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A. Tinjauan Umum Tentang Berumah Tangga atau Pernikahan dalam 

Islam 1. Defenisi Rumah Tangga Dalam kaitan pernikahan, istilah rumah tangga dalam tesis ini sama halnya dengan istilah pernikahan yang dijelaskan dalam kitab-kitab Fikih. Dimana pernikahan dalam kitab Fathul Baari penjelasan kitab Shahih Al-Bukhari, dijelaskan bahwa nikah salam tinjauan syari’at berarti akad dan juga berarti hubungan intim (senggama) dalam makna majaz, menurut pendapat yang shaheh. Banyaknya kata akad disebutkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah, sehingga dikatakan tidak ada dalam al-qur’an penggunaan kata nikah, kecuali dengan arti akad. Akad disebut nikah, karena akad merupakan sebab terjadinya hubungan intim. Dijelaskan oleh Abu Qasim Az-Zajjaji, Ia berkata:”nikah berarti senggama dan akad”.  Dan secara etimologi nikah artinya mengumpulkan dan saling memasuki1. Nikah atau perkawinan adalah  Sunnatullah pada hamba-hambaNya. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan batera kehidupan yaitu berumah tangga2. Selain dari pada penjelasan di atas, menurut Syara’ para fuqaha’ telah banyak memberikan defenisi. Secara umum diartikan akad Zawaj                                                            1Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafizh, Edisi Indonesia Fathul Baari penjelasan 
Kitab Shaheh Al- Bukhari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h, 2-3. 2 Anshori Umar, Fiqih Wanita, (Semarang, Asy-Syifa’,1981), h. 358.  22 



 23adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyari’atkan dalam agama. Tujuannya menurut tradisi manusia dan menurut syara’ adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan perempuan dan membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing3.  Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasakan adanya ikatan yang suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina, bahkan hubungan pasangan suami isteri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang4. Sedangkan yang dimaksud dengan pernikahan dalam kamus Indonesia-Arab adalah: kata nikah berasal dari  kata”    ����– ����- ��� ” mengandung makna nikah atau kawin5. Secara istilah nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan6. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi7.                                                             3 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Munakahat, (Jakarta : Amzah, 2009), h.36-37. 4 Ibid, h. 40 5 Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, Kamus : Indonesia-Arab, Arab- Indonesia, ( Bandung : Angkasa, 1971), h. 255. 6  Syawaqi,dkk,  Kamus Istilah  Agama Islam  Lengkap, (Surabaya: Indah, 1996), h. 34 7 Depdikbud,  Kamus Umum  Indonesia, (Jakarta: Balai  Pustaka, 1994),  h. 689. 



 24Dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 diterangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki- laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa8. Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat (Mitsaqan ghalizhan) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah9. Sementara menurut Muhammad Bagir Al-Habsyi, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram karena memenuhi persyaratan tertentu dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing dalam rangka membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin10. Dari pegertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sehingga dengan pernikahan tersebut berpeluang mendapatkan pahala dan keridhaan Allah SWT. Sebuah rumah tangga dapat terbentuk karena adanya sebuah ikatan pernikahan. Dengan diawali sebuah pernikahan, maka sebuah rumah tangga atau keluarga baru dapat terwujud,dan kehidupan yang awalnya hanya terbentuk dari pasangan suami isteri, hingga akhirnya dapat                                                            8Undang-undang Perkawinan  Nomor. 1 Tahun 1974,(Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1990), h. 7. 9Abdurrahman, Kompilasi Islam Indonesia, (Jakarta: Akademis Pressindo. 1992), h.114. 10Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fikih Praktis,( Jakarta: Mizan, 2002), h. 3. 



 25dilestarikan dengan adanya sebuah keturunan yang menjadikan sebuah keluarga dan dikatakan sebagai sebuah rumah tangga. Agama Islam sangat mendorong kepada setiap individu-individu  untuk dapat segera membentuk sebuah keluarga, untuk hidup dalam naungan rumah tangga, karena keluarga seperti gambaran terkecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhan11. Keluarga ataupun rumah tangga merupakan tempat fitrah yang sesuai keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rad (13) ayat 38: 
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 Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra’d ayat 38 diatas, menjelaskan bahwa fitrah kebutuhan kehidupan manusia untuk menuju kepada sebuah keluarga atupun rumah tangga itu sudah ditentukan oleh Allah SWT.                                                             11 Ali Yusuf As-Subki, Fikih Keluarga (Pedoman berkeluarga dalam Islam), (Jakarta : Pustaka Amzah, 2010), h. 23. 12 Departemen  Agama  RI,Op.Cit. h. 254. 



 26Selain dari pada itu, rumah tangga sering pula disamakan pengertiannya dengan keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Dan yang termasuk ke dalam unit terkecil tersebut adalah suami isteri, atau ayah ibu dan anak yang bernaung dibawah satu rumah13. 2. Landasan Hukum Pernikahan atau Berumah Tangga Dasar hukum pernikahan untuk menempuh kehidupan rumah tangga dapat ditemukan dari berbagai dalil-dalil Nash baik yang bersumber dari Al-qur’an Al-Karim maupun Al-Hadis Rasulullah SAW, sebagai berikut: a. Dasar hukum dari Al-Qur’an  
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/0�5gA⌧K/E/* Hhi=       Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan NYA ialah menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-NYA diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”(TQS. Ar-Ruum [30 ] : 21)14 

 Ayat Al-qur’an diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan pasangan dari jenisnya masing- masing, hal ini dilakukan agar lahirnya sikap mengasihi dan mencintai antara                                                            13 Quraish Shihab, Wawasan Al- Qur’an, (Bandung : Mizan, 1996), Cet II, h. 210 14Departemen Agama RI,Op .Cit , Cet.10,h.409. 



 27pasangan tersebut. Kemudian, penciptaan pasangan tersebut merupakan suatu bentuk atau tanda dari kekuasaan allah SWT. Firman Allah SWT dalam surah An-Nur [24] ayat 32: 
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Dj\��/r HIh=      Artinya: ”Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-NYA. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”(TQS. An-Nur [ 24]:32)15. 

 Berdasarkan dalil di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan yang dilakukan tidaklah mengakibatkan seseorang menjadi miskin, karena seseorang menjadi miskin dan kaya sangat dipengaruhi oleh usaha yang dilakukannya dalam memperoleh rizki tersebut, selanjutnya ketentuan (qadha) dari Allah SWT. Disamping itu, dengan berumah tangga ataupun menikah akan membuka pintu rizki dan keberkahan dari Allah SWT. b. Dasar  Hukum dari Hadits Rasulullah SAW  َلَْيِه َو	ُن َمْسُعْوٍد رِدَيض ُهللا َعْنُه قا �َلنَاَرُسْوُل ِهللا َصَىل ُهللا �َباِب (َسَملْ َعْن َعْبِد ِهللا ْ الش$َ َوْج !َ( َمْعَرشَ َتطَاَع ِم1ُْمكْ َالْبَاَءَة فَلَْيَزتَ , فَانَُه َاغََض ِ�لَْبَص , َمْن ِاس$ْ َتِطْع فََعلَْيِه ِ? لَصْوِم , جِ َوَاْحَصَن ِ�لَْفرْ   مIََفٌق 	َلَْيهِ ) ُفَاِنُه Fََ ِوEَاءٌ : َوَمْن لَْم Aَس$َ
                                                            15Ibid , h. 354.   



 28Artinya: "Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda pada kami: “ Wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu” (Muttafaq Alaihi)16. 
 Hadis diatas memiliki pemahaman, yaitu:  1) Anjuran dan motivasi yang sangat kuat untuk menikah17. Secara lahir, hadis tersebut menunjukkan wajibnya menikah bagi yang telah mampu. Yang dimaksud “mampu” dalam hadis tersebut adalah mampu baik dari segi materi (ekonomi) maupun dari segi kemampuan biologis (seksual). Pendapat inilah yang diambil oleh para Ulama dari kalangan Zhahiriyah, dan salah satu riwayat adalah sunnat, bukan riwayat dari Imam Ahmad. Sadangkan mayoritas Jumhur Ulama dan riwayat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad mengatakan bahwa hukum menikah bagi yang telah mampu. Tentu saja dengan syarat ia mampu menahan dirinya dari perbuatan dosa seperti zina,onani,masturbasi, dan sebagainya. Jika tidak, maka hukum menikah menjadi wajib baginya  menurut kesepakatan seluruh Ulama. 2) Hukum menikah bagi setiap orang berbeda-beda sesuai kondisinya, yaitu:                                                             16 Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughirah Al-Bukhari Abu Abdullah,Al-

Jamii’u Al- Musnad Al- Shaheh Al- Mukhtashor Min Umuuri Rasul SAW Wa Sunnaahihi Wa 
Ayyaamihi, (Masykul: DarThoq  Al-Najaah, 1422 H),h. 559. 17 Ibnu Hajar Al- Asqalani, Bulughul Maram Min Adhilatil Ahkam, (Bandung: Al- Ma’arif, t.th), h. 217 



 29a) Wajib, bagi yang khawatir terjerumus ke dalam perbuatan dosa, sementara ia mampu menikah b) Haram, bagi yang belum mampu memenuhi kebutuhan biologis dan membahayakan kondisi pasangannya jika menikah c) Makruh, bagi yang belum membutuhkannya dan khawatir jika menikah justru menjadikan kewajibannya terbengkalai d) Sunnat, bagi yang memenuhi kriteria dalam hadist dari Abdullah Ibn Mas’ud diatas, sedangkan ia masih mampu menjaga kesucian dirinya e) Mubah, seseorang belum memiliki keinginan untuk menikah maupun penghalang apapun untuk menikah, ia menikah bukan karena ingin mengamalkan sunnah melainkan memenuhi kebutuhan biologisnya semata, sementara ia tidak khawatir terjerumus dalam kemaksiatan18. Dilihat dari segi pelaksaannya tentang status hukum pernikahan, Qadhi Iyadah berpendapat bahwa secara umum hukum asal pernikahan adalah sunnah. Hukum asal status hukum sunnah bagi setiap muslim ketika pernikahan yang dilakukan ingin mendapatkan keturunan, meskipun dengan pernikahan yang dilakukannya tidak dengan tujuan memenuhi kebutuhan biologis. Hadis-hadis yang berisi anjuran untuk menikah sangat banyak ditemukan, sehingga menguatkan perintah dianjurkannya menikah                                                            18 Sayyid Sabiq,Fiqih Sunnah,Jilid  2 (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 492- 493. 



 30bagi yang telah mampu, meskipun masih dapat menjaga kesuciannya (Tazkiyatu Al-Nafs). 3) Menikah merupakan solusi yang tepat dalam mencegah tersebarnya penyakit masyarakat, yaitu perzinahan, pemerkosaan, seks bebas dan sebagainya19. Hadis di atas juga menjadi dasar dan renungan bagi para pengamat aktivis dalam bidang sosial, agar memberikan perhatian serius kepada pemuda, maju atau mundurnya suatu peradaban sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh generasi muda (pemuda). Jika para pemuda disuatu komunitas memiliki kepribadian yang mulia, maka mulia dan baik pula tindakan yang dilakukannya, bagitu pula sebaliknya20 Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda:  َرِيصَ ُهللا َعْنُه ٍKِِن مَا�َد ( َوَعْن َاLَِسِاْ َاَن النَِيبَ َصَىل ِهللا 	َلَْيِه َوَسَملَ َمحِ َوَاWََزَوُج ,َوَاُصْوُم َوَافُْطُر , َاTَ ُاَصِيلْ َوَاTَُم  لَِكَينْ : َوقَالَ , َوَاثَْىن 	َلَْيِه , ُهللا   Artinya: “Dari Anas Ibnu Malik Radhiyallahu ‘anhubahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan manyanjungNYa bersabda:”Tetapi aku shalat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan, Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku”.(Muttafaq Alaih)21   ُمIََفٌق 	َلَْيهِ ) فََمْن َرِغَب َعْن ُسXَِيتْ فَلZََْس ِمِينْ , ِالXَساِء 
                                                            19 Ibnu Hajar  Al-Asqalany,Op.Cit.h.220 20Ibid,h.221 21Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Muqhirah  Al-Bukhari Abu Abdullah, Op Cit, h. 781 



 31Berdasarkan dalil pernikahan yang dikemukakan diatas, baik bersumber dari Al-qur’an maupun Al-Hadis Rasulullah SAW, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya,dengan hukum asal pelaksanaannya adalah sunnat, yaitu bisa dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu status hukum tergantung dari situasi, kondisi dan motivasi orang yang melaksanakan pernikahan itu sendiri. 3. Tujuan Berumah Tangga Adapun tujuan dari pada berumah tangga adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah (ketenangan,fikiran dan hati selalu tentram), mawaddah (cinta, suami istri yang saling mencintai), dan warahmah (kasih sayang). Menurut Ahmad Sarwat, ada beberapa tujuan dari pernikahan ataupun berumah tangga yaitu: a. Pernikahan merupakan sunnah para Nabi dan Rasul. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi: 
�������� ��	
�ִ���� �⌧��� 

���� ִ������֠ ��	
�ִ�ִ��� 
��!"# ֠☯�%��&'�� 

	()*,��-�� . �/��� /0֠⌧1 
234�/5�� 0�� �6�3
7/* 
8(/*�/9�: ;<�� =0&-�>�: 

9?�@ A =B2CA�� �2ִ��� 
D8�/EFG HI=      



 32Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum Kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab(yang tertentu)”(TQS. Ar-Ra’ad [13]:38)22  Dari ayat di atas dipahami bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk syari’at dari Allah SWT yang dibawa oleh para Rasul-rasulNya. Dengan pernikahan yang dilaksanakan akan menghasilkan keturunan. Dengan demikian, tidak ada peluang bagi manusia untuk mencari pembenaran dengan tidak menikah. Hal ini bertentangan dengan kodrat yang ada dalam setiap manusia berupa naluri-naluri, diantaranya naluri kecedrungan terhadap sesuatu. Naluri inilah yang mendorong manusia untuk melaksanakan pernikahan tersebut. b. Pernikahan merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah SWT c. Salah satu jalan untuk menjadi kaya (QS. An-Nur[24]: 32 
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Dj\��/r HIh=       Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”23. 

                                                            22  Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 254 23Ibid, h. 354. 



 33d. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah dan setengah dari agama. Dengan menikah, seseorang telah melaksanakan Syari’ah dan mampu menjaga diri dari peluang kemaksiatan.  e. Supaya tidak ada yang hidup membujang. f. Untuk menyalurkan nafsu syahwat dengan jalan yang benar24  g. Untuk memperoleh anak keturunan25 h. Untuk menyenangkan jiwa i. Untuk mengatur rumah tangga j. Untuk memimpin wanita26 k. Pernikahan merupakan ciri khas dari makhluk hidup27. Tujuan rumah tangga juga telah ditegaskan oleh Allah SWT didalam Al-Qur’an surah Ar-Rum [30]: ayat 21: 
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/0�5gA⌧K/E/* Hhi=       Artinya: ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri 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”.(TQS.Ar-Rum[31]:21)28                                                             24 Al-Ghazali, Rahasia dibalik Pernikahan,(Jakarta: Kalam Mulia, 2003),h. 17 

25 Ibid 
26 Ibid 27  Ahmad Sarwat, Fiqih Nikah, (Jakarta: Mizan, 2007), h. 9-10 28  Departemen Agama RI, Op, Cit, h. 406 



 34Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan seluruh manusia secara berpasang-pasangan dan hal ini merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah agar setiap manusia yang berpasang-pasangan merasakan tentram dan bisa berkasih sayang pada tempatnya. Yang bermula dengan adanya pernikahan. Pernikahan merupakan langkah awal dalam membangun rumah tangga merupakan sunnah Nabi yang mempunyai hikmah yang besar bagi mereka yang mau melaksanakannya. 4. Hikmah Pernikahan atau Berumah Tangga Diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam pernikahan itu adalah: a. Melestarikan keturunan b. Menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi dalam hadisnya yang muttafaq alaih yang berasal dari Abdullah Ibn Mas’ud:  ِغَض_ ا�ِلَْبَرصà ُهb ن cْج فَا bو َتَطاَع ِم1ُْمكُ الَْباَءَة فَلَْيَزتَ َباِب َمِن اس$ْ b$َمْعَرشَ الش )َ ُFَ ُهb ن cْوِم فَا bَتِطْع فََعلَْيِه ِ?لص  Artinya: “Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan dari maksiat, dan lebih menjaga kehormatan dari kerusakan seksual. Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat.”29  c. Memelihara nasab                                                            29Bukhari  Muslim. Juz.  4, Op. Cit, h. 128 ِوEَاءٌ  َوàْحَصُن �ِلَْفْرجِ َوَمْن لَْم Aَس$ْ



 35d. Sebagai media pembentukan rumah tangga ideal dan pendidikan agama e. Membebaskan masyarakat dari berbagai penyakit f. Mengatur hubungan laki-laki dengan perempuan berdasarkan asas pertukaran hak dan saling kerjasama yang produktif dalam suasana cinta kasih dan perasaan saling menghormati yang lain 30 g. Ketenangan jiwa dan spiritual h. Menumbuhkan rasa kasih sayang orang tua kepada anak i. Menyambung silaturahmi j. Dengan perkawinan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan31. 5. Konsep Islam dalam Pernikahan atau Rumah Tangga Ajaran Agama Islam sangat memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan keluarga, sebagai unit yang terkecil dari masyarakat. Untuk mengawali berumah tangga harus dengan adanya pernikahan. Agar keluarga utuh, sehat, kuat, dan sejahtera, serta memperoleh ridho Allah SWT, maka bagi setiap anggotanya digariskan tugas tanggung jawab dan wewenang secara terperinci. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, faktor yang sangat penting adalah terpenuhinya kewajiban dan hak suami isteri dalam berkeluarga. Dalam Islam pernikahan adalah sunnatullah. Apabila kedua belah pihak antara suami atau isteri telah dapat menjalankan dengan baik, maka                                                            30 Sayyid Sabiq, OP. Cit, h. 20-21  



 36akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kabahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah32. 6. Hak dan Kewajiban bersama Suami Isteri dalam Berumah Tangga Islam datang untuk mengangkat kehormatan manusia yang tercermin dalam masyarakat Islam, masyarakat yang terdiri dari individu yang kelompok, agar diantaranya terjalin ikatan yang kuat dan kokoh, masing-masing mempunyai kewajiban. Mengingat rumah tangga merupakan sendi-sendi untuk membentuk suatu kelompok, maka perhatian Islam terhadap rumah tangga ini sangat besar, menyeru kepada pembentukan dan penegakannya, menepis hal-hal yang bisa menghalanginya dan menghambatnya. Mengingat pernikahan merupakan sebab yang paling penting untuk membangun rumah tangga, maka perhatian Islam terhadap pernikahan ini sangat besar menyeru dan menganjurkan agar manusia segera melaksanakannya. Perkawinan dilaksanakan untuk mengatur fitrah manusia. Dengan perantaraan keturunan itu manusia mewujudkan kelangsungan hidup yang diinginkannya sesuai dengan nalurinya, maka dengan demikian perkawinan itu menimbulkan tanggung jawab33. Perkawinan merupakan pelajaran serta latihan praktis bagi manusia untuk memikul tanggung                                                            32  Humaidi Tatapagarsa, Hak  dan  Kewajiban Suami Isteri menurut Islam, (Jakarta: Klam Mulia, 2003), Cet. Ke-4, h. 22 33  Mahmud Syaltut, Islam Sebagai Agidah dan Syari’ah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h. 103 



 37jawab dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari tanggung jawab itu. Tanggung jawab dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya34. Sedangkan “Keluarga” yaitu: Sanak saudara, kaum kerabat, orang seisi rumah,dan anak isteri35. Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum dengan menimbulkan tugas hak dan kewajiban suami isteri, hak dan kewajiban suami terhadap isteri, dan kewajiban isteri  terhadap suami dalam berumah tangga36. “Kata hak” barasal dari bahasa arab JKLMK JNO yang artinya tetap dan wajib37. Hendi Suhendi menyebutkan didalam bukunya Fiqih Muamalah “Hak adalah kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya”38. Menurut Desy Anwar, “ Hak yaitu kekuasaan yang besar untuk menuntut sesuatu39. Sedangkan “kewajiban” yang berdasarkan dari bahasa arab asal katanya  PQO PRو LTURو, yang artinya pekerjaan wajib, yang perlu, mesti40. Kewajiban dari kata “wajib” yaitu sesuatu yang wajib diamalkan, dilakukan, keharusan41.                                                            34  Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,(Surabaya: Karya Abadi, 2001), Cet. Ke-1, h. 480 35Ibid, h. 230 36 Tihami, Sohari Sahrani ,Fikih Munakahat ( Kajian Fikih Lengkap ), (Jakata: Rajawali  Pres, 2009), h.153. 37Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-qur’an, 1973), cet. Ke-1, h. 106   38  Hendi Suhendi , Fiqih Muamalah,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 33 39  Desy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Karya Abadi Tama, 2001), cet. Ke-1, h. 164 40  Mahmud Yunus, Op. Cit, h. 492 41  Desy Anwar, Op. Cit,h. 592 



 38Hak dalam bahasa latin disebut ius,sementara dalam istilah belanda digunakan istilah recht. Dalam bahasa inggris digunakan istilah law untuk menunjuk makna hak 42.  Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa “hak” adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “kewajiban” adalah sesuatu perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan seseorang untuk memenuhi hak orang lain.  Dengan dilaksanakannya akad nikah antara calon suami dan calon isteri terikat dalam ikatan perkawinan yaitu hubungan suami isteri yang sah. Sebagai konsekuensi hukumnya terjadilah kewajiban dan hak masing-masing yaitu hak bersama suami isteri, hak isteri yang menjadi tanggung jawab suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri43.  Secara garis besar hak dan kewajiban bersama suami isteri dijelaskan sebagai berikut: a. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, saling setia, dan saling memberikan bantuan lahir batin. b. Suami isteri wajib memikul kewajiban dan menegakkan rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin. c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak,baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, dan masalah kecerdasan.                                                            42 C.S.T. Cancil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. VIII (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 119-120 43Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan 
U U Perkawinan,(Jakarta: Kencana,2006), h.159 



 39d. Suami Isteri berkewajiban menutup rapat apa saja yang terjadi dalam rumah tangganya e. Suami isteri wajib memelihara kehormatan masing-masing44. Hak ini sudah tercantum dalam Undang-undang perkawinan pasal 33 dan di dalam Kompikasi Hukum Islam diatur dalam pasal 77 ayat (2), selanjutnya (3), (4), dan (5), sebagai berikut: “Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya”. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam: a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi suatu dasar dari susunan masyarakat. b. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan pendidikan Agamanya d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya e. Suami isteri wajib menyimpan kerahasiaan rumah tangga dan rahasia masing-masing walaupun disaat terjadinya pertengkaran dan malah harus berlapang dada dalam menghadapi kesukaran dan kesulitan rumah tangga                                                            44  Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: Dimas, 1993), h. 98 



 40f. Suami isteri harus bekerja sama untuk menyelamatkan rumah tangga, sama-sama dapat menyesuaikan diri satu tekad dan satu tujuan, harus saling percaya mempercayai dan selalu bermusyawarah dalam merencanakan dan memutuskan sesuatunya, dan menimbulkan rasa saling harga menghargai baik dari segi perbuatan maupun dari segi keinginan dan kemauan masing-masing. g. Suami isteri harus menjadikan rumah tangga itu sebagai muara yang tenang dan pelabuhan yang damai, tempat istirahat yang menyenangkan dan mengembirakan.  h. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan kepada pengadilan Agama45. 7. Kewajiban dan Hak Isteri terhadap Suami Di antara kewajiban isteri terhadap suami adalah: a. Isteri wajib mematuhi, menjaga diri dan menjaga harta suaminya46. Ketaatan isteri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan isteri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunah jika merugikan suami. Termasuk juga yang harus ditaati isteri adalah apabila suami melarangnya bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak dari suami, disamping itu bagi isteri yang bekerja juga disyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus dengan kodratnya sebagai wanita.                                                            45  Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-6, h. 183-184 46  M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam,(Jakarta: Siraja, 2003), Cet. Ke-1, h. 162 



 41Diantara pemeliharaan terhadap diri suami adalah memelihara rahasia-rahasia suaminya. Dan jika tidak mengizinkan untuk masuk kedalam rumah kepada orang lain yang dibenci oleh suaminya. Dan diantara lain pemeliharaannya terhadap harta suami adalah tidak boros dalam membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan dan tidak mubazir, dan dibolehkan bagi isteri bersedekah dari harta suami isteri yang bekerja sama dalam memperoleh pahala dari Allah SWT. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-qur’an surat An-Nisa[4] ayat 34 
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�ִ☺�: ⌧v�Kִ" p?�@ .   Artinya: “Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka"(TQS. An-Nisaa [4]: 34)47 

 Ayat di atas menerangkan isteri wajib memelihara diri di belakang suami, selama suami bepergian, segala yang menjadi milik suami di pelihara dengan baik dan mendapatkannya sebagai tanggung jawab suami. b. Isteri mengatur rumah tangga, mengasuh, dan mendidik anak-anak. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 228: 
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 42Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.” (QS. Al- Baqarah [2]:228) 
 Ayat di atas Allah SWT menerangkan bahwa isteri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas fitrah dan alami laki-laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha diluar rumah. Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketentraman. Isteri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur  pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bisa mewujudkan lima tujuan syari’at Islam yaitu memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa dan harta. Walaupun sesungguhnya mencari nafkah itu merupakan tugas dan tanggung jawab suami. Sebagai mana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra :  ليه و سمل انه قال	ن معر ريض هللا عهنام عن النيب صىل هللا �و املراة را : " وعن ا  Artinya:  “Dari Ibnu ‘Umar, bahwa Nabi SAW bersabda: Seorang wanita atau isteri adalah pemimpin yang mengurus rumah tangga suaminya dan anak-anaknya dan dia dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan”48.                                                            48  M. Nasaruddin  Al-Bani, Ringkasan  Shahih  Mushab, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 610    )رواه البsاري و مسمل" ( ؤ p عهنم عية 	ىل بZت بعلها ووkه و يه مس



 43
 Sedangkan dalam Undang-undang perkawinan pasal 34 diatur secara garis besar pada ayat (2), dalam Kompilasi Hukum Islam diatur secara lebih perinci dalam pasal (83) dan (84), yaitu: a. Kewajiban utama bagi Isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam b. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya Pasal 84 yaitu: a. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagiamana yang dimaksud oleh pasal 38 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Selama Isteri sedang nusyuz kewajiban Suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya b. Kewajiban Suami tersebut ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz lagi c. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah. Dan Allah SWT berfirman yang menjelaskan bahwa para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada seorang isteri yaitu dalam Al-qur’an surat An-Nisa’[4] ayat 34: 
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U@4S�⌧KT�� ���� 
���[��%�4&��� .    Artinya: ‘Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Allah telah melebihkan sebagian dari mereka(laki-laki)atas harus sebagian yang lain(wanita)dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.(QTS. An-Nisa[4]: 34)49  Selain dari pada itu, Agama Islam mengajarkan terkait dengan tatakrama seorang isteri yang merupakan kewajiban seorang isteri pula,diantara tatakrama yang diajarkan adalah sebagai berikut:  1. Hendaklah seorang isteri itu tetap  diam dalamrumahnya, tidak banyak bicara, sedikit berbicara dan berkunjung kerumah tetangganya,kecuali dalam keadaan yang mengharuskannya itu 2. Menjaga kehormatan suami, ketika suami pergi dan mendukung dan mendorong pekerjaan baik suaminya. Tidak berniat mengkhianati suami dan harta suami 3. Tidak keluar rumah selain atas persetujuan suaminya. Jika atas persetujuan dari suaminya hendaknya keluar dengan tidak berhias, mencari jalan yang sepi dan tidak di tempat yang ramai. 4. Senantiasa memperbaiki keadaan dirinya 5. Senantiasa merasa cikup dengan pemberian suaminya atas rizki yang dikaruniakan Allah 6. Hendaknya seorang isteri mendahulukan hak suami daripada dirinya sendiri dan kerabatnya                                                            49  Departemen Agama, OP. Cit, h. 84 



 457. Senantiasa berhias diri untuk suami dan bermesraan hanya dengan suami dalam segala kesempatan apabila suaminya memintanya 8. Tidak mengungkit-ngungkit kesalahan suami 9. Isteri tidak membangga-banggakan kecantikannya dihadapan suami, dan juga tidak melecehkan keburukan suaminya 10. Isteri hendaknya selalu berbuat baik dan menahan diri ketika suaminya pergi 11. Ketika suaminya meninggal,si isteri tidak berkabung melebihi empat bulan sepuluh hari, dan selama itu ia harus menjauhi dari bau farfum yang wangi dan berhias 12. Melaksanakan segala pelayanan kepada suaminya dalam rumah tangga menurut kemampuannya50.   Selanjutnya kewajiban suami yang menjadi hak isteri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) dan hak bukan kebendaan (rohani). Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami isteri. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut: a. Mahar Secara bahasa Shadaq atau mahar berasal dari kata “Shidqu” yang berarti kesungguhan dan kebenaran. Karena seorang laki-laki merasa benar-benar ingin menikahi seorang wanita yang diinginkannya. Mahar atau mas kawin adalah suatu pemberian yang wajib bagi                                                            50 Al-Ghazali, Op.Cit, h. 163-164  



 46seorang laki-laki terhadap perempuan yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan laki-laki dan perempuan itu untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Didalam Al-qur’an surat An-Nisa’[4] ayat 4 Allah SWT menjelaskan : 
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w�yt☺M�֠���� �7�@&/�d .     Artinya: ”Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”. (QS.An-Nisa’[4]:4)51  Mahar merupakan hak mutlak perempuan demikian pendapat sebagian besar ulama, maka tidak boleh bagi suami untuk menunda- nundanya jika diminta oleh isteri, ataupun tidak boleh bagi suami untuk meminta kembali mahar itu yang  telah diberikan kepada isteri, tetapi apabila isteri mengalah dan tidak menuntut apaun dari mahar itu atau direlakan oleh isteri, maka tidak mengapa suami mengambilnya. Menurut Imam Syafi’i menjelaskan bahwa mahar bukanlah syarat sah nikah., karena menikah tanpa mahar sah. Mahar hanya merupakan perjanjian tambahan dalam pernikahan. Surat An-Nisa’ ayat 4 di atas menjelaskan mahar hanya sebagai pemberian untuk mempererat tali keluarga antara kedua belah pihak. b. Nafkah Nafkah secara bahasa berarti belanja atau kebutuhan pokok. Yaitu kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang                                                            51  Departemen Agama, OP. Cit, h. 77 



 47membutuhkannya52. Sedangkan menurut Abu Malik Kamal ia menjelaskan dalam bukunya Sahih Fiqih Sunnah bahwa: yang dimaksud dengan nafkah adalah hak isteri dan anak-anaknya untuk mendapatkan makan, pakaian, tempat tinggal dan segalanya 53. Dalam Fiqih Sunnah, “Nafkah” adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, meskipun isteri itu orang kaya 54. Selain dari pada defenisi di atas, Fuqaha’ sependapat bahwa di antara hak isteri atas suami adalah nafkah hidup dan pakaian55. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah:233 yang berbunyi:  Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman: 
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}&K/T ;<�� �ִ[ִ�� .     Artinya:  “Dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf tidak diberatkan sesuai dengan kemampuanya”(QS. Al-Baqarah:233)56  Dari definisi di atas diambil kesimpulan bahwa nafkah adalah ”mengeluarkan kebutuhan hidup berumah tangga yang wajib                                                            52  Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974),Cet. Ke-1, h. 127 53  Abu Malik Kamal bin As-Syayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah, Penerjemah: Abu Hasan Al-Atsari, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia,2006) Jilid 4, h. 269  54  Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, (Jeddah: Maktabah Al-Khidmat al-Hadisah, t.th.), h. 290  55 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (analisa Fiqih Para Mujtahis), ( Jakarta : Putaka Amani, 2002), h.518 56  Departemen Agama RI, OP. Cit.  h. 37 



 48dilaksanakan oleh suami kepada orang yang wajib dibelanjainya”. Padahal pemberian nafkah tersebut hendaklah diperhatikan bahwa jumlah nafkah itu mencukupi keperluan isteri dan anak yang disesuaikan dengan keadaan kemampuan suami, baik yang berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan. Sebaiknya kadar nafkah itu disesuaikan pada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan. Selain dari pada itu, berdasarkan riwayat hadis sahih dari Nabi SAW yang berbunyi: Xوف                                        و Z[\]T ^_` Uab و ^_c رز ^_  Artinya: “Dan bagi mereka (isteri-isteri) atas kamu tanggungan   rezeki (nafkah) dan pakaian mereka dengan cara yang baik”57. 
 Dan sabdanya Nabi SAW kepada Hindun yang berbunyi:                                                وفZ[\]T كgXوو hijkO Ll يnR Artinya: ”Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu  dengan cara yang baik”. (HR. Bukhari dan Nas’i)  Seorang isteri tidak harus memberi nafkah terhadap dirinya sendiri meskipun ia kaya, melainkan suami yang harus memberikannya nafkah karena ia adalah pemimpin dalam keluarga (kepala rumah tangga) yang bertanggung jawab mengenai isterinya. Agama mewajibkan suami membelanjai isterinya, sebab dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat                                                            57 Ibnu Rusyd, OP.Cit, h. 518  



 49semata-mata kepada suaminya dan bertahan sebagai miliknya. Karena suami berhak menikmatinya secara terus menerus58.  Konsekuensi dari penerimaan hak isteri tersebut adalah isteri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Isteri berhak menerima nafkah selama masih dalam ikatan perkawinan dan isteri tidak durhaka atau karena hal-hal lain yang menyebabkan isteri terhalangi untuk menerima nafkah. Hal ini sejalan dengan kaedah ”Setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya”59. Ulama Fikih juga menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga ia berhak menerima belanja yaitu: 1) Ikatan perkawinannya sah 2) Menyerahkan dirinya kepada suaminya 3) Suaminya dapat menikmatinya 4) Tidak menolak apabila diajak ketempat yang dikehendaki oleh suaminya, kecuali suami bermaksud merugikan isteri dengan membawanya pindah atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya 60. Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi,maka tidak wajib bagi suami memberi nafkah karena jika ikatan perkawinan tidak  sah atau batal, maka pasangan suami isteri harus diceraikan untuk mencegah timbul perzinahan. Begitu pula isteri yang tidak mau                                                            58  Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah. Terj.(Bandung: PT. Al-Ma’rifah, 1986), jilid 7, h. 74 59  Sayyid Sabiq, Op. Cit. h.80 60Ibid, h. 81 



 50menyerahkan dirinya kepada suaminya, maka dalam keadaan seperti ini tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri, karena yang dimaksud sebagai dasar permintaan belanja yang tidak terwujud. Terkait dengan berhubungan nafkah ini, menurut Imam malik bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul,sedang isteri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa61. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa, suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila isteri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan isteri belum, maka dalam hal ini Syafi’i mempunyai dua pendapat, pertama sama dengan pendapat Malik. Dan kedua, isteri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya62.   Terhadap besar kecilnya ukuran nafkah, menurut imam malik dan Abu Hanifah, nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara’, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami isteri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan. Berbeda dengan menurut imam Syafi’i yang mengatakan bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua mud, dan atas orang yang sedang satu setengah mud dan orang miskin satu mud (1,5 kg)63.                                                             61 Inbu Rusyd, Op.cit, h. 519 
62 Ibid 
63 Ibid  



 51Dalam hal nafkah menurut fuqaha’ sependapat bahwa nafkah tersebut untuk isteri yang merdeka dan tidak nusuz atau pembangkang.namun terhadap isteri yang membangkang dan hamba perempuan, maka fuqaha’ masih berbeda pendapat. Sedangkan Jumhur fuqaha’ berpendapat bahwa isteri yang nisuz atau pembangkang tidak berhak memperoleh nafkah. Tetapi ada sebagian fuqaha’ yang berpendapat isteri yang membangkang juga berhak menerima64.   c. Diperlakukan dengan adil apabila suami berpoligami Perlakuan adil yang dimaksud disini mencangkup seluruh aspek rumah tangga, seperti nafkah hidup, rumah, pakaian, dan sebagaian hari atau giliran malam masing-masing isteri. Adapun adil dalam hal cinta dan kasih sayang akan sangat sukar dilaksanakan oleh manusia, walaupun demikian janganlah hendaknya kerena kecintaan kepada isteri yang satu menyebabkan isteri yang lain terlantar atau terkatung-katung hidupnya65. Dalam hal ini Allah SWT menjelaskan dalam surat An- Nisa’ ayat 129 
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�(����ִ��☺&���⌧1    Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”.(QS. An-Nisa’: 129)  
 d. Diperlakukan dengan baik, berlemah lembut, dan bermesraan Kebutuhan isteri terhadap suami tidak hanya sekedar kebutuhan materi yang sebatas pada nafkah, pakaian dan sebagainya, melainkan ia memiliki kebutuhan batin untuk diperlukan secara lemah lembut dan penuh kemesraan, disenangkan hatinya dan dihibur. Hal ini merupakan kesempurnaan pergaulan secara ma’ruf, karena umumnya wanita itu mudah tersinggung dan patah hati. Seorang isteri berhak mendapat perlakuan yang baik dan santun dari suaminya. Isteri adalah pengurus rumah tangga dan memeliharanya, mengurus anak-anak dan sebagai pendamping suami.Karena itu suami (pendamping) harus menggauli isteri dengan baik dan penuh kasih sayang66. Hal ini Allah SWT telah menjelaskan yang terdapat dalam QS. An-Nisa:19 yang berbunyi: 
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@	z�5ִ� @	z5��]G HiD=     Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena                                                            66 Dedi Junaedi, Keluarga Sakinah,(Jakarta:Akapres, 2007), h. 116  



 53mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”67.  Ayat di atas mengisyaratkan keharusan menghormati isteri, memperlakukannya dengan wajar dan bergaul bersamanya dengan baik serta bersikap menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan darinya atau bersabar dalam menghadapinya. Selain dari pada itu, dalam menghormati isteri dan memperlakukan dengan baik dan santun merupakan bukti kesempurnaan akhlak dan kemanusiaan orang yang beriman, yaitu bersikap santun dan santun dan halus kepada isteri sehingga ia merasa aman tentram dan bahagia dan karenanya membuat kita merasa damai dan sejahtera68. Tentang hal ini Rasulullah SAW bersabda:        o]ھLT q_jrXوا LM]R q_taKا LuL\Oا ^itlv\Xا w\bا                        Artinya: “Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang 
paling baik akhlaknya, dan yang paling lemah lembut 
terhadap isterinya”  e. Suami Mendatangi Isterinya Ibnu Hazm berkata: Suami wajib mengauli isterinya paling kurang satu kali dalam sebulan jika mampu. Kalau tidak berarti ia durhaka kepada Allah. Kebanyakan Ulama sependapat dengan Ibnu Hazm walaupun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan ketentuan waktu. Seperti Imam Ahmad menetapkan bahwa minimalnya adalah empat bulan sekali. Akan tetapi Imam Syafi’i mengatakan bahwa mengauli isteri bukanlah kewajiban suami, kerena                                                            67Departemen Agama,Op.Cit, h, 64   68 Dedi Junaedi, Op,Cit, h. 118 



 54menggauli isteri itu adalah hak suami, jadi ia tidak wajib untuk menggunakan haknya sebagai mana hak-hak  yang lain. Disamping itu, Islam juga menetapkan rambu-rambu yang harus diperhatikan ketika suami mendatangi isterinya, seperti tidak boleh menggauli isteri ketika sedang haid69. f. Memelihara Kehormatan Seorang suami harus mengetahui harkat isterinya dan memelihara kemuliaan, maka suami tidak boleh menyakiti isterinya dengan cacian atau liar. Dan tidak boleh membeberkan rahasia hubungan diantara mereka kepada orang lain. Tidak boleh melecehkan keluarganya, dan tidak boleh memata-matai dan mencari kesalahannya. Diantara hak suami adalah untuk cemburu, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan, dan suami juga tidak boleh membicarakan masalah hubungan ranjang dengan isterinya kepada orang lain, apalagi bersenggama ditempat terbuka70. 8. Hak dan Kewajiban Suami terhadap Isteri Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari isteri setelah adanya akad yang sah, ini merupakan kewajiban isteri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga. Dalam Islam taat kepada suami, isteri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya,ialah melaksanakan tugas-                                                           69 Ibid, h. 119 70Ibid, h. 21 



 55tugas kerumah tanggaan dirumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya71. Sampai sekarang keluarga tetap merupakan kesatuan unit masyarakat terkecil, anggota-anggota keluarga itu hidup dan bekerja sama dalam kelompok yang membentuk rumah tangga yang didalamnya terjaring suatu cara hidup72. Dalam sebuah rumah tangga diperlukan pemimpin, dan dalam pandangan Al-qur’an yang wajar memimpin adalah pihak bapak73. Adapun kewajiban suami terhadap isteri adalah sebuah tanggung jawab. Adapun tanggung jawab yang mesti dipikul oleh laki-laki, dasarnya ialah ayat Al-Qur’an yang mengatakan dalam surat An-Nisa [ 4 ] ayat 34, 
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���[��%�4&��� .     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” (TQS. An-Nisa [4] : 34)74. 

                                                            71  Humaidi Tatapangrasa, Op. Cit, h. 22 72 Kaelany. HD, Islam dan Aspek- aspek  Kemasyarakatan, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), Cet I, h. 129- 130. 73  Hasbi Indra, dkk, Potret Wanita Sholehah, (Jakarta: Pena madani, 2004), h. 102 74 Departemen Agama RI,Op. Cit. h. 84 



 56   Para suami ditugaskan oleh Allah untuk memimpin, menjaga dan mendidik isteri dan keluarganya, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan rumah tangga dalam masyarakat sesuai dengan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Para suami diberi kelebihan oleh Allah dengan memiliki sifat memimpin dan kemampuan memberikan pengayoman kepada isteri dan keluarganya, serta sifat tegar dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, sehingga tidak mudah hanyut dikuasai oleh emosi. Oleh karena itu suami ditetapkan oleh Allah sebagai pemimpin dalam rumah tangga75. Dengan demikian suami wajib memberi pendidikan serta nasehat terhadap isteri. Memberi pendidikan merupakan kewajiban suami dalam hal ini tidak bertentangan dengan Islam yang mana Islam menganjurkan untuk menberi pendidikan agama. Sebaliknya pendidikan suami kepada isteri yang tidak mempunyai pendidikan agama, sebaliknya kalau suami yang tidak tahu maka isterilah yang mengajar atau yang mengingatkan76. Selain daripada itu, kewajiban suami terhadap isteri juga memberi nafkah zahir, sesuai dengan syari’at Islam. Yang mana setelah  terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Kewajiban suami disebabkan perkawinan. Dalam memberi nafkah zahir, suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang taat, baik makanan, pakaian ,maupun tempat tinggal, pekakas rumah dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami.                                                            75 Muhammad Thalib, Ensiklopedi Keluarga Sakinah: Membina Mental Keluarga 
Sakinah, (Yogyakarta: Pro.Umedia, 2000), h. 23 76 Ibid 



 57Dari Ibnu Ash, Rasulullah SAW bersabda:  ِءZْ\َXِْLT |َjbَ َتUُْMَO ْ̂ lَ �َiْ�ُِO اَْن L\َ�َِْداُوُد ( ا UُْTََرَواهُ ا oُiْNِ�َ �ُOْgِKَ    .Artinya: ”Sudah dianggap berdosa jika seorang suami tidak memperdulikan belanja isteri atau keluarga”. (HR. Abu Daud)77  Hadis di atas menjelaskan bahwa jika suami tidak memperdulikan belanja isteri dan keluarganya,maka dianggap ia berdosa.  Demikianlah diantara hak dan kewajiban antara suami isteri, hak dan kewajiban ini berfungsi sebagai wujud pembagian tugas antara domestik rumah tangga dan diluar rumah, demi tercapai maksud dan tujuan pernikahan tersebut yaitu sakinah, mawaddag, dan warohmah   )َوZُiْ�َهُ 
B. Bentuk-bentuk Rahasia Rumah Tangga yang Wajib untuk Dijaga oleh 

Pasangan Suami Isteri dalam Berumah Tangga Rahasia adalah perkara tersembunyi yang terjadi diantara diri kita dengan orang lain. Menjaga rahasia adalah dengan tidak menyebarkannya atau bahkan sekedar menampakkannya. Menjaga rahasia hukum asalnya adalah wajib karena rahasia termasuk janji yang harus ditunaikan78. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Isra’ ayat 34, yang berbunyi : 
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	<4C9R/� HI=                                                               77 Abu Daud,Sunan  Abu  Daud, Juz.2 (Beirut : Dar kitab al-Arabi.tt) hal. 59 78 Abu Umar Al-Bankawy, Adab dan Akhlak Menjaga Rahasia, (Salafi.or.id,2012)  



 58Artinya: “Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu akan ditanyakan”79.  Ayat di atas menjelaskan bahwa sebuah perkataan yang diminta untuk dirahasiakan merupakan sebuah janji. Dan janji akan dipertanyakan pertanggungjawabannya  Selain daripada itu, rahasia adalah Sesuatu yang sengaja disembunyikan agar tidak diketahui  orang lain80. Dari pengertian rahasia tersebut, maka sesungguhnya suami isteri wajib dan harus menjaga segala rahasia yang terdapat di dalam rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Menjaga rahasia adalah bagian dari cara menjalin keharmonisan dan keutuhan hubungan antara suami isteri81. Pasangan suami isteri diibaratkan seperti pakaian  yang dapat menutupi dan menyelimuti sesuatu yang lain diantara keduanya. Hal ini Allah SWT menjelaskan di dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah [2] ayat 187: 
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�`�/��� w��[g� A�    Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”82.  Ayat di atas telah menjelaskan bahwa pasangan suami isteri ibaratkan seperti pakaian dan selimut yang saling menutupi, menutupi apa-apa yang terjadi diantara keduanya maupun segala apa yang terjadi didalam kehidupan rumah tangganya, baik masalah rahasia kusus,hubungan badan, percekcokan,                                                            79 Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 227 80 Ilham Abdullah, Kado Buat Mempelai, (Menbentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, 
Warahmah), (Yogyakarta: Absolut, 2003), h. 410 81 A. Mudjab Mahalli, Kado Pernikahan untuk Pasangan Muda”Menikahlah,Engkau 
Menjadi Kaya”, (Brajan-Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005),Cet. Ke-7, h. 286 82 Departemen  Agama RI, Op. Cit. h. 22 



 59maupun yang lain, tidak selayaknya diceritakan, cukup hanya mereka (suami isteri) yang mengetahuinya. Para wanita senang berbagi cerita tentang pernikahan. Mereka saling bertukar kisah dengan sesama wanita perihal suami. Baik itu pengalaman lucu, sedih,dan senang. Hal itu dilakukan wanita untuk sekedar berbincang atau meminta saran kepada teman-temannya. Akan tetapi yang perlu diketahui bahwa semua isi rumah maupun isi dapur rumah tangga adalah merupakan rahasia yang perlu dijaga83. Segala sikap negatif antara suami isteri, munculnya ketidak puasan, celaan, umpatan, dan perilaku buruk lain yang tidak terkendali,semua itu adalah rahasia yang tidak selayaknya didengar dan diketahui oleh siapapun, kecuali suami isteri. Seharusnya diselesaikan dengan pikiran jernih dan sikap yang bijak, serta rahasia tersebut benar-benar terjaga84.  Apabila pasangan suami isteri gagal menyelesaikan masalahnya, maka tidak dilarang meminta orang lain ikut menyelesaikannya dengan sedikit membeberkan rahasia, sebatas hal-hal yang mungkin. Atau menyampaikannya kepada seseorang yang dapat dipercaya serta memahami masalah dan dapat menjaga rahasia untuk ikut serta menyelesaikannya. Selain kepada orang yang dapat memegang rahasia, sama sekali tidak dibenarkan meminta penyelesaiannya. Sebab hal itu hanya akan membuat parahnya luka hati dan mengoyak tirai rumah tangganya85.                                                             83 Lifestyle.okezone.com,Viesta Frizona, okezone, Famly, Rahasia Rumah Tangga Wajib 
di jaga isteri,(tt.2015)   84 A. Mudjab Mahalli, Op.Cit, h. 285 85 Ibid 



 60Didalam berumah tangga ada beberapa bentuk Rahasia yang perlu diketahui dan wajib di jaga oleh suami isteri adalah86: 1. Rahasia yang bersifat Khusus Rahasia yang bersifat khusus yaitu rahasia masalah pribadi yang diminta secara khusus oleh suami atau isteri kepada pasangannya supaya dirahasiakan. Dicontohkan misalnya pasangan mempunyai kebiasaan khusus sehingga malu kalau diketahui oleh orang lain, sehingga pasangan meminta agar hal tersebut dirahasiakan. Dalam hal ini berdasarkan Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:  َت�َُ�ُل ِ��ْ�َ�ِد�ِث ُ�م� اْ�َ َث ا�ر� ِ &�% $ #��" و �م إَِذا َ�د� 87َ,ِ+َ% أََ(�َ�) َ'�َل َرُ وُل $�  Artinya: Rasulullah Saw bersabda, “Jika seseorang memberitahukan (sesuatu), lalu dia beralih maka itu adalah amanah” (HR. Abu Dawud).    Maksud dari hadis tersebut adalah jika seseorang memberitahukan sesuatu, lalu ia beralih dengan tidak menceritakan kembali kepada orang lain, maka yang bisa menyimpan rahasia yang diberitahukan merupakan orang yang amanah bisa dipercaya.    Selanjutnya menurut Vessy Frizona,okezone dalam sebuah bukunya terkait rahasia rumah tangga yang wajib dijaga isteri ini contohnya dalam rahasia hubungan seks antara suami isteri. Ini adalah topik yang paling mengganggu pria. Mereka tidak suka kualitas seksnya menjadi perbincangan. Apalagi kalu dia tau isterinya bercerita sangat                                                            86 Ibid 87 Abu Daud, Juz. 4, hal. 418.  



 61mendetail perihal proses keintiman mereka di ranjang88. Selain dari pada itu, yang menjadi sebuah rahasia khusus dalam rumah tangga adalah  ketakutan pasangan terhadap hal-hal, misalnya pasangan takut hantu, kecoa, katak dan lain sebagainya, maka jangan diceritakan kepada orang lain, dikarenakan bila dikasih tau maka pasangan akan marah dan merasa dianggap pengecut89. Contoh lain yang termasuk menjadi rahasia yang wajib dijaga adalah kebiasaan buruk pasangan, misalnya kebiasaan buruk suami meletakkan kaos kaki sembarangan mungkin sudah terlalu menjengkelkan. Wajar isteri sudah ingin menumpahkan kekesalan ini kepada temannya. Akan tetapi sebaiknya di tahan sendiri dan jangan menceritakannya kepada siapapun. Sebab sama artinya membuat citra negatif tentang pasangannya90. Dicontohkan pula pada rahasia terkait dengan gaji kecil pasangan. Budaya mengajarkan kalau suami harus mampu membiayai hidup keluarganya. Jadi jika gaji suami kecil atau suami tidak mendapat promosi jabatan, maka hal ini jangan dikatakan kepada orang-orang, sebab ini bagi seorang laki-laki (suami) merupakan penghinaan91. Begitu juga apabila pasangan tidak memiliki kemampuan dalam memperbaiki kerusakan-kerusakan sepele di rumah, misalnya mengganti pintu rusak atau memperbaikin kran bocor dan lainya, maka lebih baik diam jangan beritau siap-siapa 92.       2. Rahasia yang berhubung dengan kehormatan                                                            88 Lifestyle.okezone.com,Viesta Frizona,okezone,Famly, Op,Cit. 89 Ibid 90 Ibid 91 Ibid 92 Ibid 



 62Seorang muslim yang baik seharusnya saling menjaga kehormatan dan martabat pasangannya93. Manusia didunia ini tidak ada yang sempurna, begitupula tidak ada satupun pasangan sempurna kecuali yang mereka berumah tangga atas landasan iman, dengan bahtera ketaqwaan menuju jalan kebahagiaan yang diridhoi-Nya. Artinya kebahagiaan sebuah rumah tangga tidak ditentukan dari seberapa besar kelebihan yang dimiliki dan seberapa kecil kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Lebih-lebih jika di ukur dari kondisi fisik pasangan, namun seberapa berkualitas iman yang bersarang di dada dan seberapa berkualitas ketakwaan serta akhlak suami dalam kehidupan sehari-hari94. Kadang kala sebagian besar orang lupa akan hal ini. Maka tidak sedikit orang yang dengan mudah menceritakan kekurangan-kekurangan pasangannya kepada orang lain, karena tidak disadari, perbuatan tercela seperti itu berlanjut menjadi kebiasaan. Hal ini tidak saja terjadi di zaman sekarang, kondisi menceritakan kekurangan pasangan ke orang lain ini sudah ada sejak manusia ada, termasuk di zaman Rasulullah SAW95.  Dalam sebuah hadis Al-Lu’lu’ Wal Marjan pada hadis ke 1590 yang dinukil dari kitab Shahih Imam Bukhari pada kitab Nikah Bab Mempergauli isteri dengan baik, disebutkan perihal perkumpulan sekelompok isteri yang telah bersepakat membicarakan keadaan pasangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, Ia bercerita, “Pada                                                            93 M.Hidayatullah.com, Jendela Keluarga “Pentingnya Menjaga Martabat dan 
Kehormatan Suami”.  94 Ibid 95 Ibid 



 63suatu hari sedang berkumpul sebelas orang wanita. Mereka sedang duduk-duduk santai. Mereka saling sepakat dan berjanji untuk mengungkap keadaan suami mereka”96. Hadis tersebut memberikan panduan idealnya dalam sebuah rumah tangga mengutamakan prinsip saling menjaga dan mengharumkan pasangan. Sangat menyedihkan jika pasangan suami isteri antara satu dengan yang lainnya saling menjelekkan97.  Tidak perlu membesar-besarkan hal-hal yang terjadi, baik itu kesalahan pasangan. Sebab tidak ada pasangan yang memiliki kesempurnaan. Kalau pun harus bercerita kepada orang, maka ceritakanlah kebaikan-kebaikannya agar yang mendengar terinspirasi dan tergugah sehingga ketika ia pulang ia bisa memperbaiki diri bagaimana berinteraksi dengan pasangannya, sehingga pasangannya dapat memperbaiki dirinya pula98. Hal ini berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra Nabi SAW bersabda:   لLc q]� و �i]� هللا |]� ��tXا ^� �t� ة  ر�� هللاZOZھ �Tا ^� : ^� �ju ^l و Zb ^l �TZb �t�   ZaO ^lب UOم اZb ^l �T Zb ^l vl �lLiMXب ا�ju LiugX هللا Za[l |]� ZaO ة  هللاZRوا� LiugXا �� �i]� ) q]al رواه(   Artinya: “Dari Abu Hurairah ra dari Nabu SAW, beliau bersabda: “ Barang siapa melepaskan seorang mukmin dari kesusahan hidup dunia, niscaya allah akan melepaskan darinya kesusahan di hari kiamat, barang siapa memudahkan urusan mukmin yang sulit niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hamba, selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya.” (HR. Muslim) 99                                                            96 Ibid 97 Ibid  98 Ibid 99 Ibid 



 64 Hadis tersebut memberi bekal kepada kita agar bersama pasangan suami isteri, harus lebih menutup aib dan menjaga kehormatan mereka. Kehormatan diantaranya termasuk aurat, aib, dan kelemahan seseorang (pasangan). Dalam hal ini banyak permasalahan dapat terjadi akibat dari pasangan gagal menjaga kehormatan dirinya seperti diantaranya masalah isteri atau suami berlaku curang atau tidak jujur terhadap pasangannya,pasangan mencari hiburan diluar rumah, pasangan menduakan suami atau isteri, dan pasangan menceritakan rahasia rumah tangganya kepada orang lain, pasangan pecandu narkoba, pasangan berasal dari keluarga tidak baik, pasangan terpihaka dari tempat kerjanya  dan lain sebagainya.  Dalam hal ini Allah Swt menjelaskan dalam Al-qur’an surah An-Nisa’[4]:34 yang berbunyi sebagai berikut: 
ScMִ���Mlm����
 qcM/E�	M�֠ 

scM�S�KMִ" t�&u/
��Z� �ִ☺�: 
⌧v�Kִ" p?�@ .    Artinya:  “Adapun wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka”100.   3. Rahasia yang berhubung dengan keselamatan Rahasia yang berhubung dengan keselamatan yaitu rahasia yang dapat membahayakan keselamatan pasangan, seperti ketika ada orang yang memusuhi pasangan kita, berkhianat, jahat dan hendak menganiayanya. Musuh itu mungkin menyamar dengan meminta dari pada kita dengan                                                            100 Alqur’an Terjemah, Op.Cit, h. 66 



 65segala upaya, perkataan dan sebagainya. Dalam keadaan ini maka sebagai pasangan harus cerdik dan bijaksana. Apabila salah memberikan perkataan kepada musuh sesungguhnya akan mengundang bahaya karena sejarah ada pada kisah isteri Sam’un Al-Ghazali yang membuka rahasia kekuatan suaminya kepada pihak musuh hingga menyebabkan nyawa suaminya terancam. Oleh karena itu janganlah terlalu jujur atau menyampaikan segala perkataan sehingga membuka rahasia keselamatan pasangan. Dalam hal ini pasangan diminta untuk merahasiakan dan menyembunyikan keberadaan pasangan demi keselamatannya, dan tidak boleh menceritakan atau menyampaikan keberadaannya kepada orang yang membencinya atau tidak menyukainya.     Larangan dalam menjaga kerahasiaan ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad:  َهِ  َرُسولُ  قَالى اللهُ  َصلمَ  َعَلْيهِ  اللرواه احمد( ِضَرار َوَال  َضَررَ  َال  َوَسل(  Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”(HR. Ahmad)101. 
 

 4. Rahasia yang berhubung dengan harta benda Rahasia yang berhubung dengan harta benda yaitu harta dan keuangan pasangan juga adalah rahasia yang wajib dijaga dan dipertahankan oleh isteri. Dalam hal ini  isteri yang paling utama yang berfungsi sebagai pengurus rumah tangga tentulah orang yang paling berperan dalam menjaga rahasia rumah tangga yang dibina. Contohnya tidak menceritakan berapa banyak perhiasan maupun uang yang dimiliki,                                                            101  Ahmad, Musnad Ahmad, Juz.5. (Muassasah Risalah. 1999) hal.55  



 66dan merahasiakan apa-apa saja yang sudah dimiliki dalam berumah tangga terhadap orang lain. Dalam hal ini  Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra :  ََرَة، قَالuِْيبْ ُهَرà َعْن : َbَلَْيِه َوَسمل	ُهللا  bَصىل xَِذا : قَاَل َرُسو َال cٌة اàَِّساِء ٕاْمَر Xَدا ِغْبَت َعْهنَا َحِفَظْتَك ِىفْ نَْفِسهَا َ~ْريُ ال cَطا َعْتَك، َواà َمْرَهتَاà َذا cتََك، َوا �َْهيَا َرسَ cنََظْرَت ا َKِررواه ابو( َوَما�?( Artinya: “Dari Abu Hirairah ra. Berkata: bersabada Rasulullah SAW:” Sebaik-baik wanita adalah isteri yang jika kamu melihatnya maka ia menyenangkanmu, jika kamu memerintahkannya maka ia mentaatimu,jika kamu tidak ada maka ia menjaga dirinya dan hartamu”. (HR. Abu Bakar )102 
 Dalam konteks ini, rumah tangga dan segala isinya adalah dikatakan “harta” dan benteng rahasia keluarga adalah menjadi tanggung jawab suami isteri menjaganya dengan sebaik-baiknya.  5. Rahasia yang berhubung dengan tempat tidur Termasuk perkara yang harus dijaga kerahasiaannya adalah  rahasia rumah tangga. Hendaknya seorang suami menjaga rahasia keluarganya dengan tidak menceritakan hubungan pasutrinya kepada orang lain, demikian juga isteri, hendaknya dia tidak menceritakan kepada orang lain bahwa semalam dia dan suaminya telah melakukan perkara demikian dan demikian, yakni menceritakan hubungan ranjangnya kepada orang lain103. Inilah rahasia yang paling utama dan benteng rahasia rumah tangga,                                                            102 Abu  Bakar  Al- Bazzar,  Musnad  Al- Bazzar, Juz.2 (Maktabah Syamilah), h.442.  103 Abu Umar Al-Bankawy,Op.Cit, (Salafi.or.id,2012) 



 67dimana rahasia yang berkaitan dengan hubungan kelamin suami isteri hendaklah disembunyikan dan hanya menjadi rahasia antara pasangan. Hubungan intim antara suami isteri adalah suatu peristiwa yang sangat sakral, sehingga tidak pada tempatnya bagi suami atau isteri untuk membocorkan masalah yang sangat pribadi ini kepada umum. Orang yang membuka rahasia keluarganya berhubungan dengan aktifitas seksualnya tersebut adalah orang yang paling buruk akhlaknya serta paling buruk pula kedudukannya disisi Allah SWT kelak pada hari kiamat.   Dijelaskan dari Abu Said Al-Khudri ra berdasarkan bahwa Rasulullah saw bersabda:  َbَلَْيِه َوَسمل	يَُقْوُل قَاَل َرُسْوُل ِهللا َصَىل ِهللا  bْدِريsُِْيبْ َسِعْيٍد الà ِمْن : َعْن bن cا  ًpَ ِ النbاِس ِعْنَد ِهللا َمْزنِ لَْيِه ُمثà bَرشّ cتِِه َوتُْفِىض اàَىل اْمَر cَل يُْفِىض اEُ bيَْوَم الِْق�َاَمِة الر َها bُْرشُ ِرسXَرواه مسمل" (ي( Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudriy, diaberkata: Rasulullah Shallallâhu ‘alaihi Wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di hari kiamat, adalah seorang laki-laki (suami) yang bercampur dengan isterinya, kemudian membeberkan rahasia (isteri)-nya tersebut.” (HR. Muslim)104 
 Dalil di atas menunjukkan larangan bagi suami menyebarluaskan berbagai kejadian yang terjadi antara dirinya dengan isterinya, misalnya membeberkan masalah yang berkenaan dengan hubungan badan, maupun ucapan dan tingkah laku isterinya. Jika sekedar menyebutkan hubungan badan bukan untuk suatu yang diperlukan, maka menyebutkannya itu                                                            104 Imam Muslim, Sholeh Muslim, (Beirut: Al-Maktabah  Al-‘ashriyyah, 2005), h. 525 



 68dimakruhkan, karena yang demikian itu bertolak belakang dengan kepribadian yang baik. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi:  َbَلَْيِه َوَسمل	َوالَْيْوِم ا̀�ِخِر فَلَْيُقْل ( قَاَل َرُسْوُل ِهللا َصَىل ُهللا  xِ?ِ َمْن َاكَن يُْؤِمُن ا àْو ِلَيْصُمْت   Artinya: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan yang baik atau diam.”(HR. Bukhari)105  )رواه البsاري(َ~ْريً
 Dalam rahasia tempat tidur ini seperti merahasiakan berapa kali pasangan dalam melakukan hubungan intim, dan bagaimana cara mendatangi isteri ketika akan melakukan hubungan, dan lain sebagainya. Hal ini tidak boleh diumbar kepada orang lain. Perkara hal ini adalah perkara yang haram, dan pelakunya akan mendapatkan seburuk-buruknya kedudukan di sisi Allah swt kelak sesuai dengan penjelasan hadis di atas. Bahkan wajib bagi pasangan suami isteri untuk menutupi rahasia mereka. Bukan hanya masalah ranjang saja, tapi juga permasalahan rumah tangga lainnya.      6. Rahasia yang berhubung dengan nafkah Dalam hal ini suami wajib hukumnya memberi nafkah atau perbelanjaan untuk isteri dan anak-anaknya. Pemberiannya ini adalah sesuai dengan batas kemampuan sang suami dalam menghidupi isteri dan anak-anaknya, dan pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangganya baik sandang, pangan, dan papan.                                                              105 Bukhari.Op.Cit, Juz,5,  h. 2376.  



 69Dalam hal ini temasuk penghasilan suami perbulannya merupakan rahasia. Sebesar atau sekecil apapun gaji suami tetap harus dirahasiakan. Oleh karena itu seorang isteri harus ikhlas dan ridho terhadap apapun yang telah diberikan oleh suaminya. Tidak boleh mengeluh dan menceritakan segala kekurangan yang telah diberikan suaminya kepada siapapun106.  Rahasia yang berhubungan dengan nafkah ini seperti seberapa jumlah nafkah yang diberikan oleh suami, bagaimana cara suami memberikan nafkahnya, bagaimana sikap suami dalam memberikan nafkahnya dan begitu pula dengan hutang yang dimiliki dan  lain sebagainya.  Dalam hal  ini Rasullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadisnya yang berbunyi:  ْتZَُ��َ �ْlَZَKَ َْت َواِذاZَkَ�َ �َiْrَ�َْاِذاَ ا |َْ�Xَِء اLaَِtXا ZُiْRَ َتZْ�ََu َاِذا hَْ̀ Zَaََ`   .”Artinya: “Wanita yang paling baik adalah wanita yang jika diberi berterima kasih, tetapi jika tidak diberi bersabar, yang bisa menyenangkan kamu jika dipandang dan taat kepadamu jika kamu perintah  َو`hَ[ُiْrُِ اِذاَ اZْlََتَ 
C. Urgensi Menjaga Kerahasiaan Rumah Tangga dalam Islam Yang dimaksud dengan urgensi adalah keharusan yang sangat penting. Sedangkan yang dimaksud dengan  rahasia adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui oleh orang lain, dan kerahasiaan itu sendiri adalah kehati-hatian dalam menyembunyikan sesuatu itu107.                                                             106 M. Detik. Com, 4 Hal dalam Rumah Tangga yang tidak boleh diceritakan kepada 
teman, 2017  107Menuk Ardaniwati, Isti Nureni, dan Hari Sulastri, Log, Cit , Cet. ke-1, h.543. 



 70Menjaga rahasia adalah dengan tidak menyebarkannya atau bahkan sekedar menampakkannya. Menjaga rahasia hukum asalnya adalah wajib, karena rahasia termasuk janji yang harus ditunaikan. Setiap pasangan suami isteri wajib mempunyai pemahaman terkait dengan menjaga kerahasiaan rumah tangga. Adapun hikmah daripada terjaganya rahasia kehidupan rumah tangga bagi pasangan suami isteri diantaranya adalah: a. Rumah tangga akan terjaga dan harmonis b. Rumah tangga akan semakin erat dan rasa cinta dan kasih sayang akan terpupuk  c. Keselamatan dan nama baik keluarga akan terjaga. 


