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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN 

 

A. Pengertian Hak dan Kewajiban 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia hak adalah benar, sungguh, kekuasaan 

yang besar untuk menuntut sesuatu wewenang (setiap orang mempunyai hak yang 

sama ); milik kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu ( karena telah ditentukan 

oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya).
16

  

Dalam membicarakan mengenai hak, ada pengertian yang asasi tentang hak 

ini: pertama, sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati 

hubungan manusia sesama manusia, baik mengenai orang maupun  mengenai harta. 

Kedua, kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu wajib atas seseorang bagi 

lainnya.
17

Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang di wajibkan, sesuatu yang harus 

di wajibkan, keharusan, sesuatu yang harus di laksanakan, atau juga tugas, dan hak 

tugas menurut hukum. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami 

mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebagai mana dalam Alqur‟an 

Al-Baqarah 228: 

...                                
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Artinya:Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 

menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu 

tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.
18

 

 Maksud ayat di atas adalah para wanita memiliki hak yang wajib atas suami 

suami mereka sebagaimana para suami memiliki hak yang wajib maupun yang 

sunnah atas mereka, dan patokan bagi hak-hak di antara suami istri adalah pada yang 

ma‟ruf yaitu menurut adat yang berlaku pada negeri tersebut dan pada masa itu dari 

wanita yang setara untuk laki-laki yang setara, dan hal itu berbeda sesuai waktu, 

tempat, kondisi, orang dan kebiasaan. Disini terdapat dalil bahwa nafkah, pakaian, 

pergaulan dan tempat tinggal, demikian juga berjima‟ semua itu kembali kepada yang 

ma‟ruf. Para suami mempunyai kelebihan dari pada istrinya maksudnya dalam hal 

bentuk tubuh, pemberian nafkah, penunaian berbagai kewajiban dan kepentingan, 

serta kelebihan di dunia dan akhirat. 

 

B. Kewajiban suami atas istri 

 Sepasang suami istri selain berkewajiban menciptakan rumah tangga yang 

sakinah, mawadaah, warohmah, juga wajib menasehati dalam kebaikan. Agar rumah 

tangga terjalin harrmonis. Dalam kehidupan berumah tangga, suami istri mempunyai 
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hak masing-masing yang harus selalu dijunjung tinggi dan dipenuhi.Rosulullah SAW 

telah memberikan gambaran dan penjelasan yang kongkret tentang hal tersebut. 

Adapun kewajiban suami adalah: Mahar, nafkah, pemberian suami kepada istri 

karena berpisah ( mut‟ah ) dan adil dalam pergaulan. 

1. Mahar 

Allah SWT berfirman : 

            

 
Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. 

 

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan 

kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.Mahar merupakan 

pemberian yang di lakukan seorang calon suami kepada istrinya dalam bentuk apapun 

baik berupa uang maupun barang(harta benda). Kualitas mahar tidak ditentukan oleh 

syariat Islam, hanya menurut kemampuan suami yang disertai kerelaan dari sang istri. 

Hal ini di sebabkan adanya perbedaan status sosial ekonomi masyarakat, ada yang 

kaya ada yang miskin, itulah sebabnya Islam menyerahkan masalah kualitas mahar 

itu sesuai dengan status sosial ekonomi masyarakat berdasarkan kemampuan masing-

masing orang atau keadaan dan tradisi keluarga. 
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2. Nafkah  

 Beberapa dalil menyebutkan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami 

kepada isterinya:
19

 

                               

                

 

Arinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 

Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 

memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. (QS. Al-

Baqarah 233 ) 

 

Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri 

kepada suami dan memungkinkan bersenang-senang.Syariat mewajibkan nafkah atas 

suami terhadap istrinya.Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntunan akad 

nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat 

kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-

anaknya.
20

 

3. Mut‟ah  

Kata mut‟ah dengan dhammah mim( mut‟ah ) atau kasrah ( mit‟ah ) akar kata 

dari Al-Mata‟, yaitu sesuatu yang di senangi. Maksudnya, materi yang di serahkan 
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kepada suami istri yang di pisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna 

dengannya dengan beberapa syarat. Mut‟ah wajib di berikan kepada setiap wanita 

yang di cerai sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar. Inipendapat ulama 

Hanafiyah dan Asy-Syafi‟i dalam pendapat yang baru ( qaul jadid ). Imam Ahmad 

yang di riwayatkan oleh segolongan ulama telah menjelaskan kewajibannya, yaitu 

pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al- Hasan, Atha‟ bin Zaid. 

Sebagaian ulama berpendapat bahwa mut‟ah dalam kondisi tersebut tidak 

wajib, ia hanya sunnah. Demikian pendapat Malik, Al-Laits, Ibnu Abi Layla, dan 

iama Asy-Syafi‟i dalam pendapat yang lama ( qaul qadim ). 

Mayoritas ulama beralasan berdasarkan firman Allah dalam Alquran: 

                        

                          

     

Artinya : Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan 

isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum 

kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah 

(pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya 

dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian 

menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-

orang yang berbuat kebajikan.(QS. Al-Bqarah 236). 

Firman Allah SWT: Atau kamu menentukan maharnya, maksudnya belum 

kamu tentukan. Maknanya selama belum kamu sentuh dan belum kamu tentukan 

maharnya. Perintah secara hakikat berlaku untuk kewajiban selama tidak ada tanda-

tandayang menyertainya ( qarinah ) yang memalingkan kewajiban tersebut kepada 

makna lain, yakni sunnah atau anjuran dan lain sebagainya. Ketika tidak di dapatkan 
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qarinah, perintah di sini kembali kepada hakikatnya, yaitu wajib. Jadi, mut’ah wajib 

bagi wanita yang di cerai sebelum di campuri dan belum di pastikan maharnya. 

4. Adil dalam Mu‟amalah dan Baik dalam Mu‟asyarah 

a. Memeliahara istri 

Suami wajib menjada dan memelihara istri dari hal yang menhilangkan 

kehormatannya, atau menotori kehormatannya, merendahkan derajatnya dan 

memelingkan pendengaran karena di cela. 

Di riwayatkan bahwa Sa‟ad bin Ubadah berkata: “ Jika aku melihat 

seorang laki-laki bersama istriku, sungguh akan aku pukul dengan pedang tanpa 

ada maaf. “ kemudian Rasulullah SAW bersabda: Apakah kamu heran 

cemburunya Sa‟ad, sungguh aku lebih cemburu dari padanya dan Allah SWT 

lebuh cemburu dari padaku. Karena cemburu Allah SWT, Dia mengharamkan 

segala sesuatu perbuatan keji sesuatu yang lahir dari padanya dan yang lain. ( 

HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad).  

Cemburu itu sifat yang di tuntut tetapi harus pada proporsinya dan dalam 

batas rasionalitas. Cemburu yang tidak berdasar dan melebihi dari yang di carai 

sehingga menyebabkan keraguan dan mendatangkan perpecahan adalah tidak 

terpuji. 

b. Memuaskan Istri 

Di antara kewajiban suami adalah memuaskan istri dengan hubungan 

seksualnya. Alangkah indahnya syariat Islam yang mengatur hubungan suami 

istri sampai pada hubungan yang lebih khusus, yakni hubungan batin. Di sini 
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suami wajib memelihara istrinya dan di perintahkan sedang dalam beribadah agar 

mampu dalam melaksanakan hak keluarga. Lebih dari itu, Islam memberikan 

motivasi bagi yang melaksanakn hak tersebut sebagaimana yang di beritakan 

oleh Nabi dan di benarkan bahwa suami yang melaksanakan kewajiban ini 

mendapat pahala. 

Hendaknya suami bersikap sedang dalam berpuasa dan shalat malam agar 

mampu melaksanakan hubungan wajib dengan istri. Dari Abdullah bin Amr bin 

Al-Ash berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada saya: “ Hai Abdullah, 

tidakkah aku beritahukan engkau bahwa wngkau berouasa siang hari dan shalat 

pada malam hari?” Aku katakan: „ Betul, ya Rasulullah. „ Beliau bersada: Jangan 

engkau kerjakan, berpuasa dan berbukan, shalat malam dan tidur, sesungguhnya 

bagi tubuhmu atasmu ada hak dan bahwa bagi matamu atasmu ada hak. 

Sesungguhnya cukup kamu berpuasa tiga hari di setiap bulan. Sesungguhnya 

bagimu setiap satu kebaikan sepuluh kali lipat dari kebaikan. Demikian itu sama 

dengan berpuasa satu tahun seluruhnya.” ( HR. Al-Bukhari dan Muslim ).  

C. Kewajiban Istri Atas Suami 

1. Mematuhi Suami 

Keluarga adalah sekelompok kecil, ia sebagai fondasi bagi kelopok besar. Jika 

podasi ini baik maka seluruh masyarakat menjadi baik. Oleh karena itu, bagi keluarga 

atau kelompok kecil ini harus ada pimpinan yang mengatur urusannya dan pendidik 

yang berjalan bersama untuk mencapai keamanan dan ketenangan. 
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Orang laki-laki di bebani nafkah kepada istri dan memenuhi segala sebab 

kenyamanan keluarga. Oleh karena itu, semua hikmah Allah SWT memberikan 

pemegang kendali rumah tangga di tangan orang yang lebih banyak perngalaman dan 

lebih jauh pandangan ke depan. Demikian juga suami di tugasi segala beban yang 

berta melebihi pihak lain. Di antara sifat keadilan Allah SWT kepada laki-laki adalah 

di berikannya tampuk kepemimpinan dalam rumah tangga, sebagaimana firman-Nya: 

                         

     

 
Artinya : Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT 

melebihkan sebagian mereka ( laki-laki ) atas sebagian yang lain ( wanita ), 

dan karena mereka ( laki-laki ) telah menafkahkan sebagian dari harta 

mereka. ( QS. An-Nisa 34 ) 

Diantara hak suami atas istrinya adalah di taati selama tidak mengarah pada 

perilaku maksiat. Segaimana sabda Nabi “ Tidak ada kepatuhan makhluk yang 

maksiat kepda pencipta. ( HR. Al-Bukhari ) 

a. Taat Kepada Suami 

   Rasulullah SAW telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada 

suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan. 

Rasulullah SAW telah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk 

surga. Sebagaimana yang di riwayatkan dari Umi Salamah ra. Bahwa Nabi 
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SAW bersabda “ Dimana wanita yang mati sedang suaminya rihda dari 

padanya, maka ia masuk surga. ( HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi ) 

b. Tidak Durhaka Kepada Suami 

  Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada kaum wanita 

yang menyalahi kepada suaminya dalam sabdanya” Jika seorang laki-laki 

mengajak istrinya ketempat tidur, tetapi ia tidak mau datang, suami 

semalaman murka atasnya, maka malaikat melaknat kepadanya sampai pagi. 

( HR. Muttafaq Alaih ) 

 Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang 

memasukkan wanita kedalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami 

dan kekufurannya ( tidak syukur ) kepada kebaikan. Dari Ibnu Abbas bahwa 

Rasulullah SAW bersabda : “ aku melihat dalam neraka, mayoritas 

penghuninya adalah kaum wanita, mereka mengkufuri temannya. Jikalau 

masa berbuat baik kepada salah satu di antara mereka kemudian ia melihat 

sesuatu dari engkau, ia berkata: “ aku tidak melihat darimu suatu kebaikan 

sama sekali.”  

2. Memelihara Kehoramatan dan Harta Suami 

Di antara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang ke dalam 

rumahnya melainkan dengan izinnya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, 

uika suami membenci  seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara‟ maka 

sang istri tidak wajib menginjakkan diri ke tempat tidurnya. Dalam hadis Rasulullah 

SAW bersabda : “ maka adapun hak atas kalian atas istri-istri kalian, sungguh 
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mereka jangan menginjakkan tempat tidur kalian orang yang membenci kalian dan 

tidak mengizinkan di rumah kalian orang yang engkau benci “. 

3. Berhias Untuk Suami 

 Di antara hak suami atas istri adalah berdandan karenanya dengan bebagi 

perhiasan yang menarik. Setiap perhiasannya yang terlihat semakin indah akan 

membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukanhal yang haram. 

Sesuatu yang tidak di ragukan lagi bahwa kecantikan bentik wanita akan menambah 

kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apa pun yang menimbulkan kebencian 

akan merugikan rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu di anjurkan agar suami tidak 

melihat istrinya dalam bentuk yang membencikannya sekiranya suami meminta izin 

istrinya sebelum berhubungan. Ibnu Juraij berkata : Aku bertanya kepa Atha‟: “ 

Apakah laki-laki perlu meminta izin kepada istrinya?”  Ia menjawab:” Tidak perlu. 

Ini di maksudkan tidak ada kewajiban untuk meminta izin, yang utama 

memberitahukan istri ketika hendak berhubungan dan tidak mengejutkannya, karena 

ada kemungkinan dapat membentuk tingkah yang tidak di di sukai.
21

  

  

 Didalam hukum islam di Indosesia pada pasal 80 kompilasi mengatur 

kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya. Pasal ini terdiri dari 7 ayat, sebagai 

berikut: 
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(1) Suami adalah pebimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi 

mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh 

suami isteri bersama. 

(2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

(3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi 

kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, 

nusa, dan bangsa. 

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 

a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri. 

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri 

dan anak. 

c. Biaya pendidikan bagi anak. 

(5) Kewajiabn suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat(4)huruf a dan b 

di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. 

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 

sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri 

nusyuz.
22
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