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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 : pernikahan

merupakan “ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan

untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

KeTuhan Yang Maha Esa”1.Surat an-Nur 32:








Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan
Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.2

Apabila kita renungkan ayat ini baik-baik menjelaskan bahwa soal

mengawinkan yang belum beristri atau bersuami bukanlah bagi semata-

mata urusan peribadi dari yang bersangkutan saja, atau urusan “rumah

tangga” dari orang tua kedua orang tua yang bersangkutan saja, tetapi

menjadi urusan pula dari jamaah islamiah, tegasnya masyarakat Islam

yang mengelilingi orang lain.

1 UU. NO. 1 Tahun 1974, Pasal 1, Tentang Pernikahan,(Jakarta: SinarGrafika,
1974), cet 1, h. 31

2Depertemen Agama Ri, al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. TohaPutra,
1989), cet 1, h. 543
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Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada

semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-

tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan

bagi makhluk-Nya untuk berkembang baik dan melestarikan hidupnya3.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam ialah untuk memenuhi

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis,

sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam melakukan hak dan kewajiban

anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya keterangan lahir dan batin

disebabkan terpenihi kehidupan lahir dan batinnya, sehingga timbullah

kebahagiaan, yakin kasih sayang antara anggota keluarga4.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya

masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan

hati, sehingga sempurnalah kebahagian hidup berkeluarga akan terwujud

sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah,mawaddah wa rahmah5.

Dalam kompilasi hukum islam, kewajiban suami istri dijelaskan

secara rinci sebagai berikut :

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk

mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban

mereka sebagai suami istri, jadi yang dimaksud dengan hak disini dalam

pasal 77 sebagai berikut:

3Tihami dan Sehari Sahrami, Fikih Munakahat,(Jakarta:Rajawali Press,
2009),cet.ke 1.h .6

4Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003),cet.ke 1. h.
22

5Ibid, 155
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1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi

dasar dari sususnan masyarakat.

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

memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-

anak mereka, baik mengenai pertumbuahan jasmani, rohani maupun

kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

4. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Dan dalam pasal 78 menyebutkan kewajiban suami atas istri

sebagai berikut:

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

2. Rumah kediaman yang maksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami

istri bersama.

Nafkah merupakan ungkapan kata yang lazim didengar dalam

rumah tangga. Karena nafkahnya perputaran roda rumah tangga akan

berjalan sebagaimana mestinya. Apabila kurang memahami tentang nafkah

dengan sebenarnya bisa membuat perselisihan yang serius diantara suami

istri tersebut.

Nafkah rumah tangga adalah nafkah yang di berikan suami kepada

istrinya dengan sesuatu yang mencukupinya dari apa yang dibutuhkannya,
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dengan beberapa syarat, batasan, dan ketentuan yang jelaskan oleh syari’at

Islam6.

Pada prinsipnya, nafkah masing-masing orang wajib atas dirinya

sendiri pada hartanya akan tetapi kadangkala nafkah wajib atas orang lain,

karena beberapa alasan tiga macam, yaitu :perkawinan,kekerabatan,

pemilikan.

Nafkah terbagi dua, nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir bila

diartikan secara bahasa berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Dalam

istilah fiqih nafkah lahir adalah suatu pemberian yang diberikan oleh

seseorang kepada orang-orang atau pihak yang berhak menerimanya atau

pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu

yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung

jawabnya. Menurut Rasyid, nafkah lahir adalah semua kebutuhan dan

keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti; makanan,

pakaian tempat tinggal dan sebagainya7.

Sedangkan yang dimaksud dengan nafkah batin adalah hal-hal

(kebutuhan) yang harus dipenuhi oleh suami dan istri, berupa hal-hal yang

bukan merupakan kebendaan.Mengenai nafkah batin ini memang sulit

untuk disebutkan secara rinci dan jelas, hal ini karena nafkah batin

memiliki cakupan yang sangat luas kaitannya dalam kebutuhan rumah

6Muhammad Fuad, Fikih Wanita Lengkap, (Jombang : Lintas Media, 2007),cet
1, hal 529.

7www. pengertian nafkah lahir.com
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tangga. Terkait dengan hal ini, banyak perbedaan pendapat dalam

memberikan sebuah definisi tentang makna nafkah batin.

Menurut Bahri, salah satu hakim di Pengadilan Agama Serunei,

yang dimaksud nafkah lahir dalam berbagai literatur dan tradisi

masyarakat merupakan pemenuhan kebutuhan fisiologis yang diwujudkan

dalam bentuk sandang, papan dan pangan serta keperluan sehari-hari

lainnya seperti biaya perawatan kesehatan dan kecantikan istri. Sementara

nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan

psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain

sebagainya, yang bentuk konkretnya berupa persetubuhan (sexual

intercourse). Sehingga dalam keseharian ketika disebut nafkah batin, maka

yang dimaksud justru hubungan sex. Menurutnya, kebutuhan biologis

sebagai bentuk paling nyata dari nafkah batin kepada istri tidak kurang

pentingnya untuk dipenuhi dibandingkan dengan nafkah lahir yang bersifat

pemenuhan kebutuhan fisiologis seperti sandang, papan dan pangan.

Ravi juga mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan nafkah batin

adalah memenuhi keperluan nafsu dengan istimta’ (hubungan suami istri).

Kadarnya tidak ditetapkan secara jelas oleh Islam. Namun suami perlu

menyadari bahwa antara perkara yang menjadi tanggung jawabnya ialah

memenuhi keinginan nafsu istri, begitu juga pihak istri, hal itu menjadi

kewajiban bagi kedua-duanya. Kegagalan memahami dan menyadari hak

memenuhi hubungan kelamin antara suami istri menjadi salah satu sebab

hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah
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tangga. Namun kadar dan kekerapannya terpulang kepada suami istri, ada

yang merasa cukup 1 minggu sekali, sebulan 1 kali dan lain sebagainya8.

Oleh sebab itu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah,

mawaddah dan warahmahmaka suami istri harus saling menciptakan

pergaulan yang baik, mendahulukan kepentingannya dan menahan diri

dari sikap yang kurang menyenangkan dari padanya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:













Artinya:“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian

bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin

kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya

kebaikan yang banyak”. (QS. an-Nisaa’(4):19).9

Keharmonisan rumah tangga menurut islam keharmonisan rumah

tangga yang bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena

8Samsul Bahri. Mimbar Hukum:Nafkah Batin danKompensasi Materiilnya
9Departemen Agama Ri, al-Qur’an dan Terjemahan,(Jakarta: CV. Toha Putra,

1989),cet 1, h. 114
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hal kedua tersebut dalam islam disebut mawaddah wa rahmah. Yaitu

keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta terhadap  suami/istri, menjadi

landasan utama dalam berkeluarga. Islam menjaga agar suami

memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu

menyeimbangkan karakter suami (Muhammad M. Dlori, dicinta suami

(suami)sampai mati., hal 30-32) Allah berfirman dalam Qs. ar-Rum:21.









Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.10

Manusia mengetahui bahwa mreka mempunyai perasaan-perasaan

dan pikiran-pikiran itu timbulkan oleh daya tarik yang lain, sehingga

antara kedua jenis pria dan wanita itu terjalin hubungan yang wajar.

Melangkah maju dan bergiat agar perasaan-perasaan dan kecenderugan-

kecenderungan antara laki-laki dan wanita itu tercapai. Puncak dari

semuanya itu ialaah terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan

itu. Dalam keadaan demikian bagi laki-laki hanya istrinya itu wanita yang

paling cantik dan baik, sedangkan bagi wanita itu, hanya suaminyalah laki-

10 Depertemen Agama Ri, al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: CV. Toha.
Putra, 1989), cet.ke 1, h.641
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laki yang menarik hatinya. Masing-masing mereka merasa tenteram

hatinya dengan ada pihak yang lain itu. Semuanya ini merupakan  modal

yang paling berhargaa daalam membina rumah tangga yang berbahagia

jiwa dan fikiran menjadi tenteram, tumbuh dan hati mereka menjadi

tenang serta  kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan

hidup aakan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan wanita secara

menyeluruh akan mencapai.

Pelayaran merupakan bagian dari sarana dan trasportasi laut

sebagaimana amanat undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 menjadi suatu

yang sangat strategis bagi wawasan nasional serta menjadi sarana viatal

yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan Nasional.

Di desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaaten

Indragili Hilir banyak terdapat para suami yang berkerja sebagai pelayar

ke pelabuhan-pelabuhan seperti Kota Batam, Jakarta, bahkan sampai

keluar negeri dan memakan waktu yang sangat lama menuju pelabuhan-

palabuhan tersebut.

Dari data yang diperoleh penulis penduduk Di Desa Kuala Enok

Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragili Hilir yang berjumlah 4.917

jiwa yang telah berkeluarga ada 200 pasang, dari 200 pasangan di Desa

Kuala Enok yang berprofesi sebagai perkerja pelayaran berjumlah 20 KK

(kartu keluarga).Penulis mengambil 4 pasang (KK) sebagai contoh kasus.
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Adapun beberapa kasus yang terdapat di Desa Kuala Enok

Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi titik

permasalahan bagi suami yang pekerja pelayaran.

1. Baktiyar adalah Suami dari Idar yang bersuaminya tersebut berkerja

dipelayaran ke luar Negeri, seperti Malaysia memakan waktu yang

sangat lama. Dalam 1 tahun hanya 3 kali untuk menemui keluarganya.

Dalam kasus ini Istri dari Baktiyar berselingkuh, kejadian ini terjadi

ketika suami Idar pergi berlayar keluar Negeri (Malaysia), istri

Baktiyar tinggal dirumah dengan 3 orang anaknya. selama suaminya

pergi bekerja kebutuhan materi keluarga terpenuhi, tetapi kebutuhan

batin dari Istri Baktiyah (Idar) tidak terpenuhi.

Maka dari itu Istrinya (Idar) melakukan perselingkuhan dengan

laki-laki lain tanpa sepengetahuan suaminya(Baktiyar)11.

2. Ali adalah Suami dari Tini yang suaminya tersebut berkerja pelayaran

ke Luar Negeri, Malaysia dan Singapore memakan waktu yang sangat

lama. Dalam 1 tahun hanya 2 kali untuk bertemu keluarganya.

Dalam kasus ini suami dari Tini adalaah seorang nahkoda yang

berlayar sampai keluar Negeri, dalam melakukan pelayaraan luar

Negeri Istrinya Tini tinggal dirumah seorang diri tanpa adanya

menemaninya dirumah. Selamah suami Tini berkerja, Tini tetap

berusaha menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan setia

menunggu suaminya pulang kerumah dengan selamat. Tetapi apadanya

11Arif,(Warga),wawancara,Kuala Enok, 27 Mai 2014.
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kebutuhan batinnya tidak terpenuhi karena suaminya jarang pulang,

walaupun suaminya tetap memberikan nafkah dan mereka tetap selalu

berkomunikasi malalu handphone. Suatu ketika Tini menjalin

hubungan dengan lelaki lain tanpa sepengetahuan suaminya. Karena

suaminya jarang dirumah dan kepuasan batinnya tidak terpenuhi.

Seiring berjalannya waktu suami Tini pun pulang berlayar.

Kemudian sampai dirumah dia mengetahui dari keluarga dan

tetangganya bahwa Istrinya Tini berselingkuh dengan mantanya.

Tanpa pikir panjang istrinya (Tini) langsung ditalak oleh suaminya

(Ali)12.

3. Rudianto adalah suami dari Iftisyam yang suaminya tersebut bekerja

pelayaran keluar Negeri yaitu India dan memakan waktu yang sangat

lama untuk berkumpul keluarganya, dalam waktu 1 tahun hanya 1 kali

menemuih keluarganya13.

Dalam kasus ini istri dari anak Rudianto menjalani kehidupan

yang tidak harmonis seperti keluarga lainnya. Hal ini terjadi karenakan

suami dari Iftisyam jarang pulang dan jarang berkumpul dengan

keluarganya.

Istri Rudianto sering keluar rumah dikarenakan ia tidak betah

dirumah dan sering pulang malam mencari hiburan dengan teman-

temannya. Oleh sebab itu anaknya pun merasa kurang kasih sayang

kedua orang tuannya. Karena orang tuannya jarang pulang dirumah. Si

12Arif,(Warga),wawancara,Kuala Enok, 27 Mai 2014

13Satriani, (Warga),wawancara,Kuala Enok, 03 Maret 2014
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Anak pun terjerumus dalam kenakalan remaja seperti suka tauran,

mabuk-mabukan dan berkempul dengan teman yang tidak baik.

4. Ahmad adalah suami dari Susi yang berkerja pelayaran ke Batam dan

juga Malaysia. Pekerjaan ini memakan waktu yang sangat lama dan

membuat Ahmad suami dari Susi jarang pulang kerumah dan

berkumpul dengan keluargannya.14

Dalam kasus ini istri Ahmad (Susi) berselingkuh dengan adik

kandung suaminya (Ahmad). Hal ini terjadi disebabkan suaminya

(Ahmad) jarang pulang kerumah dan tidak memenuhi kebutuhan

batiniyah istrinya (Susi). Di karenakan Susi tinggal dirumah keluarga

suaminya. Maka Susi menjalin hubungan secara diam-diam dengan

adik Iparnya tanpa sepengetahuan suaminya dan keluarga suaminya.

Hal ini terjadi karena mereka sering bersama dan suami Susi (Ahmad)

jarang pulang dan berkumpul dengan istrinya Susi.

Jadi dalam kasus diatas terlihatlah bahwa suami tersebut hanya

memiliki kesempatan untuk menemui keluarga hanya sebentar saja.

Namun, suami yang berkerja pelayaran banyak mandapatkan gaji yang

sangat mamuaskan dari segi materi akan tetapi dari segi bathiniah sang

istri tidak terpenuhi (seperti memberi kasih sayang dan perhatian kepada

keluarga). Istri dibiarkan sendiri dalam menjalankan aktifitas mengurus

rumah tangga dan anak. Yang menjadi persamalahan disini apakah sang

istri sanggup menghadapi situasi yang seperti ini. dikarenakan suami

14Salmia,(Warga),wawancara, Kuala Enok,03 Maret 2014
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berkarja pelayaran yang menghabiskan waktu yang sangat lama untuk

berkerja dan meninggalkan anak istri dirumah.

Dalam kasus ini saya tertarik untuk mengangkat skripsi yang

berjudul “PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP

KEHARMONISAN RUMAH TANGGA YANG SUAMINYA

PEKERJA PELAYARAN (Studi Kasus di Desa Kuala Enok

Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragili Hilir)”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sampai pada sasaran yang

ditujuh, maka penulis membatasi masalah. Adapun penulis membatasi

permasalahan ini tentang Dampak Suami Pekerja Pelayaran Terhadap

Keharmonisan Rumah Tangga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,

maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah pada penelitian ini

sebagai berikut:

1. Bagaimana cara keluarga pekerja pelayaran dalam mewujudkan

keharmonisan rumah tangga di desa Kuala Enok Kecamatan Tanah

Merah Kabupaten Indragili Hilir?

2. BagaimanaDampak suami pekerja pelayaran terhadap keharmonisan

rumah tangga di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten

Indragili Hilir?
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3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penunaian hak dan

kewajiban suami pekerja pelayaran di Desa Kuala Enok Kecamatan

Tanah Merah Kabupaten Indragili Hilir?

D. Tujuan dan Keguanaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui cara keluarga pekerja pelayaran dalam

mewujudkan keharmonisan rumah tangga di Desa Kuala Enok

Kecamatan  Tanah Merah Kabupaten Indragili Hilir?

b. Untuk mengetahui dampak suami pekerja pelayaran terhadap

keharmonisan rumah tangga di desa Kuala Enok Kecamatan Tanah

Merah Kabupaten Indragili Hilir?

c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penunaian hak

dan kewajiban suami pekerja pelayaran di Desa Kuala Enok

Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragili Hilir?

2. Kegunaan Penelitian

a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis

sendiri dalam menerapkan disiplin ilmu yang diterima selama

dibangku kuliah.

b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan

tentang Dampak Suami pekerja pelayaran terhadap keharmonisan

rumah tangga.
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c. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana Syari’ah pada

jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Desa Kuala Enok

Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Pemilihan lokasi

ini didasari atas alasan bahwa guna memperoleh data dan informasi

dari masyarakat yang berada di Desa Kuala Enok, Kecamatan Tanah

Merah, Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Istri yang Suami bekerja

pelayaran langsung yang berada di Desa Kuala Enok Kecamatan

Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

Objek dalam penelitian ini adalah di Desa Kuala Enok Kecamatan

Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 20 istri

dari suami yang berkerja pelayaran di Desa Kuala Enok Kecamatan

Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir karena keterbatasan waktu dan

biaya maka penulis akan mengambil sampel sebanyak 20orang istri

dari suami yang pekerja pelayaran secara total sampling.
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d. Sumber Data

1) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari Istri yang Suami bekerja pelayaran

ada di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten

Indragiri Hilir

2) Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang diperoleh dari pihak lain yang dapat

memberikan informasi yang dibutuhkan dan dari data kepustakaan

atau literatur atau buku-buku yang ada hubungannya dengan

permasalahan yang diteliti.

e. Metode Pengumpulan Data

1) Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap istri dan suaminya

berprofesi sebagai pelayar.

2) Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung

kepada masyarakat yang ada di Desa Kuala Enok, Kecamatan

Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir.

3) Angket, yaitu penyebaran sejumlah pertanyaan tertulis kepada

responden mengenai permasalahan yang diteliti.

f. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif

kualitatif, yaitu dimana setelah data terkumpulkan kemudian dilakukan

penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian.
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g. Teknik Penulisan

Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas

dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1) Deskriptif analisis, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data

yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisis sehingga dapat disusun

menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

2) Deduktif,yaitu mengambarkan keidah-kaidah umum yang ada

kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian di analisa

dan diambil kesimpulan secara khusus.

3) Induktif, yaitu menggambarkan data-data khusus yang ada

kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian

diambil kesimpulan secara umum.

F. Sistematika Penulisan

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II :GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum

Daerah penelitian yang meliputi keadaan geografis, pendudukan, sosial

ekonomi, pendidikan kehidupan agama, sosial budaya masyarakat di

Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.
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BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH,

KEHARMONISAN RUMAH TANGGA, NAFKAH, HAK DAN

KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Dalam bab ini membahas pengertian tentang nikah,

keharmonisan rumah tangga, nafkah, hak dan kewajiban suami istri.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas bagaimana cara keluarga pekerjaan

pelayaran dalam mewujudkan kerhamonisan rumah tangga dan

dampak suami pekerja pelayaran terhadap keharmonisan rumah

tangga.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.


