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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Respon istri-istri mengenai “istri yang menafkahi keluarga mereka” adalah

bersifat positif dan di terima dengan baik. Istri-istri itu tidak keberatan

dengan keadaan yang harus mereka jalani karena suami-suaminya turut

bertanggung jawab dan berusaha sebisa mereka untuk menafkahi keluarga

dan tetap berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Suami-suami mereka itu

tidak bersikap lepas tangan karena mereka mengetahui kewajiban dan

tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga dan seorang ayah.

2. Budaya local Di Kampung Bukit Kandis memandang bahwa kedudukan

istri sebagai menanggung nafkah untuk keluarga adalah hal yang wajar.

Dimana di Kampung Bukit Kandis Kecamatan Kuala Nerus Kabupaten

Kuala Terengganu ini istri yang menanggung nafkah untuk keluarga

didorong oleh beberapa faktor : Yaitu Tuntutan ekonomi, Pendidikan, dan

Skill/ Keahlian dan jika dilihat istri-istri di Kampung Bukit Kandis dalam

menemui nafkah keluarganya, memang benar memiliki peranan yang

sangat penting.

3. Pandangan hukum Islam tentang istri yang ingin bekerja  (mencari nafkah)

utama tetap diperbolehkan akan tetapi tidak di wajibkan dengan dibatasi

berbagai syarat- syarat yang mengikatnya. Itulah sebagai bukti bahwa
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hukum Islam adalah hukum yang sangat elastis, memberikan kemudahan

bagi umat Islam. Istri punya pilihan antara ingin bekerja dalam konteks

publik mencari nafkahnya telah tercukupi oleh suaminya sebagai seorang

yang bertanggungjawab atas nafkahnya, dan segala kebutuhannya. Nabi

tidak melarang perempuan beraktivitas, ini artinya, nash-nash yang

melarang keluar atau beraktivitas di luar rumah, tidak bersifat mutlak, tapi

dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi jika perempuan sudah mengabaikan

kewajiban, tidak bisa jaga diri dan kehormatan, dan justru menimbulkan

kemaksiatan, maka keberadaan perempuan di rumah lebih baik daripada di

luar rumah.

B. Saran

1. Sebaiknya istri sebagai pencari nafkah bagi menangung keluarga jangan

terlalu ditonjolkan apabila suami masih mampu untuk memenuhi

kebutuhan keluarga, dan hal demikian boleh-boleh saja apabila kondisi

keluarga dalam hal kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi, hanya dengan

peranan suami saja.

2. Kalau ajaran Islam yang didalamnya ada unsur tolong-menolong maka

peran istri sebagai pencari nafkah adalah hal yang bersifat mubah akan

tetapi bukan di wajibkan.

3. Suami harus tetap berusaha sebisanya dalam menafkahi keluarga karena

mereka adalah kepala keluarga dan menafkahi keluarga itu adalah

kewajiban seorang laki-laki dan kewajiban itu tidak akan gugur dengan

sendirinya.


