
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada 

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

tumbuhan.
1
 Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi 

manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya 

setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam 

mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti 

makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan 

secara anarkhi tanpa aturan. 

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah 

mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara 

laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling 

meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-

meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa 

pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat. 

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri 

seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar 

tidak  laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan 

seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah 
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naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya 

menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang 

baik pula. 

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup 

berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, 

sebagaimana firman-Nya dalam surat Yasin ayat 36 dinyatakan : 

ا ََل يَۡعلَُمون ۡۡلَۡرُض َوِمۡن َٱهُفِسهِۡم َوِممذ
 
ا ثُۢنِبُت ٱ َج ُُكذهَا ِممذ ۡزَوَٰ

ۡۡلَ
 
ي َخلََق ٱ ِ َّلذ

 
َن ٱ ۡبَح َٰ  س ُ

 

Artinya :“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan 

semuanya,baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri 

mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui”.
2
(QS. Yasin: 36) 

 

Hal ini disebutkan juga dalam surat An-Nahl ayat 72 yang berbunyi : 

 

ِجُُك بَنِنَي َوَحَفَدٗة  ۡن َٱۡزَوَٰ ٗجا َوَجَعَل مَُُك ّمِ ۡن َٱهُفِسُُكۡ َٱۡزَوَٰ ُ َجَعَل مَُُك ّمِ َّللذ
 
 َوٱ

 

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan 

menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu 

bagimu dari pasanganmu”.
3
 (QS. An-Nahl: 72) 

 

Tujuan perkawinan yang mulia adalah membina keluarga bahagia, 

kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka terdapat 

pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila 

terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan 

dapat terwujud karena  didasari rasa cinta dan kasih sayang.
4
 Sebagaimana 

dijelaskan dalam surat Ar-Rum(30) ayat 21:  

                                                             
2
Departemen Agama RI, Mashap Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2009), h. 442. 
3
 Ibid., h. 274. 

4
 Ahmad Rofiq,  Hukum Islam  di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 

181. 



 3 

ِّتَۡسُكنُ  ٗجا م ۡن َٱهُفِسُُكۡ َٱۡزَوَٰ تِِهۦٓ َٱۡن َخلََق مَُُك ّمِ ًۚ َوِمۡن َءايَ َٰ ٗة َوَرۡۡحَة  َودذ لَۡۡيَا َوَجَعَل بَيۡنَُُك مذ
ِ
ٓوْا ا

َِّلۡوٖم يََتَفكذُروَن  ٖت م ٓيَ َٰ ِِلَ َۡلٔ نذ ِِف َذَٰ
ِ
 ا
 

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
5
 (QS. 

Ar-Rum: 21) 

 

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri  

dalam sebuah rumah tangga bertujuan agar pasangan suami istri bisa saling 

mengerti, memahami mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. 

Agama Islam telah mewajibkan bagi suami untuk menyediakan kebutuhan 

istri, misalnya nafkah, pakaian, pengobatan, dan sebagainya sesuai dengan 

keadaan dan kemampuannya atau dengan ma’ruf.
6
 Suami sebagai penanggung 

jawab utama keluarga baik meliputi aspek ekonomi dan perlindungan terhadap 

keutuhan rumah tangganya, maka ia harus melaksanakan tanggung jawab itu 

dengan penuh. Aspek ekonomi meliputi pemenuhan belanja  yaitu memenuhi 

kebutuhan rumah tangga yaitu sandang, pangan, dan papan. Sebagaimana 

firman Allah dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 233: 

مَۡمۡعُروِفًۚ ََل …
 
ۥ ِرۡزكُهُنذ َوِكۡسَوُُتُنذ ِبٱ مَۡمۡومُوِد ََلُ

 
َلذ ُوۡسَعهَاًۚ   تََُكذُف هَۡفس  َوعَََل ٱ

ِ
 …ا

 

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara yang ma’ruf".
7
 

 

                                                             
5 Kementrian Agama RI,  Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid X, (Jakarta: Widya Cahaya, 

2011), h. 343. 
6
 Yusuf Qardhawi,  Fatawa Qardhawi (Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah), alih 

bahasa oleh Ustadz H. Abdurrachman Ali Bauzir, (Surabaya:  Risalah Gusti, 1996), h. 276. 
7
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Hal ini karena nafkah merupakan suatu  kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya,  nafkah ini bermacam-macam, 

bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan 

juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Para ulama sepakat kewajibkan ke 

atas suami memberikan nafkah terhadap istri setelah berlaku akad perkawinan 

yang sah. Karena ia adalah pemimpin dalam keluarga (kepala rumah tangga) 

yang bertanggung jawab mengenai istrinya. Agama mewajibkan suami 

membelanjai istrinya, oleh karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, 

seseorang istri menjadi miliknya suami.
8
 

Berbeda pada zaman sekarang yang mana dalam dunia yang semakin  

global dan dengan tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi merupakan 

suatu kewajaran jika wanita bekerja dengan tujuan untuk meningkatkan 

ekonomi keluarga supaya bisa melanjutkan kehidupan mereka dengan cara 

yang lebih baik dan membantu meringankan beban suami dan juga anak-anak 

tetapi terjadi sebaliknya yang mana istri itu yang mengambil alih dalam 

menafkahi keluarga. Hal ini karena pekerjaan dan keuangan si istri itu lebih 

mampan dan teguh berbanding si suami serta pekerjaan yang tersedia itu lebih 

membutuhkan penangan para wanita berbanding para laki-laki. Jadi, setiap 

kali para wanita itu meminta pekerjaan maka dengan mudahnya  mereka itu di 

terima.  

 Banyak wanita yang bekerja  pada zaman sekarang yang menuntut 

keluar dari rumah dan mengosongkannya di sebagian waktu. Jika ia bekerja 

                                                             
8
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dengan tidak ridha suaminya maka tidak wajib diberi nafkah, tetapi jika ia 

bekerja dengan ridhanya, nafkah tetap wajib. Ridha suami pada suatu waktu 

tidak otomatis menjadi keridhaan di setiap waktu dan tempat ,baginya boleh 

mencegah istri. Jika tidak mau,ia tergolong nusyuz dan gugur nafkahnya. Ini 

menurut pendapat ulama Hanafiyah.
9
  

Namun sebaliknya  terjadi permasalahan yang mana suami dengan 

mudah melepaskan tanggung jawab dan perhatian dalam masalah menafkahi 

keluarga tersebut, antara permasalahan yang lainya adalah disebabkan 

berlakunya pengangguran, sifat suami yang memilih dalam bekerja, suami 

yang tidak tetap pekerjaannya yang mana ramai di antara mereka bekerja di 

bawah kontrakan yang mana kadar waktunya sehingga enam bulan. Jika 

kontrakan mereka itu habis tempohnya, maka mereka akan di buang kerja dan 

di berhentikan langsung. Seterusnya, suami yang kurang upaya dan sakit yang 

mana mereka tidak bisa lagi melakukan kerja yang berat sedangkan pekerjaan 

itulah yang banyak diperlukan bagi seorang laki-laki di kampung ini  untuk 

waktu sekarang, suami yang suka mengambil kesempatan terhadap 

kemampuan pekerjaan istrinya dan lain-lain. Perkara ini banyak terjadi di 

Kampung Bukit Kandis, Kuala Terengganu Malaysia. 

Seperti yang sudah penulis wawancarai langsung pada ibu Siti Sarah 

binti Samsuddin yang merupakan istri dari bapak Azhar bin Ali yang mana ibu 

Sarah sendirilah yang mencari nafkah sehari-hari dengan bekerja sebagai 

tenaga pengajar di sekolah dasar daerah tersebut, begitu juga dengan ibu 
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 Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab, alih bahasa oleh 

Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2015), h. 216. 
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Anisah binti Mansor istri dari bapak Syafiq bin Safwan, juga ibu Jamilah binti 

Amil  istri dari bapak Ruslan bin Ahmad, kedua ibu rumah tangga tersebut, 

ibu Anisah dan ibu Jamilah merupakan tulang punggung keluarga alias 

pencari nafkah dalam keluarga dan keduanya sama-sama bekerja sebagai 

seorang perawat yang mana ibu Anisah bekerja di Rumah Sakit Bukit Tunggal 

sementara itu ibu Jamilah bekerja di Hospital Besar Sultanah Nur Zahirah, 

Kuala Terengganu  serta ibu-ibu lain sebagainya. 

Berdasarkan kenyataan diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut dan 

mencari solusi yang tepat mengenai permasalahan nafkah keluarga yang 

ditanggung oleh istri sedangkan di dalam Al-Quran Allah telah berfirman 

bahwa lelaki itu adalah pelindung dan pemimpin bagi wanita. Maka penulis 

membuat keputusan untuk  melakukan penelitian dengan judulnya yaitu, 

“Perlaksanaan Nafkah Keluarga Ditanggung oleh Istri menurut Hukum 

Islam (Studi Kasus di Kampung Bukit Kandis, Kuala Terengganu, 

Malaysia)”. 

 

 

B. Batasan Masalah 

Nafkah merupakan suatu  kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang 

suami terhadap istrinya,  nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, 

tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun 

wanita itu kaya. Suami sebagai penanggung jawab utama keluarga baik 

meliputi aspek ekonomi dan perlindungan terhadap keutuhan rumah 

tangganya, maka ia harus melaksanakan tanggung jawab itu dengan penuh. 
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Namun terjadi sebaliknya yang mana istri itu yang mengambil alih dalam 

menafkahi keluarga. Hal ini karena pekerjaan dan keuangan si istri itu lebih 

mampan dan teguh berbanding si suami. Dengan ini terjadi permasalahan 

yang mana suami dengan mudah akan melepaskan tanggung jawab dan 

perhatian dalam masalah menafkahi keluarga tersebut jika istri yang lebih 

berpengaruh dalam soal pekerjaan karena istrinya  sudah dalam pekerjaan 

yang tetap. Antara  permasalahan yang lainya adalah disebabkan berlakunya 

pengangguran  karena faktor ekonomi yang semakin tinggi dan meleset, suami 

yang kurang upaya, pekerjaan yang tidak tetap dan lain-lain. 

 

 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa hal 

yang menjadi persoalan yaitu: 

1. Bagaimana respon istri sebagai menanggung nafkah keluarga di Kampung 

Bukit Kandis Kuala Terengganu? 

2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi istri menanggung keluarga di 

Kampung Bukit Kandis Kuala Terengganu? 

3. Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai istri yang menanggung 

keluarga  di Kampung Bukit Kandis Kuala Terengganu? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui respon istri sebagai menanggung nafkah keluarga di 

Kampung Bukit Kandis Kuala Terengganu? 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi istri menanggung 

keluarga di Kampung Bukit Kandis Kuala Terengganu? 

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai istri yang menanggung 

keluarga  di Kampung Bukit Kandis Kuala Terengganu? 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum islam pada fakultas 

syari’ah dan ilmu hukum jurusan ahwal-al-syakhsiyyah di Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Sebagai suatu usaha mempermantapkan dan memperluaskan ilmu penulis 

dan para pembaca karya ini. 

3. Sebagai sumbangan penulis untuk menambah karya ilmiah berbentuk 

skripsi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau, yang dapat dijadikan rujukan dan bacaan bagi yang 

membutuhkannya. 

 

E. Metode Penelitian
10

 

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan 

metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian 

terlaksana secara sistematis. Dengan demikian, metode merupakan pijakan 

                                                             
10

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk dapat mengolah data sesuai 

dengan tujuan penelitian, Lihat di Sugiono, Cara Mudah Menyusun : Skripsi, Tesis dan Disertasi, 

(Bandung : Alfabeta, 2013), h. 18. 
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agar penelitian dapat mencapai hasil yang maksimal, dalam penulisan skripsi 

ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah lapangan (field research) 

yaitu penelitian yang didasarkan pada objek lapangan di daerah atau lokasi 

tertentu guna mendapatkan data-data yang nyata dan  benar. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kampung Bukit Kandis, 

Kuala Terengganu, Malaysia. Penulis memilih daerah ini sebagai tempat 

penelitian karena daerah  tersebut merupakan kampung halaman penulis 

dan tempat inilah penulis menemukan permasalahan yang akan diteliti. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri di Kampung 

Bukit Kandis Kuala Terengganu. Objek penelitian ini adalah perlaksanaan 

nafkah keluarga ditanggung oleh istri di Kampung Bukit Kandis Kuala 

Terengganu. 

4. Populasi dan Sampel 

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 
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secara kebetulan saja tanpa perencanaan terlebih dahulu dan penulis 

menyakini bahwa orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data. 

5. Sumber Data 

Sumber Data yang dimaksud adalah subjek dari mana data tersebut 

diperoleh.
11

 

Ada dua data yang digunakan, yakni data primer dan data sekunder: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden yaitu 10 

pasang suami istri yang nafkahnya ditanggung oleh istri. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diambil dari buku-buku, 

dokumen dan informasi yang ada hubungannya dengan judul 

penelitian ini. 

6. Metode Pengumpulan Data
12

 

Untuk mendapatkan data yang akurat pada penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi (pengamatan) menurut Hataya W Bakhtiar di dalam 

penulisannya pengamatan sebagai suatu metode penelitian, beliau 

mengatakan bahwa pengamatan dan observasi yang dilakukan secara 

cermat merupakan satu cara penelitian ilmiah yang sesuai, justeru itu, 

                                                             
11

 Hadi Sutrisno, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Ofset, 2000), h. 66. 
12

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data 

yang diperlukan, Lihat di Moh. Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998 ), h. 

111. 
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penulis membuat tinjauan dan pemerhatian bagi memenuhi keperluan 

kajian. 

b. Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewancara yang 

mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
13

 Wawancara adalah salah 

satu bagian yang sangat terpenting dari setiap survei. Tanpa 

wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang dapat diperoleh 

dengan jalan bertanya langsung kepada responden.
14

 

c. Studi pustaka. 

 

7. Metode Penulisan 

a. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran 

terhadap penelitian. 

b. Deduktif, yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, kemudian diadakan analisis sehingga dapat di 

ambil kesimpulan secara khusus. 

8. Metode Analisis Data 

Dalam penganalisaan data, penulis menggunakan teknik kualitatif, 

yaitu setelah data-data terkumpul sedemikian rupa, data tersebut 

dikualifikasikan kedalam kategori-kategori yang berdasarkan persamaan 

dari jenis data tersebut, kemudian data diuraikan, dihubungkan serta 
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Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Rimaya Rosda 

Karya, 2006), h. 186. 
14

Masri Singarimbun dan Sofia Efendi, Metodologi Penelitian Survei, (Jakarta: PT. 

Pustaka Lp3ES), h. 192. 
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dibandingkan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya, sehingga 

diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam penulisan ini, maka penulis menyusun 

sistemika penulisan sebagai berikut:  

BAB I     :  Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. 

BAB II : Gambaran umum tentang lokasi penelitian yang terdiri dari: 

Geografis dan Demografis, penduduk, Agama dan adat  istiadat 

konsep nafkah dalam keluarga di Kampung Bukit Kandis, Kuala 

Terengganu, Malaysia. 

BAB III :  Menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai nafkah yang 

meliputi pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, syarat-syarat 

menerima nafkah, kriteria-kriteria istri yang berhak dan tidak 

berhak mendapat nafkah, hak kewajiban suami istri, serta ukuran-

ukuran kadar nafkah mengikut pendapat ulama. 

BAB IV : Analisis mengenai respon istri sebagai menanggung nafkah 

tentang, faktor-faktor yang mempengaruhi nafkah keluarga 

ditanggung oleh istri, dan keluarga, dan hukum islam mengenai 

istri yang menanggung keluarga di Kampung Bukit Kandis, Kuala 

Terengganu. 
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BAB V  : Kesimpulan dan saran dalam bab ini terdiri dari: kesimpulan dari 

keseluruhan pembahasan yang dilengkapi saran-saran dan 

penutup. 


