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ABSTRAK 

MAHMUDI, RIJALUL. 2020.Tinjauan Hukum Islam Dan Mas}lah}ah 

Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus Di Desa 

Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Jurusan  

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

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

Kata Kunci: Mas}lah}ah, Istri, Nafkah, Pencari Nafkah Utama. 

Kewajiban memberi nafkah adalah salah satu hukum pasti dalam Islam yang 

merupakan hak istri, apabila suami tidak memberikannya maka tetap menjadi 

bentuk hutang atas tanggung jawabnya, jika suatu saat dituntut maka ia harus 

membayarnya, apabila enggan maka sang istri dapat mengajukan gugatan cerai. 

Akan tetapi saat ini pemenuhan nafkah tidak terpacu hanya suami yang 

memenuhi, istri pun boleh bekerja turut membantu mencari nafkah. Bahkan di 

Desa Sumbrejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo istri menjadi pencari 

nafkah utama karena alasan ekonomi yang semakin menghimpit, sehingga banyak 

para istri melakukan kesepakatan pembebasan kewajiban nafkah terhadap suami 

untuk bekerja ke luar negeri sebagai TKW. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan rumusan masalah: 1) Bagaiman tinjauan hukum 

islam terhadap kesepakatan pembebasan kewajiban suami dari mencari nafkah di 

Desa Sumberejo? 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akibat dari 

pembebasan kewajiban suami dari mencari nafkah di Desa Sumberejo? 3) 

Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif mas}lah}ah 

di Desa Sumberejo? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari informan dengan 

menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan 

mengklasifikasikan  data  setelah dilakukan pengecekan keabsahan  data. 

Menurut hukum Islam kesepakatan pergantian peran istri sebagai pencari 

nafkah utama di Desa Sumberejo diperbolehkan karena dalam KHI Pasal 80 Ayat 

(6) bahwa istri dapat membebaskan suami dari kewajiban nafkah dan kiswah jika 

istri berkehendak. Sehingga kesepakatan pergantian sah/boleh dilakukan karena 

adanya ridha dan izin dari sang suami. Akibat pembebasan kewajiban suami dari 

mencari nafkah kepemimpinan rumh tangga tetap dipegang suami meskipun tidak 

bisa memenuhi kewajibannya untuk memenuhi nafkah keluarga. Hal ini 

didasarkan Al-Qur’an surah An-Nisa’  Ayat 34 yang selaras dengan Pasal 30 ayat 

(3) UUP serta Pasal 79 Ayat (1) KHI. Kemaslahatan yang terdapat pada istri 

sebagai pencari nafkah utama di Desa Sumberejo masuk kedalam mas}lah}ah 

d}aru>riyah dan termasuk dari bentuk mas}lah}ah mulghah. Adapun mas}lah}ah 

ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena adanya kesesuaian mas}lah}ah 

yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syari’ah  



 

                                                                       

(al-maqa>s}id al-shari>’ah), mas}lah}ah harus masuk akal (rationable), 

penggunaan dalil mas}lah}ah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan 

yang mesti terjadi. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-

tumbuhan. Hal tersebut merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT 

sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan 

hidupnya.1 Pernikahan merupakan ibadah yang penting, bahkan 

pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Dalam 

hukum keluarga selalu ada konsekuensi timbal balik yaitu berupa hak dan 

kewajiban di antara orang-orang yang satu dengan orang yang lain dalam 

suatu keluarga sebagai akibat adanya hubungan perkawinan. 

Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling 

menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Di 

dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua 

belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Orang yang hendak 

menikah harus mampu mengadakan segala sesuatu yang menjadi 

kewajiban dan tanggung jawabnya, seperti maskawin, sandang, dan nafkah 

sehari-hari.2 Salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri adalah 

nafkah. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku 

                                                           
 1 Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9. 

2 Zainudin bin Abdu Al-Aziz Al-Mali bari Al-Fanani, Terjemahan Fathul Mu’in jilid 2, 

Sinar Baru Algensindo, 1155. 
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menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-

lain.3 

Dalam firman Allah surat an-Nisa’ ayat 34 dan surat al-Baqarah 

ayat 233 yang berbunyi: 

   
   

    
   

  
  

   
    

  
  

  
   

   
     

      

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

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

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

menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang 

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

tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita 

yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan 

pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah 

mereka.kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu 

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha 

Tinggi lagi Maha besar.”4 

  
  
   

    
   

                                                           
3 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 443. 
4 Al-Qur’an: 4: 34. 
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Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan 

cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban 

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

kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas 

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

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 

Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”5 

Nafkah karena pernikahan yaitu nafkah yang dikeluarkan suami 

kepada istrinya.6 Akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara 

suami istri. Suami wajib memberikan nafkah paling tidak  untuk 

                                                           
5 Al-Qur’an: 2: 233. 
6 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Banda Aceh: Yayasan Pena, 

2005), 205. 
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memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.7 Nafkah itu dimulai semenjak 

dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul 

dengan istrinya, dalam arti telah memberikan kemungkinan kepada 

suaminya untuk .menggaulinya. 

Sebagaimana juga dijelakan dalam Undang-undang  Perkawinan 

No 1 tahun 1974 tentang kedudukan istri sebagai rumah tangga yang 

secara ekonomis kehidupanya harus di jamin oleh suaminya. Hal ini 

dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (3) yang menyebutkan“Suami adalah 

kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”. Kemudian dalam 

Pasal 34 ayat (1) disebutkan, bahwa suami wajib mencari uang demi 

kelangsungan perekonomian rumah tangganya:”Suami wajib memberikan 

segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya.” Sedangkan Pasal 34 ayat (2) mengatur kewajiban istri 

untuk mengurus rumah tangga.Apabila suami atau istri melalaikan 

kewajibannya, maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan 

kepengadilan Pasal 34 ayat (3).8 

Dalam Kompilasi Hukum Islam  Pasal 77 ayat (2) disebutkan 

bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia 

dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal ini 

dengan sendirinya menutup pintu bagi terjadinya upaya hegemoni dari 

salah satu pihak. Suami harus memberikan apa yang dibutuhkan istri 

                                                           
7 M. Ali Hasan, Pedoman Berumah Tangga (Jakarta: Siraja, 2006), 214. 
8 Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif  

Kesetaraan dan Keadilan, (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2006), 8. 
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sebagaimana istri memberikan kebutuhanya. Walau tidak detail 

membicarakan hak-hak suami dan istri, Pasal ini cukup untuk dijadikan 

landasan kewajiban suami istri dalam menunaikan kewajiban dan 

mendapatkan haknya masing-masing. Tidak ada kedudukan yang lebih 

antara keduanya. Semua berjalan sejajar, saling melengkapi dam saling 

menyempurnakan. 

Namun begitu patut juga diperhatikan keadaannya, jika suami itu 

kaya maka hendaknya suami itu memberi nafkah sesuai dengan 

kekayaannya. Sedangkan bagi suami yang sedang mengalami kesulitan, 

maka ia memberikan sebatas kemampuannya tanpa harus memberi lebih 

daripada itu, serta tidak sama sekali melihat kaya miskinnya pihak istri.9 

Nafkah harus diterima, sebaiknya jangan ditargetkan atau ditentukan 

jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pemasukan, sehingga tidak menjadi 

beban untuk suami.10 

Namun demikian bukan berarti seorang perempuan dilarang 

(diharamkan) menurut syariat bekerja di luar rumah karena pada dasarnya 

asal segala sesuatu itu mubah (dibolehkan) ketika tidak ada keterangan 

dari syara’ yang melarangnya. Islam  menjadikan bekerja sebagai hak dan 

kewajiban individu, dengan demikian  antara  laki-laki dan perempuan 

mempunyai hak yang sama dalam bekerja. 

                                                           
9 Syeh Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh Wanita, Terj. Abdul Ghoffar (Semarang: 

AsySyifa, 2008), 479. 
10 M. Ali Hasan, Pedoman Berumah Tangga, 215. 
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Dengan bekerja perempuan dapat beramal, bersedekah baik kepada 

keluarganya atau bahkan kepada suami dengan memenuhi belanja hidup 

kelurganya sebagaimana Siti Khadijah istri Nabi Muhammad SAW, beliau 

membantu Nabi dalam dakwah membelanjakan hartanya untuk 

kepentingan umat Islam. Penghasilan yang didapat seorang istri dalam 

pekerjaannya adalah hak istri sepenuhnya dan istri berhak 

membelanjakannya sesuai dengan keinginannya. Adapun seorang istri 

yang membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarga, maka itu 

termasuk sedekah dan kemuliaan karena sesungguhnya harta yang 

dihasilkan dari pekerjaan istri sepenuhnya adalah milik istri. 

Pada umumnya, mencari nafkah itu 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 dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi 

biasanya istri bekerja untuk mencari penghasilan tambahan untuk 

memenuhi segala kebutuhan hidup karena kadang penghasilan dari suami 

masih dianggap kurang untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. 

Sebagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup 

semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya 

harga kebutuhan yang cukup tinggi, adapun nafkah yang diberikan oleh 

suami masih dirasa kurang sehingga membuat istri tidak tinggal diam.11 

                                                           
11 Bambang, Hasil Wawancara, Ponorogo, 2 Agustus 2019. 
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Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai peran 

perempuan bergeser sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya salah 

satunya di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

Berdasarkan angka registrasi jumlah penduduk di Desa Sumberejo 

Kecamatan Balong pada tahun 2019 menunjukkan bahwa tabel angka 

registrasi jumlah penduduk menurut mata pencaharian sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

No. MATA PENCAHARIAN JUMLAH 

1. Pegawai Negeri/TNI/POLRI 22 jiwa 

2. Pedagang 8 jiwa 

3. Petani 298 jiwa 

4. Buruh Tani 187 jiwa 

5. Tukang Kayu 8 jiwa 

6. Tukang Batu 28 jiwa 

7. Penjahit 9 jiwa 

 

Namun, dari data di atas belum dapat diketahui dengan jelas berapa 

keluarga yang istri berperan sebagai pencari nafkah utama sebagai TKW. 

Oleh karena itu, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan bapak 

Kepala Desa Sumberejo tentang hal tersebut. 
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Di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 

terdapat banyak Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja diluar negeri. 

Adapun yang mendasari terjadinya pergantian kewajiban ini asal mulanya 

adalah sebelum para istri berangkat menjadi TKW, para bapak-bapak 

selaku suami sudah pernah ke luar negeri di Malaysia sebagai Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI), akan tetapi gaji yang didapat pun juga tidak 

sebesar gaji TKW ketika bekerja diluar negeri di Hongkong, Taiwan, 

Singapura dan lain-lainnya. Kemudian juga iming-iming dari PJTKI untuk 

memberangkatkan para TKW sudah marak, dengan proses yang mudah 

dan cepat serta biaya keberangkatan bisa diangsur melalui sitem potong 

gaji, bahkan ada yang malah diberi pesangon menjadikan para suami 

pulang dan berganti istri yang menjadi TKW dengan kesepakatan bahwa 

suami disuruh pulang untung mengurus anak dan rumah tangga sedangkan 

istri bekerja keluar negeri untuk mencari nafkah.12 Sehingga dapat 

diketahui bahwa terjadi adanya pertukaran kewajiban antar suami dan istri, 

akibatnya suami melakukan kewajiban istri dan istri melakukan kewajiban 

suami. 

Prinsip mas}lah}ah yang dikehendaki yaitu upaya mendatangkan 

manfaat (kebaikan) dengan menghindari atau menolak kemudaratan, hal 

itu sejalan dengan kehendak syara’ dan termasuk ke dalam jenis 

kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum. Kemaslahatan itu 

bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga  hukum yang 

                                                           
12 Mahfud, Hasil Wawancara, Ponorogo, 5 Agustus 2019. 
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ditetapkan benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari 

kemudaratan dengan tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash 

syara’. Selain itu, mas}lah}ah harus sesuai dengan al-maqa>s}id al-

shari>’ah yaitu kemaslahatan dalam memelihara agama, memelihara jiwa, 

memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.13 Islam 

sesungguhnya adalah ajaran spiritual-moral yang didasarkan pada 

kesadaran manusia sebagai hamba Allah. Maka, mana yang lebih 

dijanjikan kepada kebaikan (mas}lah}ah) bagi hidupnya sebagai hamba 

Allah, itulah yang lebih diutamakan. Dalam hal istri bekerja sebagai 

pencari nafkah utama, mana yang lebih baik, lahir dan batin, dunia 

maupun akhirat, bagi yang bersangkutan, itulah yang patut dijadikan 

pertimbangan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan 

judul TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN MAS}LAH}AH TERHADAP 

ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA (Studi kasus di Desa 

Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan 

penelitian penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

                                                           
13 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 

2009), 122. 
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1. Bagaiman tinjauan hukum islam terhadap kesepakatan pembebasan 

kewajiban suami dari mencari nafkah di Desa Sumberejo 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akibat dari pembebasan 

kewajiban suami dari mencari nafkah di Desa Sumberejo 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo? 

3. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam 

perspektif mas}lah}ah di Desa Sumberejo Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap 

kesepakatan pembebasan kewajiban suami dari mencari nafkah di 

Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap 

akibat dari pembebasan kewajiban suami dari menari nafkah di 

Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

3. Untuk menjelaskan bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah 

utama dalam perspektif mas}lah}ah di Desa Sumberejo Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian diharapkan memberikan 

manfaat bagi semua pihak.  Adapun manfaat penelitian adalah berikut: 
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1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan 

yang lebih luas dalam memberikan interpretasi tentang istri sebagai 

pencari nafkah utama perspektif hukum islam, serta memberikan 

konstribusi ilmiah bagi Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga 

Islam di IAIN Ponorogo. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi pembaca mengenai realita kehidupan rumah tangga yang 

mana peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di 

Desa Sumberejo Balong Ponorogo. 

E. Telaah Pustaka 

Kajian yang membahas mengenai istri sebagai pencari nafkah 

sebenarnya telah banyak dilakukan dalam bentuk karya tulis berupa skripsi 

maupun karya tulis yang lain dari berbagai perspektif dan pendekatan yang 

digunakan sebagai salah satu langkah untuk menambah pengetahuan 

dalam dunia islam. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh 

penyusun, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang 

istri sebagai pencari nafkah diantaranya adalah : 

Pertama skripsi dari Sri Nur Yanti yang berjudul Pandangan 

Tokoh HTI Ponorogo terhadap Peran Istri Pencari Nafkah yang Bekerja 

sebagai TKW. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana 

pandangan tokoh HTI Ponorogo terhadap peran istri pencari nafkah yang 
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bekerja sebagai TKW dan Bagaimana pandangan tokoh HTI Ponorogo 

terhadap harta hasil usaha istri. Penulis menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian 

skripsi ini menurut tokoh HTI Ponorogo istri yang bekerja sebagai TKW 

hukumnya haram. Sedangkan mengenai harta hasil usaha istri ini menjadi 

hak penuh milik istri 100%, adapun suami boleh menggunakan harta 

tersebut jika mendapat izin dari istri.14 Perbedaannya dengan skripsi yang 

penulis buat adalah skripsi ini lebih menekankan tentang bagaimana 

pandangan tokoh HTI tentang peran istri yang bekerja menjadi TKW, 

sedangkan skripsi penulis menggunakan teori hukum islam dan 

mashlahah. 

Kedua skripsi dari Nasekhuddin yang berjudul Keikutsertaan Istri 

Dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut Hukum Islam. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana konsep nafkah 

dalam hukum Islam, bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri dalam 

keluarga menurut Hukum Islam, dan bagaimana pandangan Hukum Islam 

terhadap istri yang membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) 

dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari pembahasan skripsi ini adalah 

pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan tentang tanggungjawab 

antara perempuan karir dan ibu rumah tangga dalam keluarga.15 

                                                           
14 Sri Nur Yanti, “Pandangan Tokoh HTI Ponorogo terhadap Peran Istri Pencari Nafkah 

yang Bekerja sebagai TKW,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014). 
15 Nasekhuddin, “Keikutsertaan Istri Dalam Pemberian Nafkah Rumah Tangga Menurut 

Hukum Islam,” Skripsi (Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (Unisnu) Jepara, 2014). 
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Perbedaannya dengan skripsi yang penulis buat adalah skripsi ini 

membahas tentang keikutsertaan istri dalam mencari nafkah, bukan 

menjadi pencari nafkah utama. Sedangkan dalam skripsi penulis yang 

ditekankan adalah istri sebagai pencari nafkah utama.  

Ketiga skripsi Erwin Khusnul Khotimah yang berjudul Istri 

Sebagai Pencari Nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam Dan Teori 

Fungsional Struktural (Studi di Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan 

Ponorogo Kabupaten Ponorogo). Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: Bagaimana pandangan hukum Islam dan Teori Fungsional 

Struktural terhadap istri sebagai pencari nafkah tambahan dan bagaimana 

dampak istri sebagai pencari nafkah tambahan terhadap relasi suami istri. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa 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. Kecuali untuk kasus tertentu 

seperti dengan bekerja kemudia ia lalai dalam kewajibannya maka 

menurut hukum Islam dilarang. Sedangkan menurut Fungsional Struktural 

peran istri sebagai pencari nafkah tambahan di Kelurahan 

Cokromenggalan fungsional terhadap penghasilan keluarga dan 
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masyarakat.16 Perbedaannya dengan skripsi yang penulis buat adalah 

skripsi ini membahas istri sebagai pencari nafkah tambahan yang dianalisis 

menggunakan hukum islam dan teori struktural fungsional sedangkan 

skripsi penulis membahas istri sebagai pencari nafkah utama 

menggunakan teori hukum islam dan mashlahah. 

Keempat skripsi dari Misbahul Munir yang berjudul Analisis 

Gender Terhadap Peran Istri  Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi 

Kasus Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo). 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran istri 

sebagai pencari nafkah keluarga di tinjau dari relasi gender dalam Islam 

dan Bagaimana analisis teori gender terhadap  faktor-faktor  yang 

mendorong istri mencari  nafkah keluarga di Desa Plalangan Kecamatan 

Jenangan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini 

adalah terkait dengan relasi gender antara suami dan istri terhadap 

permasalahan istri sebagai pencari nafkah  keluarga, para suami 

berpendapat sesuai dengan ahli fiqih, yaitu tidak ada perbedaan yang 

signifikan terhadap istri yang mencari nafkah. Kedua, sedangkan di tinjau 

dari teori gender, faktor-faktor yang mendorong istri sebagai pencari 

nafkah keluarga di desa Plalangan Kecamatan Jenangan sudah sesuai 

dengan teori nature dan nuture. Yaitu, dari kelompok buruh dan guru TK, 

dalam  keluarga  ini tidak ada kesetaraan gender dalam pembagian peran 

                                                           
16 Erwin Khusnul, “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). 
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antara suami-istri disebut nuture (kontruksi sosial). Kemudian dari 

kelompok pedagang, dalam  keluarga  ini ada kesetaraan genderdisebut 

nature (alami).17 Perbedaannya dengan skripsi yang penulis buat adalah 

skripsi ini menggunakan teori analisis gender sedangkan dalam skripsi 

penulis menggunakan teori hukum islam dan mashlahah. 

Kelima skripsi dari Ika Nurjannah yang berjudul Nafkah Istri 

Kepada Keluarga Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa 

Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan). Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Bagaimana analisis tentang status nafkah istri untuk 

keluarga dalam pandangan hukum Islam di Desa Bungur Kecamatan 

Tulakan Kabupaten Pacitan, dan Bagaimana analisis tentang relasi suami 

istri akibat nafkah yang ditanggung istri dalam pandangan hukum Islam di 

Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Jenis penelitian 

yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (field research) 

pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah status nafkah istri 

untuk keluarga dalam pandangan hukum Islam di Desa Bungur Kecamatan 

Tulakan Kabupaten Pacitan dikategorikan sebagai harta bersama, namun 

sifat kepemilikan harta tersebut tidak melekat pada suami. Ada dua macam 

hak dalam harta bersama, yaitu hak milik dan hak guna. Mereka berdua 

sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus 

mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Mengenai relasi suami istri 

akibat nafkah yang ditanggung istri dalam pandangan hukum Islam di 

                                                           
17 Misbahul Munir, “Analisis Gender Terhadap Peran Istri  Sebagai Pencari Nafkah 

Keluarga”  (Studi Kasus Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo). Skripsi 

(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018). 
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Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yaitu peran seorang 

istri dalam keluarga yang digantikan oleh suami mengakibatkan kurangnya 

perhatian terhadap anak. Dalam pengasuhan anak seharusnya para suami 

lebih berperan aktif sewaktu istrinya bekerja mencari nafkah keluarga, 

supaya hal tersebut dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik. 

Dalam pandangan hukum Islam pergantian peran antara suami dan istri 

dalam mengurus rumah tangga diperbolehkan. Namun kebolehan tersebut 

dapat berubah ketika muncul mudarat.18 Perbedaannya dengan skripsi 

yang penulis buat adalah skripsi ini menekankan pembahasan tentang 

status hasil dari nafkah istri, sedangkan skripsi penulis membahas tentang 

bagaimana status peran istri sebagai pencari nafkah utama. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis 

dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud 

mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah 

tersebut.19 Penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif. Jenis data dari penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang ditunjukkan untuk 

                                                           
18 Ika Nurjannah, “Nafkah Istri Kepada Keluarga Dalam Pandangan Hukum Islam” 

(Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan). Skripsi (Ponorogo: IAIN 

Ponorogo, 2019). 
19 Ulber Silalahi,Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 12. 
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mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual 

maupun kelompok. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yakni penelitian yang 

dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.20 Metode ini merupakan salah 

satu jenis penelitian yang digunakan untuk menemukan cara khusus 

dan realitas apa yang terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat, 

karena responden yang dihadapi adalah masyarakat yang majemuk 

dan kelembagaan sosial.21 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer. Peneliti 

melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya 

penelitian, yaitu di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung 

kepada masyarakat sebagai informan yang dapat memberikan 

penjelasan data dan data yang akurat terkait status istri sebagai pencari 

nafkah utama untuk keluarga. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sumberejo Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih sebagai tempat 

dilaksanakannya penelitian, karena di lokasi tersebut terdapat para 

istri-istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama untuk keluarga, 

                                                           
20 Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28. 
21 Kartini Kartono,  Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Mandar Maju, 1990), 

32. 
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serta peneliti merupakan warga masyarakat di wilayah tersebut, 

sehingga akan mempermudah dalam hal birokrasi dan pengumpulan 

data. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data merupakan sumber informan yang memberikan gambaran 

data-data yang diperlukan dalam penelitian. Adalah data-data 

tentang kesepakatan pembebasan kewajiban suami dari mencari 

nafkah serta akibat dari pembebasan kewajiban tersebut di Dusun 

Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1) Sumber data primer 

Yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. 

Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil dari 

wawancaradari sumber asli atau orang pertama. Yang 

dimaksud orang pertama atau sumber asli disini adalah orang 

yang dijadikan objek penelitian.22 

2) Sumber data sekunder 

                                                           
22 Jonatan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif  (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), 123. 
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Yaitu karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai penunjang 

terhadap sumber data primer.23 Sumber data sekunder penulis 

dapatkan melalui bahan tertulis yang mendukung data primer, 

seperti penjelasan kepala desa, kepala dusun, ketua RT, 

masyarakat sekitar lokasi, buku, jurnal ilmiah, dokumen, 

rekaman dan sebagainya. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah usaha mencari informasi dari 

responden terhadap masalah yang akan diteliti, yaitu dengan metode 

sebagai berikut: 

a. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan jalan komunikasi melalui kontak 

atau hubungan pribadi antara pengumpul data dan sumber data 

(responden).24 Wawancara merupakan salah satu teknik untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cara 

mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan 

yang telah dipersiapkan sebelum turun ke lapangan. 

b. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, perundang-

undangan, artikel, dan sebagainya yang relevan dengan 

pembahasan.Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari 

                                                           
23Ibid., 124. 
24 Nasution, Metodologi Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1992), 69. 
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jurnal, perundang-undangan mengenai perkawinan, buku-buku 

serta jurnal yang berkaitan. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, 

mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan 

mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan 

fokus atau masalah yang ingin dijawab yakni data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.25 Menurut Milles 

dan Faisal  analisis data dilakukan selama pengumpulan data di 

lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis 

model interaktif. Analisis data berlangsung secara bersama-sama 

dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut: 

a. Reduksi data 

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data 

yang terperinci.Laporan yang disusun berdasarkan data yang 

diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih dan difokuskan pada hal-

hal yang penting. Data hasil memilah-milah berdasarkan satuan 

konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran 

yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah 

peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data 

sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan. 

b. Penyajian data/display 

                                                           
25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D, (Bandung: Alfabeta, 

2011), 244. 
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Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok 

permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga 

memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data 

dengan data lainnyasehingga mudah untuk dianalisis dan 

disimpulkan.26 

c. Penyimpulan dan verifikasi 

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dalam 

kegiatan reduksi dan penyajian data yang sudah direduksi dan 

disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara kemudian 

diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi 

adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi dan 

pengecekkan anggota. Kemudian kesimpulan sementara yang 

sudah diverifikasi akan diperoleh kesimpulan akhir. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan 

data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik 

yang digunakan dalam penelitian dengan metode trianggulasi yaitu 

peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data 

dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.27 

Diantara teknik yang dilakukan dengan pengamatan yang tekun, yaitu 

ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

                                                           
26Aji Damanuri, Metode Penelitian Mu’amalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 154. 
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D, 330. 
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persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri 

pada hal-hal tersebut secara rinci. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan 

data dengan pengecekan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari, yaitu mengecek apakah sudah sesuai dengan hasil 

wawancara di masyarakat.Peneliti juga melakukan wawancara dengan 

orang yang berbeda agar data yang diperoleh benar-benar valid. 

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap-

tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk 

suatu susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas 

tentang urutan pembahasan penelitian ini agar menjadi sebuah kesatuan 

bahasa yang utuh maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan. 

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

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

penelitian,dan sistematika pembahasan. 

2. Bab II Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam. 
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Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang  memuat  teori-

teori  penunjang  yang  membahas tentang masalah  terkait dan teori 

sebagai bahan analisis data yaitu meliputi pengertian dan dasar hukum 

nafkah, macam-macam nafkah, konsep hak dan kewajiban suami istri 

dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum 

istri yang bekerja dalam islam, pengertian dan dasar hukum 

mas}lah}ah, macam-macam mas}lah}ah, syarat-syarat mas}lah}ah 

yang dapat digunakan hujjah. 

3. Bab III Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Desa Sumberejo 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

Berisi tentang Deskripsi umum Desa Sumberejo Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo, sejarah, jumlah penduduk, keadaan keagamaan 

Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 

kesepakatan pasangan suami istri dalam mencari nafkah di Sumberejo 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, dan akibat pembebasan 

kewajiban suami dalam mencari nafkah di Sumberejo Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo. 

4. Bab IV Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah 

Utama Di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

Berisi tentang tinjauan hukum islam terhadap kesepakatan 

pembebasan kewajiban suami dari mencari nafkah di Sumberejo 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, tinjauan hukum islam 

terhadap akibat dari pembebasan kewajiban suami dari mencari 
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nafkah di Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan 

peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif mas}lah}ah 

di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 

5. Bab V Penutup 

Yakni terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari 

penulis yang terkait dengan pembahasan. 

 

 

 

BAB II 

KONSEP NAFKAH DAN MAS}LAH}AH DALAM HUKUM ISLAM  

A. Konsep Nafkah 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah 

Setelah adanya akad pernikahan maka banyak sekali berbagai 

konsekuensi yang timbul sebagai dampaknya. Hubungan pernikahan 

juga melahirkan hak dan kewajiban baru bagi kedua belah pihak yang 

sebelumnya tidak ada.Salah satu di antaranya adalah kewajiban 

seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri. 



33 
 

                                                                       

Nafkah atau dalam bahasa arab disebut nafaqah diambil dari kata 

 yang artinya mengeluarkan.28 Bentuk jamak dari kata nafkah ”االنفاق“

adalah nafa<qat  yang secara bahasa sesuatu yang diinfakkan atau 

keperluan seseorang yang dikeluarkan untuk keluarganya.29 Nafkah 

secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi 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 adalah sesuatu yang wajib diberikan 

berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. 

Bila dihubungkan dengan perkawinan kata ini mengandung arti 

sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya 

sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan 

demikian, nafkah istri berarti pemberian yang diberikan oleh suami 

terhadap istrinya dalam masa perkawinan.30 Dari pengertian ini 

terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan dan 

papan.31 Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-

Qur’an, al-Sunnah dan ijma’ ulama.32 

                                                           
28 Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 66 

(Agustus 2015), 381. 
29 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid. 9, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 

et. al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 94. 
30 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia(Jakarta: Kencana Prenada 

Media, 2007) 165. 
31 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011), 75.   
32 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Vol. VII, Terj. Mahyudin Syaf (Bandung: al- Ma’arif, 

1986), 85. 
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Menurut Islam menjamin nafkah rumah tangga, termasuk 

pengeluaran-pengeluaran istri adalah tanggung jawab suami, dan 

suami memiliki tugas untuk menjamin pengeluaran-pengeluaran istri, 

meskipun istrinya lebih kaya daripada suami. Kewajiban memberi 

nafkah adalah salah satu hukum pasti dalam Islam yang merupakan 

hak istri, apabila suami tidak memberikannya maka tetap menjadi 

bentuk hutang atas tanggung jawabnya,  jika suatu saat dituntut (untuk 

membayarnya) maka ia harus membayarnya, apabila enggan memberi 

nafkah, maka sang istri tersebut bisa mengajukan gusgatan cerai.33 

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, 

dimana tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini,34 baik 

keadaan sulit maupun lapang.35 Banyak dalil-dalil Al-Qur’an maupun 

Hadis yang menjadi dasar hukum kewajiban memberikan nafkah yaitu 

diantaranya dalam surah al-Baqarah ayat 233: 

  

  

   

    

   

  

  

   

   

    

   

   

                                                           
33 Ibrahim Amini, Bangga Menjadi Muslimah (Jakarta: al-Huda, 2007), 61. 
34 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 1998), 451. 
35 Ibid, 452. 
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Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu 

dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya.”36 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa suami berkewajiban 

memberikan nafkah kepada anak dan istri. Nafkah yang dimaksud 

ialah memenuhi makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, 

pengobatan dan kebutuhan rumah tangga lainnya, sesuai dengan 

kemampuan suami. Kemudian dalam surah At-Thalaq ayat 6 dan 7: 

   

    

 

   

    

  

    

   

   

                                                           
36 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, 444. 
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Artinya: (6)”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika 

mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka 

berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, 

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka 

berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di 

antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 

kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 

untuknya. (7) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa 

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 

kelapangan sesudah kesempitan.37 

Ayat ini menjelaskan bahwa suami memberikan tempat tinggal 

sesuai kemampuannya, jika suami dahulu mampu tinggal di tempat 

mewah atau sebaliknya dan sekarang penghasilannya menurun maka 

tempatkan mereka di tempat sesuai dengan kemampuannya 

sekarang.38 Dalam surah An-Nisa’ ayat 5 juga disebutkan bahwa: 

  

 

                                                           
37 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, 945. 
38 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Volume 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 300-

303. 
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Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah 

mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah 

kepada mereka kata-kata yang baik.”39 

Kemudian dijelaskan lagi dalam surah An-Nisa’ ayat 34: 

   

   

   

  

  

  

  

  

    

  

  

  

 

   

   

    

    

  

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

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

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

menafkahkan sebagian dari harta mereka.”40 

Rasulullah SAW bersabda:  

ُروْ َولَُهنَّ َعلَْيُكْم ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ بِاْلَمعْ   

                                                           
39 Departemen Agama Republik Indonesia,Al-Quran Dan Terjemahnya, 612. 
40 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya , 650. 
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Dan hak mereka (istri-istri) atas kalian adalah menafkahi mereka dan 

menyandangi mereka dengan cara-cara yang baik [HR. Muslim, 

no.1218] 

Sedangkan dasar nafkah menurut ijma’ adalah sebagai berikut: 

Ibnu Qudamah berkata bahwa para ahli ilmu sepakat tentang 

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

kalau istri berbuat durhaka.41 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. 

2. Macam-Macam Nafkah 

Menurut jenisnya nafkah dibagi menjadi dua, yaitu pertama, 

nafkah materil (nafkah lahir) dan nafkah batin. 

a. Nafkah Materil/nafkah lahir 

Nafkah materil/nafkah lahir itu secara umum terbagi tiga yaitu 

makan dam minum, pakaian dan tempat tinggal (rumah). 

Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam hal kapankah 

seorang istri berhak atas nafkah dari suaminya dikarenakan ayat 

dan hadith tidak menjelaskan secara khusus syarat-syarat wajib 

nafkah istri. Oleh karena itu tidak ada ketentuan secara khusus 

dari Nabi Muhammad SAW mengenai hal tersebut sehingga di 

kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan 

                                                           
41 Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqh Munakahat 1, 165. 
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syarat-syarat wajibnya seseorang istri mendapatkan nafkah.42 

Akan tetapi dalam islam  yang termasuk dalam nafkah materil 

antara lain meliputi : 

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 lingkungan, zaman dan kondisinya. 

2) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya 

perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak. 

3) Biaya pendidikan anak. 

Adapun seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya 

tersebut, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Dalam ikatan perkawinan yang sah. 

2) Menyerahkan dirinya kepada suaminya. 

3) Suaminya dapat menikmati dirinya. 

4) Tidak menolak apabila diajak untuk pindah ke tempat yang 

dikehendaki suaminya (kecuali apabila suaminya itu 

bermaksud untuk merugikan istri dengan membawa pindah 

atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya). 

5) Keduanya saling dapat menikmati.43 

b. Nafkah Non Materil (Nafkah Batin) 

                                                           
42 Wahbah Al-Zuhayli,Al-Fiqh al-Islam>i> WaAdillatuhu, 7374. 
43  Ibid. 
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Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang bukan 

merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:  

1) Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya, serta 

memberlakukannya dengan wajar. 

2) Memberikan suatu perhatian penuh kepada istri. 

3) Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu 

pernikahan di mana saja berada. 

4) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan 

seorang istri. 

5) Memberikan kebebasan kepada istri untuk berbuat sesuatu 

yang tidak menyalahi hukum. 

6) Membimbing istri sebaik-baiknya. 

7) Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri, dan suami 

harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup 

rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.44 

Telah terjadi perbedaan pendapat antar madzhab mengenai 

adanya ukuran nafkah dan peniadaannya. Jumhur ulama 

berpendapat untuk meniadakan ukuran nafkah, kecuali dengan 

istilah secukupnya.45 Berkenaan dengan hal ini Imam Syafi’i 

mengatakan bagi orang yang miskin dan berada dalam kesulitan 

adalah satu mud. Sementara bagi orang yang berada dalam 

kemudahan adalah dua mud, dan yang berada diantara keduanya 

                                                           
44  Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqh Munakahat  I, 171 
45 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita, 453. 
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adalah satu setengah mud.46 Apabila seorang suami tinggal 

bersama istrinya dan ia memberi nafkah dengan mencukupi 

segala keperluan istrinya, maka si istri tidak berhak menuntut 

ditentukan jumlah nafkahnya, karena suami selalu memenuhi 

kewajibannya. Apabila suami itu kikir, tidak memenuhi keperluan 

istrinya atau meninggalkannya tanpa memberi nafkah, maka si 

istri boleh mengajukan jumlah atau besarnya kadar nafkah untuk 

dirinya, dan hakim berkewajiban untuk memutuskan nafkah dan 

suami wajib memenuhinya. 

Dalam kitab Ar-Raudhah disebutkan bahwa yang benar adalah 

pendapat yang menyatakan tidak diperlukan adanya ukuran 

tertentu, halini disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, 

keadaan dan kebutuhan dari setiap individu.47 Istri juga boleh 

mengambil kekayaan suaminya untuk mencukupi kebutuhannya 

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.48 Menurut ulama Hanafiyah kadar nafkah tidak 

ditetapkan oleh syara’ tetapi suami wajib memenuhi keperluan-

keperluan istrinya seperti makanan dengan lauk-pauknya, dan 

                                                           
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Al Hamdani, Risalah Nikah: (Hukum Perkawinan Islam) (Jakarta: Pustaka Amani, 

2002), 150 
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keperluannya yang lazim, sesuai dengan tempat dan keadaan serta 

selera orangnya.49 Sedangkan Ulama Syafi’iyah berpendapat yang 

mengatakan Allah membedakan yang kaya dengan yang miskin. 

Allah mewajibkan atas keduanya, tetapi Allah tidak menetapkan 

kadarnya, karena kadar itu harus ditetapkan atas dasar ijtihad dan 

ukuran yang terdekat, yaitu kadar makanan yang dipergunakan 

untuk menghilangkan lapar.50 Di dalam syariat pun tidak ada 

ketetapan mengenai berapa ukuran tertentu terhadap pemberian 

nafkah. Sebaliknya Rasululloh hanya menggunakan istilah 

secukupnya dengan memberikan syarat dilakukan dengan cara 

yang baik. Maksud dari cara yang baik disini adalah yang 

dianggap sesuai dengan situasi, kondisi, tempat dan waktu.51 

3. Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam UU Perkawinan 

dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

a. Hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang 

Perkawinan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya 

mengatur secara umum mengenai hak dan kewajiban suami istri. 

Ketentuan tentang hal ini diatur dalam Bab VI Pasal 30 sampai 

Pasal 34. Pada pasal 30 dijelaskan:  

                                                           
49 Ibid., 151. 
50 Ibid., 153. 
51 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita, 454. 
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“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 

rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan 

masyarakat”.52 

Apabila kita pahami isi rumusan masalah Pasal 30 tersebut, 

perkawinan yang bertujuan membentuk rumah tangga adalah satu 

perbuatan yang luhur. Yang dianggap sebagai salah satu perbuatan 

yang terpenting di antara perbuatan lain dalam kehidupan 

seseorang. Sedemikian luhurnya, anggapan terhadap perkawinan 

menyebabkan terlibatnya keluarga dan kerabat bahkan sebagai 

anggota masyarakat ikut memberi restunya, disamping itu juga 

petuah-petuah yang berharga banyak diberikan supaya perkawinan 

dapat berjalan kekal sampai akhir hayat.53 Dalam pengelolaan 

rumah tangga, Undang-undang menempatkan suami istri pada 

kedudukan yang seimbang.Artinya masing-masing pihak berhak 

untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik 

bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam 

keluargadan masyarakat.Ini diungkapkan dalam Pasal 31 Ayat (1) 

dan Ayat (2). Kedudukan suami istri itu adalah sama, baik dalam 

kedudukannya sebagai manusia maupun kedudukannya dalam 

melaksanakan fungsi keluarga. Tujuannya ialah supaya di dalam 

rumah tangga tidak ada dominasi di antara keduanya baik dalam 

                                                           
52 Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Bandung: Citra Umbara, 

2014), 12. 

 
53 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan  (UU No. 1 

Tahun 1974), ed. 1, cet. Ke-6, hal. 92. 
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pembinaan rumah tangga.54 Untuk mengetahui fungsi masing-

masing, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap 

(Pasal 32 Ayat 1) yang ditentukan secara bersama-sama (Pasal 32 

Ayat 2). Walaupun pada umumnya tempat tinggal ini yang 

menyediakan adalah suami, namun tempat kediaman itu harus 

disetujui oleh suami istri bersama-sama. Ketentuan tentang hak dan 

kewajiban juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan yaitu 

pada Pasal 33 yang berbunyi: 

“Suami istri wajib saling cinta mencinta, hormat menghormati, 

setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang 

lain”. 

Pasal ini mengisyaratkan bahwa ketika suami istri telah 

mempunyai kedudukan yang sama dalam perkawinan, maka antara 

suami istri harus ada saling hormat menghormati, saling setia yang 

merupakan kebutuhan lahir dan batin masing-masing suami istri. 

Dalam Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) diatur kebutuhan yang dapat 

diakses langsung dari suami istri: Ayat (1) “Suami wajib 

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (2) 

“Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-

baiknya”. 

b. Hak dan kewajiban suami isteri dalam KHI 

                                                           
54Ahmad  Zahro, Menuju Fiqh Keluarga Progresif  Yusdani (Yogyakarta:Kaukaba 

Dipantara, 2015), 113. 
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Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah hak dan 

kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 84. 

Adapun isi dalam pasal-pasal tersebut, secara garis besar 

mempertegas kembali dalam Pasal 30 sampai 34 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam adapun dalam 

Pasal 77 KHI disebutkan mengenai kejawiban suami-istri bersama 

yakni :  

1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang 

menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. 

2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, 

setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang 

lain. 

3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan 

memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan 

jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan 

agamanya. 

4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya. 

5) Jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing 

dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.55 

 

Dalam bagian pasal ini menjelaskan tentang hak dan 

kewajiban suami istri yang harus dikerjakan bersama-sama. Seperti 

dalam Pasal 77 Ayat (1) yakni sesuai dengan tujuan utama 

perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera 

lahir dan batin.Pasal 77 Ayat  (2) disebutkan bahwa suami istri 

wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan 

memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal ini 

dengan sendirinya menutup pintu bagi terjadinya upaya hegemoni 

                                                           
55 Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 56. 
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dari salah satu pihak. Suami harus memberikan apa yang 

dibutuhkan istri sebagaimana istri   memberikan kebutuhanya. 

Walau tidak detail membicarakan hak-hak suami dan istri, pasal ini 

cukup untuk dijadikan landasan kewajiban suami istri dalam 

menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing. 

Tidak ada kedudukan yang lebih antara keduanya.Semua berjalan 

sejajar, saling melengkapi, dan saling menyempurnakan.56 

Setelah terbentuk melalui akad nikah, mestinya keluarga 

tersebut dibangun dan ditegakkan dengan pilar kesetiaan, 

kebersamaan, pengertian, kasih sayang dan saling bekerjama sama 

demi mewujudkan mahligai rumah tangga yang sesuai dengan 

hukum Islam. Kemudian saling mencintai dan menghormati antar 

keduanya, memikul kewajiban yang sama untuk mendidik dan 

mengasuh anak-anak mereka meskipun keduanya telah bercerai 

kewajiban mengurus anak ini harus tetap dilaksanakan. Dan apabila 

ada salah satu pihak yang lalai dalam melaksanakan kewajiban 

bersama tersebut maka masing-masing dapat mengajukan gugatan 

ke Pengadilan Agama. Kemudian dalam Pasal 79 menyebutkan 

tentang hak suami istri dalam sebuah rumah tangga, yakni: 

1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. 

2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan 

hidup bersama dalam masyarakat. 

                                                           
56 Ahmad  Zahro, Menuju Fiqh Keluarga Progresif  Yusdani, 113. 
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3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan 

hukum.57 

Dalam rumah tangga yang menjadi sebagai kepala keluarga 

adalah suami sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga. Dalam 

pengelolaan rumah tangga, undang-undang maupun KHI 

menempatkan suami istri pada kedudukan yang seimbang. Artinya 

masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang 

mempunyai akibat hukum baik bagi dirinya sendiri maupun untuk 

kepentingan bersama dalam keluargadan masyarakat. Tujuannya 

ialah tidak ada dominasi di antara keduanya baik dalam pembinaan 

rumah tangga.58 Selanjutnya Pasal 80 adalah menjelaskan tentang 

kewajiabn suami yakni: 

1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah 

tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga 

yang penting-penting diputuskan oleh sumai isteri bersama. 

2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya 

dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 

bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. 

4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung : a. nafkah, 

kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, 

                                                           
57 Kompilasi Hukum Islam, 56. 
58 Ahmad  Zahro, Menuju Fiqh Keluarga Progresif  Yusdani, 94. 
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biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. 

biaya pendididkan bagi anak. 

5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat 

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

sempurna dari isterinya. 

6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap 

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

7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila 

isteri nusyuz.59 

 

Suami selain berperan sebagai kepala keluarga juga menjadi 

pembimbing istri dalam berumah tangga. Akan tetapi dalam hal 

urusan yang penting maka dapat diputuskan secara bersama-

sama.Suami wajib memberikan berbagai keperluan dalam rumah 

tangga salah satunya yakni menyediakan rumah beserta perkakas 

perlengkapannya seperti yang tertuang dalam Pasal 81 KHI sesuai 

dengan kemampuan suami.Walaupun pada umumnya tempat 

tinggal ini yang menyediakan adalah suami, namun tempat 

kediaman itu harus disetujui oleh suami istri bersama-sama.60 

Selain itu suami juga wajib memberikan kesempatan 

pendidikan pada istri.Suami juga menanggung nafkah, kiswah, 

biaya pengobatan baik istri atau anak beserta pendidikan anak. 

                                                           
59 Kompilasi Hukum Islam, 57. 
60 Ibid., 96. 
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Adapun kewajiban nafkah tersebut bisa istri dapatkan jika sudah 

adanya tamkin atau yaitu semenjak suami telah bergaul dengannya. 

Jika istri berkehendak maka istri dapat membebaskan kewajiban 

biaya nafkah, kiswah untuknya dari suami.Adapun  kewajiban 

suami dalam memberikan nafkah, kiswah, pada istri tersebut bisa 

gugur jika istri melakukan nusyuz. Kemudian dalam KHI 

pembahasan mengenai kewajiban istri diatur dalam Pasal 83, yakni: 

1) Kewajiban utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan 

batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum 

islam. 

2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah 

tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.61 

Maksud dari pasal ini adalah sesuatu yang harus dilakukan 

oleh istri dalam rumah tangga. Yang pertama yakni dalam Pasal 83 

Ayat (1) istri harus berbakti pada suami secara lahi dan batin. 

Secara lahir maksudnya berbuat baik pada suami dalam bentuk 

perbuatan nyata, sedangkan berbakti batin merupakan landasan dari 

berbakti lahir, artinya perbuatan isteri yang merupakan kebaktian 

secara lahir hendaknya dilandasi dengan hati yang ikhlas 

(kebaktian batin), Atau dapat dikatakan bahwa berbakti lahir 

berhubungan dengan kebutuhan lahir dan nyata sedangkan 

kebaktian batin berupa berhubungan dengan kebutuhan batin yakni 

hubungan seksual dan kasih sayang. Kemudian dalam Pasal 84 ayat 

(2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga 

sehari-hari dengan sebaik-baiknya,seperti membereskan pekerjaan 
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rumah tangga, menyediakan bahan makanan sekaligus makanan 

untuk keluarga, menjaga barang-barang rumah tangga dari 

pencurian, mengurus anak, dan sebagainya. Kemudian pada bagian 

akhir dijelaskan yakni dalam Pasal 84 bahwa: 

1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan 

kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 

ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. 

2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya 

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

kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. 

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

sesuadah isteri nusyuz. 

4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus 

didasarkan atas bukti yang sah.62 

Jika seorang istri melalaikan kewajibannya maka istri tersebut 

dianggap telah nusyuz pada suami, dan suami berhak tidak 

memberikan kewajiban nafkah kiswah dan kebutuhan rumah 

tangga pada istri jika istri tersebut nusyuz. Kecuali hal-hal yang 

bersangkutan pada anak maka suami harus tetap memberikan 

nafkahnya. Adapun dalam hal ketentuan sedang nusyuz atau 

tidaknya istri harus didasarkan pada bukti yang sah. 

4. Hukum Istri yang Bekerja Dalam Islam 

Pekerjaan utama seorang istri adalah pekerjaan rumah tangga 

untuk menghidupkan dan menjaga rumah tangga agar menjadi rumah 

yang baik dan produktif. Pekerjaan ini adalah pekerjaan suci yang 

sejalan dengan tugas fitrah, yaitu ibadah agung yang mendatangkan 
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pahala besar bagi wanita.63 Masalah di era yang semakin maju ini 

kecenderungan aktifitas kerja ekonomi masyarakat terasa semakin 

kuat, tidak hanya kaum lak-laki.Wanita mendapatkan peluang yang 

bagus untuk bekerja baik dalam rumah maupun keluar rumah. Bekerja 

diwajibkan bagi individu yang mampu dengan berusaha mencari 

lapangan pekerjaan yang halal dan sesuai dengan keahlian serta sesuai 

dengan norma dan etikanya. Islam memberikan peluang bagi wanita 

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

sejauh mana aktifitas pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan 

aturan-aturan agama Islam.64 Melihat dari status sosial sendiri seorang 

istri memang mempunyai kewajiban yang terkhusus di antaranya 

mengasuh anak-anaknya dengan baik sehingga kelak anak akan 

tumbuh menjadi seorang yang lebih baik lagi dari orang tuanya. 

Namun jika ditinjau dari lapangan status sosial seakan berubah dan 

bertukarnya peran seiring perkembangan zaman di mana kemampuan 

dan teknologi juga berpengaruh akan faktor tersebut.65 

Kebutuhan hidup dewasa ini yang semakin tinggi memaksa para 

wanita untuk bekerja dan meninggalkan rumah demi membantu suami 

dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga. Seiring 

perkembangan zaman, saat ini masyarakat menilai bahwa pekerjaan 

wanita tidak hanya membantu suaminya mengurus rumah tangga saja 

                                                           
63 Hanan Abdul Aziz, Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri (Kartasura: Aqwan, 2012), 

87. 
64 Shaikh Mutawali As-sha’rawi, Fiqh Perempuan Muslimah (Jakarta: Amzah, 2009), 

138. 
65 Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan Muslimah (Jakarta: Teraju, 2004), 161. 
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akan tetapi mereka bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya dan bekerja 

untuk mengaktualisasi keterampilan dan pendidikannya. Islam sendiri 

sebagai agama yang adil telah menetapkan hak yang hilang dari 

wanita sebelum kedatangan Islam dan setelahnya.66 

Oleh karena itu, dalam Islam mengendaki agar wanita melakukan 

pekerjaan/karir yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya 

dan tidak mengekang haknya di dalam bekerja, kecuali pada aspek-

aspek yang dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliaan dan 

ketenangannya serta menjaganya dari pelecehan dan pencampakan. 

Dalam Islam telah menjamin kehidupan yang bahagia dan damai bagi 

wanita dan tidak membuatnya perlu untuk bekerja di luar rumah 

dalam kondisi normal.67 Berdasarkan hal-hal tersebut, walaupun 

secara hukum kedudukan suami dan istri sama dan keduanya 

berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, akan tetapi akan lebih 

baik jika suami dan istri membicarakan secara baik-baik perihal 

apakah lebih baik istri bekerja satau tidak. Ini sekaligus untuk 

mempertimbangkan apakah dengan bekerjanya istri, dapat tetap 

melaksanakan kewajibannya mengatur urusan rumah tangga sebaik-

baiknya, serta bersama suami membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal. Memang bekerja adalah kewajiban suami sebagai kepala rumah 

tangga, tapi Islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja. Wanita 

boleh bekerja, jika memenuhi syarat-syaratnya dan tidak mengandung 

                                                           
66 Ibid. 
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hal-hal yang dilarang oleh syari’at. Shaikh Mutawalli as-sha’rawi 

mengatakan: “Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan bisnis”.  

Begitu pula pekerjaan pria harus tidak menyebabkan fitnah dan 

kerusakan bagi kaum wanita. Hendaklah kaum pria dan wanita itu 

masing-masing bekerja dengan cara yang baik, tidak saling 

membahayakan antara yang satu dengan yang lainnya, serta tidak 

membahayakan masyarakatnya.68 

Kecuali dalam keadaan darurat, jika situasinya mendesak seorang 

pria boleh mengurusi wanita, misalnya pria boleh mengobati wanita 

karena tidak adanya wanita yang bisa mengobatinya, begitu pula 

sebaliknya. Tentunya dengan tetap berusaha menjauhi sumber-sumber 

fitnah, seperti menyendiri, membuka aurat dan lain-lain yang bisa 

menimbulkan fitnah. Ini merupakan pengecualian.69 Ada hal-hal yang 

perlu diperhatikan, jika istri ingin bekerja, di antaranya: 

a. Pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan 

rumah, karena mengurus rumah adalah pekerjaan wajibnya, sedang 

pekerjaan luarnya bukan kewajiban baginya, dan sesuatu yang 

wajib tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang tidak wajib; 

b. Harus dengan izin suaminya, karena istri wajib mentaati suaminya: 

c. Menerapkan adab-adab Islami, seperti: Menjaga pandangan, 

memakai hijab shar’i, tidak memakai wewangian, tidak 

                                                           
68 Ibid, 140. 
69Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), 188. 
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melembutkan suaranya kepada pria yang bukan mahrom, dan lain-

lain; 

d. Pekerjaannya sesuai dengan tabiat wanita, seperti: mengajar, 

dokter, perawat, penulis artikel, buku dan lain-lain; 

e. Tidak ada ikhtilat yaitu percampuran antara laki-laki dan 

perempuan yang bukan mahramnya di lingkungan kerjanya. 

Hendaklah ia mencari lingkungan kerja yang khusus wanita, 

misalnya: Sekolah wanita, perkumpulan wanita, kursus wanita, dan 

lain-lain; 

f. Hendaklah mencari dulu pekerjaan yang bisa dikerjakan di dalam 

rumah. Jika tidak ada, maka ia tidak boleh cari pekerjaan luar 

rumah yang campur antara pria dan wanita, kecuali jika 

keadaannya darurat atau keadaan sangat mendesak sekali, misalnya 

suami tidak mampu mencukupi kehidupan keluarganya, atau 

suaminya sakit, dan lain-lain.70 

Jadi wanita mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja 

baik dalam rumah maupun keluar rumah. Bekerja diwajibkan bagi 

individu yang mampu dengan keahlian serta sesuai dengan norma dan 

etikanya. Islam memberikan peluang bagi wanita untuk bekerja, sama 

dengan laki-laki. Komitmen Islam berada pada sejauh mana aktifitas 
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pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan aturan-aturan agama 

Islam.71 

 

B. Konsep mas}lah}ah dalam islam 

1. Pengertian dan dasar hukum mas}lah}ah 

Mas}lah}ah adalah kalimat isim yang berbentuk mas}dar  dan 

artinya sama dengan kata als}ulh, yang artinya sinonim, dengan kata 

al-manfa’ah yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan 

kepada kenikmatan.72 Secara literal, mas}lah}ah adalah setiap sesuatu 

yang menimbulkan sesuatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Dari 

pengertian literalnya diartikan sebagai tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang yang berakibat pada kemanfaatan bagi 

dirinya, dinamakan pula dengan “mas}lah}ah” sebuah konotasi dari 

penyebab dengan sebutan akibatnya.73  

Mas}lah}ah dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti sesuatu 

yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan), faedah atau guna. 

Sedangkan kemaslahatan  berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan 

kepentingan.74 Pengertian mas}lah}ah dalam bahasa arab berarti 

perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. 

                                                           
71 Shaikh Mutawalli As-sha’rawi, Fikih Perempuan  Muslimah, 138. 
72 Muhammad Ma’shum Zein, Ilmu Ushul Fiqh, (Jombang: Darul Hikmah, Cet,1, 2008), 

116. 
73 Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa 2004 Madrsah Hidyatul Mubtadi-ien, 

Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam (Kediri Jawa Timur: PP Lirboyo Kota Kediri, 2004), 254 
74 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1996), 634. 
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Dalam artian yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi 

manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti 

menghasilkan keuntungan (kesenangan) atau dalam arti menolak atau 

menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan.75 

Sedangkan terminologi al-mas}lah}ah adalah  kemanfaatan yang 

dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa 

pemeliharaan agama mereka, memelihara jiwa/diri mereka, 

pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan 

akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan 

mereka.76 

Mas}lah}ah dalam terminologi syariat, terdapat beberapa 

pendefinisian dari para ahlinya: 

a. Al-Ghazali mendefinisikan mas}lah}ah sebagai berikut:  

 المحافظة على مقصود الشرع
 

“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”.77 

 

Al-Ghazali menjelaskan bahwa mas}lah}ah secara harfiah adalah 

menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan, dalam pengertian 

untuk melestarikan tujuan-tujuan syariat. Sedangkan tujuan syara’ 

pada manusia yang harus dipelihara ada lima hal, yaitu: memelihara 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Karenanya setiap hal 

                                                           
75 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2 (Jakarta: Logos, 2001), 32 
76 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah 2013), 128. 
77 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Amzah, 

2005), 200.   
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yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini 

adalah mas}lah}ah. 

b. Al-Khawa>rizmi memberikan definisi mas}lah}ah  sebagai berikut: 

  

“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan 

cara menghindarkan kerusakan dari manusia”.78 

 

c. Al-Sya>ti}bi mengartikan mas}lah}ah dengan: 

 

“Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, 

sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat 

shahwat i> dan ‘aqli> secara mutlak”.79 

 

Jadi, mas}lah}ah adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki 

dasar sebagai dalilnya dan juga tidak tidak ada dasar sebagai dalil 

yang membenarkanya. Oleh sebab itu jika ditemukan suatu kasus yang 

ditentukan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula ‘illat yang dapat 

dikeluarkan dari syara’ yang menentukan sesuatu yang sesuai dengan 

hukum syara’, dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan 

pada pemeliharaan kemudaratan atau menyatakan bahwa sesuatu itu 

bermanfaat maka kasus seperti itu dikenal dengan sebutan 

mas}lah}ah.80 

Sedangkan mengenai alasan-alasan ulama’ tentang bolehnya 

berdalil mengenai mas}lah}ah ini antara lain yaitu Allah mengutus 

rasul-rasul bertujuan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan manusia. 

Demikian juga Allah menurunkan syariatnya adalah untuk 

                                                           
78 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, 324 
79 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, 201. 
80 Muhammad Ma’shum Zein, Ilmu Ushul Fiqh, 117. 
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kemaslahatan manusia. Sedangkan mas}lah}ah sama juga tujuanya. 

Oleh karena itu, Syekh Ibnu Taimiyah berkata bahwa apabila 

seseorang mendapat kesulitan dalam memeriksa hukum 

sesuatu,apakah hukumnya mubah atau haram, maka lihatlah 

mas}lah}ah (kebaikan) dan mafsadat (kerusaka nnya) sebagai dasar. 

Sumber asal dan metode mas}lah}ah adalah diambil dari Al-

Qur’an maupun Al-Sunnah, seperti pada ayat-ayat berikut:  

a. Q.S. Yunus ayat 57-58 

   

   

  

   

  

   

  

 

  

   

 81 

 

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu 

pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang 

berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang 

yang beriman. Katakanlah: Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, 

hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-

Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”82 

 

Sedangkan nash dari Al-Sunnah yang dipakai landasan dalam 

mengistinbatkan hukum dengan metode mas}lah}ah mursalah adalah 

Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah 

                                                           
81 Al-Qur’an, 10: 57-58. 
82 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya,659. 
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yakni Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur 

Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari 

Ibn Abbas: 

“Rasulullah SAW bersabda, Tidak boleh membuat mudarat  (bahaya) 

pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudarat pada orang 

lain.” (HR. Ibn Majjah)83   

 

Atas dasar  Al-Qur’an dan al-Sunnah maka menurut Syaikh 

Izzudin bin Abdul Salam, bahwa mas}lah}ah fiqh}iyyah hanya 

dikembalikan kepada dua kaidah induk yaitu Menolak segala yang 

rusak danMenarik segala kemaslahatan.  

Sementara itu Prof Dr. Hasby Asy-Siddieqy mengatakan bahwa 

kaidah kulli> di atas pada perkembangan berikutnya dikembangkan 

menjadi beberapa kaidah pula di antaranya adalah: 

a. Sesungguhnya kemudaratan itu harus dihilangkan. 

b. Sesungguhnya kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan 

membuat kemudaratan pula. 

c. Sesungguhnya menolak kemudaratan itu harus didahulukan atas 

menarik kemaslahatan. 

d. Sesungguhnya kemudaratan yang khusus harus dipikul untuk 

menolak kemudaratan umum. 

e. Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemudaratan yang 

lebih ringan dari kedua kemudaratan. 

                                                           
83 Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunah Ibn Majah, Juz 2 (Bairut : Dar  
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f. Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) 

membolehkan yang terlarang. 

g. Sesungguhnya hajat itu ditempatkan ditempatkan ditempat 

darurat. 

h. Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan. 

i. Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan.84 

2.  Macam-Macam Mas}lah}ah 

Para Ahli Ushul bersepakat untuk mengatakan bahwa mas}lah}ah 

dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-

masing baik dari sisi eksistensinya maupun muatan substansinya 

yaitu: 

a. Dari sisi eksistensinya, maslahah dibagi menjadi tiga yaitu: 

1) Mas}lah}ah Mu’tabarah 

Yaitu mas}lah}ah yang diakui secara eksplisit oleh syara’ dan 

ditunjukkan oleh dalil  (nash) yang spesifik. Disepakati para 

ulama’ bahwa jenis mas}lah}ah  ini merupakan h}ujjah 

shar’iyyah yang valid dan otentik.85 Dan juga dalam 

mas}lah}ah ini ulama dimasukkan kedalam kategori qiyas 

(analogis), misalnya hukum keharaman semua bentuk 

minuman yang memabukkan dengan dianalogikan dengan 

khamr  yang keharamanya telah dinaskan oleh Al-Qur’an. 

2) Mas}lah}ah Mulghah 
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Yaitu mas}lah}ah yang dibuang lantaran bertentangan dengan 

syara’ atau berarti mas}lah}ah yang lemah dan bertentangan 

dengan mas}lah}ah yang lebih utama. Bentuk ini lazimnya 

berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi nash, baik Al-

Qur’an maupun hadits, seperti: 

a) Status mas}lah}ah yang terkandung dalam hak seorang istri 

menjatuhkan talak kepada suami, tetapi hal ini tidak diakui 

oleh syara’, sebab hak menjatuhkan talak hanya dimiliki 

oleh seorang suami dan putusan ini dimungkinkan karena 

pertimbangan psikologis kemanusiaan. 

b) Putusan seorang raja tentang denda kafarah berpuasa dua 

bulan berturut-turut sebagai ganti dari denda memerdekakan 

budak bagi mereka yang melakukan hubungan seksual 

dengan istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Bentuk 

mas}lah}ah di sini, seorang raja dengan mudah akan dapat 

membayarnya sehingga membuat ia berpindah pada denda 

berikutnya yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut.86 

3) Mas}lah}ah Mursalah 

Maslah}ah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu mas}lah}ah 

yang berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung 

manfaat. Sedangkan mursalah berarti terlepas atau dalam arti 

mutlak “bebas” Kedua kata mas}lah}ah dan mursalah jika 
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dihubungkan mengandung maksud terlepas atau bebas dari 

keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan. 

Mas}lah}ah ini dituntut oleh keadaan dan lingkungan baru 

setelah berhentinya wahyu, sementara sha>ri’ belum 

mensyariatkan mas}lah}ah yang dikehendaki berdasarkan 

tuntutan itu, di samping juga tidak terdapat dalil nash yang 

mengakui atau menyalahkan mas}lah}ah tersebut.87 Wahbah 

Zuhaili menawarkan suatu definisi yang dianggapnya 

akomodatif dan dapat menjelaskan hakikat mas}lah}ah 

mursalah. Beliau menjelaskan bahwa mas}lah}ah mursalah 

adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku 

penetapan syariat dan tujuan-tujuannya, namun tidak terdapat 

dalil yang spesifik yang mengukuhkan atau menolaknya, 

dengan proyeksi mewujudkan kemaslahatan dan 

menghindarkan mafsadat.88 Mas}lah}ah mursalah dapat 

dirumuskan sebagai suatu perbuatan baik yang secara jelas 

tidak mendapat persetujuan atau penolakan dari syara’ untuk 

mendatangkan manfaat atau menghindarkan mafsadat sebagai 

jalan menuju tujuan syara’ (al-maqa>s}id al-shari>’ah).89 

b. Sedangkan dari sisi muatan substansinya maslahah dibagi tiga 

yaitu: 

                                                           
87 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, 203. 
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89 Ibid., 255. 
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1) Mas}lah}ah D{aru >riyah (Kepentingan Primer). 

Yaitu mas}lah}ah yang berkaitan dengan penegakan atau 

kepentingan agama dan dunia, di mana tanpa kedatangannya 

akan menimbulkan cacat dan cela. Ini merupakan dasar 

utama bagi beberapa mas}lah}ah lain. 

2) Mas}lah}ah H{a >jiyah (Kepentingan Sekunder). 

Yaitu dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dalam 

kehidupan mukalaf dan memberikaan kelonggaran. Ini 

merupakan penyangga dan penyempurna bagi kepentingan 

primer. 

3) Mas}lah}ah Tahsiniyah (Kepentingan Pelengkap).  

Yaitu mengambil apa-apa yang sesuai dengan apa yang 

terbaik dari kebiasaan dan menghindari cara-cara yang tidak 

disenangi oleh orang baik dan bijak. Ini merupakan salah satu 

penopang bagi kepentingan h}a>jiyyah.90 

3. Syarat-Syarat Mas}lah}ah yang dapat Digunakan sebagai Hujjah 

Tidak semua mas}lah}ah dapat digunakan sebagai hujjah, sehingga 

ada beberapa ketentuan yang dapat menjadikan suatu mas}lah}ah 

dapat digunakan sebagai hujjah. Berikut ini adalah syarat mas}lah}ah 

menurut  Imam malik dan Jumhur Ulama Bahwa mas}lah}ah 

mursalah  dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi 

syarat sebagai berikut: 

                                                           
90 Muhammad Ma’shum Zein, Ilmu Ushul Fiqh, 119. 
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a. Pendapat Imam Malik 

1) Adanya kesesuaian mas}lah}ah yang dipandang sebagai sumber 

dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syari’ah (al-maqas}id 

al-shari’ah). Dengan adanya persyaratan ini, berarti mas}lah}ah  

tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau 

bertentangan dengan dalil yang qath’i. Akan tetapi harus sesuai 

dengan mas}lah}ah  yang memang ingin diwujudkan oleh 

syar’i. Misalnya, jenis mas}lah}ah  itu tidak asing, meskipun 

tidak diperkuat dengan adanya dalil kha>s}. 

2) Mas}lah}ah harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat-

sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya 

diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima. 

3) Penggunaan dalil mas}lah}ah ini adalah dalam rangka 

menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya 

mas}lah}ah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya 

manusia akan mengalami kesulitan.91 

 

b. Menurut Jumhur Ulama: 

1) Mas}lah}ah tersebut haruslah “mas}lah}ah yang haqiqi” bukan 

hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan 

yang nyata artinya bahwa membina hukum berdasarkan 

                                                           
91 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh terj. Saifullah Ma’sum dkk, Ushul Fiqih 

(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 427-428. 
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kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan 

dan menolak kemudaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar 

prasangka adanya kemanfaatan dan prasangka adanya penolakan 

terhadap kemudaratan, maka pembinaan hukum semacam itu 

adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syariat 

yang benar. 

2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahahatan yang umum, 

bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan 

maupun kelompok tertentu, dikarenakan maslahah tersebut 

harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak 

kemudaratan terhadap orang banyak pula. 

3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan 

yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits baik secara dhahir 

dan lahir. Oleh karena itu tidak dianggap suatu  kemaslahatan 

yang kontradiktif dengan nas seperti menyamakan bagian anak 

laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau 

penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam 

pembagian.92 

Dari beberapa pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa: 

                                                           
92 Mukhsin Jamil (ed), Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam (Semarang: 

Walisongo Press, 2008), 25. 
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a. Mas}lah}ah harus sesuai dengan kehendak syara’ dan/tidak 

bertentangan dengan dalil-dalil syara’, bukan hanya sesuatu 

pada akal rasionalitas dan nafsu manusia saja; 

b. Mas}lah}ah harus mendatangkan manfaat dan menghindari 

mafsadat (kerugian atau kerusakan) bagi umat, baik pada segi 

jasmani maupun rohani, baik untuk kehidupan dunia maupun 

akhirat; 

c.  Mas}lah}ah harus berlaku umum baik pribadi maupun semua 

orang.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa 2004 Madrsah Hidayatul Mubtadi-ien, 

Kilas Balik  Toritis Fiqh Islam, 267-268. 
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BAB III 

ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI DESA SUMBEREJO 

KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO 

A. Deskripsi umum Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo 

1. Letak Geografis 

Desa Sumberejo merupakan salah satu desa yang terletak di 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tepatnya berada di sebelah 

selatan kota dengan jarak 16 km dari  pusat Kota Ponorogo. Secara 

administratif Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 

terdiri dari 2 dukuh yakni Dusun Sabet dan Dusun Jugo dengan 4 RW 

dan 9 RT dengan luas wilayah sekitar 147,26 Ha. 

Adapun batas-batas Desa Sumberejo Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo adalah: 

Sebelah utara : Desa Ngumpul Kecamatan Balong; 
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Sebelah timut : Desa Ngraket Kecamatan Balong; 

Sebelah selatan : Desa Bulak Kecamatan Balong; 

Sebelah barat : Desa Karang Patihan Kecamatan Balong.94 

2. Sejarah Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 

Sejarah terbentuknya Desa Sumberejo Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo berawal dari penggabungan dari dua desa yang 

ada sebelumnya, yakni Desa Sabet dan Desa Jugo. Pada waktu itu 

tepatnya pada tahun 1921 muncul gagasan dari tokoh-tokoh masyarakat 

yang ada di kedua desa tersebut untuk menggabungkan kedua desa yang 

ada menjadi satu desa. Alasan penggabungan desa tersebut antara lain, 

karena adanya beberapa kesamaan dan ciri dari kedua desa tersebut, 

yakni: 

a. Luas wilayah dari masing-masing desa tidak terlalu luas, bahkan 

bisa dibilang sangat sempit; 

b. Jumlah penduduk dari masing-masing desa relative sedikit 

c. Untuk memudahkan adanya pelayanan masyarakat 

Dari adanya gagasan tersebut akhirnya pada tahun itu juga 

diadakan musyawarah antara lurah Sabet dan lurah Jugo juga perngkat 

dari kedua desa beserta sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat dari kedua 

desa tersebut. Musyawarah tersebut akhirnya melahirkan kesepakatan 

antara lain: 

                                                           
94 Profil Desa Sumberejo Tahun 2019 

45 

58 
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a. Digabungnya Desa Sabet dan Desa Jugo menjadi satu desa; 

b. Disepakati nama desa yang baru yaitu “DESA SUMBEREJO” 

yang berasal dari kata Sumber yang artinya mata air, dan REJO 

yang artinya ramai/banyak. Hal ini diilhami dari kondisi dan cirri 

khas daerah ini yang terdapat banyak sumber mata air yang sangat 

cocok dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di Desa itu yang 

mayoritas penduduknya bermatapencaharian bercocok tanam. 

c. Disepakati pula bahwa desa yang sebelumnya ada, yaitu Desa 

Sabet dijadikan Dukuh Sabet dan Desa Jugo dijadikan Dukuh Jugo 

d. Untuk mengisi kepemimpinan desa, maka akan segera 

dilaksanakan proses pemilihan pemimpin (pemilihan lurah) yang 

akan dilaksanakan pemilihan secara langsung 

Menindaklanjuti dari hasil musyawarah tersebut, akhirnya pada 

tahun itu juga dilaksanakan pemilihan lurah secara langsung yang 

pertama di Desa Sumberejo. Adapun calon yang muncul pada saat itu 

adalah: 

a. JODRONO, yang sebelumnya menjabat sebagai lurah Sabet 

b. TAMIYOREDJO, yang sebelumnya menjabat sebagai lurah Jugo 

Yang pada akhirnya yang menjadi lurah Sumberejo pertama adalah 

TAMIYOREDJO. Proses dari pelaksanaan pemilihan lurah Sumberejo 

tersebut bisa dibilang lancar dan demokratis, sehingga setelah 

pelaksanaan pemilihan lurah tersebut kehidupan masyarakat Desa 
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Sumberejo aman, damai, tentram, dan masyarakatnya hidup 

berdampingan dengan semangat hidup gotong royong yang tinggi. 

Itulah yang menjadi cirri khas masyarakat Desa Sumberejo yang masih 

terjaga dan terpelihara dengan baik sampai saat ini.95 

3. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk yang berada di Desa Sumberejo berjumlah 1525 

jiwa, dengan perincian penduduk laki-laki sebanyak 771 jiwa dan 

penduduk perempuan sebanyak 748 jiwa, dengan jumlah kepala 

keluarga 311 KK.96 Sedangkan data penduduk berdasarkan usia adalah: 

NO. USIA JUMLAH 

1. 0 s/d 5 Tahun 82 jiwa 

2. > 5 s/d 10 Tahun 94 jiwa 

3. > 10 s/d 20 Tahun 199 jiwa 

4. > 20 s/d 30 Tahun 252 jiwa 

5. > 30 s/d 40 Tahun 237 jiwa 

6. > 40 s/d 50 Tahun 228 jiwa 

7. > 50 Tahun 417 jiwa 

Sumber: Profil Desa Sumberejo Tahun 2019 

 

4. Keadaan Keagamaan 

Berdasarkan data yang diperoleh masyarakat Desa Sumberejo 

mayoritas memeluk agama Islam. Sedangkan agama lainnya merupakan 

                                                           
95 https://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-sumberejo-.html?m=1 

diakses  tanggal 1 September 2019. 
96 Data jumlah penduduk tahun 2019. 

https://www.sindopos.com/2016/02/profil-desa-kelurahan-desa-sumberejo-.html?m=1
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agama yang masih berkembang dan belum ada yang memeluk. Adapun 

agama islam disini terdiri dari dua organisasi keagamaan yakni NU dan 

Muhammadiyah: 

Tabel 3.2 

NO AGAMA JUMLAH PEMELUK 

1. Islam 1525 

2. Kristen 0 

3. Katolik  0 

4. Hindu 0 

  Sumber: Profil Desa Sumberejo Tahun 2019 

 

5. Keadaan Pendidikan 

Dari data yang dihimpun menunjukkan masyarakat Desa 

Sumberejo adalah masyarakat yang terpelajar. Hal tersebut dapat 

diketahui dari tingkat pendidikan masyarakat sebagai berikut:97 

Tabel 3.3 

NO. PENDIDIKAN JUMLAH 

1. Tidak/belum tamat SD 149 jiwa 

2. Sekolah Dasar (SD) 276 jiwa 

3. SLTP Sederjat 248 jiwa 

4. SMA Sederajat 267 jiwa 

5. Sarjana Muda 7 jiwa 

                                                           
97 Data tingkat pendidikan penduduk tahun 2019. 
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6. Sarjana 35 jiwa 

7. Pasca Sarjana 0 jiwa 

Sumber: Profil Desa Sumberejo Tahun 2019 

 

6. Kondisi Ekonomi 

Untuk mata pencaharian, dikarenakan wilayah Desa Sumberejo 

sebagian besar wilayahnya lahan pertanian maka mata pencaharian 

utama adalah petani. Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam table 

berikut:98 

Tabel 3.4 

NO. MATA PENCAHARIAN JUMLAH 

1. Pegawai Negeri/TNI/POLRI 22 jiwa 

2. Pedagang 8 jiwa 

3. Petani 298 jiwa 

4. Buruh Tani 187 jiwa 

5. Tukang Kayu 8 jiwa 

6. Tukang Batu 28 jiwa 

7. Penjahit 9 jiwa 

Sumber: Profil Desa Sumberejo Tahun 2019 

 

7. Sosial Budaya 

Penduduk di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo ini mayoritas adalah orang Islam sehingga budaya yang 

melekat juga mengandung nilai Islam, dimana terdapat dua organisasi 

                                                           
98 Data mata pencaharian penduduk tahun 2019 
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kemasyarakatan yang dianut Nahdlotul Ulama dan Muhammadiyah. 

Adapun perbandingan penganut antar keduanya yakni NU 80% dan 

Muhammadiyah 20%. Meskipun ada dua aliran keagamaan tetapi 

kerukunan antar warga masyarakat tetap terjalin. 

Adapun kondisi budaya yang terdapat di Desa Sumberejo ada 

bermacam-macam yakni terdapat kesenian reog, karawitan, 

kompangan, khataman dan thariqoh. Dari budaya-budaya yang ada 

tersebut kegiatan yang paling sering dilakukan adalah kesenian reog 

dan khataman yang dilakukan setiap satu bulan sekali. 

B. Kesepakatan Pasangan Suami Isteri dalam Mencari Nafkah di Desa 

Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 

Dalam kehidupan berkeluarga Suami adalah kepala keluarga yang 

wajib memberikan nafkah bagi keluarganya terutama bagi sang isteri, baik 

nafkah batin maupun nafkah lahir. Suami pula yang paling bertanggung 

jawab dalam suatu keluarga, memberikan rasa aman dan nyaman bagi 

anak isterinya. Suami wajib mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi 

keluarganya dengan cara bekerja. Keluarga adalah segalanya bagi semua 

orang, sehingga banyak orang yang rela berkorban demi kebahagian 

keluarga. Untuk mencapai kebahagian itu, banyak yang harus dipenuhi, 

salah satunya adalah dari aspek ekonomi. Apabila aspek ekonomi itu 

terpenuhi, maka salah satu aspek dalam kebahagian keluarga terpenuhi. 

Dalam pemenuhan aspek ekonomi itu, seorang kepala rumah tangga 

yang paling wajib untuk untuk memenuhinya. Apabila kepala keluarga 
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tidak memenuhi kewajibannya, sebagian para isteri rela berkorban untuk 

memenuhi perekonomian dalam keluarga tersebut. Seorang isteri bekerja 

menggantikan posisi sang suami, dan kebanyakan mereka bekerja menjadi 

TKW (Tenaga Kerja Wanita) di luar Negeri. Dengan bekerja diluar Negeri 

dianggap bisa mempertahankan keluarganya. 

Adapun faktor yang melatarbelakangi seorang istri bekerja mencari 

nafkah dengan menjadi TKW yang terjadi di Desa Sumberejo Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo secara umum adalah karena masalah 

ekonomi, seperti menurut Bapak Teguh salah satu suami yang istrinya 

bekerja di luar negeri bahwa: 

“Ya karena kalau hanya mengandalkan hasil dari pekerjaan suami ya 

kurang mas, kan sekarang semua kebutuhan naik dan pekerjaan juga 

susah di dapat apalagi di desa, jadi istri saya memutuskan untuk menjadi 

TKW saja untuk bisa merubah nasib yang lebih baik lagi.”99 

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa alasan berangkat ke 

luar negeri untuk menjadi TKW adalah karena faktor ekonomi. Meskipun 

suami mereka setiap hari bekerja tetapi hasilnya masih kurang untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan selanjutnya karena dari hari kehari 

harga jebutuhan rumah tangga memang selalu naik, sehingga menjadi 

TKW adalah pilihan menurut mereka agar hidup lebih sejahtera. Adapun 

pendapat yang kurang lebih sama dikemukakan juga oleh Bapak Bambang 

yang juga mempunyai istri di bekerja di luar negeri yakni: 

“Saya memperbolekan istri saya berangkat alasannya karena  terdesaknya 

kebutuhan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan anak juga. Karena 

semakin hari itu kebutuhan semakin tinggi, dan kalaupun saya yang 

                                                           
99 Teguh, Hasil Wawancara. Ponorogo 31 Agustus 2019. 
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bekerja itupun juga tidak bisa mencukupi mas. Hasilnya itu tak seberapa, 

mungkin hanya cukup untuk makan sehari-hari tak cukup kalau harus 

memenuhi istri dan sekolah anak saya, apalagi saya juga harus mengurus 

orang tua.”100 

 

Kemudian Siti Mahmudin selaku seorang istri yang pernah bekerja 

menjadi TKW juga menyatakan jawaban yang sama mengenai alasan 

mengapa beliau berangkat menjadi TKW: 

“Ya karena kalau hanya mengandalkan hasil dari pekerjaan suami ya 

kurang mas, kan sekarang semua kebutuhan mahal dan pekerjaan juga 

susah di dapat apalagi di desa, jadi saya memutuskan untuk menjadi TKW 

saja untuk bisa merubah nasib yang lebih baik lagi, kebutuhan tercukupi 

dan anak-anak bisa sekolah sampai kuliah agar bisa mendapat pekerjaan 

yang lebih baik, tidak seperti orang tuanya.”101 

 

Adapun selain karena untuk mencukupi kebutuhan perekonomian 

alasan para istri berangkat menjadi TKW di luar negeri adalah agar para 

anak-anak mereka bisa tetap sekolah samapai ke jenjang yang lebih tinggi 

sehingga bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik dan mapan. Adapun 

menurut Sriyani selaku mantan TKW memberikan alasannya mengapa 

dulu bekerja di luar negeri yakni: 

“Saya dulu keluar negeri ingin bertekat untuk mencari modal mas kan 

disana gajinya banyak jadi cepet terkumpul, buat modal usaha entah itu 

buat toko atau warung makan, ya nanti kalau ada usaha dirumah kan enak 

kalau ada keperluan mendadak ada yang diandalkan begitu, 

alhamdulillah pulang bisa buat toko kecil-kecilan.”102 

Dengan pergi bekerja keluar negeri dianggap jalan keluar karena gaji 

yang ditawarkan memang besar sehingga bisa cepat terkumpul yang 

digunakan sebagai modal usaha entah itu usaha toko kelontong atau 

                                                           
100 Bambang, Hasil Wawancara. Ponorogo 4 September 2019. 
101 Siti Mahmudin, Hasil Wawancara. Ponorogo 6 September 2019 
102 Sriyani, Hasil Wawancara. Ponorogo 6 September 2019 
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warung makan. Karena jika dirumah sudah ada usaha maka ketika ada 

kebutuhan mendadak bisa diandalkan. 

Adapun ada juga alasan yang lain yakni istrinya berangkat ke luar 

negeri menjadi TKW adalah karena diiming-iming oleh teman sang istri 

bahwa dengan bekerja di luar negeri gaji lebih besar, karena 

penghasilannya hanya cukup untuk mencukupan sehari-hari saja dan 

menurut istrinya itu kurang, sehingga sang istri ngotot untuk berangkat, 

dan jika tidak dituruti maka istrinya akan marah seperti yang dikatakan 

Bapak Mahfud yang juga istrinya bekerja menjadi TKW sebagai berikut: 

“Sebenarnya mbak, istri saya bisa menjadi TKW itu faktornya karena 

bujuk rayu temannya. Istri saya dipameri hasilnya pergi bekerja menjadi 

TKW itu sangat besar dan menjanjikan. Dengan keadaan saya yang tidak 

bisa memberikan nafkah yang mencukupi istri saya, tidak ada pilihan lagi 

untuk tidak memberikan izin. Dan kalau saya tidak mengizinkan pergi, 

istri saya marah-marah terus dan selalu menuntut untuk memenuhi 

kebutuhannya.”103 

Sehingga dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa faktor 

utama dari para istri di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo adalah karena faktor ekonomi. Bekerja di luar negeri dianggap 

menjadi solusi yang tepat karena gaji yang ditawarkan lebih besar daripada 

bekerja di Indonesia dan semakin banyaknya muncul PJTKI yang 

memudahkan pelayanan pemberangkatan bagi yang berminat bekerja 

menjadi TKW, bahkan sampai ada yang diberi pesangon. Selain itu juga 

harapan mereka dengan bekerja diluar negeri pendidikan anak dapat 

                                                           
103 Mahfud, Hasil Wawancara. Ponorogo 10 September 2019 
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terjamin dan juga diharapkan nantinya bisa menjadi modal usaha ketika 

mereka sudah pulang. Tentunya pasti semua orang mengharapkan 

kehidupan mereka sejahtera sehingga untuk mencapai hal tersebut semua 

jalan keluar akan dilakukan termasuk dengan bekerja di luar negeri dan 

harus meninggalkan keluarga untuk sementara waktu. 

Dalam keluarga antara suami istri harus berjalan beriringan agar 

terjalin suatu keluarga yang harmonis. Suami adalah pemimpin dalam 

keluarga, dan semua keputusan diambil dari suami. Namun dalam 

mengambil keputusan itu harus ada kesepakatan antara suami dan istri. 

Suami harus menghargai pendapat istri dan begitupun sebaliknya. Dalam 

pemenuhan perekonomian keluarga, suami adalah yang paling 

bertanggung jawab. Namun dalam pemenuhan kebutuhan itu, jika suami 

tidak mampu mencukupi kebutuhan maka istri boleh membantu dalam 

perekonomian keluarga. Seperti halnya yang terjadi di Desa Sumberejo 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo banyak dari para istri yang 

bekerja di luar negeri untuk menjadi TKW guna membantu suami dalam 

memenuhi kebutuhan rumah tangga. 

Akan tetapi lama kelamaan hal itupun bergeser menjadi istri sebagai 

pencari nafkah utama. Kalau dulu hanya sebagian saja para istri yang 

berani ke luar negeri untuk bekerja tetapi saat ini sudah menjadi mayoritas 

pekerjaan dari para istri di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo, hal inipun tentunya berimbas pada hak dan kewajiban yang 

seharusnya dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Dengan istri bekerja 
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di luar negeri tentunya hak dan kewajiban yang harusnya dilaksanakan 

oleh istri bergeser menjadi dilaksanakan oleh suami, sehingga terjadilah 

pertukaran peran antar keduanya. Adapun hal ini di Desa Sumberejo 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo terjadi karena adanya 

kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak mengenai pergantian 

peran dalam mencari nafkah tersebut. Seperti yang disampaikan oleh 

bapak Bambang: 

“Ya itu konsekuen mas, kalau istri dibolehkan berangkat ke luar negri 

berarti segala urusan rumah tangga jadi suami yang mengurus, ya 

pokoknya sama-sama saling paham begitu.”104 

 

Kemudian disampaikan lagi oleh bapak Teguh Bahwa: 

 

“Ya saya mas yang menggantikan posisi istri. Ya kemaren waktu mau 

berangkat istri saya bilang begitu “saya tak cari nafkah, bapak ngurus 

anak-anak ya” begitu.”105 

Dari pernyataan informan tersebut dapat diketahui bahwa memang 

ada pernyataan yang diucapkan oleh istri pada saat sebelum berangkat, 

meskipun pernyataan tersebut terkesan tidak formal tapi hal tersebut sudah 

dimaknai oleh warga bahwa merupakan pernyataan pertukaran peran. 

Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Mahfud Sebagai 

berikut: 

“Sebenarnya kalau secara formal itu tidak ada cuma disini sudah menjadi 

kebiasaan kalau yamg istri bekerja di luar negeri berarti suami yang 

ngurus rumah tangga dan juga anak, kan kalau begitu adil. Sehingga hal 

tersebut pun sudah dimaknai kesepakatan mas.”106 

 

                                                           
104 Bambang, Hasil Wawancara. Ponorogo 4 September 2019. 
105 Teguh, Hasil Wawancara. Ponorogo 31 Agustus 2019. 
106 Mahfud, Hasil Wawancara. Ponorogo 10 September 2019  
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Kemudian juga disampaikan oleh bapak Siti Mahmudin bahwa: 

“lebih tepatnya seperti persetujuan antara saya dan suami saya, karena 

kan ketika mau berangkat keluar negeri ada surat yang harus ditanda 

tangani mengenai persetujuan suami, jika suami setuju dan tanda tangan 

ya otomatis hal tersebut sama dengan kesepakatan mas.”107 

 

Dari pernyataan informan tersebut pun kurang lebih sama. Meskipun 

tidak secara formal akan tetapi dengan suami menyetujui istrinya 

berangkat ke luar negeri untuk menjadi TKW, maka hal tersebut sudah 

dimaknai dengan kesepakatan bahwa pergantian dari peran yang mengurus 

anak dan rumah tangga menjadi suami yang melaksanakan dan mencari 

nafkah menjadi istri yang menjalankan. Kemudian ibu Sriyani juga 

menyampaikan bahwa: 

“Ada mas ya meskipun cuma ngomong aku tak cari uang kamu yang jaga 

anak, begitu saja sudah dianggap kesepakatan kalau disini.”108 

 

Jadi dari berbagai pernyataan dari informan tersebut dapat diketahui 

bahwa sesungguhnya kesepakatan mengenai pergantian peran dalam 

rumah tangga di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 

itu ada, meskipun kesepakatan tersebut tidak formal tetapi hal tersebut 

sudah dianggap sepakat akan melakukan pertukaran peran. Ditambah lagi 

dengan diizinkannya istri bekerja di luar negeri oleh suami maka dapat 

disimpulkan bahwa sang suami telah sepakat menjalankan kewajiban istri 

dirumah dan istri menjalankan kewajiban suami. 

 

                                                           
107 Siti Mahmudin, Hasil Wawancara. Ponorogo 6 September 2019 
108 Sriyani, Hasil Wawancara. Ponorogo 6 September 2019  
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C. Akibat Pembebasan Kewajiban Suami dalam Mencari Nafkah di Desa 

Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 

Dalam hal mengenai kesepakatan pergantian peran dan pembebasan 

kewajiban yang dilakukan antara suami dan istri di Desa Sumberejo 

Kacamatan Balong Kabupaten Ponorogo tentunya menimbulkan akibat 

antar keduanya. Adapun akibat yang ditimbulkan dari kesepakatan tersebut 

menurut bapak Teguh adalah: 

“gini mas, kalau dalam keluarga saya yang menjadi kepala rumah tangga 

tetap suami, meskipun saya tidak bisa memenuhi kebutuhn nafkah 

keluarga itu sendiri. Meskipun semua kebutuhan ditanggung istri saya, 

tetapi kan saya tetap mengurus keluarga mas. Meskipun ada kesepaktan 

kan ya bukan berarti saya nggak bekerja. Saya juga tetap bekerja di 

sawah sendiri.”109 

 

Dari pernyatan informan tersebut dapat diketahui bahwasanya 

meskipun ada kesepakatan tetapi yang menjadi keluarga tetap adalah 

suami dan juga suami tetap bekerja menggarap sawah meskipun sang istri 

menjadi pencari nafkah utama di luar negeri. Hal selaras juga  disampaikan 

oleh Bapak Bambang bahwa: 

“ya dengan adanya kesepakatan tersebut saya dan istri pindah posisi mas 

jadi istri yang mencari nafkah dan saya ngurus rumah tangga, ya masak 

ngurus anak nganterin sekolah jemput sekolah, ya pokoknya segala 

keperluan rumah tangga jadi saya yang memikirkan. Tapi meskipun begitu 

bukan berate saya tidak ngapa-ngapain dirumah, saya juga setiap hari 

ngurus sawah mas.”110 

 

Kemudian pendapat yang sama juga dijelaskan oleh bapak Mahfud 

bahwa: 

                                                           
109 Teguh, Hasil Wawancara. Ponorogo 31 Agustus 2019. 
110 Bambang, Hasil Wawancara. Ponorogo 4 September 2019. 
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“sebelum melakukan kesepakatan saya dan istri saya sudah memikirkan 

konsekuensinya mas, saya harus harus siap mengurus semua pekerjaan 

rumah tangga dan juga anak-anak saya serta istri harus hidup di luar 

negri dengan meninggalkan keluarga dirumah, ya itu sudah resiko yang 

ditanggung mau gimana lagi jika hanya dirumah dan mengandalkan 

penghasilan saya juga tentu tidak cukup.”111 

Menurut pernyataan informan dampak atau akibat yang paling utama 

dilakukan yang dirasakan adalah perubahan peran secara drastis, karena 

suami dan istri harus siap menjalankan pertukaran mereka dengan jangka 

waktu yang lumayan lama. Sang suami harus mengurus segala kebutuhan 

rumah tangga maupun perawatan anak. Sedangkan si istri harus bekerja 

membanting tulang untuk menghidupi keluarga dirumah. Adapun dampak 

yang berbeda selain hal diatas yang juga dirasakan adalah sebagai berikut 

menurut pernyataan ibu Sriyani bahwa: 

“kalau akibat adanya kesepakatan itu selain saya sebagai pencari nafkah 

utama dan menjalan tugas seorang ayah, anak saya juga menjadi tidak 

terlalu dekat dengan saya mas. Karena saya berangkat keluar negeri 

menjadi TKW memang ketika anak saya masih kecil. Kadang kalau saya 

telefon juga sering nggak mau ngomong sama saya.”112 

Kemudian ibu Siti Mahmudin menambahkan bahwa: 

“ya akibat kesepakatan bersama itu akibatnya yang paling dirasakan itu 

mas pergantian peran, terlebih bagi suami saya”.113 

Selain berimbas pada pertukaran peran dalam keluarga, akibat adanya 

kesepakatan tersebut juga berdampak pada psikologi anak yang menjadi 

tidak dekat dengan ibu karena kurangnya frekuensi bertemu dan anak 

menghabiskan hari harinya dengan sang bapak.  

                                                           
111 Mahfud, Hasil Wawancara. Ponorogo 10 September 2019 
112 Sriyani, Hasil Wawancara. Ponorogo 6 September 2019 
113 Siti Mahmudin, Hasil Wawancara. Ponorogo 6 September 2019 
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BAB lV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN MAS}LAH}AH TERHADAP ISTRI 

SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI DESA SUMBEREJO 

KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO 

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesepakatan Pembebasan 

Kewajiban Suami dari Mencari Nafkah 

Perkawinan yang bertanggung jawab adalah perkawinan yang 

dapat menjaga hak dan kewajiban masing-masing anggotanya serta 

menaruh perhatian terhadap lingkungan di mana ia hidup, sehingga akan 

terciptalah ketenangan dan kebahagiaan dalam masyarakat.114 Dalam 

sebuah keluarga peran suami sebagai ayah adalah sebagai pemimpin, 

pelindung bagi keluarganya dan sebagai pencari nafkah untuk 

keluarganya.Kewajiban memberi nafkah adalah salah satu hukum pasti 

dalam Islam yang merupakan hak istri, apabila suami tidak 

memberikannya maka tetap menjadi bentuk hutang atas tanggung 

jawabnya, jika suatu saat dituntut (untuk membayarnya) maka ia harus 

membayarnya, apabila enggan memberi nafkah, maka sang istri tersebut 

bisa mengajukan gugatan cerai.115 

Namun faktanya keluarga sekarang ini pada umumnya memiliki 

karakteristik modern yang di dalamnya pasti ada pembagian peran dan 

tugas antara suami dan istri. Mungkin dahulu pada keluarga tradisional, 

                                                           
114 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, 70. 
115 Ibrahim Amini, Bangga Menjadi Muslimah, 61. 
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orang-orang masih beranggapan suami tugasnya bekerja dan mencari 

nafkah untuk keluarganya sedangkan tugas istri hanya sebagai ibu rumah 

tangga, tinggal di rumah dan hanya mengurusi yang berkaitan dengan 

pekerjaan rumah. 

Namun dengan seiring berjalannya waktu, tentunya seseorang akan 

mengalami perubahan-perubahan. Perubahan keluarga dengan berbagai 

aspek dan konsekuensinya tidak mungkin dihindari.Keluarga berubah 

sejalan dengan perubahan zaman.Perubahan yang diinginkan biasanya 

diharapkan bermuara pada kesejaheteraan dan kebahagiaan.Seperti 

perubahan yang terjadi di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo yang mana ada perubahan peran pada masyarakatnya. 

Perubahan tersebut adalah tentang pertukaran peran suami istri 

dalam keluarga.Karena di Desa Sumberejo ini banyak ditemukan 

perempuan yang membantu suaminya mencari nafkah.Ada beberapa 

diantara mereka yang bekerja karena memang menjadi tulang punggung 

keluarganya.Mereka yang bekerja sebagai tulung punggug tentunya harus 

mengalami pergeseran peran dengan suaminya karena mereka bekerja ke 

luar negeri sebagai TKW. Salah satu faktor yang menyebabkan pertukaran 

peran didalam keluarga di Desa adalah faktor tuntutan ekonomi, seperti 

suami yang seharusnya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi keluarga tetapi dia tidak mampu melaksanakan tanggung 

jawabnya dengan baik karena berbagai alasan, seperti tidak memiliki 

pekerjaan tetap, tuntutan keluarga yang melebihi penghasilan suami, dan 
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hal tersebut mengakibatkan seorang istri harus beralih peran menjadi 

pencari nafkah utama dengan bekerja ke luar negeri menjadi TKW. 

Mengenai kesepakatan pergantian peran yang dilakukan suami dan 

istri pada masyarakat Desa Sumberejo merupakan hal yang sudah umum 

karena memang mayoritas para istri di desa tersebut bekerja ke luar negeri 

sebagai TKW. Adapun kesepakatan mengenai pergantian peran ini tidak 

ada ketentuan yang mengatur tetapi jika merujuk pada ketentuan dalam 

hukum Islam maka suami adalah kepala keluarga yang wajib memberikan 

nafkah bagi keluarganya terutama bagi sang istri, baik nafkah batin 

maupun nafkah lahir,116 yang telah diatur jelas dalam Al-Qur’an yakni 

pada surah Al-Baqarah ayat 233: 

  

  

   

    

   

  

  

    

  117 

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan 

cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya.”118 

 

                                                           
116 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,165. 
117 Al-Qur’an; 1: 233. 
118 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, 54. 
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Selain dari surah Al-Baqarah ayat 233 ketentuan mengenai 

pemberian nafkah yang dibebankan pada suami dalam Al-Qur’an juga 

dijelaskan dalam surah At-Thalaq ayat 6 dan 7.119 

Kemudian juga disebutkan dalam Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) 

UUP diatur mengenai hak dan kewajiban suami istri secara umum yakni: 

Ayat (1) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (2) 

“Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.”120 

Kemudian dalam KHI Pasal 80 juga menyebutkan kewajiban suami 

secara khusus yaitu sebagai pelindung, pembimbing, memberikan nafkah, 

kiswah, dan biaya pendidikan pada anak. Akan tetapi kesepakatan tersebut 

bisa menjadi sah atau diperbolehkan karena dalam KHI Pasal 80 Ayat (6) 

dijelaskan bahwa istri dapat membebaskan suami dari kewajiban nafkah 

dan kiswah jika istri berkehendak.121 

Dengan adanya pasal tersebut maka istri boleh kapanpun 

membebaskan tanggung jawab suami jika sang istri berkehendak. 

Meskipun dalam Al-Qur’an dan H}adis menyebutkan kewajiban 

menafkahi ditanggung oleh suami, walaupun keadaan seorang istri lebih 

merdeka. Karena banyak permasalahan yang terjadi dengan seiring 

bergantinya zaman seperti yang terjadi di Desa Sumberejo yakni lapangan 

pekerjaan yang tersedia hanya terbatas serta penghasilan yang diperoleh 

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga peran 

                                                           
119 Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat I, 165. 
120 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 12. 
121 Kompilasi Hukum Islam, 35. 
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mencari nafkah digantikan oleh sang istri dengan cara membebaskannnya 

dari kewajiban mencari nafkah. Sehingga kesepakatan pergantian peran 

yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberejo sah/boleh dilakukan 

karena adanya ridha dan izin dari sang suami.122 Karena istri wajib patuh 

terhadap suami. 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Pembebasan Kewajiban 

Suami dari Mencari Nafkah 

Dalam sebuah rumah tangga memang bekerja adalah kewajiban 

seorang suami sebagai kepala keluarga, tapi Islam juga tidak melarang 

wanita untuk bekerja. Istri boleh bekerja, namun harus dengan syarat tidak 

membahayakan agama dan kehormatan,123 baik untuk wanita maupun pria. 

Pekerjaan wanita harus bebas dari hal-hal yang membahayakan agama dan 

kehormatannya, serta tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan moral.124 

Begitu pula pekerjaan pria harus tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan 

bagi kaum wanita. Hendaklah kaum pria dan wanita itu masing-masing 

bekerja dengan cara yang baik, tidak saling membahayakan antara satu 

dengan yang lainnya, serta tidak membahayakan masyarakatnya. 

Tentunya dengan adanya kesepakatan pertukaran peran yang 

dilakukan para suami dan istri masyarakat Desa Sumberejo memberikan 

dampak serta konsekuensi pada keduanya bahwa istri menjadi penanggung 

jawab dalam pemenuhan nafkah sedangkan suami menjadi pengurus 

segala keperluan rumah tangga serta anak. 

                                                           
122 Shaikh Mutawalli As-sha’rawi, Fikih Perempuan  Muslimah, 138. 
123 Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan Muslimah,115. 
124 Ibid, 118. 
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Dalam Islam sendiri telah dijelaskan bahwa suami adalah 

pemimpin bagi istrinya, sehingga meskipun kesepakatan tersebut 

dilakukan oleh para warga Desa Sumberejo dan terjadi pergantian peran 

yakni tanggung jawab suami menjadi tanggung jawab istri dan juga 

sebaliknya, posisi sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga tidak 

berpindah pada istri melainkan suami tetap sebagai pemimpin rumah 

tangganya meskipun suami tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk 

memenuhi nafkah keluarga hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Al-

Qur’an surah An-Nisa’  Ayat 34: 

   
  

“Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. . .”125 

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa suami adalah pemimpin 

bagi istri yakni sebagai kepala keluarga atau kepala rumah tangga yang 

bertugas untuk mengayomi dan juga membimbing istri pada arah yang 

baik. 

Selain dari ayat Al-Qur’an tersebut dalam Pasal 30 ayat (3) 

undang-undang perkawinan yang juga selaras dengan Pasal 79 Ayat (1) 

KHI juga menyebutkan bahwa  suami adalah kepala keluarga dan isteri 

sebagai ibu rumah tangga yang keduanya mempunyai hak dan kedudukan 

yang seimbang di dalam kehidupan masyarakat.126 Kemudian Pasal 80 

Ayat (1) menjelaskan bahwa suami adalah pembimbing bagi istri dan 

                                                           
125 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, 367. 

 
126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 12. 
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rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang 

penting maka diputuskan bersama.127 

Karena nafkah adalah sesuatu yang sangat penting dalam menjaga 

kelangsungan kehidupan rumah tangga, maka hal tersebut bisa diputuskan 

suami istri secara bersama-sama. Dan jika keduanya bersepakat 

mengadakan pergantian peran demi menjaga kelangsungan hidup baik 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak dan juga 

kehormatan keluarganya sehingga posisi suami digantikan oleh istri maka 

pergantian posisi tersebut tidak merubah fitrah seorang suami sebagai 

kepala rumah tangga, karena kesepakatan pergantian peran yang dilakukan 

oleh masyarakat Desa Sumberejo hanya berlaku beberapa saat ketika sang 

istri ke luar negeri menjadi TKW saja dan ketika nanti si istri sudah pulang 

maka kesepakatan tersebut telah selesai dengan sendirinya.Sehingga suami 

tetaplah menjadi pemimpin rumah tannga dan istri harus tetap mematuhi, 

mendengarkan nasehat-nasehatnya dan juga tetap menghargai sebagai 

kepala keluarga. 

C. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif 

Mas}lah}ah  di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo 

Pada dasarnya nafkah keluarga itu menjadi kewajiban seorang 

suami, seperti yang tercantum dalam KHI pasal 80 ayat (4) yaitu sesuai 

dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat 

                                                           
127 Kompilasi Hukum Islam, 35. 
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kediaman bagi isteri biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya 

pengobatan bagi isteri dan anak biaya pendidikan bagi anak.128 Selain itu 

hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Al-Qur’an At-Thalaq ayat 6. 

Tak dapat dipungkiri bahwa peran istri sebagai pencari nafkah 

utama menyebabkan beberapa dampak, baik positif maupun negatif. Dari 

segi positifnya adalah dengan bekerjanya sang istri ekonomi keluarga 

menjadi membaik dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga 

pendidikan anak-anak mereka. Dari segi negatifnya adalah berkurangnya 

waktu serta perhatian istri terhadap suami dan anak-anaknya. 

Pada dasarnya, faktor utama istri sebagai pencari nafkah utama 

adalah ekonomi keluarga yang lemah yang disebabkan pendapatan suami 

yang tidak cukup untuk hidup sehari-harinya. Sehingga istri harus banting 

tulang guna kelangsungan hidup keluarganya. Dari keluarga yang berperan 

sebagai pencari nafkah utama yang telah penulis teliti, alasan istri bekerja 

adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, pakaian, 

pendidikan, dan sebagainya. Seandainya istri tidak bekerja maka 

kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi dan akan membahayakan jiwa, 

akal, dan kehormatan keluarga.  Jadi, kemaslahatan yang terdapat pada 

istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Sumberejo ini dilihat dari segi 

kualitas dan kepentingan masalah termasuk mas}lah}ah d}aru>riyah yaitu 

kemaslahatan yang dibutuhkan untuk memelihara al-maqa>s}id al-

                                                           
128 Kompilasi Hukum Islam , 26-27 
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shari>’ah karena istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama ini 

bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup keluarga.129 

Dilihat dari eksistensinya, penulis berpendapat bahwa upaya istri 

sebagai pencari nafkah utama adalah termasuk dari bentuk mas}lah}ah 

mulghah yaitu mas}lah}ah yang dibuang lantaran bertentangan dengan 

syara’ atau berarti mas}lah}ah yang lemah dan bertentangan dengan 

mas}lah}ah yang lebih utama.130 Bentuk ini lazimnya berhadapan secara 

kontradiktif dengan bunyi nash, baik Al-Qur’an maupun hadits, seperti 

status mas}lah}ah yang terkandung dalam hak seorang istri menjatuhkan 

talak kepada suami, tetapi hal ini tidak diakui oleh syara’, sebab hak 

menjatuhkan talak hanya dimiliki oleh seorang suami dan putusan ini 

dimungkinkan karena pertimbangan psikologis kemanusiaan. 

Sama halnya dengan istri sebagai pencari nafkah utama. Pada 

dasarnya nafkah adalah kewajiban suami tetapi karena beberapa hal/faktor 

yang menjadikan suami tidak cukup untuk menghidupi keluarganya, 

sehingga istrilah yang harus bekerja untuk keluarganya. Hal ini tentu 

bertentangan dengan syara’, tetapi jika melihat dari segi kemanfaatan dan 

kemudaratannya, istri yang bekerja membawa kemanfaatan yang lebih 

daripada kemudaratannya. Meskipun kewajibannya tak terlaksanakan 

secara penuh, namun dapat digantikan oleh sang suami. 

Adapun mas}lah}ah ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum 

karena menurut pendapat Imam Malik adanya kesesuaian mas}lah}ah 

                                                           
129 Muhammad Ma’shum Zein, Ilmu Ushul Fiqh, 119 
130 Ibid., 118. 
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yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan 

syari’ah  (al-maqa>s}id al-shari>’ah), mas}lah}ah harus masuk akal 

(rationable), penggunaan dalil mas}lah}ah ini adalah dalam rangka 

menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi.131 Sedangkan hal ini juga 

relevan dengan pendapat Jumhur Ulama karena kemaslahatan yang 

dihasilkan nyata dan umum artinya kemaslahatan tersebut yang benar-

benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudaratan bagi para 

keluarga132 yang istrinya menjadi TKW seperti terpenuhinya kebutuhan 

sehari-hari dan anak dapat mengenyam pendidikan. Meskipun hal ini 

bertentangan dengan syari’at tetapi dengan istri bekerja menjadi TKW 

diluar negeri memberikan banyak mashlahah karena untuk membantu 

suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan meringankan beban 

suami.133 Jika hanya mengandalkan penghasilan suami saja yang memiliki 

pekerjaan yang tidak tetap serta penghasilan yang minim maka tidak akan 

cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan 

kehidupan haruslah tetap berlangsung. 

 

 

 

 

 

                                                           
131 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh terj. Saifullah Ma’sum dkk, Ushul Fiqih, 427-

428.  
132 Pokja  Forum Karya Ilmiah (FKI) Purna Siswa 2004 Madrsah Hidayatul Mubtadi-ien, 

Kilas Balik  Toritis Fiqh Islam, 267-268  
133 Siti Mahmudin, Hasil wawancara. Ponorogo, 6 September 2019. 
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 BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Menurut hukum Islam kesepakatan pembebasan kewajiban suami 

dari mencari nafkah di Desa Sumberejo Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo diperbolehkan karena dalam KHI Pasal 80 

Ayat (6) dijelaskan bahwa istri dapat membebaskan suami dari 

kewajiban nafkah dan kiswah jika istri berkehendak. Dengan adanya 

pasal tersebut maka istri boleh kapanpun membebaskan tanggung 

jawab suami jika sang istri berkehendak. Sehingga kesepakatan 

pergantian sah/boleh dilakukan karena adanya ridha dan izin dari 

sang suami. 

2. Akibat pembebasan kewajiban suami dari mencari nafkah, akibat 

yang paling utama dirasakan oleh pasangan suami istri di Desa 

Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo adalah 

perubahan peran secara drastis. Namun kepemimpinan rumh tangga 

tetap dipegang suami meskipun tidak bisa memenuhi kewajibannya 

untuk memenuhi nafkah keluarga. Hal ini didasarkan Al-Qur’an 

surah An-Nisa’  Ayat 34 yang selaras dengan Pasal 30 ayat (3) UUP 

serta Pasal 79 Ayat (1) KHI juga menyebutkan bahwa  suami adalah 

83 
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kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga yang keduanya 

mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang di dalam kehidupan 

masyarakat. 

3. Kemaslahatan yang terdapat pada istri sebagai pencari nafkah utama 

di Desa Sumberejo ini dilihat dari segi kualitas dan kepentingan 

masalah termasuk mas}lah}ah d}aru>riyah yaitu kemaslahatan yang 

dibutuhkan untuk memelihara al-maqa>s}id al-shari>’ah da upaya 

istri sebagai pencari nafkah utama adalah termasuk dari bentuk 

mas}lah}ah mulghah. Adapun mas}lah}ah ini dapat dijadikan 

sebagai landasan hukum karena adanya kesesuaian mas}lah}ah yang 

dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan 

syari’ah  (al-maqa>s}id al-shari>’ah), mas}lah}ah harus masuk 

akal (rationable), penggunaan dalil mas}lah}ah ini adalah dalam 

rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. 

B. Saran 

1. Kepada masyarakat, utamanya umat muslim  yang telah terikat dalam 

sebuah pernikahan  hendaklah  saling  menjaga  keutuhan  rumah  

tangganya  dengan saling menjalankan kewajibannya sebagai suami 

dan isteri. Dan perlu diingat bahwa, kebahagian dalam keluarga itu 

tidak diukur dari berapa banyak materi yang  kita  peroleh  atau  yang  

kita  memiliki.  Pada  hakikatnya  kebahagiaan keluarga  itu  

bersumber   pada  binaan  kasih  sayang  yang  terangkai  dalam 

sebuah ikatan pernikahan tersebut dengan saling menjaga 
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kepercayaan, saling menghargai , dan saling memberikan waktu antara 

isteri ,suami, dan juga para anggota keluarga lainnya.  

Dalam membangun rumah tangga sebaiknya 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. Tentunya penelitian ini masih 

perlu adanya pengembangan dalam bentuk hasil penelitian lanjutan serta 

perbaikan dalam aplikasi hasil penelitian.  
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