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ABSTRAK 

 

Yose Maulana (2019) :  “ Partisipasi istri dalam pemenuhan nafkah keluarga di 

kalangan masyarakat buruh sawit ( Studi kasus di 

Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto 

KabupatenRokan Hulu) Ditinjau Dari Hukum Islam 

”. 

Pada era globalisasi saat sekarang banyakpermasalahan yang timbul dalam 

pernikahan, terutama masalah nafkah.Pekerjaan yang dilakukan oleh suami untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga tidak sesuai denga ngaji yang diharapkan.Di Desa 

Alahan salah satu mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga adalah sebagai buruh sawit. Rata-rata penghasilan 

yang didapat oleh pekerja buruh sawit sehari berkisar Rp.60.000-80.000 perhari, 

belum lagi untuk membeli rokok dan makanan setelah bekerja dalam memupuk 

atau memanen sawit, total bersih yang di dapat oleh buruh sawit dikurangi dengan 

biaya rokok dan makanan hanya Rp.40.000 perhari. Dalam sebulan buruh sawit 

hanya 2 kali masuk kerja, dikarenakan pekerjaan buruh sawit ini termasuk 

pekerjaan yang berat.Jika di kalkulasikan 18 hari kerja dikali Rp.40.000, dalam 

sebulan pekerja buruh sawit hanya mendapatkan penghasilan sebesar 

Rp.720.00.Sungguh angka tersebut sangat jauh dari cukup, sementara pekerja 

mempunyai 2-4 orang anak yang akan dinafkahi, ini sangat jauh dari cukup untuk 

menafkahi istri dan anak-anak mereka. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto 

Kabupaten Rokan Hulu.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang 

pertama bagaimana partisipasi istri dalam pemenuhan nafkah keluarga dikalangan 

buruh sawit dan yang kedua bagaiamana tinjauan hokum islam terhadap 

partisipasi idtri dalam pemenuhan nafkah keluarga dikalangan masyarkat buruh 

sawit di Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.  Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi istri dalam 

pemenuhan nafkah keluarga dikalangan masyarakat buruh sawit dan bagaiamana 

tinjauan hokum islam terhadap partisipasi istri dalam pemenuhan nafkah keluarga 

dikalangan masyarakat buruh sawit di Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto 

Kabupaten Rokan Hulu.Penelitian ini bersifat Field Research (penelitian 

lapangan).Adapun subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Alahan yang 

berprofesi sebagai buruh sawit , sedangkan objek penelitian ini adalah partisipasi 

istri dalam pemenuhan nafkah keluarga masyarakat buruh sawit .Populasi dalam 

penelitian ini adalah masyarakat Desa Alahan yang berprofesi sebagai buruh sawit 

yang berjumlah 10 orang, karena jumlah populasi sedikit maka semua populasi 

dijadikan sample (Total Sampling).Adapun tehnik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan studi pustaka.Adapun 

metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptifkualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan partisipasi istri dalam 

pemenuhan nafkah keluarga di kalangan masyarakat buruh sawit di Desa Alahan 

Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yaitu melalui: penguatan 

hubungan sosial di masyarakat, meminjam uang kepada keluarga, tetangga dan 

majikan, menjadi pembantu rumah tangga, dan memanfaatkan hasil 
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kebun.Ditinjau dari hukum islam, partisipasi istri dalam pemenuhan nafkah 

keluarga dikalangan masyarakat buruh sawit  di Desa Alahan Kecamatan Rokan 

IV Koto Kabupaten Rokan Hulu  tidak bertentangan dengan hukum islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Nafkah merupakan hak isteri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, 

pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, 

bahkan sekalipun si isteri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk 

ini wajib hukumnya berdasarkan al-Qur‟an, al-Sunnah dan ijma‟ ulama.Bila kedua 

pasangan itu telah sama-sama dewasa, hal ini merupakan kewajiban suami untuk 

memberikan makanan, pakaian dan kediaman bagi isteri dan anak-anaknyasesuai 

dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat 

kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka.Sosok seorang isteri ini bukan 

seperti isteri yang berlaku di negara-negara barat.
1
 

Beberapa ulama telah memberikan perincian hal-hal penting yang harus 

diberikan sebagai nafkah.Hal-hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa 

kini agar selaras dengan kaedah negeri dan standar kehidupan mereka. Merupakan 

tanggung jawab seorang ayah menafkahi puteri-puterinya sampai mereka 

menikah, dan putera-puteranya sampai mereka usia puber. Begitu pula kewajiban 

seorang muslim untuk menafkahi orang tuanya serta kakek neneknya kalau dia 

mampu melakukan hal itu. Bila memungkinkan dan memiliki harta, maka dia 

sepatutnya memperhatikan kebutuhan kerabat-kerabatnya yang miskin. Menurut 

Mazhab Hanafi, setiap keluarga, sampai pada derajat tertentu, berhak untuk 

                                                             
1
 Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2002), hlm. 267 
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dinafkahi. Bila diamasih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat, 

atau dia seorang perempuan yang miskin, juga harus dinafkahi.
2
 

Bila isteri belum dewasa dia harus dinafkahi oleh ayah dan walinya. 

Rasulullah SAW. Menikahi „Aisya dua tahun sebelum ia mencapai masa pubernya 

dan beliau tidak memberinya nafkah.Tetapi bila si isteri belum puber namun telah 

berkumpul dengan suaminya menurut Mazhab Maliki dan Syiafi‟I suami tidak 

wajib memberinya nafkah. Menurut Hakim Abu Yusuf, seorang ulama Hanafi, 

kalau si isteri masih kecil dan suami menerimanya tinggal di rumahnya, maka si 

suami wajib menafkahi, tetapi apabila tidak demikian, maka si suami tidak wajib 

melakukannya. Imam Abu Hanifah dan muridnya, Imam Muhammad, sepakat 

dengan pendapat Mazhab Maliki dan Syiafi‟I, 

Menurut Mazhab  Maliki dan Syiafi‟I, jika suami menolak atau 

mengabaikan pemberian nafkah selama dua tahun, si isteri berhak menuntut cerai. 

Tetapi berbeda dengan Mazhab Hanafi, ketidakmampuan ataupun pengabaian 

nafkah ini bukan merupakan alasan yang cukup untuk bercerai. Seorang isteri 

berhak menuntut suaminya agar mengajaknya bepergian atau memberi nafkah 

selama ia ditinggalkan, sejumlah uang belanja sebelum ia pergi atau memberi 

kuasa kepada seseorang untuk menafkahi isterinya. Biaya hidup itu diberikan 

dalam jangka waktu yang sama sepertikebiasaan suami membayarnya.
3
 

Suami wajib menyediakan kebutuhan bagi keluarganya. Apabila ia tak 

cukup mampu membelanjai keluarganya atau jika pendapatannya terlalu rendah 

                                                             
2
Ibid, hlm. 268 

3
Ibid, 
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untuk memenuhi standar hidup yang layak, isteri berkeinginan, maka keduanya 

boleh bekerja untuk menambah penghasilan. 

Bila si isteri tidak bekerja, maka urusan rumah tangga adalah tugas 

utamanya.Seperti mengurus anak dan keluarga, serta semua pekerjaan rumah yang 

diperlukan untuk memelihara kebersihan dan kenyamanan lingkungan hidup. Nabi 

SAW bersabda: “kebersihan adalalah sebagian dari iman”. Dalam islam citra 

keibuan sangat dijunjung tinggi dan merupakan ibadah terbesar kedua kepada 

Allah. 

Dalam kompilasi hukum islam pasal 80 dijelaskan kewajiban suami 

terhadap isteri sebagai berikut: 

1. Suami adalah pembimbing 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 isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan 

hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi 

kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama 

dan bangsa. 

4. Sesuai dengan penghasilannnya, suami menanggung: 

a. Nafkah, kiswa dan tempat kediaman bagi isteri. 

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

anak. 

c. Biaya pendidikan bagi anak. 
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5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a 

dan b diatas 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 (2) gugur apabila isteri 

nusyuz.
4
 

Kewajiban utama suami adalah kepala rumah tangga yang wajib 

mengayomi, melindungi, memberikan makandan minum, pakaian, tempat tinggal, 

dan memperlakukan  (menggauli) dengan baik. 

“ kewajiban seorang suami terhadap isterinya ialah sang suami harus 

memberi makan kepadanya jika ia makan, dan memberi pakaian kepadanya jika ia 

berpakaian, dantidak boleh memukul mukanya dan tidak boleh memperolok-olok 

atau mencaci maki atau menghinanya, dan juga (seorang suami) tidak boleh 

meninggalkannya kecuali dalam  tempat tidur (ketika isteri) membangkang atau 

terjadi suatu keributan dalam rumah tangga.”
5
 

Sekalipun suami berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga (isteri dan 

anak-anak) sebagai kepala rumah tangga, bukan berarti isteri tidak boleh mencari 

nafkah. Secara kondisional, perempuanpun dapat menjadi kepala rumah  tangga 

karena keunggulan yang dimilikinya, atau isteri yang tidak lagi memiliki suami 

(cerai atau kematian suami). 

 Maka beruntunglah perempuan yang dapat membantu memenuhi 

kebutuhan keluarganya dan akan mendapat pahala sedekah. Syaratnya, harus 

                                                             
4
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 

hlm. 162 
5
Armaidi Tanjung, Free Sex No!Nikah Yes!, (Jakarta: Amzah, 2007),   hlm. 235 
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ikhlas.Bukan untuk dibangga-banggakan, apalagi sampai mendurhakai suami. 

Akhirnya, jangankan amal, akan tetapi jadi laknat dan bencana. 

 Karena itu, jika suami kurang mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri 

dan anak-anak, isteri jangan memaksakan sehingga membuat suami melakukan 

perbuatan haram. Sebagaimana firman Allah: 

              

Artinya:  

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.” (Q.S. Al-Baqarah: 286).
6
 

 

Pada era globalisasi saat sekarang banyak permasalahan yang timbul 

dalam pernikahan, terutama masalah nafkah.Pekerjaan yang dilakukan oleh suami 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga tidak sesuai dengan gaji yang diharapkan.Di 

desa Alahan salah satu mata pencaharianyang dilakukan oleh masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga adalah sebagai buruh sawit ( mengambil,memupuk 

dan membersihkan kebun sawit ).
7
Buruh sawit identik dengan kemiskinan karena 

tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok secara terus 

menerus.Kemiskinan menjadi karakteristik sebagian buruh sawit secara umum. 

Jumlah pendapatan yang cuma cukup untuk makan menjadikan para buruh 

sawit ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya secara 

keseluruhan,seperti pendidikan anak yang mewajibkan belajar 12 tahun dan 

keperluan rumah tangga lainnya.
8
 

                                                             
6
Departemen Agama RI,Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: Jumanatul „Ali-Art, 

2004), hlm. 49 
7
Yang dimaksud dengan buruh sawit  disini adalah pemanen,pemupuk dan pembersih 

kebun sawit.  
8
Ajis (buruh sawit), Wawancara, Pada Tanggal Pada Tanggal 23 Agustus 2017 
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Buruh sawit apada saat ini tidak memiliki pemasukan yang mencukupi 

untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari,serta kebutuhan pendidikan anak-

anaknya,oleh sebab itu sangat dibutuhkan partisipasi dari istri mereka untuk 

memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga mereka,untuk mewujudkan keluarga 

yang sakinah,mawaddah dan warohmah. 

Dalam sehari mereka hanya terfokus untuk satu pekerjaan saja semisalkan 

memanen saja,memupuk atau membersihkan kebun saja.Harga upah memanen 

sawit satu ton berkisar Rp. 80.000 rata-rata pekerja buruh sawit dalam sebulan 

hanya 6 kali memanen dikarenakan kesanggupan buruh sawit paling banyak 

mereka memanen 3 kebun warga.Sedangkan jadwal memanen sawit 2 kali sebulan 

dengan hasil panen rata-rata 1 ton perhektardan kebanyakan warga,memupuk 

sawit hanya 1 kali sebulan dengan upah 100.000 per hektar sementara masyarakat 

kebanyakan memiliki kebun 2 hektar sedangkan membersihkan kebun hanya 1 

kali dalam 3 bualan dan upahnya berkisar 100.000 per hektar.Pekerja buruh sawit 

bukanlah hal yang mudah bahkan tidak semua yang mapu untuk bekerja sebagai 

buruh sawit..
9
 

Rata-rata penghasilan yang di dapat oleh pekerja buruh sawit sebulan 

berkisar Rp.680.000-800.000 per bualan, belum lagi untuk membeli rokok dan 

makanan setelah bekerja memanen sawit, total bersih yang didapat oleh buruh 

sawit dikurangi dengan biaya rokok dan makanan hanya Rp.208.000 perbulan. 

Jika dikalkulasikan 8 hari kerja dikali Rp.26.000, dalam sebulan pekerja buruh 

sawit hanya mendapatkan penghasilan sebesar Rp.472.00. Sungguh angka 

                                                             
9
komar(Buruh sawit), Wawancara, Pada Tanggal  24 September 2018 
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tersebut sangat jauh dari cukup, sementara pekerja mempunyai 3-5 orang anak 

yang akan dinafkahi, ini sangat jauh dari cukup untuk menafkahi istri dan anak 

mereka. 

 Dini salah satu isteri dari pekerja buruh sawit meyatakan bahwa, kalau 

mengharap gaji dari buruh sawit saja rasanya sulit sekali untuk makan, beli beras, 

kelapa, dan bahan masakan lainnya.Sedangkan mencari kerja sampingan saja 

kebutuhan rumah tangga kami cukup-cukupkan saja ditambah biaya sekolah 

anak.
10

 

Komar  juga mengatakan bahwa gaji sebagai buruh sirtu sangat minim 

sekali, apalagi ia mempunyai  4 orang anak yang akan dinafkahi, karena 

minimnya gaji yang ia terima sebagai buruh sawit, terkadang ia meminjam beras 

ke tetangga, pas gajian baru ia ganti beras tetangga tersebut.
11

 

Buruh sawit pada saat ini tidak memiliki pemasukan untuk memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-hari, buruh sawit ini biasanya meminjam kepada 

tetangga, sanak saudara ataupun kepada bos dimana ia bekerja sebagai buruh 

sawit. Jika kebutuhan sehari-hari buruh sawit tidak terpenuhi karena ada 

kebutuhan lainnya yang mendesak, seperti ada anggota keluarga yang sakit, maka 

buruh sawit ini akan meminta bantuan kepada bos dimana ia bekerja sebagai 

buruh sawit. 

Dilihat dari konteks terjadi krisis ekonomi sebagai suatu realitas sosial 

yang tidak bisa dihindari, buruh sawit dan masyarakat desa pada umumnya akan 

                                                             
10

Dini , Wawancara, Pada Tanggal 25 September  2018 
11

Komar (Buruh), Wawancara, Pada Tanggal 25 September  2018 
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melakukan  tindakan yang dipilih sebagai alternatif yang tersedia untuk 

menghindarkan dirinya dari kesulitan hidup yang dihadapi. 

Salah satu strategi yang dipilih oleh buruh sawitdalam menghadapi krisis 

ekonomi adalah dengan mengembangkan mekanisme untuk membagi sumber 

daya yang ada. 

Sejauh ini sistem bertahan hidup yang mereka lakukan adalah berbagi 

sumber daya yang tersedia, meminjam kepada tetangga atau sanak saudara serta 

bos dimana ia bekerja,juga termasuk partisipasi istri dengan berbagai cara  

mencari pekerjaan sampingan dan ikut serta kegiatan arisan. 

 Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik 

untuk meneliti dengan mengangkat tema “PARTISIPASI ISTRI DALAM 

PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA DIKALANGAN MASYARAKAT 

BURUH SAWIT STUDY KASUS DI DESA ALAHAN KECAMATAN 

ROKASAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU DITINJAU DARI 

HUKUM ISLAM. 

B. Batasan Masalah 

  Mengingat luasnya masalah nafkah, maka pada pembahasan skripsi ini, 

penulis membatasi hanya menyangkutpartisipasi istri dalam pemenuhan nafkah 

keluarga dikalangan buruh sawit  di desa Alahanakecamatan Rokan IV 

Kotokabupaten Rokan Hulu ditinjau dari hukum Islam. 
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C. Rumusan Masalah 

 Berangkat dari batasan masalah diatas. Maka penulis akan meneliti dan 

membahas beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 

a. Bagaimana partisipasi istri dalampemenuhan nafkah keluarga dikalangan buruh 

sawit di Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu 

ditinjau dari Hukum Islam ? 

b. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang partisipasi istri dalam pemenuhan 

nafkah keluarga dikalangan buruh sawit di Desa AlahanKecamatan Rokan IV 

Koto Kabupaten Rokan Hulu  ? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana pasrtisipasi istri dalam  pemenuhan nafkah 

keluarga dikalangan buruh sawitdi Desa AlahanKecamatan Rokan IV 

KotoKabupaten Rokan Hulu. 

b. Untuk mengetahui bagaiman tinjauan hukum Islam tentang partisipasi 

istri dalam pemenuhan nafkah keluarga dikalangan buruh sawitdi Desa 

Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) 

pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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b. Untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan tentang bagaimana 

partisipasi istri dalam  pemenuhan nafkah keluarga dikalangan buruh 

sawit di Desa AlahanKecamatan Rokan IV KotoKabupaten Rokan Hulu. 

c. Untuk meningkatkan kualitas penulis dalam membuat karya ilmiah. 

 

 

E. Metode Penelitian 

 Untuk memperoleh penelitian yang baik serta untuk mendapatkan data 

yang relevan dengan masalah penelitian ini, maka penulis menggunakan metode 

penelitian: 

1. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini bersifat Field Research (penelitian lapangan) yang dilakukan 

di Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. 

2. Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini berlokasi di Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto 

Kabupaten Rokan Hulu. 

3. Subjek dan Objek 

a. Subjeknya adalah masyarakat desa Alahan 

b. Sedangkan objeknya adalahpartisipasi istri yang berprofesi buruh sawit 

4. Populasi dan Sample 

 Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat 

Desa Alahan yang berprofesi sebagai buruh sawit yang berjumlah 10 
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orang.Karena jumlah populasi sedikit, maka semua populasi dijadikan sample 

(Total Sampling). 

5. Sumber Data 

a. Sumber data primer yaitu yang diperoleh secara langsung dari 

masyarakat melalui wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang 

dianggap mengetahui tentang penelitian ini. 

b. Sumber data skunder yaitu data yang diperoleh dari riset perpustakaan 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

6. Metode Pengumpulan Data 

   Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan 

langsung terhadap permasalahan yang diteliti. 

b. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung antara penulis dengan 

sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian. 

c. Angket yaitu tekhnik pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan tertulis uaanataauakaa dijawab lansung oleh responden 

d. Studi pustaka, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada 

kaitannya dengan persoalan yang akan diteliti. 

7. Metode Analisis Data 

  Dalam analisis data, penulis menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu 

menganalisa data dengan cara mengklafikasikan data-data berdasarkan 

kategori persamaan tersebut, kemudian data tersebut diuraikan sedemikian 
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rupa, serta dihubungkan antara data satu yang satu dengan data yang lain, 

sehingga memperoleh gambaran utuh dan dapat difahami secara jelas 

kesimpulan akhirnya. 

8. Tekhnik  Penulisan 

Tekhnik  penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada 

yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian 

diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab. 

 

F. Sistematika Penulisan 

 Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka 

penulis mengklafikasikan penelitian dalam lima bab yang terdiri dari sub bab 

dengan perincian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika. 

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian. 

Yang terdiri dari: georafis dan demografis di desa Alahan, 

kehidupan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, agama danadat 

istiadat. 
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 BAB III TINJAUAN UMUM 

  Bab ini menjelaskan tentang nafkah, meliputi pengertian nafkah, 

dasar hukum nafkah, sebab wajibnya nafkah, syarat wajibnya 

nafkah,kadar nafkah dan macam-macamnya.  

 BAB IV HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN 

  Bab ini membahas tentang analisis tinjauan Hukum Islam 

terhadap partisipasi istri dalam pemenuhan nafkah keluarga 

dikalanagan masyarakat buruh sawit di Desa Alahan Kecamatan 

Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.. 

 BAB V PENUTUP 

  Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian 

serta saran-saran yang diperlukan untuk masa yang akan datang. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Georafis dan Demografis 

1. Keadaan Geografis 

Desa Aalahan merupakan salah satu Desa yang terdapat di daerah 

Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Menurut data 

dikantor kepala Desa Alahan memiliki luas 1.379 Ha yang terdiri dari 3 dusun 

dengan jumlah penduduk 865  jiwa yang terdiri dari 220 Kepala Keluarga (KK). 

Awal mula Desa Alahan yaitu Dusun Palolaan dengan Desa Lubuk 

Bendahara. Pada Tahun 2007 Desa Alahan mencoba membuat permohonan  ke 

Kabupaten  Rokan Hulu bahwasanya ingin pemekaran dari Desa Lubuk 

Bendahara. 

Adapun batas-batas Desa Alahan  adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Medan. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lubuk Bendahara. 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rokan Timur. 

d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Bendahara Timur. 

Desa Alahan Salah satu desa yang ada di Kecamatan Raokan IV Koto 

Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau sangat membutuhkan perhatian dari 

pemerintah untuk mengadakan dan melaksanakan dan peningkatan pembangunan  
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fisik maupun administrasi yang dapat melayani kepentingan                             

Desa Alahan.
12

 

Dengan bertambahnya penduduk dengan sendirinya bertambah pula 

sarana-sarana, rumah-rumah, dan bangunan lain, memperluas pula area 

perkampungan dan diperlukan pula sarana jalan-jalan di dalam perkembangan itu 

sendiri meskipun pada mulanya dalam bentuk yang sederhana. 

Dengan bertambah luasnya Desa Alahan, maka akan memberikan 

pengaruh terhadap pelayanan administrasi pemerintahan dan penyebaran 

penduduk ke daerah yang dulunya belum terfikirkan. Perluasan desa disamping 

mempunyai potensi untuk dijadikan sumber-sumber pendapatan daerah, disisi lain 

juga membutuhkan pendanaan sangat besar untuk menjadikan daerah urbanisasi. 

2. Demografis 

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh aparat pemerintah Desa 

Alahan mengenai kondisi penduduk, bahwa Desa Alahan  berjumlah 865 jiwa 

yang terdiri dari 220 KK, adapun jumlah penduduk Desa Alahan berdasarkan 

jenis kelamin dengan klasifikasi sebagai berikut: 

Tabel IV.1
13

 

Penduduk Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No Jenis kelamin  Jumlah  Presentase 

1 Laki-laki 520 50,82% 

2 Perempuan 345 49,17% 

Jumlah  865 100% 

 

                                                             
12

  Sumber: Kantor kepala Desa Alahan  2019 
13

 Sumber: Kantor kepala Desa Alahan  2019 
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Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 865  jiwa penduduk Desa 

Alahan, jenis kelamin perempuan lebih besar dari jumlah jenis kelamin laki-laki, 

yaitu jenis kelamin laki-laki sebanyak 520 jiwa, sedangkan jenis kelamin 

perempuan berjumlah 345  jiwa. 

 

B. Kehidupan Ekonomi, Sosial  dan Budaya 

1. Kehidupan Ekonomi 

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Desa Alahan  

melakukan berbagai macam usaha sebagi mata pencaharian utama yaitu, petani, 

buruh sawit, pedagang, nelayan, peternak, tukang dan pegawai negeri sipil. Untuk 

lebih jelasnya mata pencaharian penduduk Desa Alahan dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini: 

Tabel IV.3
14

 

Jumlah Mata Pencarian Masyarakat di Desa Alahan Kecamatan Rokan IV 

Koto Kabupaten Rokan Hulu. 

 

No Jenis pencarian  Jumlah  Presentase 

1 Petani  35 58,33% 

2 Pedagang 19 31,67% 

3 PNS 6 10,00% 

Jumlah  60 100% 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk Desa 

Alahan pada umumnya adalah petani dengan jumlah 58,33%  jiwa, sedangkan 

mata pencaharian paling sedikit adalah PNS dengan jumlah 10,00% jiwa. 

 

                                                             
14

 Sumber: Kantor kepala Desa Alahan  2019 
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2. Sosial Budaya 

Manusia dan kebudayaan merupakan kesatuan yang tidak  dapat 

dipisahkan, karena atas kedua unsur inilah makhluk sosial dapat berlangsung. Dan 

begitu pula antara manusia satu dengan yang lainnya juga tidak dapat dipisahkan 

karena manusia itu membutuhkan pertolongan sehingga dengan demikian 

timbullah kehidupan masyarakat, dengan kehidupan bermasyarakat tersebut maka 

timbul budaya yang pada umumnya  setiap daerah mempunyai kebudayaan yang 

berbeda. 

Dalam hal ini masyarakat Desa Alahan  juga mempunyai jiwa sosial yang 

tinggi dan juga mempunyai kebudayaan yang tersendiri. Misalnya bergotong-

royong dalam acara pesta, sunat Rasul, berjanzi dan kebudayaan lainnya. Hal ini 

mungkin didukung oleh faktor agama Islam yang kuat, maka sedikit banyak sosial 

budaya pasti terpengaruh oleh nilai-nilai ajaran agama Islam, seperti azas 

kekerabatan dan saling membantu satu sama yang lain.  

C. Pendidikan, Agama dan Adat Istiadat 

1. Pendidikan 

Pendidikan memilki peranan yang sangat penting dalam memberdayakan 

masyarakat.Apalagi dalam masa pembangunan sekarang ini menuju kearah 

industrialisasi atau ekonomi global jelas sekali butuhkan lebih banyak tenaga 

kerja yang mempunyai skill atau paling tidak bisa menulis dan membaca. 

Untuk lebih jelas dapat dilihat mengenai tingkat pendidikan penduduk 

Desa Alahan sebagai Berikut: 
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Tabe IV.6
15

 

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Alahan Kecamatan Rokan IV 

Koto Kabupaten Rokan Hulu 

 

No  Tingkat Pendidikan Jumlah  Presentase  

1 Belum Sekolah 152 7,62% 

2 Tidak Tamat Sekolah 100 5,02% 

3 Tamat TK 80 9,26% 

4 Tamat SD 135 29,12% 

5 Tamat SMP 145 17,19% 

6 Tamat SMA 123 14,94% 

7 Perguruan tinggi 125 16,84% 

Jumlah  865 100% 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Penduduk Desa Alahan 

menurut tingkat pendidikan masih rendah karena paling banyak adalah tamat SMP 

yaitu berjumlah 145 jiwa penduduk. 

Di samping itu Desa Alahan juga memiliki sarana pendidikan di antaranya 

TK, SD, dan PDTA yang dapat diketahui melalui tabel dibawah ini: 

Tabel IV.7
16

 

Sarana Pendidikan Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto 

Kabupaten Rokan Hulu 

 

No Sarana Pendidikan Jumlah 

1 TK 1 

2 SD 1 

3 PDTA 1 

Jumlah 3 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan Desa Alahan 

masih dikatakan ketinggalan karena hanya memiliki tiga sarana saja diantaranya 

TK, SD, dan PDTA. 

 

 

                                                             
15

Sumber: Kantor kepala Desa Alahan 2019 
16

Sumber: Kantor kapala Desa Alahan 2019. 
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2. Keagamaan  

Penduduk Desa Desa Alahan seluruhnya menganut Agama Islam atau 

masyarakat Muslim, ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel IV.4
17

 

Klasifikasi Jumlah Penduduk Desa Alahan Kecamatan Rokan IV 

Koto Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Agama  

 

No Jenis agama Jumlah  Presentase 

1 Islam 865 100% 

2 Kristen 0 0% 

3 Hindu 0 0% 

Jumlah  865 100% 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Alahan  semuanya 

adalah Muslim dengan jumlah 865 orang.Untuk menjalankan perintah agama 

tertentu sangat diperlukan tempat ibadah.Dimana tempat peribadatan ini selain 

untuk tempat ibadah bisa juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk 

mengkomunikasikanpesan-pesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan 

suatu pembangunan kepada masyarakat. 

Tabel IV.5
18

 

Jumlah Rumah Ibadah Desa Alahan  Kecamatan Rokan IV Koto  

Kabupaten Rokan Hulu 

 

No Jenis Tempat Ibadah Jumlah 

1 Mesjid 1 

2 Mushallah 1 

3 Gereja 0 

Jumlah 2 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tempat ibadah penduduk Desa 

Alahan  yaitu Mesjid dan Mushalla yang keduanya merupakan tempat ibadah 

                                                             
17

Sumber: Kantor Desa Alahan  2019 
18

Sumber : Kantor Desa Alahan  2019 
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umat Islam atau masyarakat Muslim yang berjumlah Mesjid 1 Unit dan Mushallah 

1 Unit. 

3. Adat istiadat 

Adat istiadat tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan suatu masyarakat 

karena adat istiadat merupakan dari kebudayaan yang sering atau yang bisa 

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di Desa Alahan memiliki adat tersendiri 

yang dapat mendukung kebudayaan nasional seperti: 

a. Berzanji dan Marhaban 

b. Celempong 

c. Bersilat lidah (Balas Pantun) 

d. Makan bajambau yaitu makan bersama-sama dengan bersila dengan tidak 

menggunakan kursi dan meja dalam acara pernikahan sunnat Rasul dan 

aqiqah. 

Masyarakat Desa Alahan  terdiri dari beberapa suku yaitu suku piliang, 

suku melayu, suku pitopang, suku muniliang dan suku caniago.Kelima suku ini 

mewarnai dalam kehidupan sehari-hari dan tetap menjaga adat istiadat masing-

masing suku serta menghormati adat dan kepercayaan yang dianut oleh setiap 

golongan. Untuk lebih jelas bisa dilihat tabel berikut ini : 

Tabel IV.8 

Kepala Suku Desa Alahan Kec.Rokan IV Koto.Kab.Rokan Hulu 

 

No Nama suku Ninik Mamak Jumlah Presentase 

1 Piliang Datuk Temenggung 1 15,00% 

2 Malayu Datuk Andiko 1 25,00% 

3 Pitopang Datuk Rangkayomarajo 1 25,00% 

4 Muniliang Datuk Bijidirajo 1 35,00% 

5 Caniago  Datuk Paduko Majo 1 10,00% 

Jumlah  5 100% 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Alahan memiliki 5 

suku diantaranya suku piliang kepala sukunya Datuk Temenggung sebesar 

15,00% suku malayu kepala sukunya DatukAndiko sebesar 25,00%, suku 

pitopang kepala sukunya Datuk Rangkayomajo sebesar 25,00%%,suku Muniliang 

kepala sukunya Datuk Bijidirajo35,00% dan terakhir suku Caniago kepala 

sukunya Datuk Paduko Majo sebesar 10,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

BAB III 

GAMBARAN UMUM TENTANG NAFKAH 

A. Defenisi Nafkah 

An-Nafaqaat adalah jamak dari kata an-nafaqah, yang secara etimologi 

memiliki makna uang dirham atau yang sejenisnya dari harta benda.
19

 Atau An-

Nafaqah secara bahasa berarti: sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh 

seseorang untuk keperluan keluarganya.
20

 

Pengertian nafkah secara terminologi tidak terlepas dari berbagai pendapat 

Fugaha‟ diantaranya: 

1. Abdul Majid Mahmud Mathlub mendefenisikan nafkah yaitu: sesuatu 

yang dibutuhkan oleh isteri, seperti; makanan, pakaian, perabotan, 

pelayanan, dan segala sesuatu yang ia butuhkan menurut adat.
21

 

2. Syaikh Hasan Ayyub, mendefenisikan nafkah yaitu: semua kebutuhan dan 

keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, 

pakaian, rumah dan lain-lain.
22

 

3. Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi mendefenisikan nafkah yaitu: makanan, pakaian 

dan tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal-hal itu.
23
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Saleh Al-Fauzan, Fiqih sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani Presss, 2005), hlm. 756 
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B. Dasar Hukum Nafkah 

Mengenai dasar hukum kewajiban suami terhadap nafkah isteri 

berdasarkan Al-Qur‟an, hadist, ijma‟ ulama, uu no 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan dan kompilasi hukum Islam (KHI). Dasar hukum dari Al-Qur‟an 

diantaranya: 

1. Surat Al-Baqarah ayat 233, yaitu: 

                               

     

Artinya:  

“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.”
24

 

 

2. Surat An-Nisaa ayat 34, yaitu: 

                        

 

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.”
25

 

 

 

3. Surat At-Thalaq ayat 6, yaitu: 
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Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahahnya, ( Jakarta: CV. Pustaka Agung 

Harapan, 2006), hlm. 147 
25

Ibid, hlm.108 
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Artinya:  

“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka.”
26

 

 

Sementara dasar hukum memberikan nafkah dari hadist Nabi antara lain: 

 

1. Hadist dari „Aisyah yaitu: 

2.  

ُ َعْنَها قَانَْج: َدَخهَْج ِهْنُد بِْنُج ُعْتبَتَ  ًَ ّللََاه ِ صهى ّللَا عهٍه  -اِْمَسأَةُ أَبًِ ُسْفٍَانَ -َعْه َعائَِشتَ َزِض َعهَى َزُسىِل ّللََاه

ِ! إِنه أَبَا ُسْفٍَاَن َزُجٌم َشِحٌٍح ََل ٌُْعِطٍنًِ ِمْه اَننه  , إَِله َما وسهم . فَقَانَْج: ٌَا َزُسىَل ّللََاه ًه َفقَِت َما ٌَْكفٍِنًِ َوٌَْكفًِ َبنِ

ٍِْس ِعْهِمِه, فََهْم َعهَ  أََخْرُث ِمْه َمانِهِ  َما ٌَْكفٍِِك, وَ ًه فًِ َذنَِك ِمْه ُجنَاٍح? فَقَاَل: ُخِري ِمْه َمانِِه بِاْنَمْعُسوِف َما بَِغ

ٌَْكفًِ بَنٍِكِ 
27

 
Artinya: 

“Dari „Aisyah RA, dia berkata: “Hindun Binti „Utbah, isteri Abu Sufyan 

menemui Rasulullah SAW seraya berkata, „Wahai Rasulullah, 

sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak 

memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku 

dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa 

sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu.?‟ Rasulullah 

SAW menjawab, „Ambillah dari hartanya dengan cara „ma‟ruf‟ apa 

yang cukup buatmu dan anakmu.” (H.R Muttafaq alaih).
28

 

 

Hadis ini menunjukkan wajibnya suami memberi nafkah kepada isteri  

dan wajibnya anak memberi nafkah kepada ayahnya, dan juga menunjukkan 

bolehnya seseorang yang wajib dinafkahi secara syar‟I untuk mengambil dari 

harta penanggung jawab nafkahnya sekadar yang mencukupinya bila orang 

tersebut tidak mencukupi nafkahnya atau mempersulit dalam memberi. Hadis ini 

juga sebagai dalil tentang kadar nafkah untuk isteri, yaitu mencukupinya, 

demikian pendapat Jumhur.
29
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Sementara dasar hukum memberikan nafkah dari ijma‟ ulama antara lain: 

1. Ungkapan Wahbah Zuhaily 

:فاحفق العلماء على َجُب وفقل السَجاث على أزَاجٍه َأما االجماع    

Artinya:  

“Adapun ijma‟: “kesepakatan ulama atas kewajiban suami untuk 

memberikan nafkah kepada isteri selama ia masih taat kepadanya 

kecuali jika ia membangkang.”.
30

 

 

Sementara dasar hukum nafkah menurut uu no 1 tahun 1974 dan 

kompilasi hukum islam (KHI) yaitu: 

Dasar hukum nafkah Menurut uu no 1 tahun1974 yaitu: 

Pasal 30 

Suami istri memikul kewajiban yang luhur menegakkan rumah tangga 

yangmenjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 

Pasal 31 

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukansuami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup 

bersama dalam masyarakat. 

2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. 

Pasal 32 

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 

2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 

ditentukan oleh suami istri bersama. 
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Pasal 33 

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan 

memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain. 

Pasal 34 

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala 

sesuatukeperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampunnya 

2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya 

3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing 

dapatmengajukan gugatan kepada pengadilan.
31

 

Sedangkan kewajiban nafkah Menurut Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), 

yaitu: 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal 80 dan 

81mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu sebagai 

berikut: 

Pasal 80 

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan 

tetapimengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting 

diputuskanoleh suami istri bersama. 

2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatukeperluan 

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
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3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya 

danmemberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna 

danbermumfaat bagi agama, nusa dan bangsa 

4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 

a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri 

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagiisteri dan 

anak. 

c. Biaya pendidikan bagi anak 

5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (adan 

b) di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. 

6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap istrinya 

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

7. Kewajiban sebagai mana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila 

istriNusyuz.
32

 

Pasal 81 

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknyaatau 

bekas istri yang masih dalam iddah. 

2. Tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk istri selama dalamikatan 

perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. 

3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknyadari 

gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram.     
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Tempat kediaman juga berfungsi tempat penyimpanan harta 

kekayaan,sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. 

4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuanserta 

disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baikberupa alat 

perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjanglainnya.
33

 

 

C. Sebab Wajibnya Nafkah 

Ulama mempunyai dua pendapat dalam hal ini.Ulama Hanafiyah 

berpendapat sebab wajibnyanafkah atas suami adalah karena suami berhak 

menahan isterinya untuk tidak keluar rumah ataupun bekerja setelah akad nikah 

yang sah.Artinya, jika akad nikahnya itu batal maka nafkah menjadi tidak 

wajib.Karena tidak ada sebab yang mewajibkannya, yaitu hak menahan isteri 

setelah akad nikah, dan hak itu tidak berlaku jika akad nikahnya fasid atau batal.
34

 

Mayoritas ulama selain hanafiyah berbeda pendapat bahwa sebab 

wajibnya nafkah adalah tali pernikahan. Posisi wanita sebagai isteri itulah yang 

menyebabkan ia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Konsekuensinya 

suami juga harus tetap memberi nafkah kepada isteri yang sudah dicerai raj‟I atau 

ba‟in dan sedang hamil. Adapun jika isteri yang dicerai sama sekali itu hamil, 

menurut Syafi‟iyyah dan Malikiyyah, ia berhak mendapatkan tempat tinggal. 

Namun ia tidak berhak mendapatkan nafkah karena tali pernikahannya sudah 

putus dengan bercerai. Seyogianya isteri yang sudah dicerai sama sekali tidak 
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mendapatkan nafkah dan juga tempat tinggal. Akan tetapi, dalam hal ini qiyas 

ditinggalkan karena Allah SWT berfirman: 

                     

                          

 

 

Artinya: 

“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 

ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 

hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-

anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika 

kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 

itu) untuknya.” (Q.S. At-Thalaq: 6).
35

 

 

Akan tetapi, Hanabilah tetap berpegang pada qiyas, yaitu isteri yang 

dicerai sama sekali itu tidak mendapatkan nafkah juga tempat tinggal. 

D. Syarat Wajibnya Nafkah 

Syarat-syarat wajibnya nafkah menurut mayoritas ulama adalah: 

1. Isteri Menyerahkan Dirinya Kepada Suami dengan Sepenuhnya 

Bukti penyerahan ini dengan menunjukkan kesiapan dirinya ketika 

diminta untuk melayani suami, baik meminta untuk bermain cinta maupun 

tidak.Ulama Malikiyyah mensyaratkan dalam wajibnya nafkah sebelum 

senggama adanya permintaan dari isteri atau walinya kepada suami untuk 

melakukan senggama. 
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Jika isteri masih tetap tinggal bersama keluarganya dengan izin 

suami maka ia tetap harus memberinya nafkah. Jika isteri atau walinya 

melarang suami untuk mengaulinya, atau suami isteri saling diam setelah 

akad nikah, tidak ada yang meminta atau memberi maka tidak wajib bagi 

suami memberi nafkah kepadanya meski keduanya sudah lama berdua, 

karena Rasulullah SAW sendiri ketika menikahi Sayyidah Aisyah tidak 

langsung memberi nafkah selama dua tahun, karena setelah dua tahun 

itulah baru digauli. Jika isteri melarang suaminya untuk menggaulinya, 

namun posisinya benar, seperti suami menolak memberikan mahar kontan, 

atau menolak menyiapkan tempat tinggal yang layak secara syara‟ maka 

suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya.Ulama 

Syafi‟iyyah menambahkan, “jika suami ingin pergi jauh dan lama.”
36

 

2. Isteri Sudah Dewasa 

Isteri tersebut telah dewasa dalam arti kata sudah pantas untuk 

digauli.
37

Isteri yang masih kecil tidak pantas untuk bercampur atau 

bermesraan dengan suaminya. Sehingga disepakati, bahwa ia tidak wajib 

dinafkahi. Adapun bila ia pantas melayani suaminya tapi tidak dapat 

bercampur maka menurut pendapat Abu Yusuf, sang suami wajib 

memberinya nafkah. Berbeda dengan Abu Hanifah dan Muhammad yang 

berpendapat, bahwa sang suami tidak wajib memberinya nafkah karena 

maksud asli dari sebuah pernikahan tidak terpenuhi.
38
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3. Akad Nikah yang Dilangsungkan Termasuk Akad Nikah yang Sah 

Jika nikahnya fasid maka suami tidak wajib memberi nafkah 

kepada isterinya karena akad yang fasid mewajibkannya berpisah, dan 

isteri tidak dianggap ditahan di sisi suami karena nikahnya fasid sehingga 

isteri tidak berhak mendapat pengganti dari akad nikah yang fasid 

tersebut.Syarat ini telah disepakati oleh ulama.
39

 

4. Hak Suami Tidak Hilang Dalam Hal Penahanan Isteri di Sisinya 

Tanpa Syar’i 

Hak suami tidak hilang dalam hal penahanan isteri di sisinya tanpa 

izin syar‟i. Sebab yang datang bukan dari diri suami. Jika hak suami hilang 

tanpa sebab yang syar‟I seperti  nusyuz, misalnya, atau sebab lain yang 

datangnya dari pihak suami maka isteri tetap berhak mendapatka nafkah. 

Syarat ini juga telah disepakati oleh ulama, hanya saja ulama Malikiyyah 

berpendapat wajibnya nafkah atas suami jika memang berpekara yang 

menjadikannya kehilangan haknya itu bukan kesalahan isteri.Dari 

keterangan diatas, sudah jelas bahwa nafkah untuk isteri itu hukumnya 

wajib atas suaminya meskipun keduanya berbeda agama dan keyakinan. 

 

E. Kadar Nafkah dan Macam-macamnya 

Menurut mayoritas Fuqaha kadar nafkah disesuaikan dengan kebutuhan 

isteri.
40

Fuqaha sependapat bahwa nafkah rumah tangga meliputi: makanan, 

pakaian dan tempat tinggal. Mereka berbeda pendapat mengenai keawajiban 
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menyediakan pembantu dan pengobatan. Hal ini sesuai dengan perincian berikut 

ini: 

1. Makanan  

Makanan adalah pokok hidup yang paling penting.
41

Fuqaha sependapat bahwa 

suami wajib menyediakan makanan secukupnya untuk isterinya. Akan tetapi 

apakah ia berkewajiban untuk menyerahkan harga makanan itu kepada 

isterinya, ataukah cukp baginya memenuhi makanan yang diperlukan secara 

kebendaan? yang disepakati, bahwa kalau sekiranya ia menyediakan makanan 

secara nyata bendanya, maka hal itu menyukupinya. Ia tidak di haruskan untuk 

menyerahkan harganya kepadanya untuk dibelikan oleh isteri dengan 

sendirinya.
42

 

2. Pakaian 

Seorang isteri berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan 

suaminya.
43

Pakaian yang wajib bagi untuk isteri adalah pakaian lengkap yang 

cukup baginya menurut adat kebiasaan.Sedangkan yang dianggap dalam 

macam-macamnya dan harganya dari keadaan suami, kaya atau miskin, 

menurut fiqaha, itulah yang dianggap dalam makanan dari keadaan mereka 

berdua.
44

 

3. Tempat Tinggal 

Suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal yang layak untuk 

isterinya.Yang dianggap dalam hal tempat tinggal adalah keadaan suami isteri, 
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kaya atau miskin, menurut Mazhab Hanafiyyah, sebagaimana makanan dan 

pakaian.Mazhab Syafi‟iyyah berpendapat bahwa yang dianggap dalam hal ini 

adalah keadaan isteri saja, berbeda dengan makanan dan pakaian.
45

 

4. Pembantu 

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa suami wajib menyediakan pelayanan 

isterinya apabila isterinya sakit, yang tidak sanggup melaksanakan urusannya. 

Demikian pula apabila ia tidak sakit, akan tetapi ia termasuk orang yang 

menurut adat kebiasaan dilayani oleh pembantu, sebagaimana ia mempunyai 

pembantu di rumah ayahnya; maka suaminya berkewajiban dalam keadaan 

demikian untuk menyediakan seorang pembantu, tidak lebih dari itu. Abu 

Yusuf berpendapat bahwa ia mendapat lebih dari seorang pembantu, apabila 

menurut adat kebiasaan ia berhak untuk itu.
46

 

5. Pengobatan 

Mazhab empat bahwasanya suami tidak berkewajiban untuk mengobatkan 

isterinya, akan tetapi pengobatan itu wajib atas dirinya dari harta sendiri. 

Apabila ia tidak mempunyai harta kekayaan, maka pengobatan wajib atas 

orang berkewajiban memberikan nafkah kepadanya kalau sekiranya suaminya 

tidak ada, seperti anak dan bapaknya. Sebab yang wajib atas suami adalah 

nafkah biasa.Dan ini merupakan nafkah yang timbul kemudian.Oleh karena itu, 

hal itu tidak wajib atasnya.Sebagian dari mazhab yang ekstrem berpendapat 

untuk mewajibkan pengobatan atas suaminya.
47
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Partisipasi pemenuhan nafkah keluarga dikalangan buruh sawit di Desa 

AlahanKecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yaitu 

melalui:penguatan hubungan sosial di masyarakat, meminjam uang kepada 

keluarga, tetangga dan majikan, menjadi pembantu rumah tangga, dan 

memanfaatkan hasil kebun. 

2. Ditinjau dari hukum islam, partisipasi istri dalampemenuhan nafkah 

keluarga dikalangan buruh sawit di Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto 

Kabupaten Rokan Hulu tidak bertentangan dengan hukum islam. 

B. Saran-saran 

Dari hasil penelitian penulis lakukan, maka penulis menyarankankepada 

keluarga buruh sawit di Desa Alahan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten 

Rokan Hulusebagai berikut: 

Untuk suami: 

1. Hendaknya suami dalam mencari nafkah tidaklah terpaku dengan satu 

pekerjaan saja, hendaknya suami mencari pekerjaan sampingan sehingga bisa 

menutupi kekurangan dalam keluarga. 

2. Hendaknya suami dalam memberikan nafkah kepada anak dan isterinya itu 

dengan hasil keringatnya sendiri yang halal lagi baik. 
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Untuk isteri: 

1. Hendaknya isteri bersabar kalau pekerjaan suami tidak mencukupi kebutuhan 

keluarga. 

2. Kalau pekerjaan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga, hendaknya isteri 

berinisiatif membantu suami dengan mencari pekerjaan juga, dengan catatan 

tidak mengabaikan kewajiban dalam rumah tangga sebagai seorang isteri. 
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