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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah Kaum muslimin sepakat bahwa nikah merupakan perkara yang disyari'atkan.1 Pada prinsipnya perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi dan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi suami istri yang bersangkutan.2 Sehingga Rasulullah melarang keras terjadinya perceraian antara suami istri atau yang disebut dengan pengakhiran akad3, baik itu dilakukan atas inisiatif pihak laki-laki (suami) maupun pihak perempuan (istri). Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menim bulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban  masing-masing  suami  dan  isteri.  Apabila  hak  dan  kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.4 Allah menegaskan dalam Qs. al-Nisa', 4:19: 
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�� � �!�" #�$                                                            1 Ibnu Qudamah, Al Mughni, cet. ke-1,  jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm, 340 2 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqh wanita Edisi lengkap, cet. ke-9, terj. Muhammad Ghoffar, (Jakarta: al-Kautsar, 2009), hlm. 400 3 Wahbah Az-Zuhaili,  Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Cet. Ke-1, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm, 312 4 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 181. 
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wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah 
kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan 
pekerjaan keji yang nyata   Dan pergaulilah mereka secara patut. 
Kemudian  bila  kamu  tidak  menyukai  mereka,  karena  mungkin 
kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya 
kebaikan yang banyak. (Qs. al-Nisa: 19).5  Ayat   tersebut   merupakan   petunjuk   yang   bersifat   umum   dalam pergaulan antara suami dan isteri, agar mereka dapat bergaul secara makruf (baik). Pergaulan tersebut bukan saja meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga. Petunjuk berikutnya dijelaskan dalam ayat 20 yang  mengatur  tentang  etika  dalam  memberi  ataupun  menarik  kembali pemberian suami kepada isteri. Allah berfirman: 
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  3  Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang 
kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang 
banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang 
sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan 
tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata? (Qs. al-Nisa: 20).6   رواه (منه و هو ال يعلم فقال خذي ما يكفيك و ولدك باملعروف إال ما أخذت قالت يا رسول اهللا ان سفيان رجل شحيح و ليس يعطيين من النفقة ما يكفيين و ولدي حدثنا حممد بن مثىن حدثنا حيىي عن هشام قال أخربين أيب عن عائشة أن هند بنت عتبة  Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin al-Mutsanna dari  7)البخاري
Yahya dari Hisyam dari Abi dari 'Aisyah r.a. Hind binti 'Utbah berkata: 
"Ya Rasulullah, suamiku Abu Sofyan adalah seorang yang amat kikir. la 
tidak pernah memberikan  belanja yang cukup untuk saya dan anak-
anak, kecuali kalau saya mengambil uangnya tanpa pengetahuannya." 
Rasul menjawab: "Ambil sajalah secukupnya untuk engkau dengan 
anakmu, dengan cara yang baik dan pantas. (H.R. al-Bukhari)   Dari hadis di atas terlihat, anjuran untuk memberikan nafkah kepada keluarga sesuai dengan ketententuan dan kebutuhan keluarga.   Dalam hadis lain disebutkan yang diriwatkan oleh Abu Daud dan Ibn Majah menjelaskan sebagai berikut:  َزْوَجِة َأَحِدنَا َعَلْيِه قَاَل َأْن ُتْطِعَمَها ِه َما َحققَاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل الل ِإَذا طَِعْمَت َوَتْكُسَوَها ِإَذا اْكَتَسْيَت َأْو اكْ  َعْن ُمَعاِويََة اْلُقَشْريِي ْح َوَال تـَْهُجْر ِإالَتَسْبَت َوَال َتْضِرْب اْلَوْجَه َوَال تـَُقب  Ibid, hlm. 119 7 Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari,  Sahih al-Bukhari, Juz III, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M), hlm. 305-306. 8 HR Abu Dawud, no. 2142; Ibnu Majah, no. 1850 6                                                            8ِيف اْلبَـْيِت 



  4  Artinya: “Dari Mu’awiyah al Qusyairi Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Aku 
bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang dari 
kami yang menjadi kewajiban suaminya?” Beliau menjawab,”Engkau 
memberi makan kepadanya, jika engkau makan. Engkau memberi 
pakaian kepadanya, jika engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul 
wajahnya, janganlah engkau memburukkannya, dan janganlah engkau 
meninggalkannya kecuali di dalam rumah”. (HR Abu Dawud, no. 2142; Ibnu Majah, no. 1850) Dari hadis di atas terlihat, anjuran untuk memberikan nafkah kepada keluarga sesuai dengan ketententuan dan kebutuhan keluarga. Memberikan  sandang, pangan dan papan kepada keluarga menjadi sebuah kewajiban seoarang suami, dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada saat haji wada’ , Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam berkhutbah:  َِبَكِلم ِه َواْسَتْحَلْلُتْم فـُُروَجُهنبَِأَماِن الل ُكْم َأَخْذُمتُوُهنَساِء فَِإنَه ِيف النُقوا اللَأْن َال فَاتـ ِه َوَلُكْم َعَلْيِهنَعَلْيكُ ِة الل ٍح َوَهلُنَر ُمبَـر ْم رِْزقـُُهن يُوِطْئَن فـُُرَشُكْم َأَحًدا َتْكَرُهونَُه فَِإْن فـََعْلَن َذِلَك فَاْضرِبُوُهن َضْربًا َغيـْ  Artinya: “Bertakwalah kamu kepada Allah tentang para wanita (isteri), karena وَِكْسَوتـُُهن بِاْلَمْعُروف
sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan amanah Allah, 
dan kamu telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah 
9. Dan kamu memiliki hak yang menjadi kewajiban mereka (para 
isteri), yaitu mereka tidak memperbolehkan seorangpun yang tidak 
kamu sukai menginjakkan permadani-permadani kamu10. Jika mereka 
melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak 
menyakitkan. Dan mereka memiliki hak yang menjadi kewajiban kamu, 
yaitu (kamu wajib memberi) rizki (makanan) dan pakaian kepada 
mereka dengan ma’ruf (baik)”. (HR Muslim)                                                            9 Maksud kalimat Allah dalam hadits ini adalah firman Allah Azza wa Jalla : (Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi -QS an Nisaa` / 4 ayat 3. Demikian dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim 4/443 10 Imam Nawawi, di dalam Syarah Muslim 4/443-444, Penerbit Darul Hadits, Kairo -menyatakan secara ringkas- maknanya yang terpilih adalah, bahwasanya mereka (para isteri) tidak boleh mengizinkan kepada seorangpun yang tidak kamu sukai untuk memasuki rumah-rumah kamu dan duduk di tempat duduk-tempat duduk kamu. Sama saja, yang diidzinkan itu seorang laki-laki asing (bukan mahram), atau seorang wanita, atau seseorang dari mahram isteri. Larangan itu mengenai semuanya, kecuali bagi orang yang si isteri mengetahui atau menyangka bahwa suaminya tidak membencinya, atau mengizinkannya, atau diketahui ridhanya dengan keumuman kebiasaan. 



  5  Adapun menurut Ijma`, Imam Ibnul Qaththan rahimahullah (wafat 628 H) menukilkan Ijma’ tentang masalah ini, dengan perkataan beliau: “Ahlul ilmi (para ulama) telah sepakat adanya kewajiban memberi nafkah untuk para isteri atas para suami, jika mereka (para suami itu) telah baligh, kecuali isteri yang nusyuz (maksiat) dan enggan (mentaati suami)”11.  Syari’at mewajibkan suami untuk menafkahi isterinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat semata- mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya. Karena itu ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak- anaknya. Sebaliknya bagi suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami isteri masih berjalan, dan isteri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.5   Oleh  karena  itu,  apabila  terjadi  perceraian,  suami  tidak  boleh menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada istrinya. Al-Qur'an  dan  hadis  tidak  menyebutkan  dengan  tegas  kadar  atau jumlah  nafkah,  baik  minimal  atau  maksimal,  yang wajib  diberikan suami kepada isterinya. Hanya saja dalam al-Qur'an surat al-Thalaq:6-7 dijelaskan: 
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kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil, maka 
berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, 
kemudian jika mereka menyusukan mu untukmu maka berikanlah 
kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu 
dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain 
boleh menyusukan untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi 
nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya 
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. 
Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar 
apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 
kelapangan sesudah kesempitan (QS al-Thalaq: 6 – 7).12 Ayat di atas memberikan gambaran umum, bahwa nafkah itu diberikan kepada isteri menurut yang patut, dalam arti cukup untuk keperluan isteri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Karena itu jumlah nafkah yang diberikan hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat baginya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa jumlah nafkah itu juga harus disesuaikan dengan kedudukan isteri.13                                                            12Depag RI, Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ......., hlm. 946 13Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Umm, Juz V, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, tth), hlm. 95 



  7  Berangkat dari permasalahan di atas untuk menjawab kebingungan tersebut, penulis berupaya mencari jawaban dari faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat dari kalangan para ulama’ tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji permasalahan ini dengan mengangkat sebuah pembahasan yang bertema 
“UKURAN NAFKAH YANG WAJIB DIBERIKAN SUAMI TERHADAP 

ISTRI MENURUT IMAM MAZHAB: STUDI PERBANDINGAN 

PENDAPAT IMAM HANAFI DAN SYAFI’I” 

B. Definisi Istilah Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini maka, perlu adanya penegasan istilah yaitu: 
1. Nafkah  Secara bahasa MNOPQا   (nafkah) artinya sesuatu yang dibelanjakan sehingga habis tidak tersisa. Sedangkan secara istilah syari’at artinya; mencukupi kebutuhan siapapun yang ditanggungnya, baik berupa makanan, minuman pakaian, atau tempat tinggal14 Sedangkan menurut para ulama fiqh, nafkah mengandung beberapa pengertian. Syaeikh Ibrahim Bajuri, menyebut kan bahwa kata nafkah diambil dari kata infaq, yang berarti “Mengeluarkan”. Dan menurutnya kata nafkah ini tidakdigunakan kecuali untuk kebaikan.15                                                            14 Lihat Fiqhul Muyassar/Qismu Fiqhil Usrah 3/209, karya Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq (anggota Ulama besar dan Komite tetap untuk fatwa KSA), Abdullah bin Muhammad at-Thoyyar, dan Muhammad bin Ibrohim al-Musa (Anggota mahkamah agung bagian wakaf wakaf KSA), lihat juga Fiqhus Sunnah karya as-Sayyid Sabiq 2/266. 15 Syaikh Ibrahim Bajuri, “Hasyiah al-Bajuri”, (Semarang:Toha Putra, tth) cet. 1 hlm.185 



  8  Menurut Abur Rahman al-Jaziri, “nafkah secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti perkataan “saya menafkahkan ternak” apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila ia katakan, “saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual”.16 Wahbah al-zuhaili, menjelaskan bahwa “nafkah”menurut istilah dalamungkapan para fuqaha, adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.17 Al-Said Al Iman Muhammad Ibnu Ismail Al Kahlani mengemukakan definisi nafkah: sesuatu yang diberikan manusia untuk kebutuhan sendiri,  maupun orang lain, berupa makanan, minuman dan selain keduanya.18 Sayyid sabiq mendefinisikan nafkah yaitu: Sesuatu yang diperlukan oleh istri, yang terdiri dari makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, serta biaya untuk prngobatan.19 Hasan Ayyub mendefinisikan: Semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku  menurut  keadaan  dan  tempat,  seperti  makanan,  pakaian, rumah dan lain-lain.20 Pengertian nafkah menurut para ahli hukum Para ahli hukum memberikan pengertian nafkah sebagai berikut,  yaitun Belanja  untuk  hidup  sebagai  pendapatan,  uang21  ; belanja  dari suami yang diberikan kepada                                                            16Abur Rahman al-Jaziri, “Kitab al-Fiqh ‘Ala Madhzah al-Arba’ah”, Juz. IV. (Mesir:Maktabah at-Tijariati kubra, 1969), Cet. 2, hlm.553 17 Wahbah al-zuhaili, “al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu”, jilid 7. (Damsik:Dar al-Fikr, 1989) Cet ke2, hlm 789 18 As-Said al-Iman Ibnu Ismail al-Kahlani, Subulus Salam, Terjemahan, (Bandung: Maktabah Dahlan), Jilid 3, cet. ke 1, hlm. 218 19Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah,Alih Bahasa Mahyuddin Syaf, (Jakarta: Dar Al Fikri,1983), Jilid 2, cet. ke 1, hlm. 147 20 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh Keluarga, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar), cet. ke-4, hlm. 443 21 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, cet-2, 1999), hlm. 289 



  9  istri,  Uang belanja, ongkos hidup sehari-hari.22 sedangkan Nafkah Menurut Ahli Fiqh ومسكن وما يتبع ذلك من مثن ماء ودهن ومصباح وحنو ذلك.23 أما ىف اصطالح الفقهاء فهى إخراج الشخص مؤنه من جتب عليه نفقة من خبز وادم وكسوة   Artinya  :  “Nafkah  menurut  istilah  ahli  fiqh  yaitu  pengeluaran  biaya 
seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya; yang 
terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya 
seperti biaya air, minyak, lampu dan sebagainya”.  Dari  beberapa  pengertian  di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa,  nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah: kebutuhan  pangan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan (tempat tinggal). 

2. Imam Mazhab Mazhab (Arab: SھUV ; mażhab) adalah istilah dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (manhaj) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya                                                            22J.T.C. Simorangkir, dkk., Kamus Hukum, Jakarta: CV. Majapahit, 1972, hlm. 74 23 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Fiqh `ala Madzhab al-Arba`ah, Juz IV, (Beirut: t. tp., 1969), hlm 553. 



  10  menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian- bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.24 
C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti uraikan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu dicari jalan penyelesaiannya terkait dengan. a. Nafkah wajib diberikan kepada isteri menurut yang patut, dalam arti cukup untuk keperluan isteri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.  b. Jumlah nafkah yang diberikan hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami,  c. Nagfkah yang diberikan tidak menimbulkan mudarat baginya.  d. Nafkah disesuaikan dengan kedudukan isteri e. Ukuran nafkah yang wajib diberikan pada Istri f. Pendapat imam mazhab (hanafi dan Safi’i) 
2. Pembatasan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka agar lebih terarahnya penelitian ini dilakukan pembatasan masalah tentang:  a. Ukuran nafkah yang wajib diberikan suami terhadap istri menurut imam Hanafi dan Syafi’i b. Metode istinbat Hukum yang digunakan Imam Hanafi dan Syafi’i dalam menetapkan ukuran nafkah yang wajib diberikan suami terhadap istri.                                                             24 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mazhab 
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3. Perumusan Masalah  Berdasarkan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: a. Berapa Ukuran Nafkah Yang Wajib Diberikan Suami Terhadap Istri Menurut Imam Hanafi dan Syafi’i? b. Bagaimana Metode istinbat Hukum yang digunakan Imam Hanafi dan Syafi’i dalam menetapkan ukuran nafkah yang wajib diberikan suami terhadap istri?  

D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui ukuran nafkah yang wajib diberikan suami terhadap istri menurut imam Hanafi dan Syafi’i b. Untuk mengetahui Metode istinbat Hukum yang digunakan Imam Hanafi dan Syafi’i dalam menetapkan ukuran nafkah yang wajib diberikan suami terhadap istri.  
c. Mamfaat Penelitian a. Sebagai kontribusi keilmuan bagi wacana yang berkembang saat ini yaitu tentang ukuran nafkah yang wajib diberikan suami terhadap istri menurut imam Mazhab: Studi Perbandingan Pendapat Imam Hanafi Dan Syafi’i. b. Sebagai   kontribusi   dalam   rangka   memperkaya   khazanah   ilmu pengetahuan dalam bidang studi hukum Perdata Islam. 

E. Sistematika Penulisan 



  12   Dalam penulisan tesis ini penulis membagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut: BAB I  Berisi tentang pendahuluan sebagai penghantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan tesis ini. Bab pertama ini memuat latar belakang masalah, Defenisi Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. BAB II  Menjelaskan gambaran umum tentang ukuran nafkah yang wajib diberikan suami terhadap istri menurut Imam Mazhab: Studi Perbandingan Pendapat Imam Hanafi Dan Syafi’i, bab ini merupakan landasan  teori.  Sesuai  dengan  judul  tesis ini  maka  pembahasan akan terpusat pada tinjauan umum tentang pengertian Nafkah, Imam Mazhab, pendapat Imam Hanafi Dan Syafi’i, Sejarah Tokoh. BAB III Menguraikan gambaran umum tentang Metode penelitian, yang merupakan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. BAB IV  Merupakan hasil penelitian dan analisis tentang ukuran nafkah yang wajib diberikan suami terhadap istri menurut imam Mazhab: Studi Perbandingan Pendapat Imam Hanafi Dan Syafi’i. BAB V   Merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan rekomendasi . 
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