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ABSTRAK 

EFIKASI DIRI  ISTRI  JAMAAH TABLIGH  DALAM MENJAGA 

KEHARMONISAN KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM 

 (Studi Pada Jama‟ah Tabligh dalam Melakukan Khuruj di Kebon Bibit, 

Hajimena, Natar Lampung Selatan) 

 

       Jamaah tabligh adalah jamaah yang memfokuskan diri dalam masalah 

peningkatan iman dan amal shalih, yaitu dengan cara bergerak mengajak dan 

menyampaikan kepada manusia mengenai pentinganya iman dan amal shalih. 

Salah satu karakteristik Jamaah Tablih adalah Khuruj yaitu meluangkan waktu 

untuk secara total berdakwah dari masjid ke masjid, berkeliling dari kampung ke 

kampung, dari kota ke kota, bahkan mencapai antar negara, dengan meninggalkan 

isteri dan keluarga dari waktu 3 hari bahkan sampai 4 bulan. Ketika seorang suami 

khuruj, seorang istri  harus dapat berdiri sendiri, mampu menghadapi segala hal 

demi menjaga keharmonisan keluarganya. Dari persoalan ini penulis meneliti 

bagaimana efikasi diri isteri Jamaah Tabligh dalam menjaga keharmonisan 

keluarganya dan bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap efikasi diri istri 

Jamaah Tabligh dalam menjaga keharmonisan keluarganya. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui hukum Islam terhadap efikasi diri pada istri jamaah 

tabligh saat suami  melakukan khuruj dalam menjaga keharmonisan keluarga. 

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu 

pengetahuan kaum muslimin yang berkaitan dengan bagaimana istri dapat 

menjaga keharmonisan keluarganya. Penelitian ini termasuk dalam jenis 

penelitian lapangan (field research) yaitu  pengumpulan data yang dilakukan di 

lapangan, sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang 

digunakan adalah data primer yaitu data dari lapangan dan  sekunder adalah yang 

berasal dari buku tentang Jamaah Tabligh. Metode yang digunakan adalah metode 

sinterview atau wawancara langsung kepada narasumber yaitu istri dari Jamaah 

Tabligh di Kebon Bibit. Berdasarkan hasil penelitian Efikasi diri istri Jamaah 

Tabligh dalam menjaga keharmonisan rumah tangga saat suami khuruj istri dapat 

mengelola nafkah dengan baik, mejaga diri, mendidik anak dan dapat menjaga 

keharmonisan keluarganya. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri efikasi diri 

istri tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, karena nafkah sudah dipenuhi 

oleh suaminya dan dipergunakan dengan semaksimal mungkin untuk memenuhi 

kebutuhannya, istri juga dapat menjaga kehormatannya. Mengenai hadhanah 

dalam merawat atau mengasuh anak  istri juga memberikan pendidikan baik ilmu 

agama atau pendidikan disekolah, dan mendidiknya sesuai dengan anjuran dari 

Al-Quran dan Hadis. Dalam menjaga keharmonisan keluarga istri tersebut selalu 

bersandar kepada syariat Islam yaitu dengan selalu taat dan menjalankan perintah 

Allah Swt dan selalu menjauhi semua larangannya menghidupkan sunnah-sunnah 

Rasulullah dirumah. Dalam hal ini istri yakin dapat menjaga keluarganya agar 

tetap harmonis sampai suaminya pulang. 
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MOTTO 

اْْلَنََّة ِإَذا َصلَِّت اْلَمْرأَُة ََخَْسَها َوَصا َمْت َشْهَرَها َوَحِفَظْت فَ ْر َجَها َوَأطَا َعْت َزْوَجَها ِقْيَل ََلَا اْد ُخِلى 
 :اىمد( َرَواه   )ىِّ أَبْ َواِب اْْلَنََّة ِشْءتِ ِمْن أَ 

 

Artinya: “Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa 

sebulan (dibulan ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari 

perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada 

wanita yang  memilii sifat mulia ini, masuklah kamu dalam surga  melalui pintu 

mana saja yang engkau mau”(HR. Imam Ahmad) 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul  

       Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, penyusun akan 

menjelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Judul 

penelitian yang dibahas adalah “Efikasi Diri  Istri Jamaah Tabligh Dalam 

Menjaga Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi pada 

Jama‟ah Tabligh dalam melakukan Khuruj di Kebon Bibit, Natar Lampung 

Selatan)”. 

1. Efikasi Diri 

       Efikasi diri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efikasi adalah 

kemanjuran dan kemujaraban.
1
 Efikasi diri (self efficacy) merupakan 

bagian dari sikap kepribadian, yaitu berhubungan dengan keyakinan 

pribadi mengenal kompetensi dan kemampuan diri.
2
 Maka secara  harfiah 

efikasi diri adalah kemujaraban diri.
3
 Dalam hal ini efikasi diri diartikan 

sebagai kemujaraban seseorang dalam menghadapi situasi dan kondisi 

untuk memenuhi tuntutan yang dihadapi. Kemujaraban dapat diartikan 

pula sebagai kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. 

Selanjutnya yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah kemampuan 

seorang isteri dalam menghadapi situasi dan kondisi saat suami 

                                                             
1 Kamus Besar Bahasa Indoneia Pusat Bahasa,( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 

2011), h. 354 
2 Hussein Fattah, Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai (Budaya Organisasi, Perilaku 

Pemimpin, dan Efikasi Diri), Cet 1, (Yogyakarta:Elmatera (Anggota Ikapi), 2017), h. 54 
3
 Efikasi diri (self efficacy) kata  asing yang diserap dalam Bahasa Indonesia yang berarti 

kemanjuran dan  kemujaraban diri. 
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melakukan khuruj dalam pemenuhan nafkahnya, menjaga keluarganya, 

menungurus anaknya dan sampai hal yang tak terduga yang ada dalam 

sebuah keluarga supaya keluarga itu tetap harmonis. 

2. Istri 

       Istri adalah pasangan laki-laki yang telah menikah.
4
 Seorang wanita 

biasanya menikah dengan seorang laki-laki dalam suatu upacara 

pernikahan. Ketika para saksi sudah mengatakan sah maka rumah tangga 

itu dimulai dan wanita itu sudah menjadi tanggung jawab suami. Dalam 

berkeluarga tanggung jawab utama istri adalah mengatur rumah tangga 

dan mendidik anak. Dalam skripsi ini peran istri sangat diperlukan dalam 

menjaga keharmonisan keluarga. 

3. Menjaga  

       Menjaga berarti menunggu (supaya selamat atau tidak ada 

gangguan).
5
 Maka, jagalah rumah tangga dengan cinta dan kasih sayang, 

kerja sama yang baik antara suami dan istri atas dasar ketaqwaan Allah 

Swt. Pengertian menjaga dalam skripsi ini adalah suatu cara istri untuk 

menjaga keharmonisan keluarga saat sami khuruj dan saat suami pulang 

khuruj dengan tetap memegang teguh atas kewajiban istri yaitu dengan 

tetap menjaga nama baik keluarganya. 

4. Khuruj 

       Khuruj dalam Jamaah Tabligh adalah keluarnya seseorang dari 

lingkungannya untuk memperbaiki diri dengan belajar meluangkan 

                                                             
4
Kamus Besar Bahasa Indoneia Pusat Bahasa, h. 1343 

5
 Ibid, .h. 1325 
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sebagian harta serta waktunya dari kesibukannya di pekerjaan, keluarga 

dan urusan-urusan lain, demi meningkatkan iman dan amal shalih 

semata-mata karena Allah.
6
 

5. Jamaah Tabligh 

       Jamaah tabligh adalah jamaah yang memfokuskan diri dalam 

masalah peningkatan iman dan amal shalih, yaitu dengan cara bergerak 

mengajak dan menyampaikan kepada manusia mengenai kepentingan 

iman dan amal shalih.
7
 

6. Harmonis 

       Harmonis asal kata dari har-mo-nis yang berarti bersangkut paut, dan 

kata keharmonisan berati perihal keadaan, keselarasan, keserasian. 

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan suatu keadaan dimana 

setiap orang dapat saling memahami dalam setiap keadan sehingga ketika 

dihadapkan dengan sebuah masalah dapat diselesaikan dengan baik guna 

mencapai tujuan kebahagiaan bersama.
8
 Keharmonisan dalam rumah 

tangga dapat diartikan sebagai bentuk hubungan yang didasarkan cinta 

dan kasih sayang yang dalam islam disebut sebagai mawaddah wa 

rahmah. 

7. Keluarga  

       Keluarga dalam kamus besar bahasa indonesia, keluargaa terdiri dari 

ibu, bapak beserta anak-anaknya, orang yang seisi rumah menjadi 

                                                             
6
 Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, Kupas Tuntas Jamaah Tabligh, (Cirebon: Pusaka 

Nabawi, 2012), h. 147 
7 Abu Muhammad Bin Ahmad Abduh, Kupas Tuntas Jamaah Tabligh, (Bandung : 

Khoirul Ummat, 2008), h. 9 
8 Kamus Besar Bahasa Indoneia Pusat Bahasa, h. 484 
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tanggung jawabnya. Keluarga juga diartikan sebagai ikatan kekerabatan 

antar individu, yang mempunyai ikatan darah dan pernikahan.
9
 Keluarga 

disebut juga unit terkecil dalam masyarakat dimana lahirlah kehidupan 

yang melatarbelakangi hubungan anak dan orang tua dalam berinteraksi 

dan dapat menjadikan ladang bagi anak untuk mencari kehidupan yang 

baik berdasarkan ajaran islam. 

8. Hukum Islam 

       Hukum Islam adalah yaitu hukum yang berhubungan dengan 

kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Hadist.
10

 Hukum islam juga berarti 

seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang 

tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan 

mengikat untuk semua umat yang beragama islam. Hal ini dapat 

dipahami bahwa hukum islam mencakup hukum syariah dan hukum 

fikih, karena arti syara‟ dan arti fikih terkandung didalamnya.
11

 Dari 

penjelasan diatas maka inti dari judul ini ialah bagaimana istri dalam 

menghadapi situasi dan kondisi saat suami melakukan khuruj.  

B. Alasan memilih judul 

1. Alasan Objektif 

       Alasan objektif dari permasalahan ini adalah istri sebagai ibu rumah 

tangga yang kodratnya dilindungi oleh suami namun dalam hal ini istri 

minta untuk melindungi keluarganya saat suami melakukan khuruj. 

                                                             
9 Ibid., h. 659 
10

 Dzulkifli Umar,  Jimmy P, Kamus Hukum , (Surabaya: Gramedia Press, 2012), h. 203 
11

 Mardani, Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia) 

Eds, Pertama, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 9 
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2. Alasan Subjektif 

       Judul tersebut sesuai dengan  ilmu yang penulis tempuh sebagai 

mahasiswa di jurusan Akhwal Al-Syakhsiyyah yang meliputi hukum 

keluarga di mana Efikasi Diri atau kemampuan diri istri itu  adalah 

bagian dari kajian perkuliahan Fiqh Munakahat yaitu yang dipelajari 

dalam bab suami istri dalam rumah tangga yang didalamnya berupa hak 

dan kewajiban suami istri. 

C. Latar Belakang 

       Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha 

esa.
12

 Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan 

adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
13

 Perkawinan 

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, dan waramah. Perkawinan yang sah itu apabila dilakukan 

menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 

tahun 1974 tentang perkawinan yaitu apabila dilakukan menurt hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.  

       Ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah mengikat satu sama 

lain untuk menjalin sebuah hubungan yaitu sebuah ikatan lahir batin dalam 

                                                             
12

 Undang-Undang Pokok Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 h. 1 
13

 Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar Dasar Perkawinan Pasal  2 h. 14 

12 Mitsaqan Ghalidzan (Bahasa Arab) yang artinya perjanjian agung. Dalam hal ini 

perjanjian agung dapat dimaknai sebagai ikatan yang kuat dalam menjalin hubungan keluarga.  
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sebuah perkawinan maka timbullah suatu hak dan kewajiban. Kewajiban 

suami selain melindungi istri adalah memberi nafkah, baik nafkah lahir 

maupun nafkah batin yang suami berikan kepada istri. Dalam hadis shahih 

dari sabda nabi dijelaskan SAW dijelaskan “Dan atas kalian yang 

memberi reziki kepada para istri dan pakaian mereka dengan cara yang 

baik.” 
14

 

       Membangun rumah tangga merupakan bagian dari sunnah Rasulullah 

saw bagi setiap muslim dan muslimah. Tujuannya yaitu untuk mencari dan 

menggapai ridho Allah SWT melalui  keluarga yang sakinah, mawaddah 

dan warahmah. Ketika keluarga itu sudah terbentuk maka timbullah suatu 

hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami salah satunya adalah 

nafkah yang dapat menunjang perekonomian keluarga. Pengertian 

ekonomi di keluarga berarti urusan keuangan rumah tangga sedangkan di 

masyarakat istilah ekonomi biasanya berhubungan dengan permasalahan 

kaya dan miskin, keluarga berarti ibu bapak dan anak-anaknya satuan 

kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat.
15

 

       Sepasang suami istri tentu menginginkan hubungan yang harmonis, 

tentram dan sejahtera dalam suatu ikatan mawaddah warahmah (cinta dan 

kasih sayang) yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan terpenuhinya 

nafkah keluarga yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dalam keluarga, 

seperti sembako, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Ketika dalam 

sebuah keluarga itu tidak memiliki iman yang kuat akan mudah terpancing 

                                                             
14

 Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid,pdf, h. 106 
15

 Soerjono Soekanto, Sosiologi sesuatu pengantar, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

Cet. Ke- IV 1990) h. 251 
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dalam dunia hitam seperti  seorang ayah mencuri untuk menghidupi 

keluarganya. Karena itulah penting masalah nafkah dan pengelolaan 

harta/nafkah itu dalam rumah tangga. Maka dari itu setip muslimin 

muslimah atau pemuda pemudi yang berniat untuk menikah harus 

mengerti bagaimana mengelola nafkah dengan baik yang berdasarkan 

syariat Islam. Dalam QS.  Ath Thalaaq :6 dan 7 Allah SWT berfirman: 

                   

                       

                         

                      

                           

                   

   (76)الّطال ق : 
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.” “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 
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berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 

kesempitan. (Q.S. Ath Thalaaq :6 dan 7)
16

” 

       Ketika ijab dan qabul diucapkan disitulah awal kehidupan baru dimulai 

dengan nilai–nilai ibadah. Sejak saat itu terjadinya pertanggungjawaban 

yang dibebankan oleh keduanya mengenai tugas dalam rumah tangga. Tugas 

seorang suami adalah bekerja diluar rumah dan istri yang mengatur dan 

mengelola pengelaran rumah tangga. berdasarkan hadis Rasulullah saw 

yang artinya “¦Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan ia 

akan diminta pertanggung jawaban atass kepemimpinannya” juga dalam 

hadis lain “Apabila seorang istri menafkahkan makanan rumah tangga 

dengan tidak bermaksiat, maka dia mendapat pahala dari apa yang 

diusahakannya.” (HR. Thabrani). Meskipun bekerja mencari nafkah 

merupakan kewajiban suami, bukan berarti istri tidak boleh bekerja untuk 

membantu memenuhi nafkah keluarganya, Tetapi seorang istri bekerja harus 

mendapatkan izin suaminya. 

   Ketika zaman telah dipenuhi banyak kemungkaran, adanya suatu 

khalifah atau sekelompok orang yang berada dijalan yang haq, 

mengamalkan sunnah, berdakwah, mengajak orang lain untuk sama sama 

taat kepada Allah dan rasul-Nya, merupakan suatu pertolongan yang sangat 

besar terjadap umaat saat ini. Sunnatullah inilah yang akhirnya berlaku pula 

pada Jamaah Tabligh. Jamaah tabligh adalah jamaah yang memfokuskan 

diri dalam masalah peningkatan iman dan amal shalih, yaitu dengan cara 

                                                             
16

 Tim Syaamil Quran, Alquran Dan Terjemahan , (Bandung:PT Sygma Examedia 

Arkanleema ),  h. 559. 
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bergerak mengajak dan menyampaikan kepada manusia mengenai 

kepentingan iman dan amal shalih. 

    Dalam hal ini peran istri sangat berperan penting ketika suami sedang 

khuruj. Khuruj adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah dari 

masjid ke masjid, berkeliling dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, 

bahkan mencapai antar negara, dengan meninggalkan isteri dan keluarga.
17

 

Kegiatan ini memerlukan waktu sekitar paling sedikit 3 hari dan paling lama 

sampai 6 bulan. Ketika istri ditinggalkan oleh suaminya bagaimanakah 

nafkah yang menjadi bekal istri selama suami itu pergi. 

   Sebelum penulis menggarap skripsi ini penulis mengadakan suatu pra 

penelitian disitu penulis meneliti 2 orang istri dari Jamaah Tabligh istri itu 

sedikit menjelaskan bagaimana suami menafkahi istrinya selama ia pergi. 

Jadi nafkah itu diambil berapa uang yang habis dalam 1 hari lalu dia kalikan 

sampai dia pulang kerumah lagi. Jadi sebelum istri itu ditinggalkan suami 

memerikan nafkah yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan istri tersebut, 

dengan bekerja lalu uang itu ditabung dan selanjutnya ketika hendak khuruj 

suami itu memberikan nafkah sampai suami itu pulang kembali. 

       Sebagai istri haruslah bisa menjadi panutan terhadap anaknya ketika 

suami sedang khuruj. Dalam hal ini harusnya istri itu lebih menahan diri 

untuk tidak keluar rumah, keluar rumah seperlunya sesuai dengan ajaran 

islam, memanfaatkan nafkah itu dengan sebaik-baiknya dan lain sebagainya 

istri juga harus selalu siap siaga sesuai dengan kondisi ketika istri itu 

                                                             
17

  Soerjono Soekanto,  Sosiologi sesuatu pengantar, h.2 
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ditinggalkan suaminya. Maksud siap siaga istri itu harus dapat membimbing 

anaknya sendiri  tanpa didampingi oleh suami sampai suami itu kembali, 

dan istri haruslah tidak memasukkan tamu laki-laki kedalam rumah tanpa 

sepengetahuan suami, istri juga harus lebih tegas dalam mengambil 

keputusan apapun selama suami suami itu khuruj. 

         Efikasi diri dalam kehidupan rumah tangga sangat berperan penting, 

karena efikasi dalam rumah tangga artinya kemampuan seseorang dalam 

menghadapi suatu tuntutan sesuai dengan situasi dan kondisi. Efikasi  

adalah kemanjuran dan kemujaraban. Maka secara  harfiah efikasi diri 

adalah kemujaraban diri.
18

 Dalam hal ini efikasi diri diartikan sebagai 

kemujaraban seseorang dalam menghadapi situasi dan kondisi untuk 

memenuhi tuntutan yang dihadapi. Oleh karena itu efikasi diri terhadap istri 

yaitu dia yang mengatur semua dalam keluarga ketika suaminya  sedang 

khuruj dan di samping ibu rumah tangga sekaligus kepala keluarga.    

       Keluarga harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang 

anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban 

sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta berupaya saling 

memberi kedamaian, kasih sayang, dan berbagai kebahagiaan dalam hidup 

berumah tangga.  

         Pemeliharaan anak/hadhanah juga dalam hal ini menjadi tanggung 

jawab si istri ketika suami tidak ada dalam rumah. Istri harus siap siaga 

terhadap kebutuhan anak bagaimana cara istri memposisikan dirinya sebagai 

                                                             
18

 Efikasi diri (self efficacy) kata  asing yang diserap dalam Bahasa Indonesia yang berarti 

kemanjuran dan  kemujaraban diri. 
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ayah untuk anak-anaknya, bagaimana dia mengelola pemberia nafkah itu, 

bagaimana cara dia agar dapat menjaga nama baik keluarganya dan lain 

sebagainya guna menjaga keharmonisan keluarganya yang sudah dibina 

bersama suaminya agar keluarga itu tetap dalam tatanan aman, tentram dan 

masih tercipta adanya cinta dan sayang dalam keluarga.  

         Salah satu masalah terbesar dalam keluarga adalah keuangan/nafkah. 

Di antara masalah keluarga dalam kehidupan rumah tangga adalah masalah 

keuangan. Banyak keluarga yang hancur karena tidak memahami apa fungsi 

harta secara benar. Bahkan tidak sedikit keluarga yang berperilaku yang 

kurang baik dalam syriat islam, akibat terbelenggu masalah keuangan, 

dengan harapan akan terbebas dari kemiskinan. Gaya hidup yang makin 

konsumtif dan banyaknya pilihan penggunaan uang makin membutuhkan 

tekad yang kuat untuk mengelola keuangan dan pendapatan. Maka dari itu 

dalam  rumah tangga, baik suami ataupun istri harus bijak dalam menjaga 

dan mengelola keuangan tersebut dengan tidak menghambur-hamburkan 

uang secara boros dan membeli sesuai dengan kebutuhan seperlunya saja.  

Apa yang terjadi apabila istri tidak dapat mengefikasikan diri dalam hal ini? 

       Dari latar belakang masalah tersebut menurut penyusun sangat menarik 

apabila dianalisis lebih lanjut. Pengkajian bisa dilaksanakan melalui fakta-

fakta atau fenomena yang terkait di dalam masyarakat.  Oleh karena itu 

dalam pelaksanaannya penyusun memberikan judul “Efikasi Diri Istri  

Jamaah Tabligh Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Menurut 

Hukum Islam (Studi Pada Jama’ah Tabligh dalam melakukan khuruj 
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di Kebon Bibit, Hajimena, Natar, Lampung Selatan)”. Dimana penyusun 

mencoba mencari jawaban untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. 

D. Fokus Penelitian 

       Dalam penelitian ini penelitian difokuskan terlebih dahulu supaya tidak 

terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan 

penelitian yang akan dilakukan. Maka peneliti memukuskan kepada 

pemenuhan nafkah, hadhanah keharmonisan keluarga dalam jamaah tabligh 

ketika sedang khuruj. Untuk meneliti ini, peneliti menggunakan metode 

kualitatif. Peneltian kualitatif ini dipilih karena fenomena yang diamati perlu 

pengamatan yang mendalam supaya data yang diambil dari penelitian bersifat 

absah dan jelas karena dilakukan langsung oleh peneliti melalui proses 

wawancara langsung kepada responden yang pernah atau sedang mengalami 

suatu fenomena tersebut. 

E. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang dari keterangan yang diuraikan diatas maka 

dirumuskan suatu masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana  efikasi diri pada istri Jamaah Tabligh saat suami  

melakukan khuruj? 

2. Bagaimana efikasi diri istri Jamaah Tabligh dalam menjaga 

keharmonisan keluarga menurut hukum Islam?  

 

 



24 
 

 

F. Tujuan Penelian 

         Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui Bagaimana  efikasi diri pada istri Jamaah Tabligh saat 

suami  melakukan khuruj. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana efikasi diri istri Jamaah Tabligh dalam 

menjaga keharmonisan rumah tangga menurut hukum Islam  

G. Signifikansi Penelitian  

       Signifikansi atau manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis signifikansi penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

manfaat keilmuan mengenai Efikasi diri istri Jamaah Tabligh dalam 

menjaga keharmonisa keluarga menurut hukum Islam. 

2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat member informasi kepada 

masyarakat tentang bagaimana seorang istri dapat menjaga keluarganya 

saat suami melakukan khuruj dlam hal nefkah, hadhanah dan 

keharmonisan Keluarganya. 

3. Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu  untuk melengkapi salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah 

UIN Raden Intan Lampung. 

H. Metode Penelitian 

       Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-

langkah sistematis dan logis dan mencari data yang berkenaan dengan 

masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan dan 
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selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.
19

 Metode yang dapat  digunakan 

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitan 

a. Jenis Penelitian 

       Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan 

(field research) yaitu  pengumpulan data yang dilakukan di lapangan 

secara sistematis tentang berbagai macam data yang berhubungan 

dengan masalah yang ada di lapangan, dan dalam hal ini, data yang 

bersumber dari Istri Jamaah Tabligh yang ada di Kebon Bibit Natar  

Lampung Selatan. 

b. Sifat Penelitian 

       Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya suatu penelitian yang 

bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki
20

 yang berkaitan dengan 

Efikasi diri  Istri Jamaah Tabligh dalam menjaga keharmonisan 

keluarga pada Jamaah Tabligh di Kebon Bibit, Hajimena, Natar 

Lmpung Selatan.  

2. Partisipan dan Tempat Penelitian 

      Penelitian ini dilakukan di Kebon Bibit Hajimena, Natar Lampung 

Selatan, yang didalamnya terdapat suatu kampong yang mayoritasnya 

Jamaah Tabligh.  Penelitian ini ditujukan langsung kepada jamaah 

                                                             
19

 Seojono Seokanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h.21 
20

 Moh. Nazir,  Metode Penelitian, ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 54 
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tabligh dan istrinya dalam menjaga keharmonisan keluarga. Dalam 

penelitian ini istri jamaah tabligh yang menjadi narasumber dalam 

menjelaskan suatu pertanyaan yang akan peneliti tanyakan terkait 

masalah yang akan diteliti guna menjawab pertanyaan  pertanyaan yang 

masyarakat  belum mengerti tentang jamaah tabligh. 

3. Jenis Data dan Sumber Data 

       Sumber data adalah semua informasi, baik merupakan benda nyata, 

abstrak ataupun dalam bentuk peristiwa atau gejala.
21

 Jenis data pada 

penelitian ini ada dua, yaitu yang bersumber dari : 

a. Jenis Data Primer 

     Jenis data primer adalah  yang memberikan data langsung dari 

tangan pertama.
22

 Artinya sumber data tersebut dijadikan acuan utama 

karena mengandung data-data penting. Data primer ialah data utama 

yang langsung diperoleh dari sumber utama yaitu mereka yang 

menjadi objek penelitian ini yaitu Istri Jamaah Tabligh yang ada di 

Natar Lampung Selatan.  

b.  Jenis  data sekunder  

     Merupakan  sekumpulan data yang akan menopang data-data 

primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder 

ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan skripsi yang mendukung 

informasi dan menunjang penulisan skripsi ini. Data sekunder pada 

penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, Kompilasi 

                                                             
21

 Sukandarrumidi Haryanto,  Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian, (Yogyakarta : 

Gadjah Mada University Press, 2008) h, 20 
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Hukum Islam dan referensi dari berbagai buku yang terkait mengenai 

permasalahan yang ada di skripsi ini. 

4. Teknik pengumpulan data 

       Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi 

ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. 

Diantaranya yatitu : 

a. Metode Interview 

       Interview adalah merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh  informasi dari terwawancara.
23

 

Interview digunakan penulis sebagai alat bantu dalam menggali dan 

mendapatkan data mengenai konteks dari pembahasan yang diteliti.
24

 

b. Metode observasi 

        Metode  Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tentang gejala-

gejala yang diselidiki. Penulis mengamati gejala yang ada disekitar 

masyarakat sebagai penunjang dalam skripsi ini.
25

 

c. Metode Dokumentasi 

       Dokumentasi berupa catatan-catatan yang berasal dari kelurahan. 

Kondisi geografis penduduk. Dalam hal ini dokumen yang digunakan 

penulis dalam upaya pemenuhan kelengkapan data dapat berupa 

catatan, transkip, buku, surat, foto dan sebagainya.  

                                                             
23 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Dan Riset sosial, (Bandung: Mandar 

Maju,1996), h. 148 
24

 Sukandarrumidi Haryanto,  Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian, h. 194 
25

 Sugiyono, Metode Penelitian pendidikan, ( Bandung : Alfabeta , cet-ke XV, 2012 ), h. 

70. 
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5. Populasi dan sempel 

a. Populasi adalah keseluruan dari subjek  penelitian.
26

 Adapun populasi 

yang ditentukan dalam menyusun skripsi ini berupa data Istri Jamaah 

Tabligh yang berdomisili di Kebon Bibit, Natar  Kab. Lampung 

Selatan. Berdasarkan hasil survei Jamaah Tabligh di Kebon Bibit 

sekisar 50-60 KK yang mengambil urusan dakwah. 

b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
27

 Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi karena keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan sempel yang benar-

benar representatif untuk dapat mewakili pupulasi.
28

 Jadi, sampel 

adalah sebagian atau wakil polupasi yang diteliti. Dalam menentukan 

sampel penyusun menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu 

teknik sampling yang digunakan oleh peneliti yang mempunyai 

pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya.
29

 

Alasan menggunakan teknik Purposive Sampling karena peneliti 

hanya meneliti beberapa orang yang dapat dijadikan 

informasi/narasaumbe pada persoalan kali ini. Disini peneliti 

menentukan 8orang dari jumlah populasi yang ada.  

 

                                                             
26

 Sutrisno Hadi,  Metodologi Research,  Jilid II,  (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 70 
s

27
  Sugiono,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD, (Bandung, Alfabeta, 

2016),  h 80 
28

 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Dan Riset sosial h.118 
29 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.97 
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6. Teknik Pengolah Data  

         Metode  yang digunakan untuk menganalisis data adalah Metode 

berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, 

selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.
30

 Berkaitan dengan skripsi 

ini, metode induktif digunakan untuk menganalisa atau menggali data-data 

yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagainya yang bersifat khusus. 

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Penulis dalam mengolah 

data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan 

permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul. Setelah 

data-data hasil penelitian itu terkumpul diperiksa dan disesuaikan 

dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penyusun, apakah data 

itu benar benar yang diteliti atau ada sebagian data yang tidak 

berpengaruh dalam masalah yang sedang diteliti, atau ada data yang 

kurang dalam proses penelitian, maka dari itu dilakukan pemeriksaan 

data. 

b. Recontruksi data (reconstrukting) yaitu menyusun ulang data secara 

teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan di 

interpretasikan. Ketika data itu sudah terkumpul dan diperiksa data itu 

lengkap baru disusun supaya data itu mudah dipahami oleh penyusun 

atau yang membacanya. 
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c. Sistematisasi data (sistematizing) yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Data itu 

disusun sesuai permasalahan yang sedang diteliti oleh penyusun 

berdasarkan urutan masalah yang diteliti.  

7. Proses Analisis Data 

        Proses analisis data adalah proses mencari dan menyusun  secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting 

yang harus dipelajari membuat kesimpulan sehingga mudah dipelajari diri 

sendiri maupun orang lain.
31

 Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk 

memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau 

katidakbenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa.
32

  

       Data yang dianalisis secara kualitatif, yaitu dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

Bentuk  analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa 

bentuk angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya. Metode ini 

digunakan penulis dalam menyusun data yang telah terkumpul, dengan 

metode ini data yang dianalisis dapat memperoleh  jawaban yang 

sebenarnya. 
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8. Pemeriksaan keabsahan data  

       Keabsahan data meliputi  kreadibilitas data (validitas internal), uji 

depanabilitas (reliabilitas) data, uji tranferabilitas (validitas 

eksternal/generalisasi), uji konfirmabilitas (obyektivitas). 

       Kreadibilitas data (validitas internal) mencakup pengendalian 

minimal, analisis, pengukuran, dan prosedur yang diperlukan untuk 

membuat data dan informasi yang  diperoleh bisa ditafsirkan. Jadi validitas 

internal ini menekankan pada hasil yang dicapai dan program yang 

menjadi dasar penelitian itu dilakukan. Validitas eksternal menekankan 

pada konsep umum hasil penelitian yang dihasilkan (outcome). Jadi 

validitas ekternal ini suatu penelitaian apakah bisa diterjemahkan  atau 

diperbandingan dengan populasi.
33

 

       Dalam penelitian kualitatif ini penulis memakai beberapa teknik, 

kepercayaan (kreadibility) Kreadibilitas data dimaksudkan untuk 

membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. 

Jadi dalam hal ini data hasil penelitian tersebut dikumpulkan dan dianalisis 

sesuai dengan apa yang penulis lakukan. Ada teknik yang digunakan  

untuk mencapai kreadibilitas ialah teknik: perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman 

sejawat, dan member check.
34
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan 

a. Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam 

        Kewajiban suami terhadap istri ada yang berbentuk kebendaan, 

seperti maskawin dan nafkah. Ada yang berbentuk rohaniyah seperti 

perilaku adil jika suami berpoligami dan suamii tidak diperbolehkan 

berbuat dan bertindak yang dapat membahayakan terhadap istri. 

Kewajiaban suami terhadap istri membayar mahar, apabila  suami 

belum membayar mahar (maskawin) terhadap istirnya, terlebih bila 

suami telah mengumpuli istrinya  sebagaimana suami istri. Lain halnya 

bila istri ridho terhadap suaminya untuk tidakm membayar hutangnya 

maka suami tidak lagi dibebani untuk membayar maskawin.
35

  

      Adapun  hak dan kewajibansuami istri dapat dikelompokkan 

sebagai berikut:  

1) Hak Istri atas Suami  

a) Mahar  

       Mahar merupakan pemberian yang diterima oleh calon istri 

dari calon suaminya dalam bentuk apaun baik berupa uang 

maupun barang (harta benda).
36

 Allah SWT berfirman: 
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              : ( 4)الّنسآء   

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang 

kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan 

(An-Nisa:4) 

 

       Kuantitas mahar tidak ditentukan oleh Syariat Islam, hanya 

menurut ketentuan suami yang disertai kerelaan dan kerihaan 

dari sang isteri serta keluarganya. Hal ini disebabkan adanya 

perbedaan status social ekonomi masyarakat, ada yang kaya, ada 

yang miskin, itulah sebabnya dalam agama Islam menyerahkan 

kuantitas mahar itu disesuaikan dengan status social ekonomi 

masyarakat berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau 

keadaan serta tradisi keluarganya.
37

 

b) Nafkah 

       Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila pria dan wanita 

itu melangsungkan perkawinan maka timbullah hak dan 

kewajiban suami istri secara timbal balik, kemudian juga timbul 

hak dan kewajiban orang tua dan anak secara timbal balik. Hak 
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dan kewajiban setelah melangsungkan perkawinan disebut 

dengan nafkah. 

       Nafkah berasal dari kata نفق yaitu belanja atau biaya. Secara 

terminologis nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan 

tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Nafkah 

pertama kali ketika suami isteri telah melangsungkan pernikahan 

dan nafkah pertamanya adalah besrupa mahar. Lain halnya bila 

istri ridho terhadap suaminya untuk tidak membayar hutangnya 

maka suami tidak lagi dibebani untuk membayar mas kawin. 

       Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang 

berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, 

pakaian,rumah dan sebagainya.
38

 Nafkah adalah kewajiban 

seorang suami terhadap istrinya karena tuntutan akad nikah dan 

karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri 

wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah 

tangga, mendidik anaknya.
39

 Nafkah adalah semua kebutuhan 

dan keperluan Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan  

yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, 

pakaian, rumah dan lain-lain.
40
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    Dalam Q.S At-Thalaq:7 Allah berfirman :  

                          

                  

      (7:)اطلق 

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah 

menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan 

rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang 

diberikan Allah kepadanya.”
41

 

       Nafkah istri menjadi kewajiban bagi suami untuk 

memenuhinya dikarenakan sudah menjadi 

tanggungannya,nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya 

disebabkan hubungan darah dengan mahram, sedangkan nafkah 

seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya sebab 

kepemilikannya.
42

 

       Demikian juga dengan hadist Rasulullah SAW, beliau 

pernah memberikan izin kepada Hindun binti Utbah untuk 

mengambil harta suaminya, Abu Sufyan demi mencukupi 

kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya dengan cara yang 

ma‟ruf. Rasululullah saw pernah menetapkan tugas yang harus 

dilaksanakan fatimah dan Ali sebagai suaminya. Fatimah 
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disuruh mengatur rumah tangga dan Ali ditugaskan mencari 

nafkah.
43

 

       Nafkah yang artinya sama dengan memberi yaitu tugas 

seorang suami memberikan  nafkah kepada istrinya dengan jalan 

yang baik dan benar dan juga atas dasar lillahita‟ala supaya 

mendapat barokah dari Alah swt.  ل لُلا   selain  itu nafkah juga 

menjadi tanggungan bagi suami untuk istrinya, sebagaimana 

hadist dalam kitab Bulughul Maram: 

     Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw bersabda: 

َوَعْن َأبِى ى َريْ َرَة َرِضَى اهلل   تَ َعا َلى َعْنو  َقا َل : َقا َل َرس ْول  اهلِل  َصلَّ اهلل   
ٌر ِمَن اْلَيِد الس ْفَلى َعَلْيِو َوَسلََّم الْ  َويَ بََّدأ  َأَحد  ك ْم ِبمَمْن يَ ع ل ,  ,َيد  اْلع ْلَيا َخي ْ

 ق ْطِنىُّ َوِاْسَنا د ه  َحَسٌن(َرَواه  الدَّا رَ  )تَ ق ْول  اْلَمْر أة  َأْطِعْمِنى َأْو َطلِِّقِنى.
 

Artinya: “dari abu hurairah r.a, ia berkata Rasulullah SAW 

berkata: Tangan yang diatas lebih baik dari tangan yang 

dibawah, hendaklah seseorang diantara kamu mulai (memberi 

nafkah)  orang yang menjadi tanggungannya.” Para istri akan 

berkata: “berikan aku makan atau ceraikan aku” (HR. 

Daruquthni dan sanadnya hasan).
44

 

       Sebagaian  ulama Malikiyyah berpendapat bahwa istri 

berkewajiban mengurus rumah tangga suaminya dilihat dari 

kedudukan orang tuanya.  Kalau perempuan itu berasal dari 

                                                             
43

 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh Keluarga, (Dar At-Tauji Wa An-Nashr Al-Islamiyyah) h. 

75 
44

 Muh.Syarief Sukandy, Terjemah Bulughul Maram, (Bandung: PT Alma‟arif, 1986), 

h.421 



37 
 

 

kalangan terhormat maka ia mengatur rumah tangga dengan 

menyuruh pelayan. Kalau dari kalangan menengah istri harus 

melaksanakan sendiri. Kalau dari kalanagn selain ini maka istri 

wajib mengatur rumah tangga sendiri tanpa dibantu pelayan, 

seperti mencuci, mengurus anak dan lain sebagainya. 

       Nafkah sendiri tidak ditentukan berapa kadarnya, syafi‟i 

mengatakan  nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskin suami, 

tanpa melihat keadaan istri. Yang demikian ini bila dikaitakan 

dengan persoalan sandang dan pangan. Sedangkan dalam hal 

papan, disesuaikan dengan apa yang patut baginya menurut 

kebiasaan yang berlaku, dan tidak pada kondisi suami. Bagi 

yang miskin, maka ia cukup memberikan satu mud makanan 

pokok yang berlaku di negeri tempat ia hidup kepada istrinya 

dan pembantunya. Cukup pada setiap pekannya memberikan 

satu rithal daging. Selain itu, ia juga berkewajiban memberi 

pakaian yang layak dan wajar dilingkungannya.
45

 

       Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu 

wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab 

terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Imam Hanafi yang bahwa: setiap keluarga 

yang sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk 
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Ghoffar, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsa, 2004) h. 384  



38 
 

 

dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah 

atau buta dan melarat.
46

 

       Pada dasarnya dalam  menentukan tugas seorang istri 

bagaimana cara suami memperankan istri tersebut, yang 

terpenting dalam keduanya saling terbuka dan tolong menolong 

dan dapat menempatkan posisi dia dalam situasi dan  kondisi 

apapun dan dapat membantunya tanpa merendahkan salah satu 

pihak. 

        Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah 

a) Sebab keturunan 

       Bapak atau  ibu, kalau bapak tidak ada wajib 

memberikan nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada 

cucu, kalau di tidak mempunyai bapak. Syarat wajibnya 

nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila si 

anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak 

kuat beusaha dan miskin pula. Begitu pla sebaliknya, anak 

wajib memberi nafkah kepada ibu bapaknya apabila 

keduanya tidak kuat lagi berusaha dan mempunyai harta. 

b) Sebab pernikahan 

       Suami diwajibkan member nafkah kepada istrinya yang 

taat, baik makanan, pakaian, tempat tingal, perkakas rumah 

tangga, dan lain-laim menururt keadaaandan kemampuan 
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suami. Banyaknya nafkah tergantung kebuthan dan kebiasaan 

sehari-hari, dan disesuaikan dengan kedadaan suaminya. 

         Dalam surah Al-Baqarah:228 

              البقر(:ٕٕ) 
Artinya: “dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang 

dengan kewajibannya menurut cara yang 

ma'ruf.”
47

 

    Maksudnya dalam hal memberikan nafkah, berarti menurut 

keadaan  suatu tempat danndisesuaikan dengan kemampuan 

suami serta kedudukannya dalam masyarakat.
48

 

c) Sebab milik 

       Seseorang yang diberikan tanggungan untuk memberikan 

makanan terhadap tanggungannya maka wajib untuk 

memberikannnya. Begitupun dengan nafkah apabilaa akad itu 

sudah terjadi dan nafkah itu menjadi tanggungan suami, maka 

suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, karena istri 

sudah menjadi milik suami. 

             Syarat berhak mendapatkan Nafkah 

a) Sahnya akad nikah. 

b) Penyerahan diri istri kepada suami dan 

memungkinkannya  bersenang-senang. 
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c) Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali  jika 

berpergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri  

dan hartanya. 

d) Mereka bisa diajak bersenang-senang. Jika istri masih kecil 

belum bisa diajak berhubungan. Menrut ulama Malikiyah dan 

Syafiiyah dalam pendapat yang lebih shahih tidak wajib 

nafkah, karena tidak didapatkan kemungkinan yang sempurna, 

yakni kemungkinan untuk bersenag-senang, dan tidak berhak 

iwadh (pengganti) yakni nafkah.  

       Ulama hanafi berpendapat, jika seorang suami menahan 

istri kecil dan tinggal bersama untuk bersenag-senang maka 

wajib memberi nafkah. Suami kecil  bersama  istrti dewasa 

member nafkah, karena kemungkinan bersenang-senang 

dijumapai dari sisi istri dan dari sisi suami kurang bisa 

terpenuhi.
49

 

       Nafkah yang harus diberikan kepada istri: 

        Imam  Syafii mengatakan:“yang dimaksud nafkah disini 

ada dua macam, yaitu nafkah orang yang dalam keadaan 

miskin dan nafkah orang yang dalam keadaan kaya.” Bagi 

yang miskin, maka ia cukup memberikan satu mud makanan 

pokok yang berlaku di negeri tempat ia hidup kepada istrinya 

dan pembantunya. Cukup pada setiap pekannya meberikan satu 

                                                             
49

 Addul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwa, h. 214 



41 
 

 

rithal daging. Selain itu ia jugas berkewajiban memberi 

pakaian yang layak dan wajar di lingkungannya.  

       Jika suaminya itu orang berharga, maka ia berkewajiban 

memberikan istrinya dua mud. Juga lauk dan daging yang 

jumlahnya dua kali lipat yang diberkan oleh suami yang hidup 

miskin. Dia juga harus memberi minyak dan sisir. Sedangkan 

kepada pembantunya, maka ia harus membrikan satu 

seperempat mud. 

       Berkenaan hal ini, Imam Syafii mengatakan, “bagi orang 

miskin dan berada dalam kesulitan adalah satu mud. Sementara 

bagi orang berada dalam kemudahan adalah dua mud. Dan yang 

berada di antara keduanya adalah satu setengah mud.” 

     Menurut Abu Hanifah, bagi orang yang berada dalam 

kemudahan, maka ia harus  memberikan  tujuh sampai delapan 

dirham dalam satu bulannya dan bagi yang berada dalam 

kesulitan memberikan emat sampai lima dirham pada setiap 

bulannya.
50

  

       Berdasarkan perbedaan tersebut, maka penetapan ukuran 

tertentu terhadap pemberian nafkah merupakan suatu hal yang 

tidak benar. Selain itu tidak ada ketentuan syariat yang 

menetapkan ukuran terhadap nafkah itu. Rasulullah saw 
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menggunakan istilah secukupnya dalam pemberian nafkah ini 

dan dilakukan dengan cara yang baik.  

       Lain halnya jika istri nunyuz atau durhaka kepada suami, 

seperti sombong, dengan fitrahnya, menyimpang dri aturan, 

berpaling pada jalan, melampaui suami dalam tujuan kehidupan 

rumah  tangga maka istri haram mendapatkan nafkah dalam 

pembelanjaan-pembelanjaan yang berlaku antara suami dan 

pemanfaatan dengan dengan istri menurut sisi yang dipikirkan.
51

 

       Dalam pandangan Hambali dan Maliki, apabila keadaan 

suami istri berbeda, yang satu kaya dan lainnya miskin, maka 

besar nafkah yang ditentukan adalah tengah-tengan antara dua 

hal itu. Dikalangan hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, 

diperuntungkan berdasarkan kondisi suami istri, dan yang kedua 

berdasarkan konsisi suami saja. Sedangkan madzhab lain 

mengatakan yang mejadi ukuran adalah kondisi suami bukan 

kondisi istri.
52

  

       Sedangkan Syafi‟i mengatakan  nafkah diukur berdasarkan 

kaya dan miskin suami, tanpa melihat keadaan istri. Yang 

demikian ini bila dikaitakan dengan persoalan sandang dan 

pangan. Sedangkan dalam hal papan, disesuaikan dengan apa 

yang patut baginya menurut kebiasaan yang berlaku, dan tidak 

                                                             
51

 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga (Pedoman berkeluarga dalam Islam), 

(Jakarta:Amzah, 2012), h. 187 
52

 Muhammad  Jawal Mughniyah, Al-Fiqh „Ala Al Madzahib Al-Khamsah (Fiqh Lima 

Madzab), (Jakarta: PT Lentera Basritamas, 2004), h. 422 



43 
 

 

pada kondisi suami. Bagi yang miskin,maka ia cukup 

memberikan satu mud makanan pokok yang berlaku di negeri 

tempat ia hidup kepada istrinya dan pembantunya dan cukup 

pada setiap pekannya memberikan satu rithal daging. Selain itu, 

ia juga berkewajiban memberi pakaian yang layak dan wajar 

dilingkungannya.
53

 

c) Memperlakukan dan menjaga istri dengan baik 

(1) Kewajiban suami terhadap Istri 

       Suami wajib menghormati, bergaul dan memperlakukan 

istrinya dengan baik serta bersabar dalam menghadapinya. 

54
Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan 

selalu indah dan selalu dihiasi dengan kegembiraan yang 

timbul dari hati ke hati sehingga keseimbangan rumah tangga 

tetap terjaga  dan terkendali.
55

 Allah SWT berfirman: 

                 

                 

Artinya: dan bergaullah dengan mereka secara patut. 

kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka 

bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai 
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sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya 

kebaikan yang banyak. 

(2)  Hak suami atas istri 

       Istri wajib menaati suami selama dalam  hal-hal yang 

tidak maksiat. Istri menjaga dirinya sendiri dan juga harta 

suaminya, menjauhi diri dari mencampuri sesuatu yang dapat 

menyusahkan suaminya, tidak cemberut dihadapan  dan tidak 

menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suaminya.
56

 

Allah SWT berfirman: 

                  

                 

           : (44)الّنشآء 

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. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang 

taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak 

ada, oleh karena Allah telah memelihara.(Q.S. An-Nisa:34) 

 

(3) Hak bersama suami Istri 

       Diantara hak bersama suami istri antara lain halalnya 

pergaulan, yang dimaksud disini adalah suami istri 

memperoleh kesemoatan saling menikmati atas dasar saling 
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memerlukan.
57

 Hal ini tidak bisa dilakukan sepihak saja. 

Allah SWT berfirman: 

                   

     بقر()ال 

Artinya: mereka (para istri) adalah pakaian bagimu, dan 

kamupun adalah pakaian bagi mereka.(Q.S Al-

Baqarah:187) 

b. Hadhanah 

       Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik 

anak hingga dewasa sampai mampu berdiri sendiri. Hadhanah  

menurut bahasa adalah Al-Janbu yang berarti erat atau dekat, 

sedangkan menurut istilah memelihara laki-laki atau perempuan yang 

masih kecil dan belum bisa mandiri, menjaga kepentingan anak, 

melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani 

dan jasmani, dan akalnya supaya anak dapat berkembang dan dapat 

mengatasi masalah hidup yang akan dihadapinya.
58

  

       Kata hadhanah berasal dari kata hadhanah yang berarti 

menempatkan sesuatu diantara ketiak dan pusar. Seekor  burung betina 

yang mengerami  telurnya di antara sayap dan badannya disebut 

hadhanah. Demikian juga sang ibu yang membuai anaknya dalam 
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pelukan atau lebih tepat jika kata hadhanah ini diartikan sebagai 

pemeliharaan dan pendidikan. Mendidik dan memelihara adalah, 

menjaga memimpin dan mengatur segala keperluan anak saat anak itu 

belum sanggup mengatur sendiri keperluannya.
59

  

       Hadhanah atau pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, 

memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri 

sendiri. Hadhanah  menurut syara adalah pemeliharaan anak kecil, 

orang lemah, orang gila atau sudah besar tapi belum mumayyiz dari 

apa yang dapat diberikan mudarat kepadanya, kemampuan dan 

mengusahakan pendididikannya, mengusahakan kemaslahatannya, 

berupa kebersihan memberi makan dan mengusahakan apa saja yang  

menjadikan kesenangannya.
60

  

       Pemeliharaan anak hukumnya wajib, mengabaikan pemeliharaan 

anak berarti mengahadapkan anak-anak pada  bahaya kebinasaan dan 

masa depan yang suram. Yang berhak memelihara anak : 

1) Jika pasangan suami istri bercerai yang dari hubungan mereka 

menghasilkan anak yang masih kecil, maka istri  ialah yang paling 

berhak memelihara dan  merawat anak itu hingga anak tersebut 

dewasa karena ibulah yang biasanya lebih telaten dan sabar untuk 

mendidiknya.  Meskipun anak itu tinggal dengan ibunya, tetapi 

nafkah masih menjadi kewajiban ayahnya.  
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2) Jika si anak itu sudah dewasa dan mampu  menjadi dirinya sendiri, 

maka perlu adanya pihak yang berwajib untuk melakukan 

penyelidikan, siapakah diantara keduanya (ibu dan bapak) yang 

lebih berhak dan lebih pandai untuk memelihara anak tersebut. 

Pada saat itu si anak diserahkan kepada pihak yang lebih cakap 

untuk merwat dan memeliharanya. Tetapi kalau keduanya sama, 

maka anak itu harus seluruh memeilih diantara keduanya yang 

lebih ia sukai. 

         Masa hadhanah: 

       Para ulama menyatakan bahwa masa hadhanah adalah sampai 

si anak itu mumayyiz dan mempunyai kemampuan untuk berdiri 

sendiri. Terdapat beberapa pendapat iamam madzhab mengenai 

masa hadahanah: 

a. Madzhab Syafi‟iyyah mengatakan bahwa tidak ada batas masa 

tertentu untuk hadhanah, pokonya naik sampai mumayyiz dan 

dapat menentukan pilihan ikut ayahnya atau ibunya. 

b. Madzhab Hanafiyah mengatakan bahwa masa hadhanah adalah 

sampai dengan 7 tahun. Sebagaian yang lain mengatakan hingga 

9 tahun. 

c.  Madzhab Malikiyyah mengatakan bahwa masa hadhanah mulai 

dari lahir hingga baligh. 

d.  Madzhab  Hanabilah mengatakan bahwa masa hadhanah adalah 

7 tahun naik untuk laki-laki maupun perempuan. 
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Adapun syarat-syarat hadhanah adalah sebagai berikut: 

1)  Islam, Berakal, dan Baligh  

       Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh orang non 

muslim. Karena jika diasuh oleh orang non muslim padahal anak 

tersebut muslim, apa yang dikerjakan orang non muslim tersebut 

dicontoh oleh anak tersebut apalagi dari segi keyakinan pasti anak 

itu kan berubah keyakinan sesuai dengan apa yang di dapat 

sewaktu ia kecil. 

2)  Mampu mendidik 

     Jadi orang yang suka marah, orang yang tidak mempunyai 

sifat kasih sayang, orang tua, orang buta, orang yang mengidap 

penyakit menular dan sebagainya tidak boleh menjadi pengasuh. 

3)  Amanah (dapat dipercaya) dan berbudi luhur 

     Untuk mengasuh anak orang yang amanh dan berbudi luhur, 

bagi orang yang tidak amanah  dan tidak berbudi mulia serta tidak 

jujur, dapat menjerumuskan anak menjadi anak yang tidak baik. 

4)  Bermoral   

     Bermoral maksudnya adalah oarang yang mengasuh anak 

tersebut mempunyai kepribadian yang baik, yang dapat dicontoh 

oleh anak tersebut dan menjadikan anak tersebut menjadi anak 

yang memiliki sifat yang baik. 

5)  Islam dan tidak bersuami (hasil pernikahan yang kedua) 
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     Seorang wanita yang belum menikah dengan laki laki lain 

yang tidak ada hubungan mahram dengan nak asuh tersebut, 

tetapi apabila ada hubungan mahram, maka diperbolehkan untuk 

mengasuhnya. 

6)  Dapat melaksankan hadhanah dengan baik 

     Orang yang terlalu sibuk dengan urusannya tidak dapat 

mengasuh anak tersebut. Jadi anak itu benar-bear diasuh dengan 

baik secara continue oleh orang tuanya atau orang yang dikasih 

amanah oleh orang tuanya dengan baik,  dan yang mengasuh 

anaknya itu mendapat imbalam dari kedua orang tuanya. 

       Mengenai syarat bagi pemegang hak hadanah bahkan ada 

yang mensyaratkan harus mempunyai kafa‟ah atau martabat yang 

sepadan dengan kedudukan si anak. Maksudnya  agar pengasuh 

dapat memberikan pendidikan yang layak bagi si anak agar 

keadaan anak itu bertambah baik bagi segi jiwa dan raga anak.
61

 

c. Keharmonisan Keluarga  

1) Pengertian keluarga harmonis 

       Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata 

harmonis, yang berarti serasi. Dalam kamus besar bahasa 

Indonesia harmonis asal kata dari har-mo-nis yang berarti 

bersangkut paut, dan kata keharmonisan berati perihal keadaan, 
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keselarasan, keserasian.
62

 Keharmonisan dan kebahagiaan dalam 

rumah telah banyak dibahas dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam 

surah At-Tahrim ayat :6 

                  

                

              (7:)اطتحرم 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa 

yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan.” 

 

       Secara umum keluarga harmonis itu didalamnya terdapat rasa 

cinta dan kasih sayang sesama keluarga. Yang dimaksud dengan  

rasa cinta dan kasih sayang adalah rasa tentram, damai, nyaman 

dan aman  bersama keluarga yang dijalaninya sepanjang masa 

yang keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Ketentraman 

keluarga tersebut apabila suami dapat membina istri dan 

keluarganya dan menghasilkan timbal-balik diantaraya keduanya 

yang serasi dan seimbang dalam membentuk kelarga yang 

bahagia. 

       Salah satu tujuan dan hakikat dari sebuah perkawinan 

apabila tercapainya hubungan yang harmonis yaitu ketenangan 
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hati dan kehidupan yang damai, aman, dan nyaman. Dengan 

tercapainya tujuan tersebut manusia dapai hidup dengan penuh 

kebahagiaan dan kesejahteraan dalam  keluarga dan apabila 

tujuan itu tercapai semuanya maka ketika dihadapkan dengan 

sebuah masalah, keluarga itu dapat menyelesaikan masalah 

tersebut tanpa pihak ketiga, yaitu salah satunya diselasaikan 

dengan cara baik-baik, saling intropeksi diri dan tidak saling 

menyalahkan. 

       Dalam hadis Rasulullah saw maka adapun hak kalian atas 

isri-istri kalian, sungguh mereka jangan menginjakkan tempat 

tidur kalian orang yang membenci kalian dan tidak 

menginjakkan di rumah kalian yang engkau benci. Dalam hadis 

lain juga dijelaskan: dan jika suami tidak ada dirumah, wanita 

itu memeliharanya pada dirinya adan harta benda suami. 

Artinya, wanita itu tidak berani memebelanjakan sedikit dari 

hartanya walaupun dalam kebaikan kecuali dengan izinnya.
63

 

      Dalam perspektif islam keluarga keluarga harmonis basanya 

disebut dengan kelarga sakinah. Dan di antara dasar-dasar  yang 

dapat mengantarkan menjadi keluarga sakinah adalah sebagai 

berikut: 
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1) Dalam keluarga itu harus ada mawaddah dan warahmah. 

Mawaddah adalah jenis cinta membara dan menggebu-gebu, 

sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang  lembut, siap 

berkorban dan siap melindungi  kepada yang dicintai. 

Mawaddah dan warahmah tidak dapat dipisahkan karena ada 

kesatuan didalamnya, tanpa mawaddah warahmah tidak akan 

sempurna karena cinta yang lembut harus didasari dengan 

rasa cinta yang menggebu-gebu, begitupun sebaliknya kalau 

cinta sudah menggebu namun tidak diimbangi dengan 

perasaan yang lembut, cinta tersebut terasa hampa karena 

hanya ingin memiliki saja namun tidak bisa menjadikan cinta 

itu sebagai wadah kasih sayang. 

2) Hubungan antara suami istri harus saling membutuhkan, 

seperti pakaian dan yang memakainya. Karena fungsi pakaian 

yaitu menutupi aurat, melindungi diri dari panas dan dingin, 

dan sebagai perhiasan. Begitu juga dengan keluarga suami 

dan istri itu harus memfungsikan tiga hal tersebut, istri tidak 

boleh mencerikan kebutukan suami kepada orang lain 

begitupun sebaliknya. Dalam keadaan senang maupun susah 

keduanya harus saling mensuport, menghormati keduanya 

dan istri juga harus tunduk kepada suami. 

3) Suami istri jika bergaul hendaknya memperhatikan hal-hal 

yang secara sosial dianggap patut, tidak asal benar dan hak. 
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4) Pilar keluarga sakinah yaitu ada empat: (a) memiliki 

kecenderungan terhadap agama, (b) yang muda menghormati 

yang tua, dan yang tua menyanyangi yang muda, (c) 

sederhana dalam belanja, (d) santun dalam bergaul dan selalu 

introspeksi.
64

 

2) Karakteristik keluarga harmonis 

           Keluarga harmonis mempunyai karakteristik tertentu yaitu: 

a) Kehidupan beragama yang baik dalam keluarga  

       Keluarga yang harmonis biasanya didasarkan pada tingkat 

keagamaan yang baik dalam menjalin hubungan didalam 

keluarga, tanamkan jiwa yang baik kepada anak dari usia dini 

sampai anak tersebut dapat memaknai kehidupan yang baik 

berdasarkan ketaqwaan kepada Allah Swt dan dapat 

mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam 

berinteraksi didalam keluarga maupun lingkungan masyarakat 

dengan baik. 

b) Mempunyai waktu bersama dalam keluarga 

          Di zaman sekarang waktu bersama keluarga itu 

sangatlah sulit. Padahal waktu bersama keluarga merupakan 

waktu yang sangat istimewa dalam keluarga. Biasanya waktu 

itu ketika jam makan malam, disana timbullah waktu bersama 

keluarga, namun hanya sedikit.  Untuk membuat keluarga 
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selalu dalam keadaan damai, sejahtera  bahagia dan harmonis, 

setiap keluarga harus mempunyai  satu hari minimal dalam 

seminggu untuk dapat bersama keluarga dalam menjalin cinta 

kasih sayang bersama anak dan disitulah anak butuh dimanja, 

disayang diperhatikan walaupun setiap hari diperlakukan 

seperti itu namun diwaktu inilah si anak dapat  perhatian lebih 

dari oang tuanya. 

c) Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga 

       Komunikasi yang  baik biasanya dimulai dari kebiasaan 

orang tua memperlakukan anaknya setiap hari. Komunikasi 

yang baik adalah salah satu dasar keluarga itu harmonis. 

Karena dengan komunikasi yang baik semua keluh kesah 

menjadi tahu, apa yang dinginkan dapat dibicarakan dengan 

baik, tidak ada salah paham diantara kedua belah pihak 

sehingga dapat meminimalisir  pertengkaran dalam keluarga 

dan dapat mencegah timbulnya orang ketiga dalam keluarga. 

d) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga 

       Didalam sebuah keluarga sering terjadi perbedaan antara 

suami dan istri, anak dan orang tua. Perbedaan yang terjadi ini 

dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman dan 

mengakibatkan perselisihan dalam keluarga. Namun, jika 

diantara keluarga tersebut dapat menghargai antar sesama 

anggota keluarga dari anak menghormati orang tua, orang tua 
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saling mengasihi dan mennghargai anak pula maka 

perselisihan pun dapat terelakkan karena diantara keluarga 

saling menghargai satu sama lainnya demi tercapainya 

keharmonisan dalam keluarga. 

e) Masing-masing anggota keluarga merasa terikat dalam ikatan 

keluarga tersebut. 

       Dalam anggota keluarga, kepala keluarga istri dan anak ada 

ikatan yang menjadikan dia adalah bagian dari keluarga tersebut. 

Mengapa demikian, karena setiap tindak tanduk dalam keluarga 

harus dapat diperhatikan dan dapat diperhitungkan ketika dalam 

menghadapi masalah supaya masalah itu dapat terselesaikan 

dengan baik, bukan hanya dalam keadaan ada masalah namun hal 

lainnya pula. Jadi dalam keluarga itu  yang dapat mengoptimalkan 

bukan hanya suami namun semuanya ikut berperan demi 

terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.
65

 

       Islam memberikan laki-laki dan hak pemeliharaan dengan 

memperhatikan kekuatan dan kesesuaian untuk melaksanakan 

tanggung jawabnya dengan hukum alamiahnya. Dengan 

memperhatikan pula beban yang sesuai dengan tabiat dan 

kemampuannya dan penuh semangat. Oleh karena itu, laki-laki 

tanpa ada keraguan lebih mampu untuk memberikan perlawanan 
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dan menghadapai kesulitan-kesulitan hidup yang alamiah dan 

kemasyarakatan. 

       Dalam membangun dan menjaga keharmonisan rumah tangga 

semua itu tidak terlepas dari hak dan kewajiban suami istri yang 

keduanya saling membutuhkan, saling memberi, saling mengasihi 

agar keluarga keluarga yang dinginkan tersebut dapat tercapai. 

Terkait hak dan kewajiban suami itri tersebut, terdapat du 

pandangan.  Pertama pandangan tradisional seperti halnya yang 

ada dalam kitab-kitab klasik sementara pandangan kedua yang 

lebih diwarnai oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakat modern 

yang semakin hari semakin mementingkan hak-hak perempuan.
66

 

       Mengenai hak dan kewajiban suami istri, Sayid Sabiq 

menguraikan sedikit tentang hal tersebut. Kewajiban timbal balik 

antara  suami istri, yaitu: “(1) Saling memberikan kenikmatan (al-

istimta‟) satu sama lain dengan pergaulan yang baik, (2) 

keharaman karena mushaharah, (3) adanya hak saling mewarisi, 

(4) ketetaan nasab bagi anak laki-laki, (5) pergaulan yang baik. 

Sementara hak yang melekat pada istri, ada dua hal yaitu: 

pertama, hak yang bersifat materi, yatu mahar dan nafkah hidup, 

dan kedua, hak yang bersifat imateri, misalnya hak untuk 

                                                             
66

Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 

2013), h. 249 



57 
 

 

mendapatkan keadilan diatara para istri jika suami berpoligami 

dan hak istri untuk tidak dipaksa menikah.”
67

 

       Menurut KUH Per hak dan kewajiban suami istri meliputi: (a)  

suami dan istri harus setia dan tolong menolong, (b) suani-istri 

wajib memelihara dan mendidik anaknya, (c) setiap suami adalah 

kepala dala persatuan suami istri, (d) suami wajib memberikan 

bantuan kepada istri, (e) setiap suami harus mengurus harta 

kekayaan milik pribadi istrinya, (f) setiap suami berhak  

mengurus harta bersama, (g) suami tidak diperbolehkan 

memindah tangankan atau membebeni harta kekayaan tak 

bergerak milik istrinya, tanpa persetujuan si istrinya, (h) setiap 

istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya, (i) setiap istri 

wajib tinggal bersama suaminya, (j) setiap suami wajib membantu 

istrinya di muka hakim, (k) setiap istri berhak membuat surat 

wasiat tanpa izin suaminya.
68

  

2. Jamaah Tabligh 

a. Sejarah Jamaah Tabigh 

       Jamaah tabligh adalah gerakan keagamaan yang berasal dari 

India. Gerakan ini didirikan pda tahun 1826 di Mewat India oleh 

Syaikh Maulana Muhammad Ilyas Kandahlawy bin Maulana Ismail 
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Al-Kandahlawy (1885-1944). Ia merupakan keturunan dari keluarga  

alim dan ahli agama di Mewat.  

      Jamaah tabligh muncul di India dilatar belakangi oleh keadaan 

umat islam di India yang saat itu mengalami kerusakan akidah  dan 

degradasi moral yang dahsyat. Umat islam tidak akrab lagi dengan 

syiar-syiar islam. Disamping itu juga terjadi pencampuran antara yang 

baik dan yang buruk, antara iman dan yang syirik, antara sunnah dan 

bid‟ah. Lebih dari itu juga telah terjadi gelombang kemusyrikan dan 

permurtatan yang didalangi soleh para misionaris kristen  dimana 

Inggris saat itu sedang menjajah India. 

      Pada perkembangan selanjutnya, Jamaah Tabligh tumbuh pesat. 

Saat ini Jamaah Tabligh telah berkembang keseluruh penjuru dunia 

dan gerakan dakwah mereka hampir ditemukan di setiap negara 

termasuk Indonesia. Di Indonesia gerakan ini muncul pada tahun 1952 

di masjid Al-Hidayah Medan. hal itu dibuktikan dengan keberadaan 

prasasti  prasasti yang berada di masjid itu. 

       Secara garis besar, aktivitas Jamaah Tabligh memusatkan 

kegiatannya di masjid-masjid dan mushala-mushala dengan tujuan 

untuk meramaikan masjid dan mengajak umat islam agar kembali 

mencintai masjid. Aktivitas tersebut di antaranya: musyawarah, taklim 

atau kajian rutin, silaturahmi, muzakara atau pertukaran pikiran 

tentang pentingnya iman, amal dan sebagainya. Namun, kegiatan 
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terpenting mereka adalah dakwah yang dikemas dalam bentuk khuruj 

atau keluar.
69

 

b. Pengertian Jamaah Tabligh 

       Jama‟ah tabligh adalah sebuah jama‟ah islamiyyah yang 

dakwahnya berpijak kepada penyampaian (tabligh) yang keutamaan-

keutamaan ajaran Islam kepada setiap orang yang dapat dijangkau. 

Jama‟ah ini menekankan kepada setiap pengikutnya  agar meluangkan 

sebagaian waktunya untuk menyampaikan dan menyebarkan dakwah 

dengan menjauhi bentuk-bentuk kepartaian dan masalah-masalah 

politik.
70

 

       Jama‟ah tabligh adalah jamaah yang memfokuskan diri dalam 

masalah peningkatan iman dan amal shalih, yaitu dengan cara 

bergerak mengajak dan menyampaikan kepada manusia mengenai 

kepentingan iman dan amal shalih.
71

 Pergerakan ini didirikan oleh 

Syaikh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Menurut pernyataan Syaikh 

Muhammad Ilyas r.a beliau berkata, pergerakan ini hanya sebenarnya 

adalah pergerakan semata-mata untuk memperbaharui dan 

mempergunakan keimanan.  

       Pergerakan ini bukanlah pergerakan politik, gerakan partai atau 

organisasi apapun. Usaha Jamaah Tabligh adalah menghidupkan 
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kembali apa yang pernah diusahakan oleh Rasulullah saw. Pendapat 

para ulama besar tentang jamaah tabligh: 

1)  Al-habib Umar bin Muhammad bin Salimbin Hafidz (pengasuh  

Ma‟had Darul Musthafa, Tarim, Hadhramaut, Yaman), beliau 

berpendapat bahwa “jamaah dakwah dan tabligh sebagaimana 

gerakan dakwah yang tersebar dikalangan umat islam diseluruh 

penjuru dunia.” Secara umum, mereka sangat baik dalam aktifitas 

dan keadaanya. Kebanyakan ushul (ajaran pokok) jamaah tersebut 

didasarkan atas dasar yang shahih lagi kuat yaitu menyampaikan 

tentang Allah dan mengajak kepada amal kebaikan.  

       Meskipun ada perbedaan gerakan yang terjadi, itu hanyalah 

keikutsertaan  orang-orang yang bukan termasuk diantara mereka 

atau orang yang tidak menjalankan dakwah sesuai dengan ushul 

dan dasar-dasar ajarannya, sehingga terjadi pencampuran yang 

beraneka rupa dan menyebabkan ketidakselarasan dalam fiqih, 

pandangan, pemikiran dan akidah. Tapi  anda haruslah 

berprasangka baik terhadap mereka semua dan pandanglah 

kebaikan yang tampak jelas serta jangan anda tafsiri dengan 

keburukan.  

       Demikian juga jauhilah dengan segala hal yang dilarang dan 

keburukan yang nyata. Manusia yang tinggal dalam satu rumah 

saja berbeda watak dan pribadinya, apalagi dengan suatu jamaah 

yang berjumlah besar. Umumnya, kebaikan pasti tersebar dalam 
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kalangan umat nabi Muhammad dan setiap jamaah atau kelompok 

islam tak lepas darinya. Semoga Allah menjadikan kami dan anda 

sebagai ahli kebaikan.   

3) Syaikh Dr. Wahbah Az-Zuhali, beliau berpendapat Jamaah 

Dakwah dan Tabligh mereka sekarang ini adalah suatu umat yang 

menegakkan amal Fardhu Kifayah walaupun metode mereka ala 

India, yaitu menawarkan agama Islam secara damai, barangkali 

inilah metode yang tepat dalam permulaan dakwah agar orang-

orang masuk kepada agama Allah, kemudian kebudayaan dan 

pegetahuan mereka disempurnakan dengan hukum-hukum Islam 

yang lainnya. Jikalau demikian, maka mereka mengikuti sunnah 

dan sirah baginda  Nabi Muhammad Saw, dalam membagi tahapan 

dakwah menjadi tahapan Mekkah dan Madinah.  

       Bagaimanapun juga sebagian orang-orang kepada mereka 

tidaklah diperkenankan, metode ini lebih baik daripada metode 

yang digunakan para penyerang yang menawarkan islam secara 

kasar. Merekalah para ahli dakwah yang paling saleh, takwa, 

zuhud dan suka berkorban untuk menyebarkan akidah. 

4) Syaikh Muhammad bin Hasan Asy-Syinqithi, beliau berpendapat 

Jamaah Tabligh termasuk jamaah kaum muslimin yang menjadi 

sebab hidayah bagi orang banyak. Jamaah ini juga menghidupkan 

amalan-amalan yang mulia, menjadi sebab hidayah bgagi orang-

orang fasik bahkan juga banyak orang kafir yang mendapat hidayah 
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lewat mereka, menjalankan banyak amalan sunah baik ucapan 

maupun perbuatan, serta melaih orang-orang agar rela berkorbn dan 

mencurkan segalanya dijalan Allah. Ini jelas-jelas amal yang mulia 

dan tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Walaupun demikian mereka 

tidak terlepas dari kesalahan, dan mereka memang tidak mendakwah 

drinya suci dari kesalahan. Mereka bisa saja berbuat salah 

sebagaimana umumnya manusia. Akan tetapi secara umum 

kebenaran mereka lebih banyak daripada kesalahannya. Siapasaja 

yang kebenarannya lebih banyak daripada kesalahannya, maka dia 

adalah orang yang berbudi pekerti. Sebagaimana seorang penyair 

berkata: 

 ومن ذا الذي تر ضى سجا ياء كلها
 كفى المرء نبال أن تعد معا يبو

“Siapakah yang wataknya disukai semuanya?” 

“Cukuplah seseorang dianggap berbudi jika bisa 8 celanya”
72

 

5) Syaikh Asyraf Ali Thanwi seorang alim ahli mujaddid dan 

tasawuf,  ketika Syaikh Muhamamd Ilyas berusaha menerangkan 

tentang usaha dakwah dan tabligh ini kepada beliau, beliau 

berkata: “sungguh masalah ini sudah sangat jelas. Tidak perlu 

dalil-dalil lagi. Pengaruh dan hasil usaha ini telah begitu jelas. 

Dikemukakan dalil hanyalah untuk memperjelas kebenaran. 

Namun saya telah berpuas hati ketika menyaksikan dengan mata 
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kepala saya sendiri, sehingga saya tidak memerlukan penjelasan 

atau dalil-dailil lagi. Bahkan usaha anda telah merubah 

keputusasaan saya menjadi harapan.” 

6) Mufti Muhammad Syafi, beliau berpendapat, sesunggunya, 

gerakan yang telah dirintis oleh Syaikh Muhammad Illyas inin 

telah memberikan sumbangan dan jasa yang besar bagi seluruh 

dunia. Oleh karena itu, kepada  para ulama hendaknya mau 

mempelajari manhaq syaikh mhammad ilyas dan membukukan 

sejarah gerakan imaniyah ini secara terperinci sehingga dapat 

diambil pelajaran oleh pihak-pihak yang obon berusaha 

menjalankan dakwah, menyeru manusia kepada Allah swt, serta 

menjadi lampu penyuluh bagi generasi nyang akan datang.
73

 

c. Tujuan dan Ajaran Pokok Jamaah Tabligh 

       Pergerakan ini berdasarkan atas asas Islam, dalam praktikya 

mereka berusaha untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam dalam 

kehidupan sehari-hari. Tujuan utama pergerakan ini adalah untuk 

menyebarkan agama Islam dan menghidupkan makna-makna yang 

terkandung dalam hadis nabi. Dapat dikatakan tujuan dari pergerakan 

ini adalah sesuai dengan kaidah-kaidah Nabi mereka hanya 

melanjutkan apa yang nabi  dikerjakan dahulu dan mempraktikannya 

dalam keadaan yang sekarang ini. 
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       Dalam menyampaikan dakwahnya, Jamaah Tabligh mempunyai 

ajaran pokok atau enam prinsip (doktrin) yang menjadi dasar 

dakwahnya, ajaran pokok tersebut diantaranya :  

1) Kalimat agung (syahadat) atau disebut sebagai kalimah Tayyibah 

     Makna dari kalimat ini yaitu,  bahwa semua makhluk hidup 

tidak mempunyai kekuatan apapun selain kekuatan dari Allah 

Swt. Menetapkan, memantapkan hati dan menyakini bahwa hanya 

Allah yang mengurus dan mengatur semua urusan di muka bumi 

ini baik makhluk hidup dan sifat-sifatnya. Sedangkan 

Muhammadar Rasulullah mengakui bahwa satunya-satunya jalan 

hidup untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat hanya 

dengan mengiukuti cara hidup rasulullah saw. Dengan kita 

mengikuti apa yang disunnahkan kepada nabi untuk kita insya 

Allah kita akan menjadi umat yang senantiasa dalam 

naungannya.
74

 

2) Menegakkan shalat 

       Sesudah meyakini kalimat sahadatain langkah selanjutnya 

adalah melakukan kewajiban sebagi umat islam yaitu shalat 

dengan khusu‟. Maksus dan tujuan membawa sifat-sifat ketaatan 

kepada Allah dalam shalat dan merealisasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. Shalat adalah suatu cara ibadah umat muslim untuk 

menghubungan hubungan antara hamba-Nya  dengan Allah. 
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Sedangkan cara untuk mendapatkan shalat khusu‟ salah satunya 

adalah dengan membaca a‟udzubika limatillahi tammati min 

syarri ma kholaq sebanyak 3kali, yang artinya aku berlindung 

dengan asma-asma Allah yang maha agung dari segala 

kejahatan makhluknya dan surah An-Nas sebanyak 3 kali juga 

sebelum shalat.  

3) Ilmu dan dzikir 

       Setiap umat dalam melakukan tindakan itu harus disertai 

ilmu. Begitu pula dengan dzikir, orang yang melakukan dzikir 

tanpa ilmu, pasti dzikirnya akan kacau dan berantakan. Ilmu 

untuk mengetahui perintah Allah dalam setiap keadan baik 

susah ataupun senang, dan dzikir adaah menghadirkan Allah 

dalam setiap perintah-Nya. Jadi, ilmu dan dzikir adalah suatu 

kesatuannyang tidak dapat dipisahkan mereka sangat 

berpengaruh satu sama lainnya.  

4) Memuliakan setiap muslim 

       Saling menghargai sesama muslim tanpa menuntut suatu 

hak atas kita dan tidak mau menyusahkan muslim yang lain, 

sejatinya dia termasuk orang-orang yang sama sama 

memuliakan orang muslim. Tujuan memuliakan sesama muslim 

adalah supaya kita dapat menyampaikan hak dan kewajiban kita 

kepada sesama muslim degan bebas dan tidak menyinggung 
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perasaan orang muslim tersebut, maka dari itu sesama muslim 

kita harus saling memuliakan.  

5)  Ikhlas 

       Ikhlas yang artinya tulus dan bersih. Dapat diartikan juga 

bertindak dalam kebaikan beramal dijalan Allah semata-mata 

hanya ingin mendapat ridho dari Allah swt. Jadi, semua tindakan 

berupa kebaikan, beramal atau apapun itu hanya semata-mata 

karena Allah. 

6)  Khuruj fii sabilillah (keluar) 

       Memperbaiki diri, yaitu menggunakan diri, harta dan watu 

seperti yang diperintahkan Allah.
75

 Menghidupkan agama pada 

diri sendiri dan manusia diseluruh alam ini dapat menggunakan 

harta dan diri mereka sendiri. Tujuan dan dan ajaran dakwah 

dari jamaah tabligh bukan monopoli atau ada politik dari dalam 

organisasi tersebut. Akan tetapi ada perbedaan dakwah versi 

jamaah tabligh dengan gerakan islam lainnya, perbedaan itu 

ialah: 

a) Dakwah Jamaah Tabligh mendatangi kaum muslimin dengan 

upaya sendiri tanpa diundang 

b) Modal utama Jamaah Tabligh adakah harta, diri dan waktu 

c) Dakwah Jamaah Tabligh berhubungan dengan inti ajaran 

islam yaitu tauhid dan bukan masalah fiqh 
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d) Dakwah Jamaah Tabligh tidak ikut suasana dan keadaan 

setempat dan juga tidak mempengaruhi, karena sifat jamaah 

tabligh adalah menghindari khilafiah. 

e) Dakwah Jamaah Tabigh dimulai dari keutamaan amal 

f) Sasaran Jamaah Tabligh biasanya kaum muslimin yang 

lemah imannya 

g) Dakwah Jamaah Tabligh selalu menghindari  politik atau 

kekuasaan 

h) Dakwah Jamaah Tabligh tidak terkesan dengan harta 

i) Dakwah jamaah tabligh tidak berharap upah 

   Metode dakwah yang ditempuh pada gerakan ini adalah: 

a) Sebuah kelompok dari kalangan  jama‟ah, dengan kesadaran 

sendiri bertugas melakukan  dakwah kepada penduduk setempat 

yang dijadikan objek dakwah. Jadi dalam suatu kampung yang  

terdapat penduduk kelompok dari jama‟ah  tersebut harus 

melakukan dakwah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. 

Masing-masing anggota kelompok tersebut membawa peralatan 

sederhana dan bekal uang secukupnya. Peralatan sederhana dan 

bekal tersebut berfungsi sebagai kebutuhan hidup sehari-hari 

didalam mereka berdakwah dikampung tersebut. 

b) Jika saat bayan tiba, mereka semua berkumpul untuk 

mendengarkannya. Setelah bayan selesai hadirin dibagi menjadi 

beberapa kelompok. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang da‟i 

dari jama‟ah. Kemudian para da‟i tersebut mulai mengajari cara 

berwudhu, membaca Al-Fatihah, shalat dan membaca Al-Quran. 
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Mereka membuat halaqah-halaqah seperti itu dan diulang berkali-

kali dalam beberapa hari. 

c) Sebelum mereka meninggalkan tempat dakwah, masyarakat 

setempat diajak keluar bersama untuk menyampaikan dakwah 

ketempat lain. 

d) Menolak undangan walimah yang diselenggrakan oleh penduduk 

stempat. 

e) Dalam materi dakwah mereka tidak memasukkan ide 

penghapusan kemungkaran. Sebab  mereka meyakini bahwa 

sekarang ini masih berada dalam pembentukan kondisi kehidupan 

yang islami. 

f) Mereka berkeyakinan, jika pribadi-pribadi telah diperbaiki satu 

persatu, maka secara otomatis kemungkaran  akan hilang.  

g) Keluar, tabligh dan dakwah merupakan pendidikan gratis untuk 

menempa seorang da‟i. sebab seorang da‟i harus dapat qudwah 

dan harus dapat konsisten dengan dakwahnya.
76

 

d. Khuruj Fii Sabilillah 

      Khuruj dalam jamaah tabligh adalah kelurnya seseorang  dari 

lingkungannya untuk memperbaiki diri dengan belajar  meluangkan 

sebagian harta serta waktunya dari kesibukannya dipekerjaan, 
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keluarga dan urusan-urusan lain, demi meningkatkan iman dan amal 

shalih semata-mata karena Allah.
77

 

       Khuruj berasal dari bahasa arab yaitu Kharaja yang mempunyai 

arti keluar. “Keluar” yang dimaksud adalah suatu usaha amal untuk 

keluar berdakwah guna mengajak manusia beribadah kepada Allah 

dan meninggalkan apa yang larang-Nya. Selain itu  Khuruj ini wajib 

hukumnya bagi setiap manusia (keluar untuk berdakwah).
78

 

      Khuruj Fii Sabilillah adalah suatu kegiatan kegamaan yang di 

gagas pertama kali oleh Maulana Muhammad Ilyas, seorang ulama 

berkebangsaan India. Timbulnya pemikiran ini dilatar belakangi oleh 

keadaan pendidikan keagamaan pada saat itu masih jauh dari harapan, 

khususnya  dikawasan Mewat diwilayah Gurgaon (Punjab), New 

Delhi, India.
79

 

       Syaikh Dr.‟Ali Jum‟ah (Ketua Bidang Fatwa Dar Al-Ifta‟al-

Mishriyyah) mengenai hukum keluar dijalan Allah atau Khuruj Fii 

Sabilillah, beliau mengemukakan bahwa keluar dijalan Allah adalah 

suatu perkara yang diperbolehkan bagi orang yang layak untuk 

berdakwah, menjalankannya dengan lemah lembut kepada orang lain, 

dengan hikmah dan nasihat yang baik, berlaku sopan dan kasih 

                                                             
77

 Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, Kupas Tuntas Jamaah Tabligh, (Cirebon: Pustaka 

Nabawi, 2012), h.147 
78

 An Nadr M Ishaq Shahab, Khuruj Fii Sabilillah (Sarana Tarbiyah Ummat Untuk 

Membentuk Sifat Imamiyah, (Bandung:Al-Islah Perss, 2012), h.156 
79 M. Hendro kurniawan, “Analisis Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak Dan 

Kewajiban Suami Isteri Dalam Kegiatan Khuruj Fisabilillah 4 Bulan” (Skripsi   Program Strata 

Satu Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Bandar Lampung,, 2018), h.15 



70 
 

 

sayang, serta mengetahui peintah dan larangan. Dengan syarat tidak 

menelantarkan keluarga dan orang yang menjadi tanggung jawabnya.  

       Sedangkan pembatasan masa keluar selama empat bulan atau 

empat puluh hari atau selain itu hanyalah aturan tertib semata tidak 

ada kaitan sama sekali dengan perkara bid‟ah selain pelakunyatidak 

berkeyakinan diluar itu (pembatasan tersebut hanyalah tertib bukan 

syarat), wallahu a‟lam.
80

 

       Tujuan khuruj fii sabilillah adalah untuk menghidupkan kerja 

Rasulullah saw dalam diri kita, kemudian keluarga kita, dan kemudian 

ke seluruh alam karena Allah Swt menurunkan agama yang sempurna 

untuk seluruh manusia, dari sejak kita mengetahui tentang hal itu 

dalam kitab Allah (Al-Quran) dan ketika dia telah menyempurnakan 

nikmat (Islam) tersebut kepada kita hingga akhir Qiamat, dan Allah 

telah menjadikan usaha (da‟wah) nabi saw, sebagai asbab hidupnya 

agama sebagaimana Allah telah menjadikan usaha tersebut sebagai 

asbab turunnya hidayah. Akan  tetapi karena nubuwwah (kenabian) 

sudah ditutup, makamkerja dakwah ini menjadi tanggung jawab kita, 

karena sekali-kali tidak aka nada lagi seorang nabi pun setelah Nabi 

Muhammad saw.
81

 

e. Metode Khuruj Fii Sabiillah  

       Khuruj fi sabilillah adalah meluangkan waktu untuk secara total 

untuk berdakwah, yang biasanya dakwah tersebut dilakukan dari 
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masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang amir. Ketika khuruj 

seorang anggota tidak boleh memikirkan keluarga serta harta benda 

itu semuanya harus ditinggalkan dan pergi untuk memikirkan agama. 

Orang yang khuruj tidak boleh  meninggalkan masjid tanpa adanya 

alasan dari amir. 

        Khuruj pada jamaah tabligh dilakukan dengan cara  berkelompok 

dan mencari masjid atau mushala-mushala sebagai tempat tinggal 

mereka serta tempat pusat komando dakwah. Khuruj biasanya terdiri 

dari 3 orang dan maksimal 10 orang yang di komandoi oleh salah satu 

diantara mereka sebagai Amir. Seruan jamaah‟ah tabligh dilakukan 

kepada semua masyarakat disekitar masjid yang mereka tinggali. 

Mereka melakukan dakwanya dengan cara merekaa sendiri tanpa 

ditentukan oleh pimpinan pusat Jama‟ah Tabligh. Ketentuan 

mengikuti Khuruj Fii Sabilillah harus mengikuti tahapan sebagai 

berikut: 

1. Setiap anggota dalam setiap hari khuruj fii sabilillah selama 2,5 

jam. 

2. Dalam seminggu harus mengikuti khuruj selama sehari. 

3. Setiap bulan minimal 3 hari. 

4. Setiap tahun minimal 40 hari. 

5. Seumur hidup minimal 1 tahun.  

       Khuruj bertujuan untuk membangun akhlak mulia dan berbudi 

luhur yang kemudian selanjutnya mereka berdakwah kepada rang lain 

yang ada disekitar mereka sendiri. Selain itu, khuruj bertujuan untuk 

menghidupkan masjid-masjid serta mushalla, serta masyarakat 
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senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan Rasulnya 

yang wajib maupun yang sunnah, meluruskan keyakinan masyarakat 

sebagaimana yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.
82

 

        Alasan melakukan khuruj adalah adalah untuk mengenalkan sifat 

mulia, dengan harapan sifat ini agar dapat dipraktikkan dalam kehidupan 

sehari hari dalam bermasyarakat, sifat mulia tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1) Yakin kepada kalimat Thayyibah yaitu syahadat, tiada Tuhan selain 

Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya 

mengeluarkan keyakinan  pada makhluk pada hati kita dan 

memasukkannya kepada  Allah dalam hati kita, menekankan 

kepatuhan pada Nabi Muhammad Saw dan kita dapat 

mengamalkan sunnahnya.
83

  

2) Sholat khusyu‟ wal khudu, yaitu sholat yang diiringi konsentrsi 

batin dan merendahkan diri dihadapan Allah serta dilakukan 

dengan cara yang disyariatkan Rasulullah. 

3)    Ilmu ma‟a dzikir, yaitu ilmu adalah petunjuk yang dating dari 

Allah melalui Rasulullah untuk dapat memanfaatkan langsung  dari 

Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala 

larangannya dengan cara mengikuti ajaran yang diajarkan oleh 
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Rasulullah. Dzikir adalah mengamalkan perintah-perintah Allah 

dalam setiap situasi dan kondsi apapun dengan menghadirkan 

keagungan Allah dalam hati kita dengan cara yang dilakukan oleh 

rasulullah.
84

 

f. Dasar Hukum dan Alasan Melakukan Khuruj 

     Dasar hukum melakukan khuruj dalah sebagaimana firman Allah 

Swt Q.S Al-Imran : 110 yang berbunyi : 

                      

                    

               )  : ال أمرن

ٔٔٓ) 
Artinya : “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia, menyuruh kepada yang ma‟ruf, dan mencegah dari yang 

munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, 

tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang 

beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. 

(Q.S Al-Imran: 110)”
85

 

       Ayat ini menegaskan  sekali hasil usaha yang nyata dan tegas 

yaitu dikalangan jamaah islamiyah itu harus ada ummat yang yang 

khusus menyuruhkan kebaikan, yaitu \iman, menyuruhb berbuat yang 

ma‟ruf dan melarang yang mungkar. Jadi kamu harus menjadikan 

sebaik-bainya ummat yang dikeluarkan antara manusi didunia ini. 

Sebaik-baiknya ummat yaitu yang memiliki tiga syarat yaitu amar 

                                                             
84 Maulana Muhammad Sa‟at Al-Kandhawi, Kitab Ta‟lim Muntakhab Ahadist Firman 

Allah Dan Hadist-Hadist Pilihan Mengenai Sifat-Sifat Mulia Para Sahabat Nabi Muhammad Saw, 

Edisi Revisi (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005), h.141. 
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 Tim Syaamil Quran, Alquran dan Terjemahan , (Bandung: PT Sygma Examedia 

Arkanleema ),  h. 64. 
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makruf nahi munkar, iman kepada Allah, ketiga inilah yang 

menyebabkan sebaik-baiknya umat.  

      Ketiga dasar yang membawa mutu kebaikan, pada hakikatnya 

adalah pertama Amar Makruf, kedua Nahi Munkar, yang ketiga yakni 

beriman kepada Allah adalah dasarnya sejati. Apabila telah mengakui 

dan merasakan iman kepada Allah, timbullah kebebasan jiwa. Sebab 

percaya kepada Allah tidak memberi tempat untuk mempersekutukan 

kepercayaan  kepada yang lain dengan kepercayaan Allah. Orang yang 

beriman kepada Allah bebas merdekalah dia dari pengaruh yang lain, 

sebab yang lain makhluk Tuhan belaka.
86

 

g. Keutamaan Khuruj Fii Sabilillah 

1) Apabila seseorang keluar dari rumahnya untuk khuruj fii sabilillah, 

maka ketika ia memakai sepatu atau selangkah saja keluar dari 

rumahnya, Allah swt mengampunin dosa-dosanya (mahfum hadits). 

2) Suatu perkataan yang digunakan  untuk menyeru manusia untuk 

taat kepada Allah, maka Allah akan memberinya ganjaran satu 

tahun ibadah (mahfum hadits). 

3) Doa orang yang keluar dijalan Allah akan dikabulkan (mahfum 

hadits). 

4) Setiap rupiah uang yang digunakan untuk keluar dijalan Allah 

maka Allah akan memberinya ganjaran 700.000 ganda (mahfum 

hadits). 
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 Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, Tafsir Al-Azhar Juz Iv , Yayasan Nurul Islam, h. 
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5) Sepagi  dan sepetang khuruj fii sabilillah lebih berharga daripada 

dunia dan segala isinya. 

6) Debu-debu yang melekat ditubuh dan dipakaian orang yang keluar 

dijalan Allah akan terhalang dari asap api neraka (mahfum 

hadits).
87

 

3. Efikasi Diri 

a. Pengertian Efikasi Diri 

       Efikasi diri (self efficacy) merupakan bagian dari sikap kepribadian, 

yaitu berhubungan dengan kepercayaan  pribadi mengenal kompetensi 

dan kemampuan diri. Secara spesifik, hal tersebut merujuk pada 

keyakinan seseorang terhadap kemampuan untuk menyelesaikan suatu 

tugas secara berhasil. Efikasi diri dikenalkan oleh Albert Bandura pada 

tahun 1977 yang terkenal dengan teorinya “sosial-cognitif theory”.
88

 

       Menurut Bandura (1977) bahwa efikasi diri (self efficacy) 

didefinisikan sebagai kepercayaan seseorang tentang kemampuan  

mereka untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan. Dengan kata kata Bendura sendiri mengatakan 

“self efficacy/efikasi diri adalah  keyakinan pada kemampuan 

seseoramg untuk mempengaruhi peristiwa yang mempengaruhi hidup 

dan kontrol seseorang atas cara peristiwa ini dialami.
89
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       Seseorang dengan  self efficacy tinggi percaya bahwa mereka 

mampu melakukan sesuatu untuk mengubah dan memperbaiki 

peristiwa-peristiwa disekitarnya dan mampu untuk mengimplikasikan  

dalam ruang lingkup keluarganya dan dapat diimplikasikan dalam 

lingkungan masyarakat. Dalam   situasi yang sulit, seorang yang 

mempunyai efikasi diri rendah dia akan mudah menyerah dalam dalam 

kondisi apapun. Namun, seseorang yang mempunyai tingkat efikasi diri 

yang tinggi dia mampu mengatasai apapun yang ada di dalam hidupnya 

dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang dia hadapi.  

       Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa efikasi 

diri (self efficacy) adalah  keyakinan  seseorang tentang kemampuan 

dirinya untuk menghadapi suatu masalah yang ada pada dirinya dan 

dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan  tanpa  bantuan orang 

lain. Efikasi diri (self efficacy) yang berkaitan dengan penyusun diteliti 

adalah efikasi diri istri jamaah tabligh dimana peran dia yang sangat 

penting dalam menentukan hormonisnya keluarga ketika suaminya 

sedang khuruj dan dapat mendidik anaknya tanpa bantuan suaminya 

dan dapat menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi baik itu masalah 

nafkah, hadhanah, maupun masalah dirinya yang berkaitan dengan 

emosionalnya untuk mengurus keluarganya demi menjaga 

keharmonisan rumah tangganya.  
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b. Sumber dan Aspek Efikasi Diri 

  Sumber keyakinan pada efikasi diri ada  empat cara yaitu: 

1) Pengalaman terdahulu (prior experience) yaitu pengalaman 

terdahulu yang sukses akan terjadi berulang-ulang. Cara ini 

dipandang sebagai cara yang sangat efektif untuk mengembangkan 

rasa yang kuat pada efikasi ini. Pengalaman terdahulu biasanya 

terjadi jika seseorang itu sering melakukan hal itu sebelumnya. 

        Misalkan  dalam hal ini penulis mengumpamakan jika istri itu 

sering ditinggalkan oleh suaminya dan suami itu percaya jika istrinya 

itu mampu untuk melakukan urusan rumah tangganya tanpa hadirnya 

suami yang dahulunya sering ditinggalkan paling sedikit 3 hari tapi 

dalam hal ini jika suami itu meninggalkan istrinya untuk khuruj 

sampai 4 bulan bahkan 6 bulan suami itu percaya kepada istrinya 

kalau istrinya mampu untuk melakukan hal itu semua. 

2) Model perilaku (behavior models) yaitu pembelajaran melalui 

pengamatan secara langsung. Dengan cara ini seseorang akan 

memperkirakan keahlian dan perilaku yang relevan untuk dijadikan 

contoh dalam mengerjakan sebuah tugas. Penilaian tersebut atas 

keahlian yang dimilikinya juga dilakukan, untuk mengetahui besar 

usaha yang harus dikeluarkan dalam rangka mencapai keahlian yang 

dibutuhkan.  

             Dalam lingkungan keluarga pembelajaran melalui pengamatan 

langsung apabila istri itu secara  langsung sebelumnya mengamati 
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apa yang harus dikerjakan dalam rumah tangganya ketika suami itu 

sedang pergi baik khuruj ataupun hal lainnya. Dengan cara ini istri 

itu bisa memperkirakan kemampuannya dan perilakunya yang sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan pada situasi dan kondisi yang sedang 

berlangsung pada masa itu. 

3) Persuasi dari orang lain (persuasion from others) yaitu persuasi 

sosial seperti diskusi yang persuasif dan balikan kinerja yang 

spesifik. Dengan model ini, memungkinkan untuk menyajikan 

informasi terkait dengan kemampuan seseorang dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam lingkungan keluarga 

biasanya ada orang yang dipercaya dalam masalah keluarganya 

namun orang yang dijadikan teman untuk curhat adalah orang yang 

dipercaya baik dari keluarganya ataupun sahabat dekatnya.  

       Dalam hal ini orang lain dapat mempengaruhinya  baik itu 

mengenai kebaikan ataupun keburukan dalam masalah rumah 

tangganya.  Biasanya orang yang baik hati dapat mempengaruhi dia 

dan mensuport dia dalam keadaan apapun dan meyakinkan istri 

tersebut bahwa dia bisa melalui kegiatan itu semua tanpa seorang 

suami. 

4) Penilaian keadaan fisik atau emosi (assesment of physical/emotional 

state) yaitu penilaian terhadap status psikologis yang dimiliki. Hal 

ini berarti bahwa seseorang sudah seharusnya meningkatkan 
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kemampuan emosional dan fisik serta mengulangi tingkat stres.
90

 

Keadaan fisik ini sangat berpengaruh dalam keluarganya. Karena hal 

ini berkaitan dengan tingkat emosial yang tinggi terhadap fisik, 

psikis ataupun yang lainnya yang dapat berpengaruh kepada 

tanggung jawabnya terutama kepada anaknya. Dalam hal ini, tingkat 

emosial yang berantakan dapat memicu stres dan pada akhirnya 

dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam mengurus keluarganya. 

B. Tinjauan Pustaka 

       Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. 

Dari keseluruhan tabel yang disajikan dibawah ini penulis mengkaji mengenai 

kemampuan istri dalam menjaga keharmonisan keluarga menurut hukum 

islam yang didalam skripsi ini mengandung unsur bagaimana seorang istri 

dapat menjaga diri dan nama baik keluarga, bagaimana dia dapat 

memposisikan diri sebagai ayah untuk anak-anaknya, bagaimana dia dapat 

mengatur dan mengelola nafkah yang diberikan suaminya itu dengan baik dan 

lain sebagainya. Perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 
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Tabel 1.1. Tabel Perbandingan Hasil Penelitian 

No Penulis Judul skripsi 

Lokasi 

penelitian 

 

Hasil 

Penelitian 
Perbedaa

n 

1. 
Nurul 

Hasanah 

Khuruj Fii 

Sabilillah oleh 

jamaah tabligh 

dan 

implikasinya 

terhadap 

keharmonisan   

Rumah Tangga 

Perspektif teori 

kontruksi 

social (Studi 

terhadap 

pandangan 

Istri Jamaah 

tabligh di 

Kabupaten 

Hulu Sungai 

Utara 

Kalimantan 

Selatan). 

Kabupaten 

Hulu Sungai 

Utara 

Kalimantan 

Selatan  

Implikasi 

menggunakan 

teori kontruksi 

social, 

mencakup 3 

momen yakni, 

eksternaliasasi 

berupa momen 

adaptasi diri 

dengan dunia 

sosio cultural, 

objektifasi 

momen 

ienteraksi 

antara dua 

realitas yang 

terpisah antara 

satu sama lain 

dengan proses 

penyadaran 

diri sang istri 

akan 

pentingnya 

kegiatan 

berdakwah, 

dan 

Internalisasi  

momen 

identifikasi diri 

dengan dunia 

sosio cultural 

yaitu dengan 

tujuan 

mendekatkan 

diri kepada 

Allah, 

mempererat 

tali silaturahmi 

kepada sesama 

Muslim serta 

Tesis ini 

menggun

akan 

pandang

an teori 

kontruksi 

sosial 

Sedangk

an 

penelitia

n yang 

penulis 

teliti 

menggun

akan 

pandang

an 

hukum 

Islam. 
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mengajak pada 

kebaikan. 

2.  M. Hendro 

Kurniawa

n 

Analisis 

hukum islam 

tentang 

pemenuhan 

hak dan 

kewajiban 

suami isteri 

dalam kegiatan 

khuruj 

fisabilillah 4 

bulan 

Bandar 

Lampung 

2018 (UIN 

Raden Intan 

Lampung) 

Cara Jamaah 

Tabigh 

memberikan 

nafkah kepada 

istrinya yaitu 

dengan 

menghitung 

berapa biaya 

yang 

dibutuhkan 

istri dan anak 

dalam 1 hari, 

kemudian 

nafkah itu 

dijumlahkan 

berapa lama ia 

melakukan 

khuruj. 

Dalam 

skripsi 

ini 

dijelaska

n 

bagaima

na 

nafkah 

seorang 

istri 

tersebut 

ketika 

suami 

melakuk

an khuruj 

selama 4 

bulan 

3.  Eva 

Zuleika 

Sonya 

Efikasi diri 

pada istri 

Jamaah 

Tabligh 

Surakarta 

2016 

(Universitas 

Muhammadiy

ah Surakarta) 

Para istri 

jamaah tabligh 

akan memiliki 

efikasi diri 

setelah melalui 

beberapa 

tahapan yaitu 

mendapat 

dukungan 

social dari 

keluarga 

maupun 

kelompok 

sehingga 

mampu 

memaknai 

khuruj dan 

ikhlas saat 

suami khuruj, 

dan akan 

membentuk 

pribadi yang 

religious 

Dalam 

skripsi 

ini 

menjelas

kan 

tentang 

bagaima

na istri 

memiliki 

sifat 

efikasi 

diri  

dalam 

bidamg 

psikologi

nya saja, 

bukan 

tentang 

nafkah 

ataupun 

hadahan

ya. 

Hanya 

dari 
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kesiapan 

dari 

suami 

khuruj. 
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