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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Apabila terlaksana akad perkawinan yangn shah, maka mulai saat itu berarti  

antara kedua calon mempelai sudah terikat dalam ikatan perkawinan dan telah resmi 

hidup sebagai suami isteri. Keduanya ditugaskan oleh agama Islam untuk mencapai 

tujuan perkawinan, seperti melanjutkan keturunan, menciptakan rumah tangga 

bahagia, yang diliputi cinta dan kasih sayang.  

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami-isteri bukan saja 

bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah, tetapi sekaligus menimbulkan 

akibat hukum diantara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang 

begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami-isteri masing-masing. 

Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami-isteri terpenuhi, maka dambaan 

suami-isteri terhadap terciptanya kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga akan 

dapat terwujud. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur’an surat al-Nisa ayat 19: 

$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ zƒ Ï%©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω ‘≅ Ït s† öΝ ä3s9 βr& (#θèOÌ�s? u!$|¡ÏiΨ9 $# $\δö�x. ( Ÿωuρ £ èδθè=àÒ÷ès? (#θç7 yδõ‹tGÏ9 

ÇÙ÷è t7 Î/ !$tΒ £ èδθßϑçF÷� s?# u HωÎ) βr& tÏ?ù'tƒ 7π t±Ås≈ x� Î/ 7π oΨ Éi� t6 •Β 4 £ èδρç�Å°$tãuρ Å∃ρã�÷èyϑø9 $$Î/ 4 βÎ* sù 

£ èδθßϑçF÷δÌ�x. #|¤yèsù βr& (#θèδt�õ3s? $\↔ ø‹x© Ÿ≅ yèøg s† uρ ª!$# ÏµŠ Ïù # Z�ö� yz # Z�� ÏW Ÿ2 ∩⊇∪   
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 “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita 

dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena 

hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan 

kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan 

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.”(Depag, 1996: 

64) 
 

Yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau 

untuk menuntut sesuatu. Misalnya seseorang hendak mempertahankan haknya maka 

berdasarkan ini dapat juga dikatakan hak itu adalah sesuatu yang harus diterima. 

Pada pokoknya hak itu dapat pula dibedakan antara hak mutlak atau hak 

absolut dan hak nisbi atatu hak relatif. Hak mutlak adalah hak memberikan 

wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, hak mana dapat 

dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang harus 

menghormati hak tersebut, seperti hak azazi manusia, hak seseorang untuk hidup.  

Yang dikatakan hak nisbi (hak relatif) adalah hak yang memberikan 

wewenang kepada seseorang teretentu atau beberapa orang tertentu, untuk menuntut 

agar supaya seseorang atau beberapa orang tidak melakukan sesuatu. 

Jadi yang dimaksud hak di sini adalah sesuatu yang merupakan milik atau 

dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. 

Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan menunaikan atau membayarkannya atau dapat 

juga lepas seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain. 

  Adapun kewajiban berasal dari kata wajib ditambah awalan ke- dan akhiran -

an yang berarti sesuatu yang wajib diamalkan atau dilakukan. Bicara tentang 
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kewajiban, semua manusia yang hidup di dunia ini tidak terlepas dari padanya, dan 

setiap kewajiban itu menimbulkan tanggung jawab. Yang dimaksud di sini adalah 

hal-hal yang wajib dilaksanakan dan yang merupakan tanggung jawab suami-isteri.  

Masalah hak dan kewajiban antara suami-isteri merupakan tindak lanjut dari 

kehidupan keluarga yang didirikan atas landasan cinta dan kasih sayang. Dengan satu 

kesadaran masing-masing pihak (suami-isteri) menyadari bahwa antara pria dan 

wanita mempunyai perbedaan secara alami baik fisiologi (fungsi fisik) maupun 

psikologi. Karena itu hak dan kewajiban suami-isteri harus didirikan di atas prinsip-

prinsip itu. 

Apabila ketentuan-ketentuan tersebut  telah diterima oleh kedua belah pihak 

(suami-isteri) hak dan kewajiban yang harus dipikulnya menjadi ringan dan 

sederhana, tidak berat dan ruwet sehingga melahirkan perbuatan yang tidak baik dan 

pertengkaran.  

Apalagi, jika rasa cinta disertai dengan kesadaran yang penuh tentang 

perbedaan fisiologi, psikologi dan fungsi suami isteri, maka hak dan kewajiban 

masing-masing hanya merupakan akibat yang wajar dari kehidupan berumahtangga. 

Dalam Islam, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, larangan-larangan dan 

perintah-perintah, semuanya bersifat agama. Sepintas lalu tampak bahwa hubungan 

timbal balik harus tegas, sebab hukum yang diwahyukan itu berlaku untuk segala 

keadaan.  

Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Al-Qur’an tentang keadilan, kejujuran 

dan solidaritas kemanusiaan menimbulkan suatu iklim saling menghormati dan 
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menjaga yang timbal balik, yang merupakan praktik memerintahkan yang baik, dan 

melarang yang jahat. (amar makruf nahi mungkar). 

Dalam hubungan ini para ahli  hukum Islam yang mengikuti seminar Vatican 

tentang hak-hak asaai manusia bidang budaya pada tanggal 25 Oktober 1974, 

menyimpulkan beberapa ciri khusus tentang hak-hak asasi manusia menurut Islam 

sebagai berikut: 

a) Hak-hak asasi dalam budaya Islam berupa kewajiban yang harus 

dilaksanakan. Karena itu setiap orang harus melaksanakannya. Berdasarkan 

hal itu, sebenarnya hak itu bukanlah hanya hak-hak yang dipunyai manusia 

yang bersangkutan saja sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam piagam 

hak-hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi 

internasional, tetapi merupakan kewajiban bagi anggota masyarakat lainnya. 

b) Kewajiban itu sekaligus merupakan kewajiban individu dan kewajiban 

kelompok. Masing-masing pihak bertanggung jawab dalam melaksanakan 

kewajiban ini. 

c) Kewajiban ini di dalam Islam mempunyai jaminan dan sanksi hukum, bukan 

hanya rekomendasi atas hukum moral yang tidak ada sanksinya, sebagaimana 

keadaannya piagam-piagam internasional. 

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Islam lebih mengutamakan 

dan menonjolkan kewajiban daripada hak, karena secara prinsip menurut Islam, 

kewajiban yang ditunaikan di satu pihak, berarti penerimaan hak di pihak lainnya. 

Demikian juga dalam hal kewajiban isteri terhadap suami berarti membicarakan hak-
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hak suami pada pihak lainnya. Demikian pula sebaliknya, membicarakan kewajiban 

suami  berarti akan lebih membicarakan hak-hak isteri sekaligus.   

Karena pentingnya arti kebahagiaan dalam sebuah perkawinan dan hidup 

berkeluarga (suami-isteri), maka agama (Islam), memberikan aturan main kepada 

keduanya. Aturan main itu adalah hak yang harus didapat dan kewajiban yang mesti 

dilaksanakan. Hak dan kewajiban itulah yang menjadi perekat bagi kelangsungan 

hidup sebuah keluarga yang telah di syari’atkan. 

Hubungan antara pria dan wanita khususnya dalam kehidupan keluarga 

(suami–isteri) adalah hubungan “kemitra-sejajaran”. Keduanya mempunyai hak, 

kewajiban dan kesempatan yang seimbang, yang membedakan adalah karya dan 

amalnya.  

Allah menegaskan di dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat: 13 

$pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $̄ΡÎ) / ä3≈ oΨ ø) n=yz  ÏiΒ 9�x. sŒ 4s\Ρé& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ uρ $\/θãèä© Ÿ≅ Í←!$t7 s% uρ (# þθèùu‘$ yètGÏ9 4 ¨βÎ) 
ö/ ä3tΒt�ò2r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝ ä39s) ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ Î=tã ×�� Î7 yz ∩⊇⊂∪   

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal.”(Depag, 1996: 412) 
 

Kemitra-sejajaran tidak harus dipahami sama dan serupa, tetapi kemitra-

sejajaran yang dimaksud adalah suatu relasi yang berdasarkan keadilan. Keadilan 

menurut Islam adalah terpenuhinya hak bagi yang memiliki secara sah, yang apabila 
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dilihat dari sudut orang lain adalah kewajiban. Oleh karena itu, siapapun yang lebih 

banyak melakukan kewajiban, dialah yang memiliki hak lebih dibanding yang lain. 

(Qurais Shihab, 2000:110) 

Nawawi melalui kitab Uqud-al-Lujjain fi Bayani al-Zaujani mencoba 

menawarkan formatan cara hidup keluarga bahagia sejahtera dengan memaparkan 

hal-hal apa saja (hak dan kewajiban) yang harus dilakukan oleh suami-isteri dalam 

hidup berumah tangga agar terciptanya suasana yang harmonis, bahagia dunia dan 

akhirat. Namun pada kenyataannya dari apa yang dipaparkan oleh Nawawi ada 

ketimpangan antara hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga. Sebagai contoh, 

yaitu penjelasan Nawawi pada pasal II tentang hak-hak suami dan dalam artian 

kewajiban isteri, beliau memberikan interpretasi terhadap kata Qawwamuna (QS. Al-

Nisa :34 dengan  “orang-orang yang berkuasa mendidiknya”  kekuasan tersebut 

dimiliki kaum lelaki (suami) karena laki-laki memiliki kelebihan dalam banyak segi. 

Contoh lain adalah penjelasan tentang kewajiban isteri, nawawi menjelaskan 

bahwa isteri adalah layaknya budak yang dinikahi oleh tuannya dan tawanan yang 

lemah tidak berdaya dalam kekuasaan seseorang (musuhnya), dari itu, wanita (isteri) 

dilarang (tidak boleh)) membelanjakan harta suaminya atau bahkan hartanya sendiri 

tanpa seizin dari suaminya. Hal ini dikarenakan isteri bagaikan seorang yang 

memiliki hutang. 

Dari contoh di atas nampak adanya diskriminasi antara laki-laki dan 

perempuan (suami-isteri)  yang dipaparkan oleh Nawawi. Dimana ada beberapa hak 

dan kewajiban isteri yang dianggap menyimpang dari kebebasan isteri sebagai 
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manusia yang memiliki hak dan persamaan derajat dengan manusia lainnya termasuk 

suami. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat : 13 

… ¨βÎ) ö/ ä3tΒt�ò2r& y‰Ψ Ïã «!$# öΝ ä39s) ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛ Î=tã ×�� Î7 yz  

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengena.l”(Depag, 1996: 412) 
 

Dari permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk berperan aktif 

dalam penelitian yang lebih berfokus terhadab kitab Uqud Al-Lujjain buah karya dari 

Syaikh Nawawi dalam sebuah tulisan skripsi. 

 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan pernyataan masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apa saja hak dan kewajiban isteri di dalam rumah tangga menurut Syaikh 

Nawawi dalam kitab Uqud Al-Lujjain? 

2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Syaikh Nawawi tentang hak dan 

kewjiban isteri terhadap suami di dalam kitab Uqud al-Lijjain?  

3. Bagaimana aplikasi argumentasi Syaikh Nawawi dalam sebuah keluarga? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui  hak dan kewajiban isteri di dalam rumah tangga 

menurut Syaikh Nawawi dalam kitab Uqud Al-Lujjain 

2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Syaikh Nawawi 

tentang hak dan kewjiban isteri terhadap suami di dalam kitab Uqud al-

Lijjain 

3. Untuk mengetahui aplikasi argumentasi Syaikh Nawawi dalam sebuah 

keluarga 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara laki-laki dan perempuan 

merupakan realisasi dari sunnah Rasul dan merupakan ibadah. Apabila aqad nikah 

telah dilakukan secara sah dan berlaku maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan 

dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami-isteri. 

Suami isteri yang menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya 

akan mampu mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah 

kebahagiaan suami isteri tersebut.  

Suatu aqad yang sah akan membentuk suatu rumah tangga atau suatu keluarga 

kecil, keluarga kecil ini nantinya akan memperoleh keturunan sehingga berkembang 

menjadi sebuah keluarga  yang bertambah besar. Keluarga yang dalam istilah Fiqh 

disebut usratun atau qarabatun itu harus dibina. Pembinaan ini menjadi tanggung 

jawab suami-isteri. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina 
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keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka 

perlu diatur hak dan kewajiban suami-isteri masing-masing. Apabila hak dan 

kewajiban masing-masing suami-isteri terpenuhi, maka dambaan suami-isteri dalam 

membina bahtera rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat  akan dapat terwujud, 

dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang. 

Masalah hak dan kewajiban suami-istri dalam undang-undang perkawinan 

diatur dalam bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34, sementara dalam Kompilasi 

Hukum Islam diatur dalam ba XII pasal 77 sampai dengan pasal 84. pasal 30 undang-

undang perkawinan menyatakan: 

“Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 

tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat” 

 

 Dalam rumusan dan redaksi yang berbeda Kompilasi Hukum Islam (KHI)  

pasal 77 ayat (1) berbunyi:  

“Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 

tangga yang sakinan, mawahdah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari 

susunan masyarakat “ 

 

Ketentuan tersebut berdasarkan firman Allh SWT surat al-Rum,ayat 21: 

 

ô ÏΒuρ ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ# u ÷βr& t,n=y{ / ä3s9 ô ÏiΒ öΝ ä3Å¡à�Ρr& % [`≡ uρø—r& (#þθãΖä3ó¡ tFÏj9 $yγ øŠ s9 Î) Ÿ≅ yèy_uρ Ν à6 uΖ÷� t/ Zο ¨Š uθ̈Β 

ºπ yϑômu‘ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 tβρã�©3x� tG tƒ   

”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.” (Depag, 1996: 324) 
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Pasal 31 No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: 

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 

dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat 

(2) Masing-masingn pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga 

 

Ketentuan pasal 31 tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam 

bagian kedua tentang Kedudukan suami isteri pasal 79. 

Selanjutnya pasal 32 UU Perkawinan menegaskan: 

(1) Suami-isteri harus mempunyai kediaman yang tetap 

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

oleh suami isteri bersama 

 

Isi pasal 32 UU perkawinan tersebut dalam Kompilasi dituangkan di dalam 

pasal 78  

Dalam pasal 33 UU Perkawinan menegaskan, “suami-isteri wajib saling 

mencintai, hormat menghormati setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu 

kepada yang lain”. Dalam Kompilasi diatur dalam pasal 77 ayat (2). Selanjutnya ayat 

(3), (4), dan (5) berturut-turut dikutip di bawah ini: 

“Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak 

mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun  kecerdasannya 

dan pendidikan agamanya” 

“ Suami isteri wajib memelihara kehormatannya” 

“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.” 

 

Pasal 34 UU Perkawinan menegaskan: 

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesutu keperluan 

hidup berumah tangga sesuain dengan kemampuannya 

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. 
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Adapun ayat (3) isi dan bunyinya sama dengan ayat (5) pasal 77 Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia. 

Pasal 79: 

(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga 

(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami 

dalam klehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup besama dalam 

masyarakat 

(3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum 

 

Kandungan pasal 79 KHI tersebut di atas didasarkan pada firman Allah surat 

Al-Nisa ayat 32: 

Ÿωuρ (# öθ̈Ψ yϑtGs? $tΒ Ÿ≅ �Òsù ª!$#  Ïµ Î/ öΝ ä3ŸÒ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ 4 ÉΑ% ỳ Ìh�=Ïj9 Ò=Š ÅÁtΡ $£ϑÏiΒ (#θç6 |¡oK ò2$# ( 
Ï!$|¡ÏiΨ=Ï9 uρ Ò=Š ÅÁtΡ $®ÿÊeΕ t÷|¡tGø. $# 4 (#θè=t↔ ó™ uρ ©!$#  ÏΒ ÿ Ï&Î#ôÒsù 3 ¨βÎ) ©!$# šχ% Ÿ2 Èe≅ ä3Î/ >ó_x« 

$VϑŠ Î=tã ∩⊂⊄∪   
“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada 

sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi 

orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi 

para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan 

mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu.”(Depag, 1996: 66) 
 

Pasal 80 KHI mengatur kewajiban suami terhadap isrteri dan keluarganya. 

Pasal ini terdiri dari 7 ayat, 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 sesuatu keperluan hidup 

rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
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3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan 

memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat 

bagi agama nusa dan banggsa 

4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : 

a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagii isteri 

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

isteri dan anak 

c. biaya pendidikan bagi anak 

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

mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. 

6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap drinya 

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

7. Kewajiban isteri sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz 

Dasar hukum agama dari ketentuan pasal 80 KHI di atas adalah Al-Qur’an 

Surat Al-Nisa ayat 34:  

ãΑ% ỳ Ìh�9 $# šχθãΒ≡ §θs% ’ n?tã Ï!$|¡ÏiΨ9 $# $yϑÎ/ Ÿ≅ �Òsù ª!$# óΟ ßγ ŸÒ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ !$yϑÎ/ uρ (#θà) x�Ρ r& ôÏΒ 
öΝ Îγ Ï9≡uθøΒr& 4 àM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $$sù ìM≈ tGÏΖ≈ s% ×M≈ sà Ï�≈ ym É= ø‹tóù=Ïj9 $yϑÎ/ xáÏ� ym ª!$# 4 ÉL≈ ©9 $# uρ tβθèù$ sƒ rB 

 ∅èδy—θà±èΣ  ∅èδθÝà Ïèsù £ èδρã�àf÷δ$# uρ ’ Îû Æì Å_$ŸÒyϑø9 $# £ èδθç/ Î�ôÑ$# uρ ( ÷βÎ* sù öΝ à6 uΖ÷èsÛ r& Ÿξsù 

(#θäóö7 s? £Íκ öC n=tã ¸ξ‹ Î6 y™ 3 ¨βÎ) ©!$# šχ% x. $wŠ Î=tã #Z�� Î6 Ÿ2 ∩⊂⊆∪   

“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. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada 

Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah 

Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan 

nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur 

mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka 

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya 

Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”(Depag, 1996: 66) 
 

.Juga surat Al-Thalak ayat 7: 
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÷, Ï�Ψ ã‹ Ï9 ρèŒ 7π yèy™  ÏiΒ Ïµ ÏFyèy™ (  tΒuρ u‘ Ï‰è% Ïµ ø‹n=tã … çµ è% ø—Í‘ ÷, Ï�Ψ ã‹ ù=sù !$£ϑÏΒ çµ9s?# u ª!$# 4 Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# 

$²¡ø� tΡ �ωÎ) !$tΒ $yγ8s?# u 4 ã≅ yèôfuŠ y™ ª!$# y‰÷èt/ 9�ô£ ãã # Z�ô£ ç„ ∩∠∪   
“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. 

dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta 

yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada 

seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak 

akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Depag, 1996: 446) 
 

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman KHI 

mengatur tersendiri dalam pasal 81 sebagai berikut: 

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau 

bekas isteri yang masih dalam iddah. 

2. Tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk isteri selama dalam ikatan 

perkawinan atau dalam iddah thalak atau iddah wafat 

3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari 

gangguan pihak lain, sehingga mereka aman dan tentram. Tempat kediaman 

juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat 

menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. 

4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan sesuai 

dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa perlengkapan 

rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. 

(Rahmat Rofiq,1997:183) 

Pasal 81 KHI tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dalam 

Al-Qurt’an surat Al-Thalak ayat 6:  

££ ££ èè èèδδδδθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ3333 óó óó™™™™ rr rr&&&& ô ÏΒ ß] ø‹ym Ο çGΨ s3y™  ÏiΒ öΝ ä. Ï‰÷` ãρ Ÿωuρ £ èδρ•‘ !$ŸÒè? (#θà) ÍhŠ ŸÒçGÏ9 £ Íκ öC n=tã 4 βÎ) uρ £ ä. 
ÏM≈ s9 'ρé& 9≅÷Ηxq (#θà) Ï�Ρr' sù £ ÍκöC n=tã 4®Lym z ÷èŸÒtƒ £ ßγ n=÷Ηxq 4 ÷βÎ* sù z ÷è|Ê ö‘ r& ö/ä3s9 £ èδθè?$t↔ sù £ èδu‘θã_é& ( 

(#ρã�Ïϑs?ù& uρ / ä3uΖ÷� t/ 7∃ρã�÷èoÿÏ3 ( βÎ) uρ ÷Λ än ÷�| $yès? ßì ÅÊ ÷�äI|¡sù ÿ… ã&s! 3“t�÷zé& ∩∉∪   
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“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.” (Depag, 1996: 446) 
 

 

E. Langkah-langkah Penelitian 

 Dalam menjawab permasalahan-permasalahan dan tujuan penelitian, serta 

agar sistematis dan terarah, penulis perlu untuk menentukan langkah-langkah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Penentuan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analisys) (Cik Hasan 

Bisri,2001:60) dengan metode ini dianggap tepat untuk meneliti pemikiran Nawawi 

dengan mengkaji dan menganalisa kitab-kitab karangan beliau yang berkaitan dengan 

pembahasan yang akan diteliti. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang dipergunakan adalah sifatnya tertulis, yaitu tulisan-tulisan 

pemikiran Nawawi tentang hak dan kewajiban suami-isteri  serta data-data yang 

relevan dengan masalah yang berkaitaan dengan objek yang akan diteliti. 

3. Sumber Data 

Sebagaimana telah diuraikan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian, 

penelitian ini adalah tentang pemikiran Nawawi, data primer yang penulis gunakan 
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adalah kitab  karyanya yang berjudul Uqud al-Lujjain sedangkan data sekunder yang 

digunakan adalah buku-buku lainnya yang menunjang pada masalah penelitian ini.  

4. Pengumpulan Data 

Penelitian ini kajian pustaka yang menggunakan metode analisis isi (content 

analisys), sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara mengumpulkan 

bahan-bahan yang ada kaitannya  dengan permasalahan yang penulis teliti. 

Setelah bahan tersebut terkumpul kemudian dipisah menjadi dua bagian, 

yakni bagian yang temasuk kategori data primer dan kategori data sekunder, yang 

akan dijadikan referensi bagi penulis dalam pembahasan penelitian ini. 

5. Analisis Data 

Data yang terkumpul selanjutnya dipilah-pilah sesuai kategori jenis data yang 

telah ditetapkan. Kemudian dilakukan analisis dengan cara menghubungkan data satu 

dengan data yang lainnya, serta mengacu pada kerangka pemikiran yang ditetapkan, 

sampai diperoleh kesimpulan.                 

 


