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ABSTRAK

Ain Atiqah Binti Razak, (2018): Perlaksanaan Nafkah Keluarga Ditanggung
Oleh Istri Menurut Hukum Islam (Studi
Kasus di Kampung Bukit Kandis, Kuala
Terengganu)

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya istri yang menanggung nafkah
keluarganya. Rumusan masalah  dalam penelitian ini adalah: Bagaimana respon
istri sebagai menanggung nafkah keluarga di Kampung Bukit Kandis, Kuala
Terengganu, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi istri menanggung keluarga
dan bagaimana tinjauan hukum islam mengenai istri yang menanggung keluarga.
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui respon istri yang
menanggung nafkah keluarga itu sendiri di Kampung Bukit Kandis,Kuala
Terengganu, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi istri yang
menanggung keluarga, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap istri
yang menanggung nafkah keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang
dilaksanakan di Kampung Bukit Kandis, Kecamatan Kuala Nerus, Kabupaten
Kuala Terengganu. Metode analisa data yang digunakan adalah metode Kualitatif.
Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri di Kampung Bukit Kandis Kuala
Terengganu. Sementara objek penelitian ini adalah perlaksanaan nafkah keluarga
ditanggung oleh istri di Kampung Bukit Kandis Kuala Terengganu. Populasi
dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat Kampung Bukit Kandis, Kuala
Terengganu yang berjumlah 170 KK secara keseluruhan dan jumlah istri yang
menanggung keluarga adalah sebanyak 50 KK. Karena keterbatasan penulis, maka
penulis menetapkan sampel sebanyak 10 KK dalam penelitian. Pengambilan
sampel menggunakan cara sampling insidental yang mana sampel yang diperoleh
oleh penulis secara kebetulan saja tanpa perencanaan terlebih dahulu dan penulis
menyakini bahwa orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data. Dalam
pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara
dan studi pustaka. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden yaitu 10 pasang
suami istri yang nafkahnya ditanggung oleh istri. Data primer ini adalah hasil
observasi, dan wawancara dengan warga masyarakat di Kampung Bukit Kandis
Kuala Terengganu Malaysia sedangkan data sekunder adalah data yang diambil
dari buku-buku, dokumen dan informasi yang ada hubungannya dengan judul
penelitian ini. Adapun metode penulisan dalam penelitian adalah teknik penulisan
deskriptif, dan deduktif.

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa yang wajib menafkahi
keluarga adalah kewajiban suami. Dalam hal mencari nafkah istri hanyalah
sebagai membantu dalam meringankan kebutuhan keluarga. Dari hal ini
dibimbangkan dampak yang akan terjadi dalam keluarga yaitu kurang dihargainya
sebagai kepala keluarga. Dalam Nash Al-Quran dan Al-Hadits telah dijelaskan
apabila terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib memberikan nafkah kepada
istri. Maka dari itu tidak ada kewajiban dari seorang istri untuk mencari nafkah,
walaupun ia mempunyai kemampuan.
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