maupun ijma.
3
 

2. Dasar Hukum Nafkah 

Dasar kewajiban membayar nafkah terdapat dalam Al-Quran maupun 

dalam hadith Nabi.  

a. Dasar hukum dalam Al-Qur’an 

1) Dalil dalam Al-Quran yang menyatakan kewajiban perbelanjaan 

terdapat dalam (Al-Qur’an, 2: 233): 

                    

                    

       

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 

kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang 

tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah 

karena anaknya”.
4
 

 

2) Di antara ayat yang mewajibkan perumahan adalah (Al-Qur’an, 

65: 6): 

            

            

                                                           
3
Ibid., 162. 

4
Al-Qur’an, 2: 233. 
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Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu”.
5
 

 

3) Dalam (Al-Qur’an, 65: 7): 

                 

                   

                      

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”.
6
 

 

b. Dasar hukum dalam hadith 

Adapun landasan wajibnya memberikan nafkah yang bersumber 

dari hadith Nabi SAW, sebagai  mana sabda beliau  berikut:   

َفِْيَالنََّساِء,َ َبِأََمانَِةّللاََِوَاتَّق ْواَّللاه ْوه نَّ ْم,َأََخْذت م  َعوانَِعنًدك  فَإِنَّه نَّ

َ ََوِكْسَوت ه نَّ ْمَِرْزق ه نَّ ََعلَْيك  َبَِكلَِمِةَّللاِ,ََوَلَه نَّ ْوَجه نَّ اْستَْحلَْلت ْمَف ر 

وَْ  بِاَلَمْعر 

 “Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya 

mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan 

amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan 

kalimat Allah. Mereka memiliki untuk mendapatkan rezki dan 

pakaian dari kalian.” (HR. Muslim) 

                                                           
5
Al-Qur’an, 65: 6. 

6
Al-Qur’an, 65: 7. 
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Sedangkan dasar nafkah menurut ijma’ adalah sebagai berikut: 

Ibnu Qudamah berkata, “Para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban 

suami menafkahi istri-istrinya, bila sudah baligh, kecuali kalau istri 

berbuat durhaka.
7
 Jadi, Ijma’ menetapkan bahwa suami wajib memberi 

nafkah kepada istrinya apabila telah baligh dan istri tidak nusyuz 

(durhaka), karena perempuan yang nusyuz tidak berhak mendapatkan 

nafkah dari suaminya. 

3. Macam-macam Nafkah 

a. Nafkah materil 

Adapun yang termaksud kedalam nafkah materil itu adalah: 

1) Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang 

suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya 

berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai 

dengan lingkungannya, zaman, dan kondisinya. 

2) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan 

dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. 

3) Biaya pendidikan bagi anak.
8
 

b. Nafkah non materil 

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu yang bukan 

merupakan kebendaan adalah sebagai berikut: 

1) Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta 

memperlakukannya dengan wajar.  

                                                           
7
Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqh Munakahat 1, 165. 

8
Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan  Islam  Perspektif Fikih dan Hukum Positif 

(Yogyakarta: UII Press, 2011), 191. 
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2) Memberi suatu perhatian yang penuh kepada istri. 

3) Setia kepada istri dengan menjaga kesucian suatu pernikahan 

dimana saja berada. 

4) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan 

seorang istri. 

5) Membimbing istri sebaik-baiknya. 

6) Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat ditengah-tengah 

masyarakat. 

7) Suami hendakya memaafkan kekurangan istri, dan suami harus 

melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah 

tangga sesuai kemampuannya.
9
 

4. Kadar Nafkah 

Apabila seorang suami tinggal bersama istrinya dan ia memberi nafkah 

dengan mencukupi segala keperluan istrinya seperti makanan, pakaian 

dan sebagainya, maka si istri tidak berhak menuntut ditentukan jumlah 

nafkahnya, karena suami selalu memenuhi kewajibannya. Apabila suami 

itu kikir, tidak memenuhi keperluan-keperluan istrinya atau 

meninggalkannya tanpa memberi nafkah, maka si istri boleh mengajukan 

jumlah atau besarnya kadar nafkah untuk dirinya, untuk makan, pakaian 

serta tempat tinggal. Hakim berkewajiban untuk memutuskan nafkah dan 

suami wajib memenuhinya apabila dakwaan istrinya benar.  Istri juga 

boleh mengambil kekayaan suaminya untuk mencukupi kebutuhannya 

                                                           
9
Ibid., 192. 
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dengan cara yang baik, sekalipun suaminya tidak tahu, karena suami 

dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan istri berhak 

mendapatkan nafkah dari padanya dan orang yang punya hak boleh 

mengambil haknya manakala ia sanggup mengambilnya.
10

 

Para ulama berselisih pendapat mengenai kadar nafkah. Ulama 

Ḥanafīyah berpendapat bahwa kadar nafkah tidak ditetapkan oleh syara’ 

tetapi suami wajib memenuhi keperluan-keperluan istrinya seperti 

makanan dengan lauk-pauknya, daging, sayur, buah-buahan dan 

keperluannya yang lazim, sesuai dengan tempat dan keadaan serta selera 

orangnya.
11

 

Ulama Syāfi‟īyah berbeda pendapat dengan Ulama Ḥanafīyah yang 

mengatakan Allah membedakan yang kaya dengan yang miskin. Allah 

SWT mewajibkan atas keduanya, tetapi Allah SWT tidak menetapkan 

kadarnya, karena kadar itu harus ditetapkan atas dasar ijtihad dan ukuran 

yang terdekat, yaitu kadar makanan yang dipergunakan untuk 

menghilangkan lapar.
12

 

Sebagaimana banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan 

kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing, disesuaikan dengan 

tingkatan dan keadaan suami. Sebagian ulama mengatakan  bahwa nafkah 

                                                           
10

Al Hamdani, Risalah Nikah: (Hukum Perkawinan Islam) (Jakarta: Pustakan Amani, 2002), 

150. 
11

Ibid., 151. 
12

Ibid., 153. 
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istri itu dengan ketentuan kadar tertentu, yang mu’tamadtidak ditentukan, 

sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami.
13

 

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Fikih Munakahat 

1. Pengertian Hak Dan Kewajiaban Suami Istri 

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, 

sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti 

seseorang terhadap orang lain. Bahwa keharmonisan rumah tangga 

merupakan mutiara berharga yang harus dijaga oleh sepasang suami istri. 

Antara suami istri sama-sama memiliki kewajiban untuk keberlangsungan 

kehidupan keluarga. Kewajibanya saling pengertian dan menghormati itu 

adalah kunci untuk merajut kebahagiaan rumah tangga yang mawādah 

dan rahmāh (penuh kasih sayang). Dalam hubungan suami istri dalam 

rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai 

hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula 

istri mempunyai beberapa kewajiban.
14

 

2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri 

Hak-hak dalam perkawinan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak 

bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang 

mejadi kewajiban istri. Hak-hak bersama atara suami istri adalah sebagai 

berikut: 

                                                           
13

Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 27. 
14
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a. Halal bergaul antara suami dan istri seperti dihalalkan mengadakan 

hubungan seksual dan masing-masing dapat senang-senang satu sama 

lain. 

b. Terjadi hubungan mahram semenda, yakni bahwa istri menjadi 

mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula 

suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterunya ke atas. 

Sehingga Haram melakukan perikahan, artinya baik suami maupun 

istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-

masing. 

c. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi 

apabila seorang di antara meninggal. Maka terjadi hubungan waris-

mewarisi antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri 

berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami 

berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah 

melakukan pergaulan suami istri. 

d. Anak yang ahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan 

terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah). 

e. Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta 

kehidupan yang harmonis. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan 

baik sehingga dapat melakukan kemesraan dan kedamian hidup.
15
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Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Isam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif, 81. 
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3. Kewajiban Istri Terhadap Suami Atau Hak Suami Atas Istri 

Hak suami sangatlah sakral. Keridaan suami merupakan salah satu 

pangkal keridaan Allah.
16

 Bahwa sebuah hak yang dimiliki suami atas 

istri adalah sebagaimana kewajiban istri yang harus dijalankan melainkan 

sebagai berikut: 

a. Mematuhi suami 

Seseorang istri harus mematuhi suaminya, selama suaminya tidak 

mengajak berbuat maksiat, seperti berjudi, menjadi germo, mencuri, 

menjual obat-obatan terlarang, dan hal-hal yang dilarang oleh agama. 

b. Menjaga nama baik, kehormatan dan harta suami. 

Nama baik suami harus dijaga oleh istri jangan sampai 

membeberkan aib atau kekurangan suaminya kepada orang lain. Dan 

menjaga hal-hal yang tersembunyi adalah menjaga harta dan 

kehormatan suami. 

c. Dalam segala hal mendapat izin. 

Seorang istri harus mendapatkan izin dari suaminya baik 

mengadakan kegiatan, terutama kegiatan diluar rumah tangga. 

d. Menjaga diri. 

Bila suami berpergian, baik jauh maupun dekat maka istri harus 

dapat menjaga diri supaya tidak timbul fitnah seperti menerima tamu 

yang bukan muhrimnya dan apabila tamu itu bermalam. 
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Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah tangga 

(Kairo Mesir: Erlangga, 2008), 38. 
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e. Bahwa seorang istri apabila melepas suami pergi bekerja, lepaskan 

suami dengan sikap kasih  dan apabila menerima suami pulang 

bekerja, sambutlah kedatangannya dengan muka manis, pakain bersih 

dan berhias. Setiap istri harus dapat memperisapkan keperluan makan, 

minum, dan pakain suaminya. Dan seorang istri harus pandai 

mengatur dan mengerjakan tugas-tugas rumah tangganya. 

f. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan istri kepada suaminya dalam 

keluarga yaitu: 

1) Seorang istri tidak boleh melawan suaminya, baik dengan kata-

kata kasar membentak, maupun dengan sikap sombong. 

2) Tidak boleh membangkang sesuatu tentang diri dan keluarganya 

di hadapan suami, baik kekayaan, keturunan ataupun 

kecantikannya. 

3) Tidak boleh menilai dan menganggap bodoh terhadap suaminya. 

4) Tidak boleh menuduh kesalahan atau mendakwa suaminya, tanpa 

bukti-bukti dan saksi-saksi. 

5) Tidak boleh menjelek-jelekkan keluarga suami. 

6) Tidak boleh menunjukakan pertengkaran di hadapan anak-anak.
17

 

4. Kewajiban Suami Atau Hak Istri Atas Suami  

Hak-hak seorang istri dijamin oleh nash suci secara jelas dan 

gamblang. Allah  SWT berfirman, “dan para wanita mempunyai hak yang 
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Haya Binti Mubarok Al-Barik, Ensiklopedi Wanita Muslimah (Jakarta: Darul Falah, )126. 
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seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf”. Hak-hak istri 

atas suami sebagai berikut: 

a. Nafkah, sandang, dan papan adalah hak istri yang harus dipenuhi 

seorang suami, tak ada bedanya apakah uang istri berasal dari 

keluarga berada ataupun dari keluarga tak mampu. Allah SWT 

berfirman, “tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. 

Allah SWT kemudian melanjutkan firman-Nya, “hendaklah orang 

yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang 

yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta 

yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah SWT tidak memikulkan 

beban kepada seorang melainkan (sekadar) apa yang Allah SWT 

berikan kepadanya. Allah SWT kelak akan memberikan kelapangan 

sesudah kesempitan. 

Istri pun tidak boleh dipaksa untuk menyerahkan hak-haknya 

tersebut kecuali dengan senang hati. Allah SWT berfirman, 

“kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari 

maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) 

pemberian itu (sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya). 

b. Hak istri yang selanjutnya adalah memperoleh perlakuan yang baik, 

sikap lemah lembut, dan perlindungan serta perhatian. Bersikap baik 

terhadap istri tidak cukup hanya dengan melindunginya dari beban 
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dan nestapa, melainkan juga ikut serta menanggung dan merasakan 

apa yang ia rasakan. Rasulullah SAW bersabda, “aku wasiatkan kalian 

untuk memperlakukan wanita dengan baik.” Beliau juga bersabda, 

“bersikap baiklah kepada keluarga kalian. Di antara kalian aku adalah 

orang yang paling baik kepada keluargaku.” 

Sudah lazim diketahui, istri biasanya banyak meminta kebutuhan 

yang bersifat materiil. Oleh karena itu, seorang suami harus bisa 

mengatasi persoalan ini dengan kebijakan dan lemah lembut. Tak jadi 

soal jika suami harus memberi janji kilat yang boleh jadi tak terwujud. 

Rasulullah SAW sendiri tidak memberi dispensasi terhadap 

kebohongan kecuali dalam 3 hak perang, rekonsiliasi untuk 

mendamaikan orang yang berseteru, serta ucapan seorang suami 

terhadap istrinya dan sebaliknya. 

c. Tak ada yang melarang suami untuk membantu istri dalam 

menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Rasulullah sudah memberi 

contoh yang sangat baik mengenai hal ini. Sebagaimana diilustrasikan 

dalam shahih Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW selalu ikut 

membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga beliau. Nabi SAW 

sering menjahit sandal beliau sendiri, menambal sulam baju beliau 

sendriri, dan memerah susu domba untuk keluarga dengan tangan 

beliau sendiri. 

d. Sikap lembut terhadap keluarga adalah adab islami. Apabila Raslullah 

SAW telah menyabdakan, “senyummu untuk saudaramu adalah 
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sedekah,” maka senyuman seorang suami untuk istri adalah sedekah 

yang paling a@fdhal. Bahkan islam memosisikan cara seorang suami 

memergauli istri dengan baik dan terhormat sebagai bentuk lain dari 

pendekatan diri kepada Allah.  

e. Penghormatan Islam terhadap hak-hak istri mencapai puncaknya 

dengan melarang suami untuk pulang ke rumah tangga tengah malam 

agar keluarganya tidak terganggu maupun dikejutkan dengan situasi 

yang menakutkan. Etika mengajarkan seorang istri untuk bersiap-siap 

menyambut kedatangan suami dan tampil cantik dan berdandan 

dihadapannya.
18

 

C. Kewajiban Memberi Nafkah Keluarga  

Nafkah menjadi salah satu hak yang wajib didapatkan oleh seorang istri 

dari suaminya sejak mereka sepakat membina rumah tangga dengan acuan 

firman Allah yang maksudnya agar setiap orang yang mampu memberi 

nafkah sesuai kadar kemampuanya. Karena Perkawinan merupakan salah satu 

sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang isteri 

menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah 

tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan istri menjadi tanggungan 

suaminya.
19

 

Sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada istri 

dan anak-anaknya, seorang suami memiliki kewajiban yang telah Allah SWT 

tetapkan, diantaranya adalah ada hak-hak istri dan anak yang wajib untuk 
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Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga, 31. 
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Syamsyul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Islam,” Ilmu Hukum, 66 (Agustus, 2015), 387. 
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dipenuhi. Kewajiban tersebut adalah memberi nafkah, hal ini jugalah yang 

menjadi salah satu alasan mengapa kaum lelaki lebih utama dari kaum 

wanita.
20

 

Suami wajib memberi nafkah dari rizki yang halal. Jangan sekali-kali 

memberi nafkah dari jalan yang haram, karena setiap daging yang tumbuh 

dari barang yang haram berhak mendapat siksa api neraka. Sang suami akan 

dimintai pertanggungan jawaban tentang nafkah yang diberikan kepada 

keluarganya.
21

 

Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya 

perlu diketahui meskipun nafkah di bebankan kepada suami tetapi Islam tidak 

melarang istri membantu suaminya dalam mencari nafkah dengan izin 

suaminya sepanjang tidak mengganggu tugasnya sebagai istri dan ibu rumah 

tangga.
22

 

Seorang suami wajib memberikan nafkah bagi istri selama ia menunaikan 

berbagai tanggungan. Ketika ia tetap memenuhi batasan-batasan fitrahnya. 

Jika ia menyimpang dari aturan dan fitrahnya sebagai seorang istri, 

melampaui suami dalam tujuan kehidupan rumah tangga maka ia tidak 

mendapatkan hak untuk dinafkahi, atau ia meninggalkan rumahnya dengan 

sendirian, mempergunakan banyak waktunya di luar rumah dengan tanpa 

izinnya. Karena nafkah merupakan kewajiban untuk istri dengan usahanya 
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M. Quraish Shihab,Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Anda Patut Ketahui (Jakarta: 

Lentera Hati, 2010) 153. 
21

Ibnu Rozali, “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam”, Intelektualisme: 

Volume 06, 02 (2017), 195. 
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untuk dirinya, kesepakatannya, waktunya, kesungguhannya dengan 

ketenangan suami dan kebahagiaannya berupa pemberian buah-buah 

kehidupan keluarga.
23

 

D. Kepatuhan Istri Pada Suami 

Kewajiban istri terhadap suaminya tidak ada yang berbentuk materi secara 

langsung, tetapi dalam bentuk nonmateri seperti, taat dan patuh kepada 

suaminya. Mematuhi suami disini mengandung arti mengikuti apa yang 

dipertintahkannya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama 

suruhan dan larangan tesebut tidak menyalahi ketentuan agama. Bila larangan 

dan suruhannya itu bertentangan dengan ajaran agama, maka tidak ada 

kewajiban bagi istri untuk mengikutinya.
24

 

Kepatuhan seorang istri dijalankan dengan ketaatan terhadap suami 

merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan istri tidak 

boleh mengerjakan amalan-amalan sunat jika merugikan suami. Bahwa 

wanita (istri) harus benar-benar taat kepada suami dan bahkan kalau 

seandainya boleh sujud kepada selain Allah SWT maka akan diperintahkan 

sujud kepada suaminya.
25

 

Dalam hal ini menimbulkan kekuasaan suami atas isteri terlihat pada tidak 

bolehnya sang istri pergi keluar rumah kecuali atas izin suami terlebih dahulu, 
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serta tidak boleh mempersilahkan sembarang orang masuk ke dalam rumah 

suaminya.
26

 

Bahwa pasangan suami istri yang sama-sama bekerja, membuat 

kesepakatan tertentu mengenai pekerjaan yang dilakukan. Kesepakatannya 

adalah istri bekerja harus ijin dari suami dan mampu membagi waktu. 

Kesepakatan yang di buat bertujuan menjaga keutuhan keluarga. Izin dari 

suami merupakan salah satu nilai kepatuhan yang digunakan sebagai syarat 

untuk bekerja.
27

 

E. Membebaskan Kewajiban Nafkah 

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi yang salah 

satunya berupa kebendaan. Sesuatu dengan penghasilannya, suami 

mempunyai kewajiban terhadap istri: a. Memberi nafkah, kiswah, dan tempat 

tinggal b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi 

istri dan anak. Dua kewajiban itu berlaku sesudah ada tamkīn (pemberian 

kesempatan dari istri kepada suami) dan ia dapat membebaskan kewajiban 

tersebut terhadap dirinya. Memberi nafkah kepada istri adalah kewajiban 

suami kecuali jika istri menolak (mengiklaskan diri tidak dinafkahi suami) 

atau istri berbuat durhaka sehingga suami tidak berkewajiban menafkahinya 

atau gugur.
28

 

Mengenai istri membebaskan kewajiban tersebut terhadap dirinya sama 

halnya seorang istri menebus dirinya dari suami yang berakibat istri bisa 

                                                           
26

Muhammad Syukri Albani Nasution “Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan 

Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan”, Studi Keislaman, 15 (Juni, 2015), 67. 
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berpisah dari suaminya. Dalam pernikahan kewajiban suami tidak dapat 

terhapuskan selain karena talak atau khulu’ istri. Karena konsep khulu’ 

(menebus dirinya) sama halnya dengan apabila istri membebaskan 

suaminya.
29

 

Bahwa nafkah adalah merupakan hutang atas suami bagi istrinya. Berbeda, 

sekiranya suami bila tidak mampu tentu ada pertimbangan lain. Menurut 

Jumhur Ulama, hutang itu tidak gugur, walaupun suaminya tidak mampu. 

Sesudah mampu harus dibayarkan. Berbeda tentu, sekiranya istrinya 

memaafkan (menggugurkan haknya). Bahkan menurut Madhab Syāfi‟ī 

mengatakan apabila seorang suami tidak sanggup memberikan nafkah dan 

pakaian kepada istrinya, maka istri berhak meminta pembatalan pernikahan 

lantaran suami tidak sanggup memberikan nafkah, pakaian dan tempat 

tinggal. Dan suami yang tidak mampu membayar nafkah, istrinya boleh 

meminta fasakh (cerai) yang ditetapkan oleh pengadilan.
30

Apabila masa 

seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya sudah lewat, nafkah bagi 

istri tidak menjadi gugur, tetapi ia menjadi utang bagi suaminya.
31

 

Namun menurut madhab Ḥanafī dan madhab Mãlikī istrinya tidak 

dibenarkan meminta fasakh (cerai). Nafkah itu tanggungan tetap menjadi 

hutang (tanggungan) suami. Malahan menurut madhab Mãlikī, selama suami 

belum mampu, kewajibannya menjadi gugur. Disinilah perlu kearifan seorang 
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istri, sebab awal pernikahan sudah berjanji sehidup semati jangan sampai ada 

kesan bahwa pernikahan itu sangat bergantung kepada nafkah semata-mata.
32
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  BAB III 

PRAKTEK PEMBERIAN IZIN SUAMI KEPADA ISTRI YANG MENJADI 

TKW DI DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN 

KABUPATEN PONOROGO 

A. Gambaran Umum Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo. 

1. Sejarah Desa 

Dahulu kala berawal yang menempati daerah ini adalah para 

Citrodiwongso asal dari Arjosari Pacitan. Citrodiwongso mempunyai 2 

anak namanya anak pertama Amet Basori dan adiknya Amad Dacrso. 

Amad Dacrso mendapatkan bagian wilayah sebelah Barat sedangkan 

Amet Basori mendapatkan wilayah bagian sebeleh Timur dan 

bapaknya di sebelah selatan sungai. 

Tidak lama kemudian kedatangan orang baru yaitu Suratnan asal 

dari Setono dan Jogoldrono dari Begolon. Jogoldrono menempati alas 

dan rumahnya terletak lebih tinggi akhirnya dinamai genengan. 

Sedangkan Suratnan orangnya menang sendiri meminta harta tetangga 

dengan paksa, merusak sawah milik tetangga dan tidak mau bekerja 

apabila butuh biasanya hanya meminta. Kalau tidak dikasih akan 

marah, sehingga tidak ada yang brani melawan karenan tubuh Suratnan 

besar kuat dan perkasa. 

Karena Jogoldrono tidak suak dengan sifat dari Suratnan maka 

berencana mencuri kekayaan Suratnan. Namun mencurinya bukan 
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harta melainkan nyawa dari Suratnan. Sebelum mecuri Jogoldrono 

ketahuan terlebih dahuluoleh Suratnan. Kemudian mereka berdua 

berkelahi satu sama lain sampai peperangan itu mengakibatkan 

kematian antara keduanya. Setelah itu desanya jadi aman dan damai. 

Pada waktu itu ada yang menemukan pohon abar, selanjutnya ada 

wanita sakit payudaranya lalu memetik daun abar dan ditempelkan 

pada payudaraya yang sakit hasilnya setelah itu langsung sembuh. 

Banyak orang setelah itu ikut mencoba apa yang dikatakan wanita itu 

dan hasilnya memang benar sakit itu menjadi sembuh. Karena teringat 

dengan kisah itu lalu desa ini diberi nama Desa Ngabar.
1
 

2. Letak Geografis 

Desa Ngabar merupakan desa yang terletak diwilayah Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo. Desa Ngabar terletak pada ketinggian 

128 meter dari permukaan laut dengan jarak 5 km dari Kecamatan, 7 

km dari Kabupaten dan 208 Km dari Provinsi Jawa Timur. Desa 

Ngabar memiliki luas wilayah 162.03 hektar. Meliputi 82,420 hektar 

pemukiman/ perumahan, 79 hektar sawah, 0,17 fasilitas umum dan 

0,44 lain-lain.  

Iklim Desa Ngabar, sebagaimana desa-desa lain diwilayah 

Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, curah hujan 
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 Hasil wawancara dengan Bapak Soeran, Kepala Desa, 21 Februari 2019 (lihat transkip 

wawancara kode: 09/9-W/21-2/2019). 
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2000/3000 mm, jumlah bulan hujan 5-6 bulan, suhu rata-rata harian 

26627 C.
2
 

Adapun batas-batas wilayah Desa Ngabar Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.1 

Bataas-Batas 

BATAS DESA 

Sebelah Utara Beton Kecamatan Siman 

Sebelah Selatan Desa Winong Kecamatan Jetis 

Sebelah Timur Desa Demangan Kecamatan Siman 

Sebelah Barat Desa Winong Kecamatan Jetis   

Sumber: Kantor  Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Th. 2019 

 

3. Kependudukan 

Desa Ngabar memiliki penduduk yang berjumlah 2.572 jiwa 

dengan perincian sebagai berikut :
3
 

a. Berdasarkan Jenis Kelamin  

Tabel 3.2 

Jumlah Penduduk 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 1.229 

2 Perempuan 1.343 

Sumber: Kantor Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Th. 2019 

 

                                                           
2
Dokumen Profil Desa ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2019. 

3
Dokumen Profil Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2019. 
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b. Berdasarkan usia 

Tabel 3.3 

Penduduk Berdasarkan Usia 

No Usia Kelompok Jumlah Jiwa 

1 <5 Th Balita  215 

2 6-12 Th Anak-anak  356 

3 13-18 Th Remaja  278 

4 19-50 Th Dewasa  1347 

5 >51 Th Manula  604 

Sumber: Kantor Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Th. 2019 

 

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tabel 3.4 

Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

1 Jumlah Penduduk Buta Huruf 0 Orang  

2 Jumlah Penduduk belum sekolah 122 0rang  

3 Jumlah Penduduk tidak tamat 

SD/Sederajat  

149 Orang  

4 Jumlah Penduduk masih tamat  

SD/Sederajat  

632 Orang  

5 Jumlah Penduduk masih sekolah SD/MI 187 Orang  

6 Jumlah Penduduk masih sekolah 

SMP/MTS  

126 Orang 

7 Jumlah Penduduk tamat SLTP/Sederajat 316 Orang 
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8 Jumlah Penduduk sekolah SLTA/MA 128 Orang 

9 Jumlah Penduduk tamat SLTA/Sederajat 562 Orang 

10 Jumlah Penduduk Tamat D-1 4 Orang 

11 Jumlah Penduduk Tamat D-2 5 Orang 

12 Jumlah Penduduk Tamat D-3 13 Orang 

13 Jumlah Penduduk Tamat S-1 264 Orang 

14 Jumlah Penduduk Tamat S-2 38 Orang 

15 Jumlah Penduduk Tamat S-3  4 Orang 

Sumber: Kantor Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Th. 2019 

 

 

4. Jumlah Kepala Keluarga 

Sedangkan untuk jumlah kepala keluarga berdasarkan tingkat 

kesejahteraan berjumlah 796 dengan rincian sebagai berikut :
4
 

Tabel 3.5 

Jumlah Kepala Keluarga 

No Tingkat Kesejahteraan Jumlah 

1 Penduduk Prasejahtera 102 

2 Penduduk Sejahtera I 280 

3 Penduduk Sejahtera II 250 

4 Penduduk Sejahtera III 114 

5 Penduduk Sejahtera III Plus 50 

Sumber: Kantor Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Th. 2019 

 

                                                           
4
Dokumen Profil Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2019. 
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5. Keadaan Keagamaan 

Desa Ngabar terbilang mayoritas penduduknya memeluk agama 

islam yang taat dan patuh kepada agamanya. Faktor lingkungan yang 

mendukung adanya suatu pondok pesantren wali songo yang memiliki 

peran penting dalam aspek bidang spiritual. Tentunya hal tersebut 

sangat membantu masyarakat dalam ketaatnya dalam beragama. 

Adapun rinciannya :
5
 

Tabel 3.6 

Agama dan Kepercayaan 

No  Agama  Laki-laki  Perempuan  Jumlah  

1 Islam  1.229 1.343 2.572 

2 Kristen  - - - 

3 Khatolik - - - 

4 Hindu  - - - 

5 Budha  - - - 

Sumber: Kantor Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Th. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
Ibid.  
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6. Keadaan Ekonomi 

Sebagian besar penduduk Desa Ngabar bermata pencaharian 

sebagai petani dan sebagai buruh tani. Selengkapnya tentang mata 

pencaharian di Desa Ngabar adalah sebagai berikut :
6
 

Tabel 3.7 

Mata Pencarian Penduduk 

No  Jenis Pekerjaan  Jumlah  

1 Buruh Tani  379 

2 Petani  285 

3 Pertenak  196 

4 Pedagang  67 

5 Tukang Kayu  24 

6 Tukang Batu 32 

7 Penjahit  20 

8 Buruh migran 98 

9 Dosen 43 

10 Guru  267 

11 PNS 48 

12 Pensiunan PNS 12 

13 TNI/PORLI 7 

14 Perangkat Desa  12 

                                                           
6
Hasil wawancara dengan Bapak Mohamat Samsuri, Sekertaris Desa, 8 Agustus 2019 (Lihat 

Transkip Wawancara Kode: 05/5-W/2-8/2019). 
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15 Lain-lain 72 

 Sumber: Kantor Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Th. 2019 

. 

7. Sarana dan Prasarana 

Dalam bidang ini dapat dilihat dari baik sarana transportasi, 

irigasi, pengairan, dan fasilitas umum. Pembangunan cukup pesat, hal 

ini berkat kesadaran dan partisipasi masyarakat serta adanya bantuan 

dari Pemerintah, di antaranya :  

a. Bidang Pendidikan  

Tujuan utama pendidikan adalah transformasi ilmu, kecakapan, 

dan nilai. Dari bahwa pendidikan adalah proses transformasi-

dialogis antara peserta didik dengan pendidik dalam semua potensi 

kamnusiaannya sehingga menumbuhkan kesadaran, sikap, dan 

tindakan kritisnya. Lepas dari beragam pengertian, makna 

pendidikan adalah proses humanisasi (kemanusiaan) manusia. 

Berdasarkan pada pemikiran di atas pemerintah Ngabar 

berpartisipasi aktif dalam menciptakan suatu kondisi dimana 

semua satuan pendidikan Desa Ngabar bisa mencapai Visi melalui 

Misi masing-masing untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan 

Visi Desa Ngabar Yaitu “Menggapai Bahagia, Sejahtera dan 

Religius” atau dalam Bahasa Jawa bisa ditulis sebagai “Memayu 

bagyo,mulyo, tumuju ridahaning gusti.”  

Dalam bidang srana dan prasarana dibidang pendidikan 

masyarakat Ngabar tidak perlu jauh-jauhmencari lembaga 
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pendidikan, karena di Desa Ngabar sudah komplet jenjang 

pendidikan mulai Sekolah Autis, Play Group, TA, TK, MI, SD, 

MTS, MA sampai Perguruan Tinggi Institut Agama Islam 

Riyadlotul Mujahidin, dampak dari adanya lembaga tersebut 

Alhmadulilllah sangat banyak jumlah penduduk tamatan MA, SI, 

S2 bahkan S3 pun juga ada sehingga pemerintah Desa Ngabar 

terbantu dalam memecahkan permasalahan yang ada di 

Masyarakat.
7
 

b. Bidang Keagamaan dan Mental Sepiritual  

Dalam bidang keagaman ini yang menonjol adalah beberapa 

kelompok Yasinan, Kajian al-Qur‟an, pengajian malam kamis, 

malam senin, malam jumat ahad legi dan lain-lain yang berada di 

Desa Ngabar.
8
 

Kegiatan pembangunan di Desa Ngabar dari segi sarana dan 

prasarana dapat di simpulkan bahwa Desa Ngabar mengalami 

kemajuan yang sangat pesat dalam setiap bidangnya. Di samping itu 

peran lembaga-lembaga yang ada di Desa untuk menjadi agen 

perubahan masyarakat yang membangun daerah guna mewujudkan 

Kabupaten Ponorogo “ MANUNGGALING CIPTO, ROSO, KARSO 

AGAWE RAHAYUNING BUMI REYOG.” 

 

                                                           
7
Dokumen Profil Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tahun 2019. 

8
Ibid.  
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B. Pemberian Izin Suami Terhadap Istri Untuk Menjadi TKW Di Desa 

Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

Istri yang bekerja sebagai pencari nafkah bukan merupakan fenomena 

yang baru di Desa Ngabar. Istri di Desa Ngabar memiliki pekerjaan yang 

bermacam-macam yang salah satunya bahkan sebagai TKW di luar negeri. 

Kebanyakan alasan mereka bekerja sebagai pencari nafkah keluarga 

menjadi TKW adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena 

penghasilan suami yang tidak tetap, seperti yang dikatakan oleh Bapak 

Solikin (38) suami Ibu Khoirul Janah (30) seorang pekerja serabutan:  

“Susah sekali hidup di zaman sekarang, apa-apa mahal, mau beli 

kebutuhan dapur pun sekarang susah, serba mahal. Adik istri saya pun 

juga meminta untuk dikuliahkan karena mertua saya juga hidupnya 

masih kekurangan. Apalagi saya, yang bekerja serabutan sebagai 

buruh tani dan buruh bangunan pun tak setiap hari bekerja, kadang 

diam di rumah saja, mana kebutuhan rumah tangga harus tercukupi. 

Walaupun anak masih kecil, tapi kebutuhan juga tetap banyak. Belum 

juga kebutuhan kuliah adik istri saya, yang biayanya terbilang mahal. 

Maka dari itu istri saya bertekat untuk bekerja menjadi TKW. Dalam 

keluarga yang mencari nafkah istri itu tidak apa-apa wajar saja. 

Makanya saya langsung membolehkan saja, istri saya pergi ke luar 

negeri. Dengan saya izinkan pergi ke luar negeri sehingga istri saya 

rela tidak saya nafkahi. Istri saya menyuruh saya tidak usah bekerja 

dan menggantikan mengurus anak dirumah. Sehingga istri mencari 

nafkah keluarga, itu untuk selama istri bekerja menjadi TKW di luar 

negeri.”
9
 

 

Bapak Mesnanto (51) suami Ibu Sri Wahyuni (42) juga mengakui 

bahwa penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya 

sehari-hari:   

“Ya saya sebagai suami sudah berusaha semampu saya, sudah mencari 

kerjaan yang lain yang lebih mapan tapi saya hanya lulusan SMP, ya 

                                                           
9
Hasil wawancara dengan Bapak Solikin, 15 Februari 2019 (lihat transkip wawancara kode: 

07/7-W/15-02/2019). 
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gimana lagi, kebutuhan semakin mahal, terus kerja saya juga tidak 

mesti, tidak setiap hari. Sebenarnya saya juga tidak memaksa istri 

bekerja sebagai TKW untuk mencukupi keluarga, karena  anak kami 

juga sudah tidak sekolah lagi, biaya yang dikelurkan dalam keluarga 

kami sedikit berkurang. Dan juga saya mengetahui soal mencari 

nafkah itu tugas saya namun istri bisa membantu. Tapi istri saya tetap 

mau bekerja untuk kehidupan ekonomi  keluarga yang lebih baik lagi. 

Saya langsung setuju saja, apalagi anak kami sudah dewasa. Dari situ 

dengan saya izinkan istri rela sebagai pencari nafkah keluarga dan 

tidak saya beri nafkah. Sehingga istri mencari nafkah sendiri untuk 

hidupnya dan juga untuk ekonomi kelurga.”
10

 

Dalam keluarga pun antara suami istri harus berjalan beriringan agar 

terjalin suatu keluarga yang harmonis. Suami adalah pimpinan dalam 

keluarga, semua keputusan itu diambil dari suami. Namun dalam 

pengambilan keputusan itu harus ada kesepakatan suami dan istri. Suami 

harus menghargai pendapat dari istri dan begitu pula sebaliknya. 

Kesepakat yang telah mendapatkan hasil seperti diungkapkan oleh para 

suami, yang istri diperbolehkan pergi ke luar negeri menjadi TKW 

(Tenaga Kerja Wanita). Seperti penulis menemui seorang warga 

masyarakat Desa Ngabar, Bapak Aji Pamungkas (43) suami Ibu Wiwit 

Sawitri (38) mengungkapakan bahwa : 

“Istri sebelum bekerja menjadi TKW izin terlebih dahulu kepada saya, 

dengan alasan semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi dan juga 

semakin tingginya pendidikan yang ingin ditempuh oleh anak. 

Pertamanya saya tidak mengizinkan dengan alasan bahwa pencari 

nafkah dalam keluarga adalah seorang suami karena saya faham betul 

ada perintah tersebut dalam agama, sehingga saya melarang istri 

menjadi TKW. Setelah istri terus meminta izin alasan anak ingin 

kuliah, saya mengizinkan dengan memberikan syarat akan 

mengizinkan pergi kerja keluar negeri asalkan izin terlebih dahulu 

kepada anak-anak maka boleh pergi asalkan sudah benar-benar 

mendapatkan izin dari ketiga anak kami. Dan istri saya mendapatkan 

izin dari seluruh keluarga sehingga bekerja menjadi TKW. Sehingga 

                                                           
10

Hasil wawancara dengan bapak Mesnanto, 03 November 2018 (lihat transkip wawancara 

kode: 02/2-W/03-11/2018). 
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saya yang menjaga dan merawat anak dirumah sedangkan istri saya 

mencari nafkah untuk keluarga. Istri saya ikhlas tidak di nafkahi dan 

melepaskan saya sebagai pencari nafkah keluarga yang seharusnya 

menjadi kewajiban saya, selama istri saya itu bekerja menjadi TKW.
11

 

Seperti halnya yang diungkapkan Bapak Supriyono (34) suami Ibu 

Dartik (33) juga mengakui bahwa sebelum istri berangakat menjadi TKW 

mereka melakukan kesepakan dalam keluarga: 

“Sebenarnya sebelum kami menikah istri saya sudah pernah bekerja 

ke luar negeri menjadi TKW juga. Dengan alasan ingin ekonomi 

keluarga yang benar-benar cukup, biar bisa membangun rumah 

sendiri. Karena kalau mengandalkan gaji saya yang bekerja saja tidak 

menentu tidak akan bisa dan menurut saya mencari nafkah dalam 

keluarga itu tanggungan saya, makanya saya langsung izinkan saja. 

Sebelum istri berangkat menjadi TKW karena kami sudah punya anak 

satu, saya yang menjaga anak dirumah istri yang bekerja memenuhi 

ekonomi keluarga. kalau soal mencari nafkah dalam keluarga itu ya 

bisa saja ditanggung bersama. Makanya saya memberi izin sehingga 

bisa pergi ke luar negeri istri saya mengambil alih sebagai pencari 

nafkah dalam keluarga kami dan saya tidak usah memberi nafkah 

kepada istri namun saya mengurus urusan yang ada dirumah. Maka 

istri saya membebaskan saya sebagai pencari nafkah keluarga selama 

istri saya itu bekerja menjadi TKW.”
12

 

Dalam soal izin menjadi TKW tidak kepada suami saja melainkan 

harus meminta tanda tanga kepada kepala desa. Kesepakan yang telah 

terjadi diantara suami istri juga akan diketahui oleh kepala desa saat surat 

izinnya akan ditanda taganinya. Bapak Soeran sebagai kepada Desa 

Ngabar mengungkapkan bahwa: 

“Iya benar, istri untuk bisa pergi menjadi TKW selain izin kepada 

suami harus juga izin kepada kepala desa. Mengenai meminta izin 

kepada saya yang selaku sebagai kepala Desa Ngabar harus 

melampirkan surat untuk saya tanda tangani. Pada waktu datang 

menemui saya istri harus didampingi oleh suaminya dan membawa 

                                                           
11

Hasil wawancara dengan Bapak Aji pamungkas 15 februari 2019 (lihat transkip wawancara 

kode: 06/6-w/15-2/2019). 
12

Hasil wawancara dengan Bapak Supriyono, 15 Februari 2019 (lihat transkip wawancara 

kode: 10/10-W/21-2/2019). 
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surat yang sudah harus di tanda tangani oleh suaminya, jika belum 

saya akan menolak menandatanganinya. Dengan izin istri menjadi 

TKW maka istri pasti membebaskan suami mengenai nafkah karena 

istri yang akan mengantikan mencari nafkah untuk keluarganya. 

Sayapun juga menanyakan kepada keduanya saling menerima atau 

tidak. Karena seperti saat istri berkeinginan bekerja maka mereka pasti 

sudah mengetahui sejak awal kalau sampai istrinya pergi ke luar 

negeri otomatis akan tidak dinafkahi suaminya, mereka bekerja sendiri 

dan juga sudah pasti gaji mereka lebih tinggi daripada suaminya. 

Sehingga akan menimbulkan resiko maupun dampak negatif serta 

positif yang mereka harus hadapi.”
13

  

 

Bahwa dalam pemenuhan perekonomian keluarga, suami yang paling 

bertanggung jawab. Namun apabila dalam pemenuhan kebutuhan itu, 

seorang suami tidak mampu memenuhi maka istri boleh memenuhi dalam 

perekonomian keluarga. Banyak alasan yang diungkapkan oleh para 

suami, yang mengahruskan istrinya pergi ke luar negeri menjadi TKW. 

(Tenaga Kerja Wanita).  

Sebenarnya alasan seorang suami memberikan izin pada istri untuk 

pergi ke luar negeri pada intinya untuk mengangkat perekonomian 

keluarga. Dengan istri bekerja itu, bisa memperbaiki masa depan 

keluarganya. Namun dengan mengizinkannya itu istri harus rela tidak 

dinafkahi oleh suaminya sebagaimana kewajiban mencari nafkah dalam 

keluarga adalah suami. 

Suami yang ditinggal oleh istrinya bekerja memenuhi nafkah keluarga 

seharusnya dirumah menggantikan peran istrinya. Dengan merawat 

anaknya, membimbing dan juga harus mencurahkan rasa sayangnya pada 

anaknya. Dengan mencurahkan kasih sayang terhadap anak itu, anak itu 

                                                           
13

Hasil wawancara dengan Bapak Soeran, Kepala Desa, 21 Februari 2019 (lihat transkip 

wawancara kode: 09/9-W/21-2/2019). 
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akan tumbuh kembang dengan baik seperti dirawat oleh ibunya. Seorang 

anak yang dirawat oleh kedua orang tuanya akan berbeda dengan dirawat 

dengan hanya satu orang tua saja.  

Seperti keluarga yang ditinggal istrinya pergi ke luar negeri untuk 

memenuhi nafkah keluarga. Salah satunya keluarga bapak Toha (36) 

suami Ibu Siti Masitoh (28) mengungkapkan bahwa: 

“Banyak pertimbangan saya harus mengizinkan istri saya untuk pergi 

bekerja di luar negeri mencukupi kehidupan keluarga saya. Kami juga 

memiliki anak yang masih kecil, masih sangat membutuhkan kasih 

sayang penuh dari kedua orang tua. Pekerjaan yang saya tekuni disini 

pendapatannya masih sedikit, dulu saya yang bekerja keluar negeri 

tetapi gajinya lebih sedikit dibandingkan kalau istri yang bekerja di 

luar negeri. Maka dari itu istri sekarang bertekat bekerja keluar negeri 

menggantikan saya, karena ingin merubah masa depan yang lebih 

baik, ingin mengumpulkan modal untuk usaha nanti dirumah. Dengan 

saya izinkan bisa pergi ke luar negeri istri saya ikhlas menerima tidak 

saya nafkahi. Dan menyuruh saya tidak usah bekerja tetapi mengurus 

kedua anak kami yang masih kecil. Sehingga istri saya mengambil 

alih sebagai pencari nafkah keluarga selama istri saya itu bekerja 

menjadi TKW. Mengenai soal mencari nafkah keluarga itu menurut 

saya bisa mencarinya bersama-sama.
14

 

 

Dari berbagai faktor latar belakang istri menjadi TKW di Desa Ngabar 

adalah mayoritas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dan 

berdasarkan hasil wawancara keberangkatan istri telah mendapatkan izin 

suami. Maka berdampak pada seorang istri membebaskan kewajiban 

suami mengenai nafkah. Dalam suami memberikan izin istri menjadi 

TKW, hal ini hampir rata-rata semua suami mengizinkan tanpa adanya 

syarat melainkan secara langsung namun ada juga yang memberikan 

syarat yang harus dipenuhi istri sehingga mendapatkan izin dari suami. 

                                                           
14

Hasil wawancara dengan Bapak Toha, 21 juni 2019 (lihat transkip wawancara kode: 12/12-

W/21-6/2019). 
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C. Nafkah Keluarga TKW Di Desa Ngabar Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo 

Ibu Sri Wahyuni istri dari Bapak Mesnanto yang sekarang bekerja di 

luar negeri, bekerja sebagai TKW di Taiwan sudah menjalani 3 kali kotrak 

yaitu berjalan selama 7 tahun ini. Bapak Mesnanto mengungkapkan 

bahwa: 

“Istri saya memiliki penghasilan sekitar Rp NT$ 17000/bulan-nya atau 

sekitar Rp 8.400.000,00/bulan-nya. Setiap bulannya istri mengirim 

uangnya kepada saya untuk kebutuhan rumah dan membelikan 

barang-barang perabotan rumah tangga. Dari penghasilan tersebut 

mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, bisa 

membangun rumah yang begitu layak dan bagus sekali. Kehidupan 

ekonomi keluarga kami menjadi lebih berkecukupan dan sangat 

mapan sekarang. Selama ini istri tidak meminta dikirimi uang dari 

saya melainkan membiayai penuh ekomomi keluarga kami. Sayapun 

merasa senang saja ketika istri bekerja karena bisa memenuhi 

keinginannya.”
15

 
 

Berbeda halnya lagi Ibu Wiwit Sawitri istri dari Bapak Aji Pamungkas 

yang sekarang bekerja di luar negeri, namun bekerja sebagai TKW di 

Hongkong sudah berjalan hampir 1 tahun. Bapak Aji Pamungkas 

mengungkapkan bahwa: 

“Istri saya memiliki penghasilan sekitar Rp HK$ 4700/bulan-nya atau 

sekitar Rp 8.500.000,00/bulan-nya. Setiap bulannya istri mengirim 

uangnya kepada saya untuk kebutuhan rumah sehari-hari, biaya anak 

sekolah dan ditabung. Dari penghasilan tersebut mampu untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan merubah kondisi 

ekonomi keluarga kami. Saya bersyukur  dengan keadaan istri yang 

bekerja menjadi TKW yang mana istri menjadi penangung beban 

nafkah keluarga kami karena saya tidak bisa mencukupinya. Terlebih 

dengan seperti itu anak saya bisa menempuh kuliah. Namun tetap saja 

                                                           
15

Hasil wawancara dengan Bapak Mesnanto, 03November 2018 (lihat transkip wawancara 

kode: 02/2-W/03-11/2018). 
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dihati merasa sedikit kecewa istri harus bekerja menanggung beban 

nafkah keluarga yang seharusnya saya yang menenuhinya”
16

 

Begitu juga sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Toha 

mengatakan bahwa:  

“Istri saya bekerja sebagai TKW di Hongkong sudah berjalan hampir 

4 bulan dan memiliki penghasilan sekitar Rp HK$ 4700/bulan-nya 

atau sekitar Rp 8.500.000,00/bulan-nya. Istri saya setiap bulannya 

kirim uangnya langsung kepada saya untuk biaya kehidupan sehari-

hari, untuk biaya pendidikan anak dan bahkan membelikan mainan 

anak kami yang masih kecil. Dari penghasilan tersebut mampu untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kehidupan ekonomi 

keluarga kami menjadi lebih berkecukupan dan sangat mapan 

sekarang. Karena kalau hanya dengan penghasilan yang saya dapat 

dari pekerjaan sebagai buruh bangunan hanya bisa cukup saja. Setelah 

istri menjadi TKW saya yang mengurus kedua anak kami yang masih 

kecil, anak pertama masih duduk di bangku TK dan anak kedua masih 

belum sekulah. Sehingga saya tidak bekerja namun menggantikan 

posisi istri saya dirumah. Saya tidak merasa keberatan istri bekerja 

namun tetap saja kasihan anak kami yang masih kecil ditinggal 

ibuya.”
17

 

 

Adapun respon dari suami yang istri menanggung nafkah keluarga, 

berdasarkan wawancara di lapangan sebagai berikut: Bapak Solikin yang 

istrinya sekarang bekerja di luar negeri, bekerja sebagai TKW di 

Hongkong sudah berjalan selama 5 tahun, mengungkapakan bahwa : 

“Saya sebagai suami hanya bekerja serabutan sebagai buruh tani dan 

buruh bangunan, sehingga penghasilan sangat sedikit. saya sangat 

mengharapkan istri saya bekerja agar dapat membantu keuangan 

dalam keluarga, karena kebutuhan yang harus dipenuhi sangat besar 

apalagi ditambah dengan kebutuhan anak yang bersekolah dan adik 

istri saya yang kuliah yang semakin hari terus bertambah serta 

ekonomi keluarga yang sangat kurang, jujur saja saya sebagai suami 

hanya bisa menerima dengan keadaan seperti ini, yang mana istri saya  

meninggalkan pekerjaan rumah yang menjadi tugasnya dan menjadi 

penanggung nafkah bagi keluarga kami. Sehingga saya menggantikan 

                                                           
16

Hasil wawancara dengan Bapak Aji Pamungkas, 15 Februari 2019 (lihat transkip 

wawancara kode: 06/6-W/15-2/2019). 
17

Hasil wawancara dengan Bapak Toha, 21 juni 2019 (lihat transkip wawancara kode: 12/12-

W/21-6/2019). 
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istri saya mengurus rumah, menjaga anak kami dan tidak bekerja. Dan 

setiap bulannya istri mengirimkan uang kepada saya untuk biaya 

adeknya kuliah dan juga biaya sekolah anak kami. Saya merasa 

senang saja karena memang saya tidak mampu mencukupi kebutuhan 

keluarga.”
18

 

 

Paparan diatas, menjelaskan bahwa seorang suami menyadari dengan 

perginya istri ke luar negeri untuk mencukupi semua kebutuhan nafkah 

keluarga. Apalagi kalau sudah pergi bekerja keluar negeri maka harus bisa 

mendapatkan gaji yang lebih besar. Pada dasarnya istri yang menanggung 

nafkah keluarga sehingga pendapatan istri yang lebih besar mampu untuk 

merubah nasib.  

Begitu juga yang diungkapkan oleh Bapak Supriyono yang istrinya  

sekarang bekerja di luar negeri, bekerja sebagai TKW di Hongkong sudah 

selama 5 tahun, mengatakan bahwa: “selama istri bekerja penghasilan 

yang didapatkan ditransfer kerekening saya dan saya gunakan untuk 

semua kebutuhan keluarga kami. Saya tidak mempersalahkan istrinya 

bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) karena sebelum menikah 

istrinya juga sudah pernah bekerja, walaupun yang bekerja istri tetap saja 

masih menghormati suaminya sebagai pemimpin meskipun ia sebagai 

penanggung nafkah keluarga.”
19

 Serta respon Ibu Klumpuk ibu dari Bapak 

Supriyono dan ibu mertua dari Ibu Dartik mengatakan “menantunya 

bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) karena ekonomi keluarga 

yang kurang. Mereka juga menginginkan kehidupan ekonomi yang mapan 

                                                           
18

Hasil wawancara dengan Bapak Solikin, 15 Februari 2019 (lihat transkip wawancara kode: 

07/7-W/15-2/2019). 
19

Hasil wawancara dengan Bapak Supriyono, 21 Februari 2019 (lihat transkip wawancara 

kode: 10/10-W/21-2/2019). 



56 
 

 

sehingga menantunya bekerja dan meninggalkan tuganya. Maka sekarang 

Ibu Klumpuk juga ikut merawat cucunya menggantikan ibunya yang 

bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga.
20

 

Mengenai soal istri yang bekerja menjadi TKW sedangkan suami 

dibebaskan untuk tidak bekerja, menurut tokoh masyarakat Bapak Soeran 

sebagai kepada Desa Ngabar mengungkapkan bahwa: 

“Seperti saat istri berkeinginan bekerja maka mereka pasti sudah 

mengetahui sejak awal kalau sampai istrinya pergi ke luar negeri 

otomatis akan tidak dinafkahi suaminya, mereka bekerja sendiri dan 

juga sudah pasti gaji mereka lebih tinggi daripada suaminya. Sehingga 

akan menimbulkan resiko maupun dampak negatif serta positif yang 

mereka harus hadapi. Kalau menurut saya diera sekarang ini memang 

wajar saja kalau ada seorang istri yang bekerja, namun saya juga 

merasa sedih kalau bekerjanya menjadi KW karena kasihan pasti 

keluarga yang ditinggalkan. Tetapi kalau hasilnya sukses menurut 

saya tidak apa-apa seorang istri itu bekerja.”
21

 

 

Maka dari pernyataan tersebut diatas memang dalam mengenai istri 

yang bekerja itu boleh saja asalkan tidak mengganggu kehidupan 

keluarganya. Dan dari keterangan para suami diatas istri yang bekerja 

menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri memiliki pendapatan 

yang sangat besar. Sedangkan suami hanya memiliki penghasilan yang 

sedikit karena bekerja serabutan terkadang kerja terkadang tidak.  

Sehingga kehidupan ekonomi keluarganya tidak dapat dicukupi oleh 

suami melainkan oleh istri. Maka istrilah yang menanggung nafkah 

keluarga sepenuhnya dan suami yang ada di rumah menggantikan posisi 

seorang istri mengurus pekerjaan rumah. 

                                                           
20

Hasil wawancara dengan Ibu Klumpuk, 19 Februari 2019 (lihat transkip wawancara kode: 

11/11-W/21-2/2019). 
21

Hasil wawancara dengan Bapak Soeran, Kepala Desa, 21 Februari 2019 (lihat transkip 

wawancara kode: 09/9-W/21-2/2019). 
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BAB IV 

ANALISIS FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP SUAMI DIBEBASKAN 

DARI MEMENUHI NAFKAH KELUARGA DESA NGABAR 

KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO 

A. Analisis Fikih Munakahat Terhadap Pembebasan Beban Nafkah Suami 

Karena Istri Izin Menjadi TKW 

Keharmonisan rumah tangga merupakan mutiara berharga yang harus 

dijaga oleh sepasang suami istri. Antara suami istri sama-sama memiliki 

kewajiban untuk keberlangsungan kehidupan keluarga. Kewajibanya saling 

pengertian dan menghormati itu adalah kunci untuk merajut kebahagiaan 

rumah tangga yang mawādah dan rahmāh (penuh kasih sayang).
1
 

Bahwa dalam perkawinan pihak suamilah yang melamar istri untuk 

dipersuntingkan sehingga dia dibebankan menanggung kewajiban nafkah 

sehari-hari. Suami merupakan pemimpin bagi istrinya tentunya suami 

berkewajiban memenuhi segala keperluan pihak yang dipimpinnya dalam 

lingkup rumah tangga. 

Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya 

perlu diketahui meskipun nafkah di bebankan kepada suami tetapi Islam tidak 

melarang istri membantu suaminya dalam mencari nafkah dengan izin 

                                                           
1
 Abu Yasid, Fiqh Today Fatwa Tradisional Untukvorang Modern Buku Tiga: Fikih 

Keluarga, 49.  
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suaminya sepanjang tidak mengganggu tugasnya sebagai istri dan ibu rumah 

tangga.
2
 

Seperti halnya suami yang memberikan izin terhadap istri yang bekerja 

menjadi TKW ke luar negeri dalam rangka pemenuhan nafkah keluarga, 

memang dalam fikih munakahat tidak ada dasar hukum yang melarangnya 

atau menjelaskannya. 

Namundengan perginya istri menjadi TKW secara berkala, akan 

menimbulkan istri tidak bisa lagi menjalankan kewajiban dalam rumah 

tangga. Larangan seorang suami memberikan izin kepada istri untuk menjadi 

TKW sesuai dengan firman Allah SWT dalam (Al-Qur’an, 65:1) yang 

berbunyi: 

                  

        

Artinya: “janganlah kamu keluarkan mreka dari rumah mereka dan 

janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan 

perbuatan keji yang terang.” 

 

Maka suami yang mengizinkan istrinya pergi bekerja ke luar negeri 

menjadi TKW secara berkala secara tidak langsung telah melepaskan 

kewajibannya sebagai pencari nafkah. Kebutuhan telah dicukupi oleh istri 

yang telah bekerja dan akan menimbulkan hal-hal dalam kehidupan berumah 

tangga. Biasanya suami yang istrinya pergi ke luar negeri dirumah hanyadiam 

saja dirumah tidak bekerja dan mengandalkan kiriman dari istrinya. Seperti 
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Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontrmporer (Tt: Ghaliz Indonesia, 2010), 72. 
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yang dijelaskan dalam bab III suami sangat senang dengan perginya istri 

keluar negeri, seolah-olah istri itu bisa menjadi ladang uang bagi mereka 

tanpa suami bekerja. Suami juga tidak mau disalahkan jika tidak bertanggung 

jawab karena menganggap kebutuhan sehari-hari itu lebih banyak dari yang 

istri ketahui. 

Untuk mewujudkan cita-cita tinggi dan mulia dalam keluarga tentu tidak 

hanya mengacu pada prinsip pribadi sebagai seorang muslim al-Quran harus 

dijadikan sandaran dalam membangun rumah tangga. Setidaknya ada dua 

prinsip dalam berkeluarga yang diajarkan al-Quran: Pertama, menjalin 

hubungan yang harmonis. Mengajurkan sikap santun dalam tutur kata ramah 

dalam bersikap termasuk dalam ususan nafkah dilingkungan keluarga suami 

dengan penuh kesadaran menjalankan kewajiban memberi nafkah. Sedangkan 

istri ikhlas menerima pemberian dari suami, menutupi kekurangan dari apa 

yang telah diupayakan suami. Kedua, saling melindungi dan mengayomi kata 

pepatah berat sama dipikul ringan sama dijinjing.
3
 

Bahwa dalam bidang ilmu fikih salah satunya Slamet Abidin dalam 

bukunya yang berjudul “fikih Munakahat 2”, buku beliau menjelaskan 

mengenai istri membebaskan kewajiban tersebut terhadap dirinya sama 

halnya seorang istri menebus dirinya dari suami yang berakibat istri bisa 

berpisah dari suaminya.
4
 Allah SWT berfirman dalam (Al-Qur’an, 2: 229): 

                                                           
3
Abu Yasid, Fiqh Today Fatwa Tradisional Untukvorang Modern Buku Tiga: Fikih 

Keluarga, 45. 
4
 Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat 2 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 85. 
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Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi 

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. 

tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah 

kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir 

tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu 

khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan 

hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang 

bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.”
5
 

 

Bahkan menurut Madhab Syāfi‟ī mengatakan apabila seorang suami 

yang tidak mampu membayar nafkah, istrinya boleh meminta fasakh (cerai) 

yang ditetapkan oleh pengadilan.
6
Apabila masa seorang suami memberikan 

nafkah kepada istrinya sudah lewat, nafkah bagi istri tidak menjadi gugur, 

tetapi ia menjadi utang bagi suaminya.
7
Maka dalam hal ini akan menjadikan 

dan mengakibatkan istri memiliki wewenang yang lebih.  

Seperti yang dijelaskan pada bab III para istri bekerja menjadi Tenaga 

Kerja Wanita (TKW) di luar negeri dengan mendapatkan persetujuan izin dari 

                                                           
5
 Al-Qur’an, 2:229. 

6
M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga DalamIslam (Jakarta: Prenada Media, 

2003), 221. 
7
Ibid. 
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suaminya. Dengan suami memberikan izin itulah, bahwa izin adalah sebuah 

kerelaan istri tidak dinafkahi sehingga istri membebaskan kewajiban 

suaminya. Sehingga kebutuhan nafkah keluarga telah dicukupi oleh istri yang 

telah bekerja, dan akan menimbulkan hal-hal dalam kehidupan berumah 

tangganya. Biasanya suami yang memenuhi kebutuhan keluarga, namun 

sebaliknya dalam hal ini istrilah yang menenuhi. 

Hal ini berdasarkan pada teori di bab II, mengenai istri membebaskan 

kewajiban tersebut terhadap dirinya sama halnya seorang istri menebus 

dirinya dari suami yang berakibat istri bisa berpisah dari suaminya. Dalam 

pernikahan kewajiban suami tidak dapat terhapuskan selain karena talak atau 

khulu’ istri. Karena konsep khulu’ (menebus dirinya) sama halnya dengan 

apabila istri membebaskan suaminya.
8
 

Dalam kaca mata Islampun memang seorang perempuan tidak 

diharamkan untuk bekerja diluar rumah, namun pekerjaan-pekerjaan itu harus 

pekerjaan yang tidak meninggalakan kewajibannya sebagai ibu dan juga 

melalaikan kewajiban sebagai istri. Apabila dikaitkan dengan pekerjaan 

seorang istri yang bekerja menjadi TKW di luar negeri, pasti tidak bisa 

pulang setiap hari. Jangka waktunya yang lama dan biasanya bisa pulang 

apabila sudah menyelesaikan satu kontrak. Waktu yang dibutuhkan satu 

kontrak itu minimal 2 tahun. Sehingga dengan istri bekerja ke luar negeri 

akan menggugurkan kewajiban sebagai istri dan juga sebagai ibu untuk anak-

anaknya. 
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Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat 2, 85. 
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Dari wawancara yang dilakukan di Desa Ngabar Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo ada beberapa faktor/penyebab yang melatarbelakangi 

seorang istri bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah:  

1. Faktor ekonomi, dikarenakan para suami tidakmemiliki pekerjaan tetap 

sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari 

dan pendidikan anak menjadikan para istri harus menggantikan posisi 

suaminya sebagai penanggung nafkah di dalam keluarga. Sehingga peran 

istri sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.  

2. Faktor kemajuan wanita di sektor pendidikan yaitu untuk berprestasi dan 

mengamalkan atau mewujudkan kemampuan dirinya sesuai dengan 

kemampuan dan keterampilan yang dipelajarinya.  

3. Faktor lapangan pekerjaan, kondisi geografis Desa Ngabar yang letak 

wilayahnya di kelilingi oleh persawahan menjadikan lapangan pekerjaan 

sangat sedikit.    

4. Faktor pendidikan, para suami yang istrinya sebagai Tenaga Kerja 

Wanita (TKW) adalah suami yang menempuh pendidikan yang minim 

dan tidak mempunyai keahlian kusus, sehingga sulit untuk mendapat 

pekerjaan. 

5. Faktor penghasilan istri menjadi TKW jauh lebih besar daripada 

penghasilan suami yang tidak menentu. Sehingga istri yang selalu 

mengirim uang kepada suami untuk seluruh kebutuhan ekonomi 

keluarganya. 
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Mengenai hal di atas bukan hanya baru saja terjadi, tatapi telah menjadi 

realitas yang sering kita temukan dalam relung kehidupan masyarakat. 

Ditengah krisis ekonomi pada masa sekarang ini dengan harga-harga 

kebutuhan serba mahal dan apalagi lahan pekerjaan semakin sempit dicari, 

maka peluang yang terjadi istri bekerja menopang keluarga.  

Namun menurut penulis bukan suatu alasan seorang suami yang tidak 

memiliki pendidikan yang tinggi, penghasilan sedikit dan tidak bisa 

memenuhi nafkah, sehingga secara mudahnya memberikan izin kepada 

istrinya untuk bekerja ke luar negeri. Namun jika adanya kesepakatan antara 

suami dan istri, maka menurut fikih munakahat tidak dilarang. 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian izin suami kepada 

istri yang menjadi TKW di Desa Ngabar dalam Islam tidak ada larangan. 

Namun seorang istri yang bekerja menjadi TKW secara berkala telah 

mengesampingkan kewajiban-kewajiban pokok dari seorang istri. Selain 

mengesampingkan kewajiban utama dari seorang istri, apabila istri bekerja di 

luar rumah juga banyak menimbulkan dampak negatif yang terjadi. Dan  

mengakibatkan istri itu membebaskan suaminya dari beban yang harus 

ditanggungnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meskipun 

membebaskan suami dalam nafkah itu juga tidak dilarang dalam fikih 

munakahat karena sudah adanya kesepakatan kedua belah pihak. 
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B. Analisis Fikih Munakahat Terhadap Nafkah Keluarga Yang di 

Tanggung Istri  menjadi TKW  

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk 

menempuh kehidupan rumah tangga. Sebuah rumah tangga dibangun atas 

dasar komitmen bersama untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia 

yang didasari oleh rasa cinta baik dari suami ataupun istri. Sebuah rumah 

tangga juga dilandasi dengan rasa saling percaya antara suami dan istri untuk 

saling membahagiakan dan memberikan kehidupan yang sejahtera. Setelah 

terjadinya akad nikah atau pernikahan kedua belah pihak, maka akan muncul 

hak-hak dan kewajiban antara suami danistri. Hak-hak yang diterima istri dari 

suami antara lain yaitu mahar, pemberian suami kepada istri karena berpisah 

(mut}’ah), nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan adil dalam pergaulan. Dan 

hak-hak yang diterima oleh suami adalah istri harus mengurus suami dengan 

baik.
9
 

Maka hak yang dimiliki oleh istri ini harus dilakukan oleh seorang suami, 

karena suami bertanggung jawab penuh dalam terselenggaranya rumah 

tangga yang bahagia dan sejahtera. Dan sebaliknya istri juga harus 

melaksanakan tugas maupun kewajibannya sebagi istri dan ibu rumah tangga 

yang baik. Sehingga kehidupan rumah tangga akan terbentuk keluarga yang 

sakīnāh, mawādah, dan rahmāh. 

Dalam ketentuan Islam bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah 

suami sedangkan istri berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur 

                                                           
9
Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat 2, 11. 
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rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Karena istri tidak bekerja, 

maka urusan rumah tangga adalah menjadi urusan utamanya. Seperti merawat 

anak dan keluarga, serta semua pekerjaanrumah yang diperlukan untuk 

memelihara kebersihan dan kenyamanan lingkungan rumahnya. Dengan 

peranan istri sebagai penyelenggara dan pengatur rumah tangga tersebut, 

maka kewajiban suami adalah menyediakankebutuhan bagi keluarganya.
10

 

Apabila suami itu kaya sudah selayaknya ia memberikan nafkah sesuai 

dengan kekayaannya. Sedang bagi yang mengalami kesulitan, maka 

semampunya namun tetap memenuhi nafkah sebagaimana kewajiban seorang 

suami dalam rumah tangga, dan sama sekali tidak ada keharusan melihat kaya 

miskinnya istri. Artinya, jika suaminya miskin, sedangkan istrinya dari 

keluarga orang kaya yang biasa hidup serba kecukupan sandang pangannya, 

maka dia sendirilah yang harus mengeluarkan hartanya untuk mencukupi 

dirinya kalau ia punya. Kalau tidak, maka istri harus bersabar atas rizki yang 

diberikan kepada suaminya karena Allah SWT yang menyempitkan dan 

melapangkan rizki. Bukan membebaskan dirinya sepenuhnya untuk tidak 

dinafkahi oleh suaminya melaiankan saling membantu karena istri hanya 

boleh membantu tidak berkewajiban ,memikul beban nafkah dalam keluarga. 

Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya 

perlu diketahui meskipun nafkah di bebankan kepada suami tetapi Islam tidak 

melarang istri membantu suaminya dalam mencari nafkah dengan izin 
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Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, 18. 
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suaminya sepanjang tidak mengganggu tugasnya sebagai istri dan ibu rumah 

tangga.
11

 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap para keluarga yang 

istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Ngabar, dapat 

disimpulkan mengenai nafkah keluarganya dibebankan sepenuhnya kepada 

istri. Sehingga nafkah keluarga dipenuhi dan di tanggung oleh istri dengan 

gaji yang diperoleh dari hasil kerjanya.  

Bahwa dalam bidang ilmu fikih salah satunya Slamet Abidin dalam 

bukunya yang berjudul “fikih Munakahat”. Dalam buku beliau menjelaskan 

bagaimana Islam menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami dan istri 

dalam keluarga. Beliau juga menjelaskan suami berkewajiban dalam 

menanggung nafkah kepada keluarga sesuai dengan syariat Islam.
12

 

Mengenai istri menanggung nafkah keluarga seperti hasil wawancara ada 

beberapa kebutuhan ekonomi yang telah dipenuhi, diantaranya istri 

menafkahi keluarga seperti memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, 

mengatasi kesempitan keuangan keluarga, membiayai sekolah anak, 

membangun rumah dan sampai halnya membelikan mainan anak-anaknya. 

Sehingga kondisi tanggung jawab rumah tangga sudah menjadi terbalik 

bukan suami yang memenuhi nafkah keluarga, tetapi istri yang menanggung 

seluruhnya ekonomi dalam rumah tangga. 

Berdasarkan pertimbangan yang penulis uraikan di atas berarti adanya istri 

menafkahi keluarga ternyata menjadikan kondisi dalam rumah tangganya 
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Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontrmporer (Tt: Ghaliz Indonesia, 2010), 

72. 
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Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 173. 
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tidak baik, sesuai dengan ketentuan yang penulis telah kemukan dimana istri 

yang menanggung nafkah keluarga tidak ada larangan. 

Hal ini berdasarkan pada teori di bab II Suami wajib memberi nafkah, 

kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan 

nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang 

sesuai dengan lingkungannya, zaman, dan kondisinya. Dengan firman Allah 

SWT dalam (Al-Qur’an, 65:7) yang berbunyi: 

                      

                         

        

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”.
13

 

 

Karena dalam hal kewajiban dan hak-hak dalam suami istri telah 

dijelaksakan kedudukannya apabila seorang suami masih mampu untuk 

bekerja dan memenuhi nafkah maka istri hanya bisa membantunya saja. 

Namun kenyataan ini menjadi TKW adalah pergi bekerja yang tempatnya 

jauh sehingga meninggalkan kewajibannya menjadi seorang istri dan ibu. 

Sehingga tak dapat dipungkiri, ketika istri memilih untuk bekerja dan 

cenderung menjadi penanggung nafkah dalam keluarga maka secara otomatis 
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Al-Qur’an, 65: 7. 
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akan sangat berdampak terhadap perkembangan keluarga tersebut. Ada 

berbagai dampak yang ditimbulkan ketika seorang istri menjadi menanggung 

beban nafkah dalam keluarga. Dampak tersebut tentunya dirasakan dan 

sangat berpengaruh baik oleh suami, istri, anak maupun lingkungan sekitar.  

Menurut madhab Syāfi‟īyah bahwa istri tidak wajib menyelenggarakan 

keperluan sehari-hari, mengatur rumah, tetapi hanya wajib mengenai hal yang 

berhubungan khusus dengan suaminya.
14

 

Mengikuti uraian diatas bahwa istri dalam komponennya sebagai pembina 

rumah tangga diposisikan sebagai nomor dua maka dapat dirumuskan bahwa 

istri itu bukan penanggung jawab utama. Sehingga semakin tegas bahwa 

pembina rumah tangga tanggung jawab utamanya adalah suami sementara 

istri penunjangnya. Dengan demikian penulis menyimpulkan, istri dituntut 

untuk bekerja mencari nafkah disebabkan oleh kondisi keluarga, jika dalam 

batas-batas tetentu istri masih bisa melaksanakan kewajiban dalam rumah 

tangga maupun ketika diluar rumah. Disamping adanya izin dari suami yang 

merupakan syarat diperbolehkan bekerja maka istri  dibolehkan. 

Jadi, dalam hal sebuah izin yang membebaskan itu memang gugurnya 

sebuah ikatan, praktik nafkah keluarga yang ditanggung istri menjadi TKW di 

Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo adalah tidak dilarang 

karena suamilah yang berkewajiban menanggung beban nafkah keluarga atau 

nafkah menjadi tanggungan suami. Dan dalam adanya istri menanggung 

beban nafkah keluarga ternyata adanya kemaslahatan dalam rumah 
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Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995),98. 
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tangganya, yaitu untuk mencukupi kebutuhan keluarga demi menjaga 

kestabilan rumah tangga, selama tidak mengabaikan kewajiban terhadap 

suami anak-anaknya, itu adalah boleh selama tidak ada dalil yang 

mengharamkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap subyek dan obyek 

penelitian penyajian dan menganalisa data yang telah diperoleh. Maka 

dalam bab terakhir ini penulis memberikan kesimpulan dan saran-saran 

sebagai berikut:  

1. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Ngabar Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo terhadap pemberian izin suami kepada istri 

menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) karena suami tidak mampu 

mencukupi kebutuhun ekonomi keluarga menurut fikih munakahat 

tidak ada larangan. Sedangkan pemberian izin suami mengakibatkan 

suami dibebaskan dari memenuhi nafkah keluarga yang menurut fikih 

munakahat tidak dilarang karena sudah adanya kesepakatan kedua 

belah pihak. 

2. Sedangkan beban nafkah keluarga yang ditanggung istri sebagai TKW 

di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam fikih 

munakahat tidak ada larangan karena istri boleh membantu 

perekonomian dalam keluarga. Dan dalam adanya istri menanggung 

beban nafkah keluarga ternyata adanya kemaslahatan dalam rumah 

tangganya, yaitu untuk mencukupi kebutuhan keluarga demi menjaga 

kestabilan rumah tangga, selama tidak mengabaikan kewajiban 
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terhadap suami anak-anaknya, itu adalah boleh selama tidak ada dalil 

yang mengharamkan.  

B. Saran  

1. Dalam membangun rumah tangga sebaiknya seorang laki-laki maupun 

perempuan harus benar-benar telah memenuhi syarat, baik syarat 

agama maupun syarat yang diterapkan oleh undang-undang 

pemerintah. Dan yang terpenting keduanya telah siap secara lahir 

maupun batin, terutama kesiapan dalam mengusahakan dan mengelola 

perekonomian keluarga. Sebab persoalan ekonomi lebih banyak 

mendominasi beberapa kasus yang terjadi dalam rumah tangga.   

2. Bagi suami bertanggung jawablah kepada 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 secara baik-baik sebelum 

meberikan izin. Karena pada dasarnya akan banyak yang menjadi 

korban akibat perginya istri menjadi TKW. Jangan tergiur dengan 

penghasilan yang tinggi sehingga para suami memberikan izin untuk 

istri bekerja menjadi TKW di luar negeri, karena pada hakekatnya 

bukan materi yang menjamin kebahagian. Suami juga harus mau 

bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sekuat jiwa dan 

raganya. Jangan sampai berfikir karena tidak mempunyai keahlian apa-

apa tidak mau bekerja, dan menggantungkan keluarganya kepada istri. 

Dan untuk para istri yang bekerja menjadi penompang kehidupan 
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keluarganya, tetaplah menghargai suami dan tetaplah menjadi istri 

yang sholikah dan menjadi ibu yang bisa dijadikan panutan oleh anak-

anakmu. 

3. Apabila seorang wanita harus bekerja di luar rumah, maka peran dan 

tanggungjawabnya tetap dilakukan, meskipun harus diwakilkan. Hal 

ini dilakukan agar kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan baik 

dan tidak berdampak negatif bagi anggota keluarga dan lingkungan 

masyarakat.   
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