
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab

1. PengertianTanggung Jawab

Widagdho (1999) mengatakan bahwa Tanggung jawab adalah kesadaran

manusia atas tingkahlaku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak

disengaja. Tanggung jawab juga berarti perbuatan sebagai wujud dari kesadaran

akan kewajibannya. Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban.

Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban

merupakan bandingan terhadap hak, dan dapat juga tidak mengacu terhadap hak.

Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap

kewajbannya.

Tanggung jawab menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2008) adalah

keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Artinya jika ada sesuatu hal boleh

dituntut, dipersalahkan diperkarakan dan sebagainya. Orang yang bertanggung

jawab adalah orang yang berani menanggung resiko atas segala hal yang menjadi

tanggung jawabnya, jujur terhadap dirinya dan jujur terhadap orang lain, adil,

bijaksana, tidak pengecut dan mandiri. Dengan rasa tanggung jawab, orang yang

bersangkutan akan selalu berusaha memenuhi kewajibannya melalui seluruh

potensi dirinya. Orang yang bertanggung jawab adalah orang mau berkorban

untuk kepentingan orang lain ataupun orang banyak.



Isma`il Raji al-Faruqi dalam Muhmidayeli (2008) memandang bahwa

tanggung jawab ini sebagai makna kosmis manusia yang merupakan anugerah

ilahi yang dibawa sejak lahir dan bersifat universal sebagai persiapan dirinya

untuk melaksanakan misi kemanusiaanya. Tanggung jawab (taklif) adalah

landasan kukuh bagi kemanusiaan baik dalam struktur maupun dalam makna dan

kandungannya. Oleh karena itu, tanggung jawab ditempatkan sebagai lambang

bagi ketinggian derajat seorang anak manusia. Hanya orang yang

bertanggungjawablah pantas disebut sebagai manusia sejati, dan memang

kontruks inilah yang membedakan dirinya dari eksistensi makhluk-makhluk lain

di luar dirinya.

Manusia sebagai mahluk yang bertanggung jawab dan akan dimintai

pertanggung jawabannya dihadapan Allah terhadap

a. Segala nikmat Allah yang telah mereka terima

b. Segala aturan yang telah mereka adakan

c. Segala perbuatan yang telah mereka kerjakan

d. Segala janji yang telah mereka ikrarkan (Zaini, 1986)

2. Tanggung jawab suami terhadap keluarganya

Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih

memiliki hubungan darah dan bersatu. Definisi keluarga secara luas menurut

Henslin (2006) adalah orang-orang yang menganggap diri mereka terikat oleh

hubungan darah, pernikahan, atau adopsi. Keluarga yang terdiri atas suami, istri,

dan anak-anak disebut keluarga batih (nuclear family). Keluarga merupakan
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sekumpulan orang yang hidup dalam tempat tinggal yang sama dan masing

masing anggota merasakan adanya pertautan batin, sehingga tercipta suasana

saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri,

ditinjau dari dimensi hubungan sosial (Shochib, 2000)

Menurut Ahmadi (2002) keluarga adalah kelompok primer yang

paling penting dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebah group yang

terbentuk dari hubungan laki-laki dan wanita, hubungan yang berlangsung lama

untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk

yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-

anak yang belum dewasa.

Menurut Widagdho (1999) tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab

kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Tetapi

tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan dan

kehidupan. Untuk memenuhi tanggung jawab dalam keluarga kadang-kadang

diperlukan pengorbanan.

Pernyataan di atas selaras dengan pendapat Prasetya (1998) kesanggupan

seseorang terhadap suatu tugas wajib atau kemudian disebut kewajiban akan

berakibat suatu celaan atau menerima akibat tertentu jika tidak dilaksanakan.

Apabila meninggalkan tugas wajib dapat diartikan melupakan kewajiban atau

tidak bertanggung jawab.

Menjadi seorang suami dengan segala tanggung jawab yang harus

diemban tidaklah mudah. Laki-laki adalah seorang pemimpin, yang tentunya akan

bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Sebelum menikah, seorang laki-



laki bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan-tuntutan agama, pekerjaan, dan

dirinya secara seimbang. Tanggung jawab ini bertambah setelah seorang laki-laki

menikah, selain harus bertanggung jawab atas istrinya laki-laki juga bertanggumg

jawab atas anaknya (Ediansyah dan Tamam, 2012)

Menurut Abdullah (dalam Supriyantini, 2002) berdasarkan pandangan

tradisional, peran utama laki-laki adalah sebagai penguasa utama rumah tangga

yang memiliki hak-hak istimewa dan otoritasterbesar dalam keluarga. Dengan

demikian anggota keluarga lain termasuk isteriharus tunduk kepada penguasa

utama tersebut. Laki-laki dalam posisinya sebagaisuami dan ayah merupakan

figur sentral dalam keluarga. Kewibawaan, harga diri,dan status ayah atau suami

harus dijaga oleh anggota keluarga karena atribut-atributtersebut sangat

menentukan status dan kedudukan keluarga dalam masyarakat

Strong dan DeVault (dalam Supriyantini, 2002) menyatakan bahwa

sebagai kepala keluarga pria berperan untuk mencari nafkah, melindungi keluarga,

mengambil keputusan, mengurus rumah tangga, mengasuh anak, memelihara

hubungan kekerabatan dan membina hubungan yang harmonis dengan istrinya.

Menurut Suma (2004) terdapat beberapa tanggung jawab seorang suami

yang tertera dalam BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri pasal 80.

Dalam pasal tersebut kewajiban seorang suami adalah sebagai berikut:

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

tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting

diputuskan oleh suami istri bersama.



2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan

memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat

bagi agama dan bangsa.

4. Sesuai dengan penghasilan, suami wajib menanggung:

a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri

b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi

istri dan anak

c) biaya pendidikan bagi anak

5. kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a

dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

6. istri 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 istri

nusyuz.

Maka jelaslah bahwa seorang suami bertanggung jawab penuh atas

keluarganya. Apabila tanggung jawab tersebut diabaikan akan menimbulkan

kesan-kesan negatif yang tidak hanya dirasakan oleh anggota keluarganya sendiri

melainkan orang lain. Agar senantiasa rumah tangga selalu menjadi rumah tangga

yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka suami istri wajib menegakkan hak

dan kewajibannya, hidup saling menghormati satu sama lain serta mampu

memndidik anak-anak mereka dengan pendidikan yang baik.



Demi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang

ayah, tanggung jawab nya adalah:

a. Tanggung Jawab Terhadap Istri

Seorang suami sudah selayaknya memenuhi kewajban dan hak terhadap

istrinya merupakan tanggung jawabnya setelah mereka menikah. Kewajiban

suami terhadap isteri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan non

materi yang bukan merupakan kebendaan (Tihami & Sharani, 2010). Sedangkan

hak-hak istri terhadap suaminya, menurut Al-Ahdal (1995) adalah suami harus

mendidik istrinya dalam masalah agama yang merupakan keharusan bagi seorang

isteri. Mendidik dari hal yang bersifat wajb hingga yang bersifat haram, serta

memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan amal ma’ruf nahi munkar.

Islam telah mewajibkan kepada suami untuk memberi nafkah untuk istri

dan anak-anaknya. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus

rumah tangganya serta memelihara dan mendidik anak-anaknya.Sebaliknya,

seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhannya, memberi belanja

kepadanya selama ikatan sebagai suami istri masih terjalin dan istri tidak durhaka

(Tihami & Sharani, 2010).

Suami isteri dihalalkan untuk melakukan hubungan seksual, karena hal

tersebut merupakan kebutuhan suami isteri yang dihahalkan.Dalam ajaran Islam,

seorang suami dituntut untuk melakukan adab-adab (etika) dalam menggauli

isterinya dengan bersikap lemah lembut terhadap isterinya (Tihami & Sharani,

2010). Suami wajib memelihara isterinya dan menganjurkan agar memelihara

kesucian diri dan kehormatannya dengan cara tetap di rumah dan tidak keluar



rumah tanpa ada keperluan. Isteri berhak mendapat izin dari suaminya untuk

melakukan aktivitas di luar rumah selam ia tidak membuat kerusakan dan

kemungkaran. Diantara hak yang paling utama adalah suami memberi nafkah dan

pakaian sesuai kemampuannya.

Apabila suami berniat menceraikan isterinya, maka suami wajb

menceraikannya dalam keadaan bersuci, yang belum digaulinya, atau dalam

keadaan hamil yang jelas.Bila isteri yang di-thalak itu mempunyai anak yang

belum baligh, maka anak berhak berada pada ibunya kecuali isteri menolak

anaknya bersamanya, isteri dinikahi oleh laki-laki yang bukan ayahnya, anak

sudah bisa membedakan antara kemaslahatan dan kemudharatan dirinya.

b. Tanggung Jawab Terhadap Anak

Setelah menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang

memenuhi hak-hak terhadap isteri, suami yang berperan sebagai seorang ayah

juga memiliki tanggung jawab atas anaknya. Seperti yang telah disebutkan bahwa

seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian,

kewajiban ayah ini memerlukan syarat sebagai berikut (Tihami & Sharani, 2010):

1. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja.

Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau

telah besar tetapi  tidak mendapatkan pekerjaan.

2. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi

tulang punggung kehidupannya.



Abdullah (dalam Sudari dan Herdajani, 2013) menyebutkan bahwa peran

seorang ayah bagi anaknya adalah sebagai pelindung dan memberikan

keteladanan bagi anak. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan adalah suatu

partisipasi aktif ayah secara terus menerus dalam pengasuhan anak dalam dimensi

fisik, kognisi, dan afeksi pada semua area perkembangan anak yaitu fisik, emosi,

sosial, intelektual dan moral. Pengasuhan yang dialkukan oleh ayah merupakan

suatu bentuk tanggung jawab terhadap anaknya.

Parsons (dalam Yuniardi, 2009) menyimpulkan bahwa peran yang lebih

khusus untuk ayah yaitu merepresentasikan pengambil keputusan, berorientasi

pada tindakan, berlaku sebagai penghubung utama antara sistem keluarga dengan

sistem sosial di luar keluarga, bertanggung jawab untuk mengenalkan anak pada

peran jenis kelamin pada dunia yang lebih luas, dan mendorong anak untuk

memperoleh kompetensi yang diperlukan untuk beradaptasi dengan dunia.

Sedangkan peran ibu lebih bersifat ekspresif, nurturan, empatik.

B. Hubungan Interpersonal

1. Pengertian Hubungan Interpersonal

Kelley (dalam Sears,dkk: 2004) mendifinisikan hubungan sebagai sesuatu

yang terjadi bila dua orang saling mempengaruhi satu sama lain dan yang satu

bergantung pada orang lain. Hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih

memiliki arti yang mendalam, dengan adanya orang lain kita dapat merasakan

bahwa betapa orang lain sangat menyayangi, memperhatikan dan menghargai kita,



dengan orang lain pula kita dapat mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk

sehingga kebutuhan afiliasi sangat terpenuhi.

Ketertarikan interpersonal mengacu pada perasaan-perasaan positif

terhadap orang lain. Ahli-ahli psikologi menggunakan istilah ini untuk mencakup

berbagai pengalaman, termasuk rasa menyukai, pertemanan, kekaguman,

ketertarikan seksual, dan cinta (Dayakisni & Yuniardi, 2008)

Menurut Pearson (dalam Sarwono, 2009), manusia adalah makhluk sosial

yang artinya, sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat menjalin hubungan sendiri,

kita selalu menjalin hubungan dengan orang lain, mencoba untuk mengenali dan

memahami kebutuhan satu sama lain, membentuk interaksi, serta

mempertahankan interaksi tersebut. Hubungan interpersonal adalah hubungan

yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama

lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Ketika akan menjalin

hubungan interpersonal, akan terdapat suatu proses dan biasanya dimulai

dengan interpersonal attraction (daya tarik interpersonal).

2. Faktor yang mempengaruhi daya tarik interpersonal

Daya tarik hubungan interpersonal merupakan faktor penyebab terjadinya

hubungan interpersonal. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor

Internal (Baron & Byrne, 2008). Faktor internal adalah faktor dari dalam diri yang

meliputi dua hal, yaitu kebutuhan untuk berinteraksi (need for affiliation) dan

pengaruh perasaan.

· a. Kebutuhan untuk berinteraksi (need for affiliation)



Menurut McClelland(dalam Baron & Byrne, 2008),kebutuhan berinteraksi adalah

suatu keadaan di mana seseorang berusaha untuk mempertahankan suatu

hubungan, bergabung dalam kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan, menikmati

aktivitas bersama keluarga atau teman, menunjukkan perilaku saling bekerja

sama, saling mendukung, dan konformitas. Seseorang yang memiliki kebutuhan

untuk berinteraksi, berusaha mencapai kepuasan terhadap kebutuhan ini agar

disukai, diterima oleh orang lain, serta mereka cenderung untuk memilih bekerja

bersama orang yang mementingkan keharmonisan dan kekompakan kelompok.

· b. Pengaruh perasaan

Fraley dan Aron (dalam Baron & Byrne, 2008) menunjukkan bahwa

dalam berbagai situasi sosial, humor digunakan secara umum untuk mencairkan

suasana dan memfasilitasi interaksi pertemanan.

Sedangkan, Faktor Eksternal yang mempengaruhi dimulainya suatu

hubungan interpersonal adalah kedekatan (proximity) dan daya tarik fisik.

· a. Kedekatan (proximity)

Baron dan Byrne (2008) menjelaskan bahwa kedekatan secara fisik antara

orang yang tinggal dalam satu lingkungan yang sama menunjukkan bahwa

semakin dekat jarak geografis diantara mereka semakin besar kemungkinan kedua

orang tersebut untuk sering bertemu. Selanjutnya pertemuan tersebut akan

menghasilkan penilaian positif satu sama lain, sehingga timbul ketertarikan di

antara mereka. Hal ini disebut juga dengan more exposure effect,penelitian ini

pertama kali dilakukan oleh Zajonc tahun1968. Menurut Miller and Perlman



(dalam Baron & Byrne, 2008)Kita cenderung menyukai orang yang wajahnya

biasa kita kenali dibandingkan dengan orang yang wajahnya tidak kita kenal

b. Daya tarik fisik

Dion and Dion (dalam Baron &Byrne, 2008) mengatakan bahwa

seseorang cenderung untuk memilih berinteraksi dengan orang yang menarik

dibandingkan orang yang kurang menarik, karena orang yang menarik memiliki

karakteristik lebih positif.

Sedangkan Bringham (dalam Dayakisni, 2008) menjelaskan mengenai

faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal adalah :

a. Kesamaan (Similarity)

Sikap, nilai, minat, latar belakang dan kepribadian yang sama, bisa

menyebabkan individu tertarik dengan orang lain. Dalam membangun satu

hubungan kesamaan bisa menjadi dasar untuk membangun hubungan yang lebih

baik dan positif.

b. Kedekatan (Proximity)

Kedekatan merujuk pada bentuk teritorial. Dekatnya jarak individu dengan

orang lain, mengakibatkan bentuk hubungan menjadi lebih baik

c. Keakraban (Familiarity)



Robert zajonc menjelaskan tentang efek terpaan, bahwasannya orang

mengembangkan perasaan positif pada obyek dan individu yang serinag mereka

lihat.

d. Daya tarik fisik

Ketertarikan pada seseorang seringkali dimulai dengan daya tarik fisiknya

terlebih dahulu. Karena factor ini merupakan factor yang muncul pada awal

proses ketertarikan interpersonal yang sangat sulit untuk direkayasa.

e. Kemampuan (Abilty)

Orang yang kompeten, pintar akan lebih disukai dari pada yang tidak

kompeten dan pintar, karean adanya reward yang diberikan kepada kita.

f. Kesukaan secara timbal balik (Reciprocal Liking)

Individu cenderung akan mengulang perilakunya apabila mendapatkan

keuntungan ataupun penghargaan dari perilakunya tersebut. Oleh karena itu, hal

ini juga menjadi factor timbulnya ketertarikan interpersonal.

g. Saling melengkapi (Complementary)

Kondisi untuk saling melengkapi satu individu dengan yang lainnya

menyebabkan timbulnya ketertarikan antar individu.

Ada banyak faktor yang memepengaruhi jumlah, tipe dan kualitas

hubungan antar manusia Read(dalam Sarwono, 2009) menyebutkan status sosial

ekonomi, usia dan jenis kelamin juga sebagai faktor yang mempengaruhi cara

sebuah hubungandijalin, serta cara dan frekuensi interaksidalam hubungan

tersebut sementara itu, Heider (dalam Sarwono, 2009)menerangkan faktor-faktor

yang membentuk sebuah hubungan diantaranyaadalah: faktor kesamaan



(similarity), kedekatan (proximity), saling melengkapi (complementa1y) dan

faktor pengalarnan (latar belakang) masa lalu.

Kalley juga menyebutkan bahwa faktor-faktor yang berperan dalam suatu

hubungan yaitu keyakinan, perasaan (afek) dan perilaku (dalam Sears, 2004).

Ketiganya sangat berperan dalam hubungan interpersonal, terutama untuk

meningkatkan hubungan interpersonal agar dapat berjalan dengan baik, apabila

seseorang yakin dalam hatinya bahwa orang lain yang ada di hadapannya adalah

orang baik maka akan timbul perasaan positif terhadap orang itu; kemudian

dimanifestasikan dalam perilaku yang baik pula, tetapi dapat saja sebaliknya bila

dalam dirinya yakin bahwa orang yang ada di hadapannya kurang baik maka akan

tumbuh perasaan yang negatif dan yang akan terwujud adalah perilaku yang tidak

harmonis.

3. Hubungan Romantis

a. Cinta

Menurut Izard (dalam Sarwono, 2009), cinta dapat mendatangkan segala jenis

emosi, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Dalam teorinya,

Stenberg (dalam Sarwono, 2009) mengemukakan bahwa cinta memiliki tiga

dimensi, yaitu hasrat (passion), keintiman (intimacy) dan komitmen atau

keputusan (commitment/decision)

1. Hasrat

Dimensi ini menekankan pada intensnya perasaan serta keterbangkitan

yang muncul dari daya tarik fisik dan daya tarik seksual. Pada jenis ini

seseorang mengalami ketertarikan fisik secara nyata, selalu memikirkan



orang yang dicintainya sepanjang waktu, melakukan kontak mata sescara

intens saat bertemu, mengalami perasaan indah seperti melambung ke udara,

mengagumi dan terpesa dengan pasangan, detak jantung meningkat,

mengalami perasaan sejahtera, ingin selalu bersama pasangan yang dicintai,

memiliki energi yang besar untuk melakukan sesuatu demi pasangan

mereka, merasakan adanya kesamaan dalam banyak hal, dan merasa sangat

bahagia.

2. Keintiman

Dimensi ini tertuju pada kedekatan perasaan antara dua orang dan

kekuatan yang mengikat mereka untuk bersama. Sebuah hubungan akan

mencapai keintiman emosional jika kedua belah pihak saling mengerti,

terbuka, dan saling mendukung, serta dapat berbicara apapun tanpa merasa

takut ditolak. Mereka mampu saling memaafkan dan menerima, khususnya

ketika mereka tidak sependapat atau berbuat kesalahan.

3. Komitmen atau keputusan

Pada dimensi ini. Seseorang berkeputusan untuk tetap bersama dengan

seorang pasangan dalam hidupnya. Komitmen dapat bermakna

mencurahkan perhatian, melakukan sesuatu untuk menjaga suatu hubungan

tetap langgeng, melindungi hubungan tersebut dari bahaya, serta

memperbaiki bila hubungan dalam keadaan kritis.



Menurut Ahmadi (2007) cinta sebagai bentuk terpenting yang merupakan

wujud dari daya tarik antarpribadi yang terjalin antara seorang laki-laki dan

perempuan. cinta itu mempunyai empat elemen utama, yaitu pengertian,

kepercayaan, kerja sama, dan pernyataan kasih sayang.

b. Pernikahan

Duval dan Miller (dalam Sarwono, 2009) menjelaskan bahwa pernikahan

adalah hubungan pria dan wanita yang diakui secara sosial, yang ditujukan untuki

melegalkan hubungan seksual, melegitimasi membesarkan anak, dan membangun

pembagian peran diantara sesama pasangan.

Pearson dan Lee (dalam Sarwono, 2009) menyatakan bahwa pernikahan

adalah puncak dari hubungan intim antar jenis. Di dalam perkawinan kedua belah

pihak saling membagi pengalaman dan perasaan dan pikiran, sehingga akhirnya

pasangan-pasangan yang sudah menikah cukup lama mempunyai kemiripan

dalam sikap, nilai-nilai, minat, dan sifat.

C. Khuruj Fi Sabilillah

1. Pengertian Khuruj fi Sibilillah

Dalam doktrin amalan enam sifat yang diyakini jamaah tabligh, da’wah

wat tabligh menjadi menjadi asas ke-enam dalam doktrin tersebut, dan merupakan

inti atau puncak amalan dari ke-enam sifat. Bila amalan sifat ke satu hingga

amalan ke-lima telah dijalankan namun amalan yang ke-enam tidak dijalankan,

maka amalan-amalan tersebut tidak akan sempurna. Maka cara untuk

merealisasikannya dengan cara khuruj fi sabilillah (keluar di jalan Allah) atau



meninggalkan kampung halamannya untuk berdakwah. Khuruj merupakan salah

satu metode dakwah jamaah tabligh yang berarti kegiatan dakwah yang dilakukan

di luar lokasi tempat tinggal (Suprayetno, 2007).

Khuruj dalam bahasa arab berarti keluar, dan kata sabilillah dalam Al-

Qur’an menurut Al-Qardhawi (1991) adalah sabil berarti jalan atau Thariq.

Sedangkan sabilillah berarti jalan yang akan menyampaikan kepada keridhaan

dan pahala dari Allah. Selain kata sabilillah (jalan Allah), di dalam Al-Qur’an

juga terdapat kata sabillith thaguth (jalan setan) dan sekutu-sekutunya yang terdiri

dari golongan jin dan manusia yang selalu menghalangi manusia dari jalan Allah.

Sebagai manusia yang beriman, sudah menjadi kewajiban untuk membela

dienullah, penerus risalah Nabi Muhammad untuk mengerahkan amanat nikmat

Allah yang dianugerahkan kepada manusia baik berupa tenaga, pikiran, waktu

maupun harta kekayaan untuk keperluan sabilillah.

Berdakwah dengan menempuh jalan Khuruj(keluar untuk

berdakwah),dilakukan dengan cara meluangkan waktu untuk keluar di jalan Allah

sekurang-kurangnya 4 bulan seumur hidup, 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap

bulan, dan 2,5 jam setiap hari (Al Kandhalawi, 2008), atau dua kali berkeliling

pada tiap minggu.

2. Tujuan Khuruj

Metode dakwah yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh memiliki tujuan

tersendiri, sesuai dengan pesan dakwah yang ingin disampaikan.Tujuan dari

melaksanakan Khuruj yaitu:



a. Untuk memperbaiki diri, agar kita dapat mempergunakan harta, diri,

dan waktu sesuai dengan perintah Allah.

b. Untuk menghidupkan agama secara sempurna pada diri kita sendiri dan

pada diri seluruh manusia di seluruh alam (Al Kandhalawi, 2008)

Menurut As-Sirbuny (2009) tujuan dari Khuruj adalah: memperbaiki diri,

agar agama secara sempurna dapat hidup pada diri sendiri dan semua manusia

dengan cara meluangkan waktu, diri, dan harta di jalan Allah.

Khuruj yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh adalah perbuatan yang boleh

dilakukan bagi orang yang mampu untuk berdakwah dengan sikap lembut, penuh

hikmah dan mampu memberi nasihat dengan baik serta bersikap ramah dan sopan

kepada orang-orang.Selain itu, orang tersebut juga harus mengetahui dengan baik

apa yang dia sampaikan kepada orang-orang, tidak mengabaikan keluarganya dan

orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. Dakwah yang dilakukan oleh

jamaah tabligh tersebut bila diyakini bahwa Allah akan selalu bersama mereka,

dan menolong hamba-Nya yang sedang keluar di jalan Allah akan mendatangkan

sifat taat, sabar, taqwa, dan tawajjuh (Fatimah,2008).

3. Syarat mengikuti Khuruj

Dakwah dengan metode Khuruj yang dilakukan dalam usaha

meninggalkan urusan dunia sementara waktu dan meninggalkan semua urusan

keluarga harus melalui persiapan yang sangat matang karena para karkun

(anggota) akan meninggalkan tanggungjawabnya dalam urusan dunia.Walaupun

itu hanya sementara waktu namun hal tersebut sangat perlu dipersiapkan dan

pengorbanan supaya ketika karkun pergi keluar, tanggungjawab yang



ditinggalkannya seperti keluarga dan urusan-urusan lainnya tidak menjadi

berantakan akibat kurang dipedulikan.

Maulana Yusuf dalam ( Fatimah,2008) menyatakan bahwa agama tidak

akan tersebar lewat tulisan atu kekuasaandan harta benda. Tetapi agama akan

tersebar dengan pengorbanan diri, waktu dan harta. Abu Fatimah menambahkan,

jika ada pengorbanan diri dan harta tetapi tidak berdakwah, maka pengorbanan itu

tidak akan memberi kesan atau tidak ada hidayah.

Sebelum mereka berangkat untuk melaksanakan Khuruj, akan diadakan

musyawarah yang akan membahas amalan-amalan yang akan dilakukan ketika

Khuruj. Mereka membuat program ta’lim yaitu penyampaian materi dengan

menelaah kitab-kitab tertentu yang berhubungan dengan keutamaan-keutamaan

amal. Membaca Al-Quran, membaca kitab fadilah amal, memperbanyak sedekah,

dan melafalkan serta mengamalkan amalan enam sifat.

Menurut hasil penelitian Azman (2011), bahwa setiap anggota Jemaah

Tabligh mempunyai syarat-syarat khusus bagi yang ingin khurūj seperti mengisi

formulir tafakud, telah lulus dari Majlis Syura setelah lewat pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan, harus mendapat keizinan untuk khurūj dan suami juga

harus menyediakan kebutuhan istri dan anak-anak yang mencukupi selama khurūj.

Selain itu, para anggota Jemaah Tabligh yang lain turut membantu memberikan

sumbangan semampunya untuk keluarga yang ditinggalkan selama masa khurūj.

Mereka juga akan mengunjungi dan memperhatikan tentang kondisi istri dan

anak-anak anggota jemaah tersebut dari segi kebutuhan makanan, kesehatan,

perbelanjaan harian dan kebutuhan-kebutuhan yang lain.



4. Aktivitas Khuruj

Metode dakwah Islam yang dilakukan Jama’ah Tabligh dikenal dengan

istilah khuruj. Menurut Jama’ah Tablig, khuruj adalah metode dakwah yang

pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Khuruj adalah meluangkan waktu untuk

secara total berdakwah.Biasanya dilakukan dari rumah ke rumah dan dari masjid

ke masjid dengan berjalan kaki dan dipimpin oleh seorang Amir (pimpinan

halaqah). Orang yang khuruj tidak boleh meninggalkan masjid, tanpa seizin Amir

khuruj.

Dalam menjalankan khuruj, mereka tidak jarang ke luar kota, bahkan

sampai ke luar negeri. Bagi mereka yang mampu, diharapkan untuk khuruj ke

poros markas pusat gerakan Jama’ah Tabligh yakni, India-Pakistan-Bangladesh.

Sehingga, mereka bisa melihat suasana keagamaan yang kuat dan diharapkan akan

mempertebal keimanan mereka. Sewaktu khuruj, para jama’ah mengisi waktunya

dengan taklim (membaca hadis atau kisah sahabat, biasanya dari kitab Fadhail

Amal karya Maulana Zakaria), mengunjungi rumah-rumah di sekitar masjid

tempat khuruj dengan tujuan mengajak kembali pada Islam yang kaffah, bayan,

mudzakarah (menghafal) enam sifat sahabat, karkuzari (memberi laporan harian

pada amir), dan musyawarah. Selama masa khuruj, mereka tidur di masjid.

Menurut Nasrullah (dalam Amin, 2012) saat melakukan Khuruj/intiqali

ada beberapa kegiatan jamaah tabligh: musyawarah, bayan, taklim, mudzakarah,

dan jaulah. Musyawarah digunakan untuk menyamakan persepsi diantara jamaah

tabligh, dengan tata cara:

a) Musyawarah dipimpin oleh seorang amir yang telah dipilih



b) Musyawarah dibuka dengan membaca basmallah, kemudian membaca

do’a ilham

c) Amir mengawali pembicaraan tentang maksud dan tujuan musyawarah

yang disebut dengan targhib/jihin

d) Pembacaan adab musyawarah yang dibacakan oleh salah seorang

peserta yang di tunjuk oleh amir

e) Laporan jamaah

f) Pengajuan usul-usul dan pendapat dari para anggota. Amir boleh jadi

meminta usul dari setiap peserta musyawarah secara bergiliran atau

meminta usul dari beberapa orang saja

g) Usulan atau penunjukan petugas pelaksana program

h) Do’a penutup

Aktivitas lain yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh adalah berdakwah

dengan cara Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Menurut Al-Kandahlawi dalam bukunya

Himpunan Fadhilah Amal (2006), tugas dakwah merupakan tugas setiap orang

yang mengetahui kemungkaran yang terjadi di hadapannya, atau ia mampu

mencegahnya, bahkan ia mampu memunculkan satu hal yang dapat

menghentikannya, maka ia wajib menghentikan kemungkaran tersebut.

Dewasa ini kewajiban amar ma’ruf nahi munkar sudah banyak

ditinggalkan. Oleh karena itu, dalam tugas dakwahnya seorang anggota jamaah

tabligh tidak akan ketinggalan dalam menyerukan pentingnya amar ma’ruf nahi

munkar. Namun dalam menghadapi permasalahan amar ma’ruf nahi munkar



banyak manusia yang mengemukakan pendapat sebagai berikut (Al-Qardhawi,

1991)

1. Sebagian mereka berpendapat bahwa karena islam itu merupakan

dienullah, maka dengan sendirinya Allah SWT pasti akan menolong

dien –Nya (Al-Islam) dan kita tidak perlu bersusah payah memikirkan

perjuangan atau berkorban untuk hal tersebut.

2. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa jika mereka sudah

memperbaiki diri, mereka tidak berkewajban lagi untuk memperbaiki

orang lain.

Bagi jamaah tabligh, amar ma’ruf nahi munkar yang dijalani ketika Khuruj

memerlukan pengorbanan, baik dari segi harta maupun keluarga.Dengan amar

ma’ruf nahi munkar berarti berusan memperbaiki diri (islah). Hal tersebut berarti

mereka telah berkorban di jalan Allah, mereka juga beranggapan bahwa dengan

memperjuangkan agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Sebagaimana

dituangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh kutubus-sittah kecuali

Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Barangsiapa yang mengadakan persiapan untuk berperang

fisabilillah, maka sesungguhnya ia telah berjuang. Dan barangsiapa

yang keluar untuk berperang dengan meninggalkan keluarganya

dalam keadaan baik maka sesungguhnya ia telah berperang.

D. Kerangka Berpikir



Widagdho (1999) mengatakan bahwa Tanggung jawab adalah kesadaran

manusia atas tingkahlaku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak

disengaja. Tanggung jawab juga berarti perbuatan sebagai wujud dari kesadaran

akan kewajibannya. Tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban.

Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban

merupakan bandingan terhadap hak, dan dapat juga tidak mengacu terhadap hak.

Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap

kewajbannya.

Syahatah (dalam Puadi, 2008) sebagai kepala keluarga seorang suami

memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada istrinya, seperti membantunya

melaksanakan ajaran agama, menggaulinya denganbaik, menafklahi, menjaga

kehormatan dan menghiburnya, membantunyadalam urusan rumah tangga jika

diperlukan, menyambungkan hubungansilaturahim. Semua itu merupakan dasar

dalam mewujudkan keluargayang harmonis dan penuh kasih sayang. Menurut

(Yuniardi, 2009) tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya adalah dengan

memberi motivasi anak untuk lebih menghargai nilai-nilai dan tanggung jawab

dan mengarahkan anak menjadi mandiri di masa dewasanya, baik secara fisik dan

biologis.

Kepala keluarga yang megikuti khuruj tentunya memiliki pemaknaan yang

berbeda dengan kepala keluarga yang tidak mengikuti khuruj mengenai tanggung

jawab. Namun masyarakat Indonesia masih menganggap Jamaah Tabligh sebagai

kelompok sesat karena metode khuruj dinilai menelantarkan keluarga dan

meninggalkan tanggung jawab terhadap keluarga. Dalam Amin (2012)



menyebutkan bahwa sistem Khuruj secara spiritualitas membuat anggota JT

tampak mengalami peningkatan iman namun secara ekonomi mengalami stagnasi.

Tingkat penolakan yang paling ekstrim adalah yang menyatakan bahwa Jama’ah

Tabligh adalah aliran sesat, sebagian menyatakan bahwa Jama’ah Tabligh tidak

sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dinyatakan karena melihat fenomena bahwa

sebagian anggota Jama’ah Tabligh yang mengabaikan dan menelantarkan

keluarga, menelantarkan studi, dan meninggalkan pekerjaan (Suprayetno, 2007).

Menurut Ediansyah dan Tamam (2012) menyebutkan bahwa tanggung

jawab terhadap anggota keluarga dalam posisinya sebagai pemimpin dalam rumah

tangga sangat luas cakupannya, meliputi tanggung jawab terhadap agamanya,

dirinya sendiri, istrinya, anaknya, keluarganya, hartanya, ilmunya, dan

pekerjaannya. Semua tanggung jawab tersebut harus diwujudkan

keseimbangannya agar tidak membuat pekerjaan lain terbengkalai.

Praktek dakwah gerakan Jamaah Tabligh dengan metode Khuruj adalah

dakwah dengan cara keluar dari kampung halamannya untuk berdakwah dan

meninggalkan keluarga dalam batasan waktu tertentu. Dalam hal ini keluarga

yang ditinggalkan tetap membutuhkan pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai

tanggung jawab seorang suami ataupun ayah. Berdasarkan uraian yang telah

dikemukakan di atas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana konsep tanggung

jawab bagi jamaah tabligh yang melakukan khuruj. Untuk menjawab fokus

penelitian mengenai konsep khuruj dan tanggung jawab dalam keluarga, maka

akan dipaparkan fokus pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimana dinamika

Tanggung jawab seorang kepala keluarga ketika khuruj?”




