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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

     Kondisi keluarga Muslim hari ini menghadapi berbagai masalah yang 

tidak dapat diabaikan, salah satu masalahnya adalah perceraian yang 

disebabkan karena kematian pasangan atau cerai berpisah dengan jenis 

perceraian talak maupun gugat. Perceraian terus mengalami peningkatan dari 

hari ke hari dengan cakupan wilayah yang sangat luas dan terjadi mulai dari 

skala internasional, nasional bahkan lokal, sehingga menghasilkan jumlah 

single mother yang begitu banyak.  

 Pada skala internasional fenomena meningkatknya jumlah single parent 

didominasi oleh single mother, seperti Negara Amerika Serikat pada tahun 

1970 single mother berjumlah 3 juta dan meningkat menjadi 10 juta pada 

tahun 2000. Negara Irlandia pada tahun 1981 memiliki jumlah single mother 

5,7 % dan pada tahun 1991 mencapai 7,9 %. Negara Inggris memiliki proporsi 

single mother melampaui 25 % selama 30 tahun terakhir, begitu pula Negara 

Perancis sejak tahun 1970-an memiliki proporsi single parent meningkat lebih 

50 %, dan Negara Jerman dalam dua dekade terakhir memiliki jumlah single 

mother yang berlipat ganda, serta Negara Australia diperkirakan memiliki 

jumlah single parent meningkat antara 30 % dan 66 % dalam periode 25 

tahun.
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 Pada skala nasional data perceraian dari tahun 2009-2014 dari 

Kementerian Agama RI yang disampaikan oleh Kepala Subdit Kepenghuluan 

Anwar Saadi dalam Republika Online bahwa tahun 2009 jumlah pernikahan 

2.162.268 kejadian dan jumlah perceraian 216.286 kejadian. Pada tahun 2010 

jumlah pernikahan 2.207.364 kejadian dan jumlah perceraian
 

285.184 

kejadian. Pada tahun 2011 jumlah pernikahan 2.319.821 kejadian dan jumlah 

perceraian 
 
158.119 kejadian. Pada tahun 2012 jumlah pernikahan 

 
2.291.265 

kejadian dan jumlah perceraian 372.577 kejadian. Pada tahun 2013 jumlah 

pernikahan 2.218.130 kejadian dan jumlah perceraian 324.527 kejadian.
2
  

Pada tahun 2014 jumlah pernikahan 2 juta-an kejadian dan jumlah perceraian 
 

382.231 kejadian.
3
 Berdasarkan data tersebut dapat diartikan dalam satu hari 

rata-rata terjadi 959 kasus perceraian, atau 40 perceraian/jam. 

 Pada skala lokal misalnya Kota Palangka Raya juga mengalami 

peningkatan jumlah perceraian. Berdasarkan laporan perkara tahunan 2016 

Pengadilan Agama Kota Palangka Raya data total perceraian mencapai 421 

kasus dengan proporsi cerai gugat berjumlah 319 kasus dan cerai talak 

berjumlah 102 kasus dengan alasan-alasan perceraian beragam seperti: tidak 

dinafkahi lahir maupun batin; tidak harmonis karena ada wanita idalam lain 

(WIL) atau pria idaman lain (PIL); sikap salah satu pasangan yang tidak baik 

bahkan fisik atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
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 Berdasarkan data di atas fenomena perceraian berdampak besar pada 

keberlangsungan keluarga, misalnya anak berpisah dari salah satu 

orangtuanya, keluarga mengalami disfungsi, beban single mother sebagai 

pengampu menjadi lebih berat, dan single mother harus berusaha lebih keras 

agar tanggung jawabnya dapat ditunaikan dengan resiko menghadapi berbagai 

kendala dalam menunaikannya.  

 Berdasarkan observasi tidak langsung yang dilakukan peneliti, diperoleh 

informasi bahwa salah satu dampak yang dialami single mother pasca 

perceraian adalah ekonomi. Pada saat posisi ayah/suami masih ada, beban 

nafkah berada dipundaknya untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. 

Akan tetapi, pasca perceraian beban nafkah anak dilimpahkan pada ibu/istri 

sehingga dia harus berusaha keras mencari penghasilan dengan bekerja demi 

keberlangsungan keluarga dan mantan suami/ayah yang masih memberikan 

nafkah terhadap anaknya sangat sedikit.   

 Masalah lainnya yang dihadapi single mother pasca perceraian adalah 

kesulitan single mother dalam mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. 

Pada saat posisi ayah/suami masih ada, pengasuhan dan pendidikan dilakukan 

secara bersama-sama sehingga keteladanan dapat diperoleh dari keduanya. 

Akan tetapi, pasca perceraian pengasuhan dan pendidikan sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab single mother yang mengakibatkan beban single 

mother semakin berat.  

 Masalah lain yang dihadapi single mother pasca perceraian adalah 

psikolgi berupa sikap khawatir terhadap pandangan masyarakat yang 
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memandang negatif tentang status single mother mereka, yakni dengan 

persepsi apakah single mother dapat melanjutkan kehidupannya tanpa suami, 

menjalankan fungsi-fungsi keluarga, dan mampu memenuhi tanggung 

jawabnya terhadap anak-anak mereka.  

       Banyaknya permasalahan baik selama perkawinan ataupun pasca 

perceraian di atas tidak dapat diabaikan begitu saja dan secepatnya 

memerlukan solusi. Oleh karena itu, perlu dicari tahu penyebab terus 

berlangsungnya permasalahan yang dialami keluarga Muslim single mother, 

dan perlu dilakukan penelitian mengenai siapakah yang memiliki tanggung 

jawab atau kewenangan agar para keluarga Muslim single mother (cerai talak 

dan cerai gugat) dapat menjalankan tanggung jawabnya terhadap keluarga 

sisa, dan secara khusus apakah yang diperlukan agar kehidupan keluarga 

Muslim single mother dapat bertahan, dan secara umum apakah yang dapat 

mewujudkan keluarga Muslim ideal? Berdasarkan hal di atas maka peneliti 

tertarik mengetahui, mendalami dan memahami kondisi keluarga Muslim 

single mother di Kota Palangka Raya, yang dikaitkan dengan latar terjadinya 

beban pengampuan, apa saja beban dan kendala keluarga Muslim single 

mother serta bagaimana solusi hukumnya agar single mother dapat memenuhi 

tanggung jawabnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti 

dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana latar terjadinya beban pengampuan keluarga Muslim single 

mother Kota Palangka Raya? 

2. Apa saja beban pengampuan dan kendala keluarga Muslim single mother 

di Kota Palangka Raya dalam memenuhi tanggung jawabnya?  

3. Apa solusi hukum dalam menyelesaikan beban pengampuan keluarga 

Muslim single mother Kota Palangka Raya? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan latar terjadinya beban pengampuan keluarga Muslim 

single mother Kota Palangka Raya.  

2. Mendeskripsikan beban pengampuan dan kendala keluarga Muslim single 

mother di Kota Palangka Raya dalam memenuhi tanggung jawabnya. 

3. Mendeskripsikan temuan solusi hukum bagi keluarga Muslim single 

mother di Kota Palangka Raya agar dapat memenuhi tanggung jawabnya. 

D. Kegunaan Penelitian 

1.  Kegunaan Teoretis 

a. Mengetahui dan memahami berbagai penyebab terjadinya perceraian 

yang mengakibatkan beban pengampuan single mother di Kota 

Palangka Raya semakin bertambah dalam memenuhi tanggung 

jawabnya sebagai orangtua tunggal. 

b. Mengetahui dan memahami tentang berbagai beban pengampuan 

serta kendala-kendala yang dihadapi keluarga Muslim single mother 

di Kota Palangka Raya dalam memenuhi tanggung jawabnya.  
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c. Mengetahui dan menemukan solusi mengatasi beban pengampuan 

keluarga Muslim single mother dalam memenuhi tanggung jawabnya 

dengan tujuan menjadi perhatian bagi semua pihak agar hak-hak istri 

dan anak tidak terabaikan. 

d. Memperluas dan menambah wawasan keilmuan hukum positif dan 

Islam dalam pembahasan masalah hukum keluarga khususnya 

masalah pemenuhan tanggung jawab keluarga Muslim single 

mother. 

2.  Praktis 

a. Sebagai tugas akhir studi di Pascasarjana Program Studi Magister 

Hukum Keluarga IAIN Palangka Raya. 

b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya 

khazanah literatur kesyariahan bagi kepustakaan IAIN Kota Palangka 

Raya. 

c. Sebagai sumber masukan bagi keluarga Muslim single mother, 

pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama (PA), Badan 

Penasihatan Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), dan 

lembaga terkait agar beban-beban pengampuan serta kendala-kendala 

dalam memenuhi tanggung jawabnya dapat diatasi dengan solusi 

yang ditawarkan. 

d. Sebagai bahan dasar oleh pihak-pihak yang mengadakan penelitian 

lebih lanjut mengenai beban pengampuan keluarga Muslim single 

mother. 
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BAB II 

DESKRIPSI TEORETIK 

 

A. Penelitian Terdahulu 

       Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian 

terdahulu, maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan 

dengan judul yang peneliti angkat, baik berupa jurnal maupun tesis. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut: 

1. Penelitian Zahrotul Layliyah, jurnal dengan judul: "Perjuangan Hidup 

Single Parent.” Adapun Rumusan masalah pada penelitian tersebut 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana  perjuangan  single  parent  dalam  menghidupi keluarga  

di  Dusun  Sekarwoyo  Desa  Sukomulyo  Kecamatan  Manyar 

Kabupaten  Gresik?   

b. Kendala  apa  yang  dihadapi  single  parent  dalam perjuangan  

menghidupi  keluarga  di  Dusun  Sekarwoyo  Desa  Sukomulyo 

Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan bagaimana solusinya? 

Pendekatan penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif 

deskriptif, dengan hasil penelitiannya, pertama: perjuangan yang 

dilakukan single parent adalah bekerja, membuka usaha sampingan, 

mendidik dan membesarkan anak, berdoa dan berusaha; kedua: kendala 

yang dihadapi single parent adalah anak nakal tidak menurut pada 

orangtua, status janda yang menjadi hambatan, dan masalah ekonomi. 

Adapun solusi yang diberikan dari kendala tersebut adalah bekerja lebih 
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keras lagi, mengatur keuangan dengan baik, berdoa kepada Allah SWT 

dan melaksanakan salat.
5
 

2. Penelitian Nur Isma, jurnal dengan judul: “Peranan Orangtua Tunggal 

(Single Parent) dalam Pendidikan Moral Anak (Studi Kasus Delapan 

Orang Ayah di Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten 

Sinjai)."  Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana peran single parent dalam pendidikan moral anak? 

b. Apa saja faktor menghambat pendidikan moral anak dalam keluarga 

single parent (Studi kasus delapan ayah di Desa Songing Kecamatan 

Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)? 

Pendekatan penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif, 

dengan hasil penelitian bahwa: pertama, cara yang dilakukan oleh single 

parent dalam mengajarkan pendidikan moral kepada anak seperti 

mengajarkan dengan cara menasehatinya, membiasakan untuk berkata 

jujur serta memberikan motivasi kepada anak. Kedua faktor penghambat 

ayah dalam memberikan pendidikan moral kepada anak yaitu faktor 

eksternal
6
 dan internal

7
. Faktor penghambat internal adalah sesuatu yang 

berasal dalam diri pribadi anak berupa anak malas belajar, keinginan 

                                                           
5
Zahrotul Layliyah, “Perjuangan Hidup Single Parent.” Jurnal Sosiologi Islam, Volume 

3, Nomor 1, 2013.   
6
Eksternal adalah menyangkut bagian luar baik tubuh, mobil, diri dan sebagainya, luar 

negeri. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, artikel 

“Eksternal”, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005, h. 291.  
7
Internal adalah menyangkut bagian dalam baik tubuh, mobil, diri dan sebagainya, luar 

negeri. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, artikel 

“Internal”, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005, h. 439. 
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bermain yang berlebihan, sikap tidak mau dididik atau sikap melawan 

kepada orangtua. Faktor penghambat secara eksternal adalah sesuatu 

yang berasal dari luar diri anak berupa perilaku orangtua yang terlalu 

keras atau otoriter kepada anak, rendahnya pendidikan orangtua, terlalu 

banyak aturan dan permintaan, kesibukan, keterbatasan waktu, faktor 

ekonomi, dan hubungan yang kurang harmonis dengan anak.
8
  

3. Penelitian Kurnia Dwi Cahyani, jurnal dengan judul: "Masalah dan 

Kebutuhan Orangtua Tunggal Sebagai Kepala Keluarga.” Adapun 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa saja masalah dan 

kebutuhan yang ada pada orangtua tunggal (peran sebagai kepala 

keluarga). Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan 

fenomemologis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masalah yang 

dihadapi dalam aspek mengasuh dan mendidik anak juga ekonomi. Serta 

yang diperlukan bagi single parent tersebut adalah memerlukan atau 

membutuhkan cinta, kepemilikian dan penghargaan.
9
 

4. Penelitian Yuke Welas, tesis dengan judul: “Strategi Kelangsungan Hidup 

Perempuan Kepala Rumah Tangga: Studi Terhadap Keluarga Single 

Parent di Kelurahan Rejowinangun Utara, Kota Magelang.” Adapun 

rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagaimana strategi kelangsungan hidup perempuan sebagai kepala 

rumah tangga? 

                                                           
8
Nur Isma, "Peranan Orangtua Tunggal (Single Parent) dalam Pendidikan Moral Anak 

(Studi Kasus Delapan Orang Ayah di Desa Songing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)." 

Jurnal Sosialisasi, Volume 3, Nomor 1, 2016.  
9
Kurnia Dwi Cahyani, "Masalah dan Kebutuhan Orangtua Tunggal Sebagai Kepala 

Keluarga." E-Journal Bimbingan dan Konseling, Volume 5, Nomor 8, 2016. 
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b. Bagaimana perubahan pola relasi
10

 dan struktur yang terjadi dalam 

keluarga dengan ibu sebagai kepala rumah tangga? 

Pendekatan penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif, hasil 

penelitian bahwa strategi keluarga single parent tetap agar dapat terus 

mempertahankan kelangsungan hidup keluarga dengan bekerja, bantuan 

keuangan dari anak yang sudah dewasa, pembagian tugas dan keterlibatan 

anak dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, keterlibatan anak 

menghasilkan pendapatan, menikah lagi, pinjaman materi dari berbagai 

pihak, pensiunan, bantuan fisik dari orangtua, bantuan dari pembantu dan 

pengelolaan waktu yang baik.
11

 

 Berdasarkan empat penelitian di atas dapat diketahui bahwa penelitian 

yang peneliti angkat memiliki perbedaan. Pada penelitian pertama membahas 

gambaran perjuangan single parent di Kabupaten Gresik dalam menghidupi 

keluarga dan kendala yang dihadapinya. Penelitian kedua membahas peran 

single parent di Kabupaten Sinjai dalam mendidik moral anak dan faktor-

faktor yang menghambatnya. Penelitian ketiga membahas masalah orangtua 

tunggal dan kebutuhan-kebutuhannya. Penelitian keempat membahas strategi 

single parent di Kota Magelang dalam melanjutkan kehidupannya. Sedangkan 

sepanjang pengetahuan peneliti belum ditemukan adanya penelitian yang 

serupa dengan apa yang peneliti angkat yakni, membahas seputar beban 

pengampuan single mother terhadap pemenuhan tanggung jawab keluarga 

Muslim di Kota Palangka Raya. 

                                                           
10

Relasi adalah hubungan, hubungan pertalian, dan kenalan. Lihat Departemen 

Pendidikan Nasional, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, artikel “Relasi”, Jakarta: Balai Pustaka, 

Edisi Ketiga, 2005, h. 1190. 
11

Yuke Welas, “Strategi Kelangsungan Hidup Perempuan Kepala Rumah Tangga: Studi 

Terhadap Keluarga Single Parent di Kelurahan Rejowinangun Utara, Kota Magelang.” Tesis, 

Program Studi Antropologi, Universitas Gadjah Mada, 2009, (td.)  
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B. Kerangka Teori 

 Adapun teori-teori yang peneliti gunakan dalam membahas seputar beban 

pengampuan single mother terhadap pemenuhan tanggung jawab keluarga 

Muslim yaitu teori gender.
12

 Tidak ada satu pun teori yang khusus digunakan 

untuk mengkaji permasalahan gender karena teori-teori yang dikembangkan 

untuk gender ini diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli 

dalam bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan gender terutama teori-

teori sosiologi dan teori psikologi.
13

 Berikut uraian teori-teori yang saling 

berkaitan antara satu dengan lainnya, dan diawali penjelasan teori umum 

untuk menganalisis disfungsi keluarga yakni berdasar teori struktural-

fungsional
14

 bahwa masyarakat terdiri dari beberapa bagian yang saling 

                                                           
12

Teori gender menurut Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal Sex and Gender: 

An Introduction mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan 

perempuan (cultural expectations for woman and men). Lihat Hillary M. Lips, Sex and Gender: 

An Introduction, London: Mayfield Publishing Company, 1993, h. 4. Pada catatan pinggir Riant 

Nugroho, Gender dan Administrasi Publik, Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam 

Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 

Pertama, 2008, h. 34. Terdapat dua aliran atau teori saat membahas gender, kesetaraan dan 

keadilan gender yaitu teori nurture (memahami bahwa perbedaan perempuan dan laki- laki adalah 

merupakan konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. 

Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam 

kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan 

perempuan dan laki -laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis, dan 

perempuan sebagai kelas proletar), dan teori nature (adanya pembedaan laki-laki dan perempuan 

adalah kodrat, sehingga harus diterima). Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi 

bahwa di antara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran 

dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang bebeda secara 

kodrat alamiahnya). Kemudian dikembangkan satu konsep teori merujuk dari dua konsep teori 

tersebut dan merupakan kompromistis atau keseimbangan yang disebut dengan teori equilibrium 

(menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki, teori ini 

tidak mempertentangkan antara keduanya, karena harus bekerjasama dalam kemitraan dan 

keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk mewujudkan itu, 

maka setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran 

perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan antara keduanya tidak saling bertentangan 

tetapi hubungan komplementer untuk saling melengkapi satu sama lain). 
13

Marzuki, Kajian Awal Tentang Teori-teori Gender (PKn dan Hukum FISE UNY). PDF 

(td). 
14

Teori struktural-fungsional atau pendekatan struktural-fungsional merupakan teori 

sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga dengan tokoh sosiolog yang 
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mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di 

dalam masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan 

bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat.
15

 Teori ini 

mengakui keragaman dalam kehidupan sosial, keragaman tersebut adalah 

sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman 

fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem.
16

  

 Terkait dengan peran gender, laki-laki berperan sebagai pemburu (hunter) 

dan perempuan sebagai peramu (gatherer). Sebagai pemburu, laki-laki lebih 

banyak berada di luar rumah dan bertanggung jawab untuk membawa 

makanan kepada keluarga. Peran perempuan lebih terbatas di sekitar rumah 

dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui 

anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil 

menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Stratifikasi
17

 peran gender 

dalam masyarakat ini sangat ditentukan oleh seks (jenis kelamin).
18

  

 Pembagian kerja yang seimbang antara hubungan suami istri bisa berjalan 

dengan baik. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih antar fungsi, 

maka sistem keutuhan keluarga mengalami goncangan (tidak seimbang). 

                                                                                                                                                               
mengembangkan adalah William F. Ogburn dan Talcott Parson pada abad ke-20, dan terkait peran 

gender menurut mereka bahwa teori struktural-fungsional tetap relevan diterapkan dalam 

masyarakat modern dan menurut Talcott Parsons dan Bales bahwa pembagian peran secara seksual 

adalah suatu yang wajar. Lihat Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru 

tentang Relasi Gender. Bandung: Mizan. Cetakan Pertama, 1999, h. 56. 
15

Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender. 

Bandung: Mizan, Cetakan Pertama, 1999, h. 56. 
16

Ibid. 
17

Stratifikasi adalah pembedaan penduduk atau masyarakat di kelas-kelas secara 

bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan penghargaan (prestise). Lihat Departemen 

Pendidikan Nasional, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, artikel “Stratifikasi”, Jakarta: Balai 

Pustaka, Edisi Ketiga, 2005, h. 1092. 
18

Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Alquran. Jakarta: 

Paramadina, Cetakan Pertama, 1999, h. 53. 
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Keseimbangan dapat diwujudkan bila tradisi peran gender senantiasa mengacu 

kepada posisi semula. Teori ini masih tetap bertahan terutama karena 

didukung oleh masyarakat industri yang cenderung tetap mempertahankan 

prinsip-prinsip ekonomi industri yang menekankan aspek produktifitas. Jika 

faktor produksi diutamakan, maka nilai manusia dapat tampil tidak lebih dari 

sekedar alat produksi dan nilai-nilai fundamental kemanusiaan cenderung 

diabaikan.
19

 

 Teori ini digunakan dalam hal menyangkut struktur (aturan pola sosial) 

dan fungsinya dalam masyarakat juga kehidupan sosial secara total dan 

mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial yang kemudian 

diakomodasi dalam fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur 

sebuah sistem. Fungsionalisme memiliki definisi sebagai pendekatan yang 

berusaha untuk menilai suatu tindakan atau proses sosial dalam hal 

konsekuensi-konsekuensinya terhadap unit sosial yang dianggap relevan 

dengannya.
20

  

 Teori struktural-fungsionalisme dapat digunakan dalam menganalisis 

peran keluarga agar dapat berfungsi dengan baik untuk menjaga keutuhan 

keluarga dan masyarakat. Asumsi dasar dalam teori struktural-fungsional 

yaitu: masyarakat selalu mencari titik keseimbangan; masyarakat memerlukan 

kebutuhan dasar agar titik keseimbangan terpenuhi; untuk memenuhi 

kebutuhan dasar, maka fungsi-fungsi harus dijalankan; dan untuk memenuhi 

semua ini harus ada struktur tertentu demi berlangsungnya suatu 

                                                           
19

Ibid.  
20

Bryan S. Turner (edt.), Teori Sosial dari Klasik Sampai Postmodern, E. Setiyawati A, 

dan Roh Shufiyanti (pentj.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 154.  
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keseimbangan. Levy menyatakan bahwa persyaratan struktural yang harus 

dipenuhi oleh keluarga agar dapat berfungsi, yaitu meliputi: diferensiasi
21

 

peran yaitu alokasi peran dan aktivitas yang harus dilakukan dalam keluarga; 

alokasi
22

 solidaritas
23

 yang menyangkut distribusi (penyaluran), relasi 

(hubungan) antar anggota keluarga; alokasi ekonomi yang menyangkut 

distribusi (penyaluran) barang dan jasa antar anggota keluarga untuk 

mencapai tujuan keluarga; alokasi politik yang menyangkut distribusi 

(penyaluran) kekuasaan dalam keluarga; dan alokasi integrasi
24

 dan ekspresi
25

 

yaitu meliputi cara pelestarian nilai-nilai atau perilaku pada setiap anggota 

keluarga dalam memenuhi tuntutan norma-norma yang berlaku.26 Pada saat 

keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka mudah sekali 

keluarga menemukan berbagai konflik dalam pelaksanaan kehidupan rumah 

tangganya.  

                                                           
21

Diferensiasi adalah proses, cara, perbuatan membedakan, pekembangan tunggal 

kebanyakan dari sederhana ke rumit, dari homogen ke heterogen, proses pembedaan hak dan 

kewajiban warga masyarakat berdasarkan perbedaan usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Lihat 

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, artikel “Diferensiasi”, 

Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005, h. 264.  
22

Alokasi adalah penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat; 

penjatahan, penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan; pemerintah 

memberi dana kepada tiap desa untuk membangun gedung sekolah dasar; pembagian, pengeluaran 

dan pendapatan (di suatu departemen instansi/cabang perusahaan), baik dalam perencanaan 

maupun pelaksanaannya. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Lengkap Bahasa 

Indonesia, artikel “Alokasi”, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005, h. 32. 
23

Solidaritas adalah sifat (perasaan) solider; sifat atau rasa (senasib, dan sebagainya); 

perasaan setia kawan, sesama anggota sangat diperlukan. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, 

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, artikel “Solidaritas”, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 

2005, h. 1082. 
24

Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Lihat 

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, artikel “Integrasi”, Jakarta: 

Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005, h. 437. 
25

Ekspresi adalah ungkapan atau proses menyatakan (yaitu memperlihatkan, mengatakan 

maksud, gagasan, dan perasaan). Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Lengkap Bahasa 

Indonesia, artikel “Ekspresi”, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005, h. 291.  
26

Herien Puspitawati, Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia, Bogor:  

PT IPB Press, 2012, h. 6-7. 
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 Pada teori sosial konflik
27

 bahwa suasana konflik selalu mewarnai 

masyarakat terutama dalam hal distribusi (penyebaran) sumber daya yang 

terbatas. Sifat mementingkan diri menyebabkan diferensiasi kekuasaan yang 

menimbulkan sekelompok orang menindas kelompok lainnya. Perbedaan 

kepentingan dan pertentangan antar individu pada akhirnya menimbulkan 

konflik dalam suatu organisasi atau masyarakat.
28

  

 Perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan 

menurut teori ini tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan 

bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang 

diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan suami istri tidak ubahnya 

dengan hamba dan tuan atau pemeras dan yang diperas. Artinya, ketimpangan 

peran gender dalam masyarakat bukan karena kodrat dari Tuhan, tetapi karena 

konstruksi
29

 (bangunan) masyarakat. Asumsi yang dipakai dalam 

pengembangan teori sosial-konflik/teori diterminisme ekonomi Marx adalah 

bertolak belakang dengan asumsi yang mendasari teori struktural-fungsional, 

yaitu: walaupun relasi sosial menggambarkan karakteristik yang sistemik, 

pola relasi yang ada sebenarnya penuh dengan kepentingan-kepentingan 

                                                           
27

Teori ini diawali oleh Lockwood, terhadap masalah gender maka teori sosial-konflik 

terkadang diidentikkan dengan teori Marx yang kemudian dilengkapi oleh F. Engels selanjutnya 

dikembangkan oleh para pengikut Marx seperti F. Engels, R. Dahrendorf, dan Randall Collins. 

Teori sosial-konflik ini juga mendapat kritik dari sejumlah pakar karena teori ini terlalu 

menekankan faktor ekonomi sebagai basis ketidakadilan yang selanjutnya melahirkan konflik. 

Dahrendorf dan R. Collins, yang tidak sepenuhnya setuju dengan Max dan Engels, menganggap 

konflik tidak hanya terjadi karena perjuangan kelas dan ketegangan antara pemilik dan pekerja, 

tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor lain. 
28

Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda…, h. 76. 
29

Konstruksi adalah susunan (model) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya); 

susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata; bersangkutan dengan konstruksi; 

bersifat membina, memperbaiki, membangun, dan sebagainya. Lihat Departemen Pendidikan 

Nasional, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, artikel “Konstruksi”, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi 

Ketiga, 2005, h. 750. 
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pribadi atau sekelompok orang. Hal ini membuktikan bahwa sistem sosial 

secara sistematis menghasilkan konflik; konflik adalah suatu yang tak 

terhindarkan dalam semua sistem sosial; konflik terjadi dalam aspek distribusi 

(penyebaran) sumber daya yang terbatas, terutama kekuasaan; dan konflik 

adalah sumber utama terjadinya perubahan dalam masyarakat.
30

 

 Menurut Engels, perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan 

kontrol laki-laki terhadap produksi merupakan sebab paling mendasar 

terjadinya subordinasi perempuan. Seolah-olah Engels mengatakan bahwa 

keunggulan laki-laki atas perempuan adalah hasil keunggulan kaum kapitalis 

atas kaum pekerja. Penurunan status perempuan mempunyai korelasi dengan 

perkembangan produksi perdagangan.
31

 Keluarga menurut teori ini bukan 

sebuah kesatuan yang normatif (harmonis dan seimbang), melainkan lebih 

dilihat sebagai sebuah sistem yang penuh konflik yang menganggap bahwa 

keragaman biologis dapat dipakai untuk me-legitimasi
32

 relasi-sosial yang 

operatif. Keragaman biologis yang menciptakan peran gender dianggap 

konstruksi (bangunan) budaya, sosialisasi kapitalisme,
33

 atau patriarkat.
34

 

Menurut para feminis Marxis dan sosialis institusi yang paling eksis dalam 

                                                           
30

Ibid., h. 81.  
31

Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan…, h. 62. 
32

Legitimasi adalah keterangan yang menunjukkan surat bukti diri atau surat identitas 

seseorang; pernyataan yang diakui keabsahannya; pengesahan. Lihat Departemen Pendidikan 

Nasional, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, artikel “Legitimasi”, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi 

Ketiga, 2005, h. 833. 
33

Kapitalisme adalah sistem dan paham ekonomi (perekonomian) yang modalnya 

(penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal 

perusahaan-perusahaan swasta dengan ciri  persaingan di pasaran bebas. Lihat Departemen 

Pendidikan Nasional, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, artikel “Kapitalisme”, Jakarta: Balai 

Pustaka, Edisi Ketiga, 2005, h. 637. 
34

Patriakat adalah sistem pengelompokan sosial yang sangat mementingkan garis turunan 

bapak: seorang anak harus menyandang nama ayahnya karena sistem keluarga dan pewarisannya 

adalah sistem patriarkat. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Lengkap Bahasa 

Indonesia, artikel “Patriakat”, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005, h. 1034. 
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melanggengkan peran gender adalah keluarga dan agama, sehingga usaha 

untuk menciptakan perfect equality (kesetaraan gender 50/50) adalah dengan 

menghilangkan peran biologis gender, yaitu dengan usaha radikal
35

 untuk 

mengubah pola pikir dan struktur keluarga yang menciptakannya,
36

 termasuk 

menghasilkan ketegangan antara orangtua dan anak, suami dan istri, senior 

dan junior, laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya.
37

 

 Berdasarkan teori konflik tersebut akhirnya memicu kecenderungan 

perempuan yang menyatakan dirinya sebagai feminis modern dan merasa 

penting memunculkan teori-teori baru mengenai feminisme, seperti feminisme 

liberal dan feminisme Marxis-sosialis berikut ini:  

 Menurut teori feminisme liberal
38

 bahwa pada beberapa hal masih tetap 

ada perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan seperti fungsi 

organ reproduksi bagi perempuan membawa dampak dalam kehidupan 

bermasyarakat.
39

 Pengikutnya menghendaki agar perempuan di-integrasi-kan 

secara total dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. Sehingga 

tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. Organ 

reproduksi bukan merupakan penghalang bagi perempuan untuk memasuki 

peran-peran di sektor publik. 

                                                           
35

Radikal adalah suatu yang menyeluruh, habis-habisan, sangat keras menuntut perubahan 

(UU, pemerintahan, dan sebagainya), maju dalam berpikir dan bertindak. Lihat Departemen 

Pendidikan Nasional, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, artikel “Radikal”, Jakarta: Balai Pustaka, 

Edisi Ketiga, 2005, h. 1151. 
36

Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda…, h. 91.  
37

Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan…, h. 64.  
38

Teori kelompok ini termasuk paling moderat di antara teori-teori feminisme, 

pengikutnya berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. 

Akan tetapi, kelompok feminis liberal menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan 

perempuan. 
39

Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda…, h. 228.   
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 Berseberangan dengan teori di atas, kaum feminis
40

 lainnya mengajukan 

teori lain sebagai pembanding namun tetap dalam ranah ke-feminisme-annya, 

yaitu feminisme marxis-sosialis
41

 yang bergerak dengan mengadopsi teori 

praxis Marxisme yaitu teori penyadaran pada kelompok tertindas, agar kaum 

perempuan sadar bahwa mereka merupakan „kelas‟ yang tidak diuntungkan. 

Proses penyadaran ini membangkitkan rasa emosi para perempuan agar 

bangkit untuk merubah keadaan.
42

  

 Teori ini juga tidak luput dari kritikan, karena terlalu melupakan 

pekerjaan domestik. Marx dan Engels sama sekali tidak melihat nilai ekonomi 

pekerjaan domestik. Pekerjaan domestik hanya dianggap pekerjaan marjinal 

dan tidak produktif, padahal semua pekerjaan publik yang mempunyai nilai 

ekonomi sangat bergantung pada produk-produk yang dihasilkan dari 

pekerjaan rumah tangga, misalnya makanan yang siap dimakan, rumah yang 

layak ditempati, dan lain-lain yang mempengaruhi pekerjaan publik tidak 

produktif. Kontribusi ekonomi yang dihasilkan kaum perempuan melalui 

pekerjaan domestik-nya telah banyak diperhitungkan oleh kaum feminis 

sendiri. Kalau dinilai dengan uang, perempuan sebenarnya dapat memiliki 

penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dari sektor 

domestik yang dikerjakannya.
43

 

                                                           
40

Feminis atau feminisme adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak 

sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Lengkap 

Bahasa Indonesia, artikel “Feminisme”, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005, h. 406. 
41

Teori feminisme marxis-sosialis bertujuan mengadakan restrukturisasi masyarakat agar 

tercapai kesetaraan gender. Menurut mereka ketimpangan gender disebabkan oleh sistem 

kapitalisme yang menimbulkan kelas-kelas dan division of labour, termasuk di dalam keluarga. 

Berbeda dengan teori sosial-konflik, teori ini tidak menekankan pada faktor akumulasi modal atau 

pemilikan harta pribadi sebagai kerangka dasar ideologi. Teori ini lebih menyoroti faktor 

seksualitas dan gender dalam kerangka dasar ideologinya. 
42

Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda…, h. 225.  
43

Ibid., h. 143.   
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 Selain itu terdapat teori yang cukup tepat menggambarkan realita 

perempuan hari ini walaupun tidak secara keseluruhan, yaitu berdasarkan teori 

ekofeminisme
44

 menurut teori ini bahwa apa yang terjadi setelah para 

perempuan masuk ke dunia maskulin yang pada awalnya didominasi oleh laki-

laki adalah tidak lagi menonjolkan kualitas feminim-nya, tetapi justru menjadi 

male clone (tiruan laki-laki) dan masuk dalam perangkap sistem maskulin 

yang hierarkhis. Masuknya perempuan ke dunia maskulin (dunia publik 

umumnya) telah menyebabkan peradaban modern semakin dominan diwarnai 

oleh kualitas maskulin. Akibatnya, yang terlihat adalah kompetisi, self-

centered, dominasi, dan eksploitasi. Contoh nyata dari cerminan memudarnya 

kualitas feminim (cinta, pengasuhan, dan pemeliharaan) dalam masyarakat 

adalah semakin rusaknya alam, meningkatnya kriminalitas, menurunnya 

solidaritas sosial, dan semakin banyaknya perempuan yang menelantarkan 

anak-anaknya.
45

 

 Setelah teori-toeri di atas menggambarkan tentang aspek dorongan apa 

saja yang melingkari permasalahan perempuan hari ini, akhirnya harus 

ditengahi dengan pembahasan suatu teori yang menganalisis penyebab 

munculnya konflik serta penyebab pilihan perempuan kepada teori-teori 

feminisme tersebut yaitu teori kewajiban (deontology).
46

 Menurut teori ini 

                                                           
44

Teori ekofeminisme muncul karena ketidakpuasan akan arah perkembangan ekologi 

dunia yang semakin bobrok. Teori ini memiliki konsep yang bertolak belakang dengan tiga teori 

feminisme modern sebelumnya. Teori-teori feminisme modern berasumsi bahwa individu adalah 

makhluk otonom yang lepas dari pengaruh lingkungannya dan berhak menentukan jalan hidupnya 

sendiri. Sedang teori ekofeminisme melihat individu secara lebih komprehensif (menyeluruh), yaitu 

sebagai makluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya. 
45

Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda…, h. 183. 
46

Teori deontology ini menggambarkan bahwa apa yang menimpa keluarga Muslim hari 

ini karena tidak terlaksananya kewajiban dalam rumah tangga. Berdasarkan teori deontologi 
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seorang single mother berusaha menjalankan kewajibannya karena dia tahu 

persis tentang kewajibannya yang harus ditunaikan, tidak mengukur hasil baik 

dan buruknya dari pelaksanaan kewajibannya. Seorang ibu hanya berusaha 

menjalankan apa yang menurutnya baik, dan begitu pula anak akan berusaha 

menjalankan kewajibannya sebagai anak, karena suatu keharusan yang dia 

pahami bahwa itu wajib. 

 Satu paket dengan teori kewajiban maka ada teori hak
47

 yang digunakan 

untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku.
48

 Seorang 

ibu single parent memiliki hak yang mesti dipenuhi oleh anaknya, dan begitu 

pula sebaliknya. Banyaknya hak yang dimiliki antara keduanya membuat 

mereka berusaha memenuhinya demi mewujudkan martabat di antara mereka.  

 Berdasarkan teori-teori di atas maka perlu hadir teori sistem
49

 yang 

memiliki pandangan bahwa keluarga merupakan sebuah sistem yang memiliki 

bagian-bagian yang berhubungan dan saling berkaitan yang memiliki beberapa 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Keseluruhan (the family as a whole). Memahami keluarga tidak dapat 

dilakukan tanpa memahaminya sebagai sebuah keseluruhan. Persoalan 

                                                                                                                                                               
(kewajiban) bahwa suatu kewajiban itu harus dilakukan. Etika ini menekankan kewajiban manusia 

bertindak baik. Lihat Kartikablog. 2014. Teori-teori yang Berkaitan dengan Contoh Kasus Etika 

Deontologi. http://dwikartikasari-18211665.blogspot.co.id (online 12 Februari 2017). 
47

Teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontology karena berkaitan dengan 

kewajiban. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Teori ini 

digunakan untuk melihat apakah perbuatan dan perilaku antara keduanya baik, dengan ukuran 

telah memenuhi hak-hak di antara mereka. 
48

Ibid. 
49

Teori sistem dikenalkan oleh Minuchin yang mengajukan skema konsep tentang 

keluarga sebagai sistem yang bekerja dalam teks sosial dan memiliki tiga komponen, yaitu: 

struktur keluarga berupa sistem sosiokultural yang terbuka dalam transformasi (perubahan); 

keluarga senantiasa berkembang melalui sejumlah tahapan dan mensyaratkan penstrukturan; dan 

keluarga beradaptasi dengan perubahan situasi kondisi dalam usahanya untuk mempertahankan 

keberlangsungan; dan meningkatkan pertumbuhan psikososial tiap anggotanya.   

http://dwikartikasari-18211665.blogspot.co.id/
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individu tidak hanya dilihat terbatas pada individu yang bersangkutan. 

Dalam pendekatan keluarga sebagai sistem, perhatian utamanya justru 

diberikan pada bagaimana kehidupan keluarga, baru kemudian pada 

individu. 

2. Struktur (underlying structures). Suatu kehidupan keluarga berlangsung 

berdasarkan suatu struktur, misalnya pola interaksi antara anggota 

keluarga yang menentukan apa yang terjadi dalam keluarga. 

3. Tujuan (families have goals). Setiap keluarga memiliki tujuan yang ingin 

diraih, tujuan keluarga ini memiliki rentang yang luas dan bervariasi dari 

satu keluarga dengan keluarga lainnya, dan pencapaian tujuan suatu 

keluarga bergantung pada sumbangan masing-masing anggota keluarga 

terhadap upaya pencapaian tujuan. 

4. Keseimbangan (equilibrium). Setiap keluarga pasti akan menghadapi 

situasi dan kondisi di luar dirinya yang berubah dan berkembang. 

Keluarga senantiasa melakukan adaptasi yaitu, menyesuaikan dengan 

perubahan dan menanggapi situasi dan kondisi yang dihadapi. Keluarga 

akan berusaha mencapai tujuannya dengan menjaga kehidupannya agar 

tetap seimbang. 

5. Kelembaman (morphostatis). Selain berusaha mencapai keseimbangan 

dengan berbagai perubahan situasi dan kondisi, keluarga juga 

mempertahankan aturan dan menjaga kelangsungan kehidupan sehari-hari 

agar berlangsung dengan baik. Ada rutinitas dan kebiasaan yang sudah 

menetap yang selalu dijaga untuk tetap berlangsung secara sama dari hari 

ke hari. Pada umumnya hal ini berkaitan dengan tugas-tugas 

kerumahtanggaan. 
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6. Batas-batas (boundaries). Setiap sistem memiliki batas-batas terluarnya 

yang membuatnya terpisah atau berbeda dengan sistem yang lain. Batas-

batas ini muncul manakala dua atau lebih sistem atau subsistem bertemu, 

berinteraksi, atau bersama-sama. Sebagai sebuah sistem terbuka, keluarga 

memiliki batas-batas terluar yang bersifat mudah tembus (permeable). 

Batas-batas dari suatu keluarga dapat dilihat dari aturan-aturan yang 

dibangun di dalam keluarga. 

7. Subsistem. Sistem keluarga memiliki unit-unit subsistem, misalnya 

subsistem pasangan suami istri, subsistem relasi (hubungan) orangtua dan 

anak, subsistem peran orangtua. Salah satu tugas utama dari subsistem 

keluarga adalah menjaga batas-batas keluarga. Konsep tentang subsistem 

ini membantu kita untuk memahami bahwa keluarga bukan hanya terdiri 

dari individu-individu yang menjadi anggota keluarga, melainkan 

terdapat berbagai interaksi pembentuk subsistem keluarga. Proses saling 

mempengaruhi terjadi antar-individu, subsistem atau antara subsistem dan 

individu. 

8. Equifinality dan aquipotentiality. Secara sederhana gagasan tentang 

equifinality berarti bahwa berbagai permulaan dapat membawa pada hasil 

akhir yang sama, sementara suatu permulaan yang sama dapat pula 

membawa pada hasil akhir yang berbeda. Equipotentiality berarti bahwa 

suatu sebab dapat menghasilkan suatu akibat sangat terkait dengan proses 

apa yang berjalan mengikuti sebab tersebut.
50
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 Apabila teori di atas dapat dilaksanakan maka akan memudahkan 

keluarga memperoleh keadilan. Teori keadilan dalam Islam mengenalkan 

konsep adil dengan empat hal yaitu: adil bermakna keseimbangan yang 

proporsional dengan kadar yang semestinya bukan dengan jumlah yang sama. 

Keseimbangan sosial dilihat dengan neraca kebutuhan sesuai pandangan yang 

relatif (tidak mutlak) melalui penentuan keseimbangan yang relevan; adil 

adalah persamaan yang menafikan perbedaan apapun dengan memelihara 

persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan 

persamaan; adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak 

kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah 

keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap 

individu diperintahkan untuk menegakkannya; dan adil adalah memelihara 

hak atas berlanjutnya eksistensi.
51

  

 Konsepsi keadilan Islam harus bersumber pada Alquran, kedaulatan 

rakyat atau komunitas Muslim yakni umat. Adapun makna yang terkandung 

pada konsepsi keadilan Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, 

membebankan seseorang sesuai kemampuannya, memberikan sesuatu sesuai 

haknya dengan kadar yang seimbang.
52

 Prinsip pokok keadilan 

dikelompokkan pada aspek substantif dan prosedural.
53
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C. Konsep-konsep Penelitian 

1.  Konsep Beban Pengampuan 

Beban adalah barang yang dibawa, muatan, atau sesuatu yang berat 

(sukar) yang harus dilakukan (ditanggung), kewajiban, tanggungan, 

tanggung jawab,54 dan diartikan pula sebagai kewajiban yang timbul 

dengan adanya pemberian, penghibahan, atau perwasiatan.
55

 Pengampuan 

atau kata pengampu berarti penyangga, penyokong, penopang, atau orang 

yang memerintah, atau orang yang menjaga keselamatan orang lain, 

misalnya wali atau orangtua,
56

 dapat juga pengampuan (curatele) sebagai 

lawan dari pendewasaan (handlichting), adanya pengampuan maka 

seseorang yang sudah dewasa (meerderjarig) yang memiliki mental dan 

fisik kurang sempurna, diberi kedudukan yang sama seperti anak yang 

belum dewasa (minderjarig)
57

 atau pengampuan adalah perwalian 

terhadap seseorang yang telah dewasa disebabkan gila, terlalu boros, 

dungu.
58 

Orang yang berada di bawah pengampuan disebut curandus, 

sedangkan orang yang menjadi pengampu disebut curator. Pengampuan 

mulai berlaku sejak diucapkannya putusan atau ketetapan pengadilan, 

dengan adanya putusan tersebut maka curandus yang berada di bawah 
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Publisher, Cetakan Pertama, 2009, h. 501.  



25 

 

 

pengampuan karena alasan kekurangan daya berpikir dinyatakan tidak 

cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan semua perbuatan yang 

dilakukannya dapat dinyatakan batal. Sedangkan, bagi curandus yang 

melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan. 

Sedangkan perbuatan hukum lainnya berupa perkawinan tetap sah.
59

 

Terhadap curandus yang berada di bawah pengampuan karena alasan 

lemah akal budinya, terdapat perbedaan pendapat antara para ahli hukum. 

Sebagian berpendapat bahwa curandus hanya tidak cakap dalam 

melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan saja. 

Namun, yang lainnya berpendapat bahwa curandus tidak cakap dalam 

melakukan segala perbuatan hukum.
60

 Pengampuan diatur dalam buku I 

Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata. Adapun syarat-syarat 

seseorang berada di bawah pengampuan adalah sebagaimana yang diatur 

berikut ini:  

"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, 

gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, 

sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. 

Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan 

karena keborosan."
61

 

 

Berdasarkan ketentuan di atas jelas dan tegas bahwa kondisi sakit 

jiwa baik permanen atau tidak merupakan hal yang mutlak seseorang 

dapat ditempatkan di bawah pengampuan. Namun demikian, orang yang 

suka berfoya-foya pun dapat dimintakan pengampuan. Adapun alasan-

alasan pengampuan menurut Undang-Undang (UU) ada 3 (tiga) alasan 

yaitu:  
                                                           

59
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a) Keborosan (verkwisting); 

b) Lemah akal budinya (zwakheid van vennogen) misalnya, imbisil, 

atau debisil (gangguan mental); 

c) Kekurangan daya berpikir: sakit ingatan 

(krankzinnigheid), dungu (onno zelheid), dan dungu disertai 

sering mengamuk (razernij).
62

 

 

Adapun penetapan pengampuan menegaskan bahwa yang 

berwenang menetapkan pengampuan adalah Pengadilan Negeri (PN) 

yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang berada di 

bawah pengampuan. Adapun orang-orang yang berhak mengajukan 

pengampuan, yaitu: bagi yang boros (setiap anggota keluarga sedarah dan 

sanak keluarga dalam garis ke samping sampai derajat ke-4 dan/istri atau 

suaminya); bagi yang lemah akal budinya (pihak yang bersangkutan 

merasa tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri); dan 

bagi yang kekurangan daya pikir (setiap anggota keluarga sedarah dan 

istri atau suami. Jaksa, dalam hal curandus tidak mempunyai istri atau 

suami ataupun keluarga sedarah di wilayah Indonesia).
63

 

Pengampuan dapat berakhir karena dua alasan, yakni: alasan absoluut 

(Bld)
64

  karena curandus meninggal dunia, dan adanya putusan pengadilan 

yang menyatakan bahwa sebab-sebab dan alasan-alasan di bawah 

pengampuan telah dihapus; dan alasan relatif
65

 karena curator meninggal 

dunia, curator dipecat atau dibebastugaskan, suami diangkat sebagai 

curator yang dahulunya berstatus sebagai curandus (dahulu berada di 

bawah pengampuan curator karena alasan-alasan tertentu).
66
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2. Konsep Single Mother 

Berdasarkan penelusuran bahwa belum ditemukannya literatur 

lengkap yang membahas mengenai single mother, sebab orangtua tunggal 

biasa dikenal di tengah masyarakat sebagai single parent. Pada umumnya 

keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Namun, dalam kehidupan 

nyata sering dijumpai keluarga dimana salah satu orangtuanya tidak ada 

lagi. Keadaan ini memunculkan keluarga dengan single parent. Single 

parent adalah seseorang yang menjadi orangtua tunggal karena 

pasangannya meninggal dunia, bercerai dan juga seseorang yang 

memutuskan untuk memiliki anak tanpa adanya ikatan perkawinan. 

Menjadi orangtua tunggal berarti memposisikan dirinya sebagai seorang 

ayah dan ibu dalam waktu bersamaan.
67

 Menurut Hamer dan Turner yang 

dikutip Duval, bahwa suatu keluarga dianggap sebagai keluarga dengan 

orangtua tunggal, bila hanya ada satu orangtua yang tinggal bersama 

anak-anaknya dalam satu rumah. Orangtua tunggal, khususnya ibu 

tunggal tercipta karena retaknya hubungan rumah tangga dari pasangan 

suami istri tersebut. Seorang perempuan disebut sebagai ibu tunggal 

apabila sudah tidak lagi hidup bersama suaminya, dan pengasuhan anak 

seluruhnya menjadi tanggung jawab sang istri. Keadaan ini bisa tercipta 

akibat perceraian maupun kematian sang suami.
68
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3.  Konsep Tanggung Jawab (Hak dan Kewajiban) 

a. Pengertian Hak dan Kewajiban Secara Umum 

Tanggung jawab bersinonim dengan hak dan kewajiban, maka 

penjelasan berikut lebih jauh membahas tentang hak dan kewajiban. 

Pengertian hak secara bahasa Arab haqq salah satu artinya adalah 

kebenaran atau kepunyaan (lawan dari batil).
69

 Hak juga berarti benar, 

milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu 

(karena ditentukan oleh Undang-undang, aturan dan sebagainya).
70

 

Menurut Kamus Hukum, hak berarti kekuasaan atau wewenang yang 

dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.
71

 Arti 

lainnya kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada 

subjek hukum; tuntutan sah agar orang lain bersikap dengan cara 

tertentu; kebebasan melakukan sesuatu menurut hukum.
72

 

Kewajiban berasal dari kata wajib, artinya sesuatu yang harus 

dilaksanakan atau suatu keharusan untuk berbuat sesuatu dan tidak 

boleh tidak dilaksanakan,
73

 dan kewajiban muncul karena hak yang 

melekat pada subjek hukum. Berdasarkan hal di atas, maka terdapat 

hubungan erat antara hak dan kewajiban, adanya hak seseorang pada 

orang lain dapat menimbulkan kewajiban orang lain tersebut kepada 
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seseorang yang memiliki hak atasnya. Maka, saat membahas 

kewajiban orangtua menurut Islam adalah apa yang menjadi hak anak 

dan sebaliknya. 

b. Hak dan Kewajiban Keluarga Muslim Menurut UU Nomor 1 Tahun 

1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
74

 

Kedudukan, hak dan kewajiban suami dan istri diatur dalam 

Pasal 30-34 UU Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 30 UU Nomor 

1 Tahun 1974, suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk 

menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan 

masyarakat. Substansi Pasal 30 UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan 

oleh Soemiyati bahwa perkawinan yang bertujuan membentuk rumah 
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tangga adalah perbuatan yang luhur, dianggap sebagai salah satu 

perbuatan tepenting di antara perbuatan lainnya dalam kehidupan. 

Sedemikian luhurnya anggapan terhadap perkawinan menyebabkan 

terlibatnya seluruh keluarga dan kerabat bahkan sebagian anggota 

masyarakat ikut memberikan restunya, disamping petuah-petuah yang 

berharga banyak diberikan agar perkawinan dapat berjalan kekal 

hingga akhir hayat.
75

 

Soemiyati menjelaskan bahwa tujuan keluhuran perkawinan 

sesuai dengan Pasal 30 tersebut adalah membentuk keluarga atau 

rumah tangga, sebab rumah tangga adalah sendi struktur masyarakat. 

Demi mewujudkan tujuan tersebut maka para pihak yang 

melaksanakan perkawinan harus saling mengadakan pendekatan 

dengan jalan: kedua belah pihak harus mau saling berkorban, sebab 

tanpa pengorbanan keduanya akan mengakibatkan tidak tercapainya 

tujuan luhur perkawinan; kedua belah pihak harus berbudi pekerti 

yang tinggi sebagai sarana mewujudkan rumah tangga, sebab 

keluhuran tidak telepas dari pengertian akhlak dan moral.
76

 

Pada Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan 

bahwa suami dan istri sama-sama berhak melakukan perbuatan 

hukum, didalamnya mengatur hak dan menempatkan kedudukan istri 

adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan 

rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 
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Soemiyati menjelaskan bahwa kedudukan suami istri adalah sama, 

baik dalam kedudukannya sebagai manusia maupun dalam 

melaksanakan fungsi keluarga. Pada dasarnya kedudukan pria dan 

wanita sebagai manusia adalah sama derajatnya karena sama-sama 

ciptaan Tuhan.  

Tujuan yang hendak dicapai dari Pasal 31 tersebut adalah agar 

dalam kehidupan rumah tangga tidak ada dominasi di antara 

keduanya, baik dalam pembinaan rumah tangga itu sendiri maupun 

dalam pembinaan dan pembentukan keturunan sebagai pewaris 

generasi yang akan datang, sehingga istri turut dapat berkontribusi di 

tengah masyarakat dan mengembangkan kecakapan dan bakatnya. 

Akan tetapi, istri tetap harus memahami bahwa porsi kewajiban 

pokok tidak boleh berkurang apalagi terabaikan.
77

  

Soemiyati menjelaskan secara sistematis kewajiban suami istri 

yang diatur dalam Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang pada 

dasarnya ada dua, yaitu kewajiban secara timbal balik yang bersifat 

bukan kebendaan dan kebendaan. Adapun yang bersifat bukan 

kebendaan sebagai berikut: 

1) Antara keduanya harus saling cinta-mencintai. Hal ini sesuai 

dengan pengertian perkawinan itu sendiri bahwa perkawinan 

tidak hanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita, tetapi ikatan 

batin diwujudkan dengan adanya saling mencintai di antara 

kedua belah pihak. 
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2) Saling menghormati. Keharusan saling hormat-menghormati 

antara suami istri adalah sesuatu yang wajar, sebab baik ditinjau 

dari segi kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan 

masyarakat maupun dari segi kemanusiaan, mereka memiliki 

kedudukan dan derajat yang sama. Oleh karena itu, tidak pada 

tempatnya apabila kedua belah pihak harus saling menghargai 

sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam rumah tangga 

sesuai dengan ajaran moral agama dan tradisi budaya bangsa 

Indonesia. 

3) Wajib setia di antara suami dan istri. Setia erat hubungannya 

dengan menjaga kesucian rumah tangga. Kedua belah pihak 

diharapkan jangan melakukan perbuatan yang mengkhianati 

kesucian rumah tangga. Hal ini bisa terlaksana apabila kedua 

belah pihak sanggup memelihara dan mempertahankan 

kepercayaan antara satu dengan yang lain baik yang bersifat 

moral maupun material. Bersifat moral adalah sikap suami 

jangan sampai menyeleweng dengan Wanita Idaman Lain (WIL) 

dan demikian pula sebaliknya istri juga tidak memiliki Pria 

Idaman Lain (PIL). Demikian pula istri jangan sampai 

menggunakan uang pemberian suami untuk keperluan lain tanpa 

izin suami. 

4) Kewajiban saling membantu di antara suami istri. Sikap ini 

berarti antara keduanya harus dapat bekerjasama serta saling 
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nasehat menasehati dalam mengelola rumah tangga agar tujuan 

perkawinan dapat tercapai. 

Adapun kewajiban timbal balik yang bersifat kebendaan sebagai 

berikut: 

1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

Kewajiban suami untuk memberikan keperluan hidup rumah 

tangga meliputi kebutuhan primer seperti tempat kediaman, 

keperluan hidup sehari, biaya pemeliharaan, dan pendidikan 

anak-anak. Pada saat menyediakan keperluan rumah tangga ini 

tentu saja terbatas sampai batas kemampuan suami, jadi suami 

tidak bisa dituntut untuk membiayai kehidupan rumah tangga di 

luar batas kemampuannya. 

2) Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. 

Sesuai dengan kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga, maka 

sudah sewajarnya istri harus dapat mengatur rumah tangga 

dengan baik, kewajiban tersebut meliputi menyediakan 

makanan/minuman untuk seluruh keluarga setiap hari, mengasuh 

dan memelihara anak dan mengatur rumah tempat kediaman 

dengan sebaik-baiknya.
78

 

Kedudukan, hak dan kewajiban suami dan istri dalam 

perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah 
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selaras dengan kedudukan, hak dan kewajiban yang diatur dalam 

hukum Islam. Menurut Hukum Islam, suami dan istri dalam membina 

keluarga (rumah tangga) harus berlaku baik,
79

 sebagaimana firman 

Allah SWT:  

 80﴾۹۹﴿...َوَعاِشُروُىنَّ بِاْلَمْعُروفِ ...
Artinya: “…Dan bergaullah dengan mereka -para istri- dengan 

cara yang baik....”
81

  

Berdasarkan Alquran dan hadis dapat dipahami bahwa kewajiban 

suami dalam membina keluarga atau rumah tangga adalah berbuat 

sebaik mungkin kepada istri. Pengertian berbuat yang makruf adalah 

saling cinta-mencintai dan hormat-menghormati, saling setia dan 

saling membantu antara satu dengan yang lain.
82

 Allah SWT 

berfirman:  

 83﴾٤٣﴿ ...اُل قَ وَّاُموَن َعَلى النَّْساءالرّْجَ 
Artinya: “Pria (suami) adalah pemimpin dari wanita (istri)…”

84
 

 85﴾٢٢۸﴿ َولِلرَّْجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجةٌ  ۚ  َوََلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف ...
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Artinya: 

“…Wanita (istri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang makruf, tetapi suami 

mempunyai satu tingkat kelebihan dari istrinya.”
86

 

 

Jadi, hak istri terhadap suami adalah seimbang dengan kewajiban 

istri terhadap suami, namun kedudukan suami lebih tinggi setingkat 

daripada kedudukan istri. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa 

menurut hukum Islam tidak semua hal kedudukan suami dan istri itu 

seimbang melainkan harus diperhatikan dari fungsi dan peranannya. 

Kedudukan suami adalah lebih setingkat dari istri karena suami 

dibebani tugas sebagai pemimpin dari keluarga, sedangkan wanita 

tidak sejauh itu. Suami adalah kepala keluarga yang bertanggung 

jawab atas kesejahteraan keluarganya, suami adalah pelindung bagi 

keluarga bukan saja dalam arti kebendaan tapi juga berupa tenaga dan 

lebih utama sebagai penjaga kehormatan keluarga. Sedangkan istri 

karena fitrah kewanitaannya, maka ia berkewajiban mengatur urusan 

rumah tangga dalam kehidupan masyarakat, dan istri adalah 

pendamping dan partner suami. Sejauh kemampuan fisik yang ada 

padanya, namun dalam hal lainnya kedudukan suami dan istri adalah 

seimbang.
87
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Hilman Hadikusuma menegaskan kelemahan normatif
88

dalam 

UU Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak mengatur hal penting dan diatur 

dalam hukum Islam yaitu, suami dan istri wajib saling menjaga 

kehormatan diri, keluarga dan menyimpan rahasia rumah tangga. Istri 

seperti itulah yang saleh karena taat kepada Allah SWT. Pergaualan 

yang baik bagi suami dan istri menurut hukum Islam termasuk 

menjaga rahasia masing-masing, artinya suami harus menjaga rahasia 

yang ada pada istrinya dan begitu pula sebaliknya. Allah SWT 

berfirman: 

اِِلَاُت قَا...  89﴾٤٣﴿ ...نَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب ِبَا َحِفَظ اللَّوُ فَالصَّ
Artinya:  

“…Istri yang baik adalah istri yang tunduk kepada Allah SWT 

dan memelihara rumah tangganya dan rahasia suami serta 

rahasia keluarganya”.
90

 

 

Berdasarkan firman ini, Allah SWT memuji suami dan istri yang 

saling menjaga rahasia dalam keluarga. Sebaliknya, bagi suami dan 

istri yang saling membuka rahasia di antara mereka adalah haram 

hukumnya.   

Hak dan kewajiban suami dan istri dalam hukum Islam yang 

telah di-positivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atur 

dalam Pasal 77 sampai dengan 84. Menurut Pasal 77 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), suami istri memikul kewajiban luhur untuk 
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menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah yang 

menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling 

cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan 

lahir batin. Suami istri memikul kewajiban mengasuh dan memelihara 

anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani 

maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Suami istri wajib 

memelihara kehormatannya, apabila melalaikan kewajibannya 

masing-masing dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama (PA). 

Suami dan istri dalam rangka memikul kewajiban yang luhur untuk 

menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, 

diharuskan oleh Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk 

mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah kediaman 

tersebut ditentukan oleh suami istri bersama. 

Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendudukkan suami 

sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Hak 

dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 

dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan 

perbuatan hukum. 

Kewajiban suami ditentukan dalam Pasal 80-82 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), sebagai berikut: 

1) Suami wajib membimbing istri dan rumah tangganya, tetapi 

mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan 

bersama antara suami dan istri. 
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2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

Kewajiban suami ini gugur apabila istri nusyuz.
91

 

3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan 

memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 

bermanfaat bagi agama dan bangsa. 

4) Sesuai dengan penghasilannya maka suami wajib menanggung: 

nafkah, kiswah
92

 dan tempat kediaman bagi istri; biaya rumah 

tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak; 

dan biaya pendidikan anak. Kewajiban suami terhadap istrinya 

sebagaimana di atas mulai berlaku setelah ada tamkin sempurna 

dari istrinya.  

5) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-

anaknya, atau bekas istri yang masa dalam idah
93

. 

6) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan 

kemampuannya, serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan 

tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga 

maupun sarana penunjang lainnya. 
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7) Suami yang memiliki istri lebih dari seorang wajib memberi 

tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri 

secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang 

ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian 

kawin. Apabila para istri rela dan ikhlas maka suami dapat 

menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman. 

Kewajiban istri ditentukan dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), yaitu kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir 

dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh 

hukum Islam, serta istri berkewajiban menyelenggarakan dan 

mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. 

Apabila istri tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan 

kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) tersebut, maka istri menurut pasal tersebut dianggap nusyuz. 

Selama istri dalam nusyuz kewajiban suami terhadap istri tidak 

berlaku, kecuali hal yang berkaitan dengan anak. Kewajiban suami 

tersebut berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz. Ketentuan tentang 

ada dan tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang 

sah.
94

 

Adapun akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan 

kewajiban mantan suami/istri dan anak menurut Pasal 41 huruf c UU 

Nomor 1 Tahun 1974 akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, 

hak dan kewajiban mantan suami/istri adalah pengadilan dapat 
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mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan 

istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 

1974 ini memiliki kaitan dengan Pasal 11 UU Nomor 1 Tahun 1974 

yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus 

perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. 

Pasal di atas telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 

1975 yang memuat ketentuan imperatif (keharusan) bahwa bagi 

seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka 

waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) 

kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan 

bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. 

Apabila perkawinan putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan 

hamil, maka waktu tunggu ditetapkan hingga ia melahirkan. 

Menurut Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak ada waktu 

tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, 

sedangkan antara janda dengan mantan suaminya belum terjadi 

hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, 

waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap.
95

 

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan 

kewajiban mantan suami atau istri menurut Pasal 41 huruf c UU 

Nomor 1 Tahun 1974 selaras dengan hukum Islam, menurut 
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penjelasan Mahmud Yunus apabila terjadi perceraian antara suami 

istri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya adalah 

dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya 

untuk memberikan mut‟ah yang pantas berupa uang atau barang dan 

memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan 

istri dalam masa idah, serta melunasi maskawin, perjanjian taklik 

talak dan perjanjian lain.
96

 

Menurut Soemiyati idah adalah masa menunggu atau tenggang 

waktu setelah jatuhnya talak, dalam waktu si suami boleh merujuk 

kembali istrinya sehingga pada masa idah ini si istri belum boleh 

melangsungkan perkawinan baru dengan yang lain. Adapun tujuan 

dan kegunaan masa idah sebagai berikut: 

1) Untuk memberi kesempatan berpikir kembali dengan pikiran 

jernih, setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang 

panas dan yang demikian keruhnya, sehingga mengakibatkan 

perkawinan mereka putus. Apabila pikiran telah jernih dan dingin 

diharapkan suami akan merujuk istrinya kembali dan begitu pula 

si istri diharapkan jangan menolak rujukan suaminya. Sehingga 

hubungan perkawinan mereka dapat diteruskan kembali. 

2) Pada kasus perceraian karena ditinggal mati suami maka idah 

diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian. 
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3) Untuk mengetahui apakah dalam masa idah yang berkisar antara 

3 (tiga) atau 4 (empat) bulan itu istri dalam keadaan mengandung 

atau tidak. Hal ini penting sekali untuk ketegasan dan kepastian 

hukum mengenai bapak si anak yang seandainya telah ada dalam 

kandungan wanita yang bersangkutan.
97

 

Penjelasan Soemiyati lainnya tentang istri yang bercerai dengan 

suaminya dengan jalan talak, maka idah-nya sebagai berikut: 

1) Istri yang dicerai dalam keadaan mengandung, maka idah-nya 

adalah sampai melahirkan. 

2) Istri yang masih mengalami haid, idah-nya adalah tiga kali suci; 

termasuk suci pada waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak 

dilakukan hubungan suami istri, sebagaimana firman Allah 

SWT.: 

98﴾٢٢۸﴿ ...ِسِهنَّ َثََلثََة قُ ُروءٍ َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن بِأَنْ فُ 
 

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru'…”
99

 

3) Istri yang sudah tidak haid lagi, maka idah-nya adalah tiga bulan. 

Sebagaimana firman Allah SWT.: 

ِئي يَِئْسَن ِمَن  تُ ُهنَّ َثََلثَُة َأْشُهٍر َوالَلَّ اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتَ ْبُتْم َفِعدَّ
ْضنَ  ِئي َلَْ َيَِ  100﴾٣﴿ ...َوالَلَّ
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Artinya:  

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi 

(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu 

ragu-ragu (tentang masa idahnya), maka masa idah mereka 

adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan 

yang tidak haid…” 
101

 

 

4) Bagi istri yang belum pernah dikumpuli dan kemudian ditalak 

maka istri tersebut tidak perlu menjalani masa idah, berdasarkan 

firman Allah SWT.: 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ُُثَّ طَلَّْقُتُموُىنَّ ِمْن قَ ْبِل 
ونَ َها  ٍة تَ ْعَتدُّ وُىنَّ َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ ُعوُىنَّ  ۚ  َأْن ََتَسُّ َفَمت ّْ

يًَل   102﴾٣۹﴿ َوَسرُّْحوُىنَّ َسرَاًحا َجَِ
Artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi 

perempuan perempuan Mukmin, kemudian kamu ceraikan 

mereka sebelum kamu mencampuri mereka, maka tidak ada 

masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. 

Namun, berilah mereka mut‟ah dan lepaskanlah mereka itu 

dengan cara yang baik.”
103

 

 

 Apabila pada waktu akad nikah belum ditentukan berapa 

jumlah maskawin yang diberikan kepadanya, maka suami yang 

mentalak itu wajib memberikan sejumlah harta kepada istri yang 

ditalak sebelum dicampuri. 

5) Perceraian dengan jalan fasakh (dihapuskan) berlaku juga 

ketentuan idah karena talak.
104

  

Menurut penjelasan Mohd. Idris Ramulyo, Mahmud Yunus dan 

Sajuti Thalib tentang kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak 

terhadap istrinya, sebagai berikut: 
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1) Memberi mut‟ah (pemberian untuk menggembirakan hati) 

kepada mantan istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada 

istrinya hendaklah memberikan mut‟ah pada bekas istrinya itu. 

Mut‟ah tersebut boleh berupa pakaian, barang-barang atau sesuai 

dengan keadaan dan kedudukan suami. Allah SWT berfirman: 

ا َعَلى اْلُمتَِّقيَ  ۚ  َولِْلُمطَلََّقاِت َمَتاٌع بِاْلَمْعُروِف   105﴾٢٣۹﴿ َحقِّ
Artinya: “…Untuk perempuan-perempuan yang ditalak 

berikanlah mut‟ah itu.” 
106

 

Berdasarkan firman Allah SWT tersebutlah boleh dimintakan 

keputusan kepada hakim menetapkan kadarnya mengingat 

keadaan dan kedudukan suami. 

2) Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang 

ditalak selama ia masih dalam keadaan idah. Apabila habis masa 

idah-nya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian 

dan tempat kediaman. Allah SWT berfirman: 

ُقوا  َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم َوََل ُتَضارُّوُىنَّ لُِتَضي ّْ
 107﴾٢٣۹﴿ ...َعَلْيِهنَّ 

 

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu...”
108

 

Menurut ayat tersebut bahwa suami wajib memberi tempat 

kediaman untuk istri yang telah ditalak, sedangkan memberi 

makanan dan pakaian dikiaskan kepadanya. 
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3) Membayar atau melunaskan maskawin. Apabila suami 

menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajiblah membayarkan 

atau melunaskan maskawin. 

4) Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan 

talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-

anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan 

pendidikan anak-anaknya sekedar yang patut menurut kedudukan 

suami. Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu harus terus-

menerus sampai anak baligh lagi berakal serta mempunyai 

penghasilan, Allah SWT berfirman: 

 109﴾٢٣۹﴿ ...أَْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ  فَِإنْ ...
Artinya: “…Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu 

maka berikanlah kepada mereka upahnya...”
110

  

Berdasarkan ayat tersebut terang dan tegas bahwa suami wajib 

membayar upah kepada mantan istrinya untuk menjaga anak-anaknya, 

sebagai bukti bahwa suami wajib memberi belanja untuk keperluan 

anak-anaknya. Jadi, teranglah bahwa nafkah untuk istri dan anaknya 

sedangkan kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun istri telah 

diceraikan oleh suaminya. Mantan istri berhak meminta upah kepada 

mantan suaminya untuk menyusukan anaknya.
111
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Soemiyati menjelaskan bahwa dalam hukum Islam bahwa 

perempuan yang ditalak suaminya dan masa idah-nya telah habis, 

maka ia boleh melakukan perkawinan baru dengan laki-laki lain. 

Telah benar-benar putus hubungan mantan suami dengan istrinya 

dengan terjadinya perkawinan baru, sehingga dengan sendirinya istri 

tidak berhak lagi menerima nafkah dari mantan suaminya, demikian 

sebaliknya suami tidak berkewajiban lagi memberi nafkah pada 

mantan istrinya.
112

 

Pada masa idah suami boleh merujuk kembali istrinya yang 

ditalaknya, sehingga pada masa idah ini istri belum boleh 

melangsungkan perkawinan baru dengan pria lain. Rujuk berarti 

kembali, yaitu kembali hidup sebagai suami istri antara pria dan 

wanita yang melakukan perceraian dengan jalan talak raj‟i selama 

masih dalam masa idah tanpa pernikahan ba‟in, yang memiliki hak 

rujuk adalah suami, sebagai imbangan dari hak talak yang 

dimilikinya.  

Soemiyati menjelaskan pula apabila mantan suami ingin merujuk 

istrinya, hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Mantan istri yang ditalak sudah pernah dicampuri, sehingga 

perceraian yang terjadi di mana istri belum pernah dicampuri 

oleh suami tak memberikan hak rujuk bagi suami. 

2) Harus dilakukan dalam masa idah. 
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3) Harus disaksikan oleh dua orang saksi. 

4) Talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai iwad
113

 dari 

pihak istri. 

5) Persetujuan istri yang dirujuk.
114

 

Penegasan bahwa akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, 

hak dan kewajiban mantan suami atau istri menurut Pasal 41 huruf c 

UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pengadilan dapat mewajibkan kepada 

mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau 

menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri adalah selaras 

dengan hukum Islam. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), khususnya Pasal 149 yang berisikan ketentuan imperatif 

(keharusan) bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka 

mantan suami wajib: 

1) Memberikan mut‟ah yang layak kepada mantan istrinya, baik 

berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut qobla 

dukhul
115

 (sebelum dicampuri); 

2) Memberikan nafkah, maskawin dan kiswah kepada mantan istri 

selama masa idah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak 

ba‟in
116

 atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; 
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3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh 

apabila qobla dukhul; 

4) Memberikan hadhanah (pengasuhan) untuk anak-anaknya yang 

belum mencapai umur 21 tahun. 

Pada Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa mantan 

suami berhak melakukan rujuk kepada mantan istrinya yang dalam 

massa idah, sebaliknya, bagi mantan istri selama masa idah, menurut 

Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI) wajib menjaga dirinya, 

tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Oleh 

karena itu, mantan istri menurut Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) berhak mendapatkan nafkah idah dari mantan suaminya 

kecuali bila istri nusyuz. 

Adapun mut‟ah menurut Pasal 1 huruf  j Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) adalah “pemberian mantan suami kepada istri yang dijatuhi 

talak berupa benda atau uang dan lainnya”. Mut‟ah wajib diberikan 

oleh mantan suami dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu belum 

ditetapkan mahar bagi istri ba‟da dukhul, dan perceraian itu atas 

kehendak suami. 

                                                                                                                                                               
talak dengan tebusan atau khuluk, yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan 

memberikan tebusan (iwad) kepada suaminya atas persetujuan suami pula, dan talak yang 

dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Talak ba‟in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga 

kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila 

pernikahan itu setelah mantan istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian 

ba‟da dukhul (antara suami dan istri sudah pernah melakukan hubungan seksual selama 

perkawinanya), dan habis masa idahnya. Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 120. 
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Menurut Pasal 163 Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang 

suami dapat merujuk istrinya dalam masa idah. Rujuk dapat 

dilakukan dalam hal putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak 

yang telah jatuh 3 kali atau talak yang dijatuhkan qobla dukhul, serta 

putusnya perkawinan berdasar putusan pengadilan dengan alasan atau 

alasan-alasan selain zina dan khulu (cerai gugat). Seorang perempuan 

dalam idah talak raj‟i berhak mengajukan keberatan atas kehendak 

rujuk dari mantan suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah 

disaksikan dua orang saksi sesuai dengan Pasal 164 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan 

istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama 

berdasarkan Pasal 165 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
117

 

Adapun akibat hukum perceraian terhadap anak dilihat dari 

kedudukan, hak dan kewajiban anak dalam perkawinan. Secara 

filosofis bahwa memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan pokok 

dari perkawinan. Dua kepentingan yang diperoleh dari keturunan 

yaitu untuk diri pribadi, dan kepentingan yang bersifat umum. Setiap 

orang yang menikah tentu ingin memiliki keturunan, Rumah tangga 

yang berkecukupan, harta cukup, kedudukan tinggi dan lainnya serba 

cukup, tetapi kalau tidak memiliki keturunan, maka kebahagiaan 

rumah tangga belum sempurna. Orangtua senantiasa bersungguh-

sungguh dalam memperoleh keturunan karena orangtua memahami 
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bahwa anak adalah penolong baik dalam kehidupannya di dunia dan 

di akhirat. Aspek umum yang berhubungan dengan keturunan adalah 

karena anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah dapat 

menjadi penyambung keturunan seseorang dan berkembang untuk 

memakmurkan dunia.
118

  

Kehadiran anak menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati 

merupakan hal yang diinginkan setiap pasangan, karena anak adalah 

karunia Tuhan yang luar biasa, dan wajib dijaga dan dirawat dengan 

sebaik-baiknya. Persoalan muncul di saat pernikahan mengalami ujian 

dengan berbagai alasan yang pada akhirnya harus berpisah, pada saat 

berpisahnya orangtua inilah yang menyebabkan anak menjadi 

korban.
119

 

Secara yuridis kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam 

Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan definitif 

bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan 

yang sah. Kemudian menurut ketentuan limitatif dalam Pasal 43 Ayat 

(1) UU Nomor 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya, sehubungan dengan kedudukan itu telah diuraikan 

dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 

46/PUU-VII/2010. 
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Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 memuat 

ketentuan imperatif (keharusan) bahwa kedua orangtua wajib 

memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Kewajiban itu 

berlaku sampai anak menikah, dapat berdiri sendiri, atau dalam 

kondisi anak telah kawin tetapi belum dapat berdiri sendiri, maka 

masih tetap kewajiban orangtua untuk memelihara anak cucunya, 

walaupun orangtua telah bercerai.
120

 

Hukum Islam mengatur bahwa yang dibebani tugas kewajiban 

memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat 

membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. 

Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan antara orangtua 

dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, 

menyusukan, dan mengasuh. Segi immaterial, yaitu curahan cinta 

kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan 

lainnya. 

Agama Islam selain diwajibkan memberikan makan dan minum 

kepada anak-anaknya, tetapi juga lingkungan, pendidikan, dan 

pembinaan akhlak wajib diperhatikan sebagaimana ditegaskan 

Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Thusi. 

Seluruh umat Islam wajib mengutamakan pembentukan lingkungan 

akhlak yang baik. Oleh sebab itu, orangtua wajib mendahulukan 

pertimbangan agama daripada pertimbangan ekonomi dan lainnya 

sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT: 
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ْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوأَْمَواٌل ُقْل ِإْن َكاَن آبَاؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم َوِإْخَواُنكُ 
ُتُموَىا َوِِتَاَرٌة ََتَْشْوَن َكَساَدَىا َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ َها َأَحبَّ إِلَْيُكْم ِمَن  تَ َرف ْ اق ْ

ٰ يَْأِتَ اللَُّو بَِأْمرِِه   َواللَُّو ََل  ۚ  اللَِّو َوَرُسولِِو َوِجَهاٍد ِف َسِبيِلِو فَ تَ َربَُّصوا َحَّتَّ
 121﴾٢٣﴿ يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَ 

Artinya: 

“Katakanlah: "jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, 

istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu 

usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan 

tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari 

Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka 

tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan 

Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang 

fasik.”
122

 

 

Orang yang mengaku beragama Islam tetapi lebih mengutamakan 

pertimbangan ekonomi, pertimbangan di luar Allah dan Rasul-Nya, 

mereka ini diberi pernyataan perang oleh Allah SWT sendiri. Hal 

semacam ini jangan hanya dianggap semata teori pendidikan atau 

teori psikologi, tetapi hal ini adalah kewajiban agama.
123

 

Pencapaian keluarga yang bahagia dengan adanya kasih sayang 

dari orangtua pada anak. Menurut Ahmad Mudjab Mahalli dan 

Muhammad Syafi‟i, bagi setiap orangtua ada beberapa poin yang 

harus diperhatikan dalam memberikan kasih sayang kepada anaknya, 

yaitu: anak harus diberi nafkah yang halal; orangtua harus bersikap 

adil kepada anak; dan anak harus diberi pendidikan agama. Apabila 
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ketiga hal ini dilupakan, maka tidak akan terbentuklah keluarga 

bahagia.
124

 

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa setiap anak yang belum 

dewasa atau sudah dewasa tapi keadaan hidupnya miskin, tidak 

memiliki harta, berhak untuk mendapatkan nafkah dari orangtua yang 

mampu. Menurut Imam Hanafi, anak yang belum dewasa dan masih 

menuntut ilmu pengetahuan wajib mendapatkan nafkah dari 

bapaknya. Anak wanita walaupun sudah dewasa tapi belum kawin 

dan tidak mampu, maka berhak mendapat nafkah dari orangtuanya 

yang mampu.
125

 

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan 

hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 

adalah baik bapak atau ibu tetap memiliki kewajiban memelihara dan 

mendidik anak-anaknya, semata berdasarkan kepentingan anak. 

Seandainya terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, 

maka pengadilan yang memberikan keputusannya. Akibat hukum 

perceraian pada anak ini tentu saja berlaku terhadap suami dan istri 

yang memiliki anak dalam perkawinan mereka, tapi tidak berlaku 

terhadap suami istri yang tidak memiliki anak dalam perkawinan 

mereka.
126
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Kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak terbatas 

kemampuannya sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam firman-

Nya berikut ini: 

ََل ۚ  يُ ْنِفْق ِمَّا آتَاُه اللَّوُ َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِو رِْزقُُو فَ لْ  ۚ  لِيُ ْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِو 
 127﴾۷﴿ ُعْسٍر ُيْسرًاَسَيْجَعُل اللَُّو بَ ْعَد ۚ  ِإَلَّ َما آتَاَىاُيَكلُّْف اللَُّو نَ ْفًسا 

 

Artinya:  

“Hendaklah orang (ayah) yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya, dan orang (ayah) yang rezekinya sempit 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 

kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan 

(sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan 

memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”
128

  

 

Anak merupakan amanat kedua orangtuanya dan kalbunya yang 

masih bersih adalah sesuatu yang berharga. Jika anak dibiasakan 

melakukan kebaikan, niscaya akan tumbuh menjadi baik dan menjadi 

orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika dibiasakan 

dengan keburukan dan ditelantarkan seperti hewan ternak, niscaya 

anak menjadi orang yang celaka dan binasa. Keadaan fitrahnya 

senantiasa siap untuk menerima yang baik atau buruk dari 

orangtuanya atau pendidiknya. Inilah yang menjadi pesan moral Islam 

kepada para orangtua berkaitan dengan pendidikan anak. Orangtua 

sangat berkepentingan untuk mendidik dan mengarahkan anak-

anaknya ke arah yang baik dan memberi bekal berbagai adab dan 

moralitas agar mereka terbimbing menjadi anak-anak yang dapat 

dibanggakan oleh kedua orangtuanya kelak di hadapan Allah SWT.
129
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Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian di mana telah 

diperoleh keturunan, maka yang berhak mengasuh anak hasil 

perkawinan adalah ibu atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, 

mengenai pembiayaan hidup anak termasuk pendidikan adalah 

tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada 

waktu anak sudah dapat ditanyakan tentang kepada siapa dia akan 

terus ikut. Kalau anak memilih ibunya, maka ibu berhak mengasuh 

dan begitu sebaliknya ke bapak.
130

 

Hilman Hadikusuma juga mengemukakan bahwa yang 

bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan 

yang diperlukan anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian 

adalah bapak. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat 

melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaaan dan 

pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut 

memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan 

anak itu.
131

 

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menguraikan 

pendapatnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak 

secara lebih rinci sebagai berikut: 

1) Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusnya 

perkawinan akibat adanya perceraian. 

2) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak 

dewasa atau berdiri sendiri, bekerja dan mendapat penghasilan 
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atau anak menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi 

tanggung jawab ayah walaupun pemeliharaan anak tidak 

padanya. Artinya bapak tetap memiliki kewajiban untuk 

membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan anak 

berada pada ibu, kakek, nenek, bibi, dan seterusnya. 

3) Bila bapak tidak dapat memberi biaya pemeliharaan, maka 

pengadilan dapat menentukan ibu turut memikul biaya hidup 

anak. 

4) Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk 

membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) istri dapat 

melakukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan 

Agama (PA) atau Pengadilan Negeri (PN) di mana proses 

perceraiannya dilakukan. Selanjutnya, pengadilan akan 

memanggil (mantan) suami. Jika tidak tidak hadir tanpa alasan 

yang patut, maka Ketua Pengadilan mengeluarkan Surat 

Penetapan yang memerintahkan melakukan eksekusi kepada 

Panitera atau Juru Sita. Namun, apabila (mantan) suami datang 

memenuhi panggilan pengadilan, maka Ketua Pengadilan 

mengeluarkan peringatan pengadilan yang ditujukan kepada 

mantan suami agar memenuhi kewajibannya.
132

 

c. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Keluarga Muslim 

1) Konsep Kewajiban Orangtua dalam Islam 

      Kewajiban orangtua terhadap anak dalam Islam cukup 

banyak dibahas dalam Alquran, yang utama adalah kebaikan 
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dan kesalehan orangtua dapat membawa pengaruh besar 

terhadap pembinaan jiwa anak. Mereka bersama-sama 

membangun ketakwaan, ketaatan pada Allah SWT dalam 

rangka melindungi keturunan dari godaan setan, orangtua juga 

harus banyak berdoa dan beramal saleh.
133

 Adapun kewajiban-

kewajiban orangtua (ayah dan ibu) terhadap anak sebagai 

berikut: 

(a) Memelihara keluarga dari siksa api neraka. Allah SWT 

berfirman: 

اَمنُ ْوا قُ ْوآ اَنْ ُفَسُكْم َو اَْىِلْيُكْم نَارًا وَّقُ ْوُدَىا النَّاُس ياي َُّها الَِّذْيَن 
َها َملِئَكٌة ِغََلٌظ ِشَداٌد َلَّ يَ ْعُصْوَن اهلَل َمآ  َو ْاِِلَجاَرُة َعَلي ْ

134﴾٦﴿اََمَرُىْم َو يَ ْفَعُلْوَن َما يُ ْؤَمُرْوَن. 
     

     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, tidak mendurhakai 

(perintah) Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 

kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan.”
135

 

 

     Muhammad Musthafa Al-Maraghi menjelaskan bahwa 

orang yang beriman adalah yang membenarkan Allah SWT 

dan Rasul-Nya; untuk mengajarkan kepada sebagian di 

antara kamu untuk menjauhkan diri dan mencegah dari api 

neraka. Sesungguhnya (menjauhkan diri dari api        

                                                           
133

Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid, Cara Nabi Mendidik Anak, Jakarta: Al-

I‟tishom, Cetakan Keenam, 2013, h. 25.  
134

QS. At-Tahrīm [66]: 6.  
135

Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya…, h. 560. 
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neraka) dengan cara mentaati, mematuhi, dan mengerjakan 

perintah Allah SWT, dan hendaklah kamu mengajarkan 

kepada keluargamu tentang mentaati Allah SWT dengan 

nasehat dan adab.
136

 

(b) Bersegera memberikan nama pada hari ketujuh, dan 

menyembelih akikah
137

 (bila mampu). Sabda Rasulullah 

SAW: 

َحدثنا ُعبَ ْيُد اهلل ْبُن َسْعِد ْبِن ِإبْ رَاىيَم ْبِن َسْعِد بِن ِإبْ َراىيَم ْبِن 
ي يَ ْعُقوُب ْبُن ِإبْ َراىيَم ْبِن  َعْبِد الرَّمحِن ْبِن َعْوٍف، َحدثىن َعمّْ

ِد بْ  ِن ِإْسحاَق، عن عمرِو ْبِن َسْعٍد، َحدثنا َشرِيٌك، عن حممَّ
ِه  َأنَّ النيبَّ ص. أََمَر بَِتْسِمَيِة »ُشَعيٍب، عن أبيو، عن َجدّْ

ْوُلوِد َيوَم َساِبِعِو َو َوْضِع اأَلَذى ِعْنُو َواْلَعقّْ 
َ

 138«.امل
 
 

“Ubaidullah bin Sa‟ad bin Ibrahim bin Sa‟ad bin 

Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Pamanku, Ya‟qub 

bin Ibrahim menceritakan kepadaku, Syarik 

menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, 

dari Amr bin Syu‟aib, dari ayahnya, dari kakeknya 

bahwasannya Nabi SAW pernah memerintahkan untuk 

memberikan nama kepada anak pada hari ketujuh 

(kelahirannya), menghilangkan sesuatu yang 

menyakitkannya (mencukur rambut), dan melakukan 

akikah."
139 
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Ahmad Mustafa Al Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Juz 10, t.np, t.tp, t.th, h. 162.  
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artikel “Akikah”, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005, h. 21. 
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Aljāmi‟ al-Mukhtasar min as-Sunan „an Rasūlīllāhi S}alallāhu „alaihi Wasallam wa 

Ma‟arifatu as}-S}hahīh wa al-Ma‟lul wama „alaihi al-„Amal, Sunan Ath-Tirmiz|ī Bâb min al-

Aqiqah (1527), Juz as-Sāli|s|, Beirūt: Dār al-Fi|kr, 2009, h. 177. 
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Moh. Zuhri, dkk, Tarjamah Sunan At-Tirmidzi Juz IV, Semarang: CV. Asy-Syifa‟, 

Cetakan Pertama, 1992, h. 47. 
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ثان َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر، َأْخبَ َرنَا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر، َعْن ِإْْسَاِعيَل  َحدَّ
ْبِن ُمْسِلٍم، َعِن اِلََْسِن،  َعْن َْسَُرَة قَاَل : قَاَل َرُسْوُل اهلِل ص. 

ى َو اْلغُ  اِبِع، َو ُيَسمَّ َقِتِو. يُْذَبُح َعْنُو يَ ْوَم السَّ ََلُم ُمْرتَ َهٌن ِبَعِقي ْ
 140َُيَْلُق رَْاُسُو.

 
 

“Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ali bin 

Mushir mengabarkan kepada kami dari Ismail bin 

Muslim, dari Hasan, dari Samurah, 

ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Anak itu 

tergadai dengan akikahnya, disembelih sebagai 

tebusannya pada hari ketujuh dan diberi nama pada 

hari itu serta dicukur kepalanya".
141

 
 

َفضَِّل، حدثنا 
ُ

حدثنا ََيَْى بن َخَلٍف البصري حدثنا ِبْشرُْبن امل
أهنم »بُن ُعْثَماَن بِن ُخثَ ْيٍم، َعْن يُوسَف بن َماَىاَك َعْبُداهلل 

َقِة،  دخلوا على َحْفَصَة بنِت عبِد الرمحاِن فسأَلوىا عن الَعِقي ْ
َفأخربَتْ ُهْم َأنَّ َعائشَة َأْخبَ َرتْ َها: أنَّ رسول اهلل ص. أَمَرىم عن 

 142.«الُغََلِم َشاتَاِن ُمَكاِفَئَتاِن، و عن اجلاريِة َشاةٌ 
 

“Dari Yahya bin Khalaf Al Bashri menceritakan 

kepada kami, Bisyr bin Mufadhdhal menceritakan 

kepada kami, Abdullah bin Utsman bin Khutsaim 

mengabarkan kepada kami dari Yusuf bin Mahak: 

bahwa mereka pernah menemui Hafshah binti 

Abdurrahman, lalu mereka menanyakan tentang 

akikah. Ia lalu memberitahukan mereka bahwa Aisyah 

pernah memberitahukannya bahwa Rasulullah SAW 

memerintahkan mereka; (menyembelih) untuk laki-laki 

dua ekor kambing yang mencukupi dan untuk 

perempuan satu ekor kambing".
143
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(c) Mencari dan memberi nafkah yang halal (kewajiban ayah). 

Allah SWT berfirman: 

اَلّرَجاُل قَ وَّاُمْوَن َعَلى الّنَسآِء ِبَا َفضََّل اهلُل بَ ْعَضُهْم َعلى بَ ْعٍض وَّ 
 144﴾٤٣﴿ِبَآ اَنْ َفُقْوا ِمْن اَْمَواَلِِْم. 

 

 Artinya: 

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum 

wanita, oleh karena Allah telah melebihkan 

sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain 

(wanita), dan karena laki-laki telah menafkahkan 

sebagian dari harta mereka…”
145

 
 

 146﴾٢٤٤﴿َو َعَلى اْلَمْوُلْوِد َلو رِْزقُ ُهنَّ َو ِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُرْوِف... 

 Artinya: 

“…Dan kewajiban ayah memberi nafkah (makan) dan 

member pakaian kepada ibu (dan anaknya) 

dengan cara yang makruf...”
147

 
 

...لِيُ ْنِفْق ُذْو َسَعٍة ّمْن َسَعِتو، َو َمْن ُقِدَر َعَلْيِو رِْزقُو فَ ْليُ ْنِفْق 
ِمَّآ اتُو اهللُ، ََل ُيَكّلُف اهلُل نَ ْفًسا ِاَلَّ َمآ اتيَها، َسَيْجَعُل اهللُ 

 148﴾٧﴿بَ ْعَد ُعْسٍر يُّْسرًا... 
 Artinya: 

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah 

menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan 

rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang 

diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan 

beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang 

Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan 

kelapangan sesudah kesempitan.”
149
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QS. An-Nisā‟ [4]: 34. 
145
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146

QS. Al-Baqarah [2]: 233. 
147
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(d) Menyusui (ibu). Allah SWT berfirman: 

َو اْلَواِلدُت يُ ْرِضْعَن اَْوََلَدُىنَّ َحْوَلْيِ َكاِمَلْيِ ِلَمْن اَرَاَد اَْن يّ ُِتمَّ 
ْعُرْوِف، َلَ 

َ
ْوُلْوِد لَو رِْزقُ ُهنَّ َو ِكْسَوتُ ُهنَّ بِْامل

َ
الرََّضاَعَة، َو َعَلى ْامل

نَ ْفٌس ِاَلَّ ُوْسَعَها، ََل ُتَضآرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَىا َو ََل َمْوُلْوٌد ُتَكلَُّف 
َلو ِبَوَلِده َو َعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل ذِلَك، فَِاْن اَرَاَدا ِفَصاًَل َعْن 
ُهَما َو َتَشاُوٍر َفََل ُجَناَح َعَلْيِهَما، َو ِاْن اََرْدُّتُّْ اَْن  تَ رَاٍض ّمن ْ

ْوََلدَُكْم َفََل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِاَذا َسلَّْمُتْم مَّآ اتَ ْيُتْم َتْستَ ْرِضُعْوآ اَ 
ٌر. ْعُرْوِف، َو ات َُّقوا اهلَل َو اْعَلُمْوا اَنَّ اهلَل ِبَا تَ ْعَمُلْوَن َبِصي ْ

َ
 بِْامل

﴿٢٤٤﴾150 
 Artinya: 

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 

selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 

menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah 

memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani 

melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah 

seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya 

dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun 

berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin 

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 

keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas 

keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh 

orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut. 

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
151

 
 

 Seorang ibu wajib menyusui selama dua tahun dan ayah 

wajib memberikan nafkah, pakaian pada istri dan anak-

anaknya dengan ukuran nafkah yaitu: nafkah secara makruf 

adalah mencukupi/sesuai dengan ukuran pada suatu 

masyarakat dan golongan tertentu.
152
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(e) Mengkhitannya (sunat). Sabda Rasulullah SAW: 

ثَ َنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِب َشْيَبَة  ُر ْبُن َحْرِب. َحدَّ َوَعْمُرو النَّاِقُد َوزَُىي ْ
َنَة َعِن  ثَ َنا اْبُن ُعيَ ي ْ يًعا َعْن ُسْفَياَن. قَاَل أَبُو َبْكِر: َحدَّ َجَِ
، َعْن َسِعيِد ْبِن املَسيَِّب، َعْن َأِِب ُىَريْ َرَة َعِن النَّيبّ ص  الزُّْىرِيّْ

ْطَرِة( اْْلَِتاُن، قَاَل: اَْلِفْطَرُة ََخٌْس )اَْو ََخٌْس ِمَن اْلفِ 
َوْاَِلْسِتْحَداُد، َوتَ ْقِلْيُم ْاأَلْظَفاِر، َونَ ْتُف ْاإِلْبِط، َوَقصُّ 

اِربِ  .الشَّ
153

 

 

“Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid, dan 

Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, semuanya 

–meriwayatkan- dari Sufyan. Abu Bakar berkata; Ibnu 

Uyainah menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, 

dari Sa‟id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, dari 

Nabi SAW, beliau bersabda, “Fitrah itu ada lima, atau 

lima dari fitrah, yaitu: khitan, mencukur rambut 

kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, 

dan memotong kumis”.
154

  

 

(f) Adil dalam pemberian pada anak. Sabda Rasulullah SAW: 

حّدثنا أبو بكِر ْبُن َأِب َشْيَبَة. حّدثنا َعبَّاَد ْبُن اْلَعوَّاِم َعْن 
عُت الن ُّْعَماَن ْبَن َبِشرٍي. ح و  . قال: ْسَِ ْعيبّْ ، َعِن الشَّ ُحَصْيِ

ْفُظ َلُو(. َأْخرَبنَا أَبُو اأْلَْحَوِص َعْن حّدثنا ََيََي ْبُن ََيََي )واللَّ 
َق َعَليَّ  ، َعْن الن ُّْعَماِن ْبِن َبِشرْيٍ قَاَل: َتَصدَّ ْعيبّْ ُحَصْيٍ َعِن الشَّ
َاِِب بِبَ ْعِض َمالِِو فَ َقاَلْت اُّمى َعْمَرُة بِْنُت َرَواَحَة: َلَ اَْرَضى َحَّتَّ 

َاِِب ِاََل النَّيبّ ص لُِيْشِهَدُه َعَلى  ُتْشِهَد َرُسْوَل اهلِل ص. فَاْنطََلقَ 
، فَ َقاَل َلُو َرُسْوُل اهلِل ص: اَفَ َعْلَت ىَذا ِبَوَلِدَك ُكّلِهْم؟  َصَدَقَِّتْ
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قَاَل: ََل. قَاَل: اِت َُّقوا اهلَل َو اْعِدُلْوا ِِف اَْوََلدُِكْم. فَ َرَجَع َاِِب فَ َردَّ 
 155تِْلَك الصََّدَقَة.

 

“Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada 

kami, Abbad bin Awwam menceritakan kepada kami, 

dari Hushain, dari Asy-Sya‟bi, katanya: Aku 

mendengar Nu‟man bin Basyir (rangkaian sanad dari 

jalur lain menyebutkan) dan Yahya bin Yahya 

menceritakan kepada kami -redaksi hadits miliknya-, 

Abu Ahwash mengabari kami, dari Hushin dari Asy-

Sya‟bi, dari Nu‟man bin Basyir, ia berkata,: “Ayahku 

mensedekahkan sebagian hartanya kepadaku”. Lalu 

ibuku, yaitu „Amrah binti Rawahah berkata,”Aku tidak 

rela sampai engkau mempersaksikan Rasulullah SAW.” 

Lalu ayahku bertolak ke tempat Nabi SAW untuk 

mempersaksikan beliau mengenai sedekahku ini. 

Rasululllah SAW bertanya kepadanya, “Apakah kamu 

juga memberikan seperti ini kepada semua anakmu?".  

Ia menjawab, “Tidak". Nabi SAW bersabda, 

“Bertakwalah kepada Allah, dan berbuatlah adil 

terhadap anak-anakmu". Lalu ayahku pulang dan 

menarik kembali sedekah itu.”
156

 

 

(g) Memerintahkan anak mengerjakan salat  

 Orangtua harus menanamkan akidah yang benar 

terhadap anak-anaknya jangan sampai syirik, dan menyuruh 

mereka untuk mendirikan salat. Allah SWT berfirman: 

َها، َلََنْساَُلَك رِْزقًاَوْأُمْر اَْىَلَك بِا لصَّلوِة َواْصَطربْ َعلَ  ، ََنُْن ي ْ
157﴾٢٤٢. ﴿نَ ْرزُُقَك، َواْلَعاِقَبُة لِلت َّْقوى
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Artinya: 

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan 

salat dan bersabarlah kamu dalam 

mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, 

Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat 

(yang baik) adalah bagi orang yang bertakwa.”
158

  

 

ِه قَاَل: قَاَل  َرُسْوُل اهلِل َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن اَبِْيِو َعْن َجدَّ
، َو »ص.  ََلِة َوُىْم اَبْ َناُء َسْبِع ِسِنْيَ ُمُرْوا اَْوََلدَُكْم بِالصَّ

نَ ُهْم ِِف  َها َوُىْم اَبْ َناَء َعْشرٍَسِنَي، َوفَ رّْقُ ْوا بَ ي ْ اْضرِبُ ْوُىْم َعَلي ْ
 159ْاملَضاِجِع.

 

“Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, 

ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Perintahkanlah 

kepada anak-anakmu melaksanakan salat ketika 

mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka 

karena meninggalkan salat itu jika berumur sepuluh 

tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka".
160

 

 

 Hendaknya para ibu mengajari anak bahwa salat 

bukanlah sekedar gerakan atau rutinitas saja, tetapi salat 

merupakan hubungan yang kuat antara hamba terhadap 

Allah SWT. Maka orangtua harus mengingatkan anak-anak 

agar tidak meninggalkan salat dan perintahkanlah anak-

anak agar senantiasa bersegera menunaikan salat pada awal 

waktu.  
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Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya…, h. 321.  
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Abī Dāwud Sulaimān bin al-´Sy‟as as-Syajsatānī, Sunan Abī Dāud Juz al-Ūla Bāb 

Mata Yu´maru al-Golā bi as-Sholāh, Beirūt-Libānon: Dār al-Fi|kr, 2011, h. 127. 
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Bey Arifin, Tarjamah Sunan Abu Daud Jilid I, Semarang: CV. Asy-Syifa‟, Cetakan 

Pertama, 1992, h. 326. 
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(h) Mengajarkan anak belajar Alquran bahkan mendorong anak 

untuk menghafalnya. Rasulullah SAW bersabda: 

ثَ َنا ُشْعَبُة َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َمْرَثِد،  ثَ َنا َحْفُص ْبُن ُعَمُر، َحدَّ َحدَّ
َعْن  ُعبَ ْيَدَة َعْن َأِب َعْبِد الرَّمْحِن، َعْن ُعْثَماَن،َعْن َسْعِد ْبِن 

رُُكْم َمْن تَ َعلََّم الُقْرآَن َوَعلََّموُ  161النَّيبّْ ص. قَاَل: َخي ْ
. 

 

 

“Dari Hafsu bin „Umar, Syu‟bah dari „Alqomah bin 

Marsadi, dari Sa‟ad bin „Ubaidah dari Abi 

„Abdurrahman, dari Utsman bin Affan Radhiyallahu 

„anhu dari Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam, Beliau 

bersabda. “Sebaik-baik kalian adalah yang 

mempelajari Alquran dan mengajarkannya.”
162

 

 

 Imam Ghazali mengatakan bahwa anak-anak 

hendaknya diajari Alquran, hadis pilihan, cerita orang-

orang baik, beberapa masalah agama, diajari huruf-huruf 

Hijaiyah, membaca, menulis, dasar-dasar agama, memulai 

dengan Ar-Rajz
163

 lalu sajak, diajari beberapa syair yang 

tidak mengandung unsur percintaan. Ibnu Sina 

menyebutkan dalam kitabnya As-Siyasah agar pengajaran 

anak-anak diawali dengan Alquran. Tujuannya agar anak 

siap baik fisik dan mental untuk belajar, Ibnu Khaldun 

mengarahkan pentingnya menghafal Alquran karena itu 

adalah pondasi yang berlaku pada pengajaran di negara 

Islam.
164
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Abī Dāwud Sulaimān bin al-´Sy‟as as-Syajsatānī, Sunan Abī Dāud Juz al-Ūla Bāb fī 

S}awāb Qirā´ti al-Qur‟ān, Beirūt-Libānon: Dār al-Fi|kr, 2011, h. 510. 
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(i) Mendidik Anak 

 Tanggung jawab mendidik anak sangat penting dan 

menjadi tugas kedua orangtua untuk mewujudkannya. 

Terdapat beberapa bentuk tanggung jawab pendidik 

(orangtua) bagi anak, berikut penjelasannya: 

(1) Tanggung Jawab Pendidikan Iman 

      Tanggung jawab ini mengikat anak dengan dasar-

dasar keimanan melalui pemberitaan yang benar akan 

hakekat keimanan, serta perkara ghaib. Mengajarkan 

dasar-dasar syariat yang mengantarkan pada jalan Allah 

SWT. Orangtua sebagai pendidik wajib mengajarkan 

kepada anak pedoman-pedoman pendidikan keimanan 

sejak kecil. Mengajarkan pondasi ajaran-ajaran Islam, 

sehingga anak terikat dengan agama Islam secara 

akidah dan ibadah, serta menjadikan Islam sebagai 

agamanya, Alquran sebagai penuntunnya, dan 

Rasulullah SAW sebagai panutannya. Tugas orangtua 

adalah membuka kehidupan anak dengan kalimat 

tauhid; mengajarkan halal haram setelah berakal; 

memerintahkannya beribadah saat umur tujuh tahun; 

mendidiknya cinta pada Rasulullah SAW, keluarganya, 

dan cinta baca Alquran.
165
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Ibid., h. 111-116.  
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 Apabila orangtua sebagai pendidik memiliki 

tanggung jawab besar dalam menumbuhkembangkan 

anak di atas keimanan dan prinsip dasar Islam, maka 

penting mengetahui batasan-batasan tanggung jawab 

dan kewajiban yang dipikulkan pada mereka. Batasan 

tersebut, yaitu: senantiasa membina anak-anak beriman 

pada Allah SWT; menanamkan ruh kekhusyukan, 

takwa, dan ibadah pada Allah SWT; serta mendidik 

dalam diri mereka ruh muraqabatullah (merasa diawasi 

Allah SWT).
166

  

(2) Tanggung Jawab Pendidikan Moral 

 Pendidikan moral adalah kumpulan dasar-dasar 

pendidikan moral serta keutamaan sikap dan watak 

yang wajib dimiliki oleh soerang anak dan dijadikannya 

kebiasaan semenjak usia tamyiz hingga ia menjadi 

mukalaf. Keluhuran akhlak, tingkah laku, dan watak 

adalah buah keimanan yang tertanam dalam 

menumbuhkan agama yang benar. Jika seorang anak 

pada masak kanak-kanaknya tumbuh dengan dasar 

keimanan pada Allah SWT, terdidik di atas rasa takut 

kepada-Nya, merasa diawasi oleh-Nya, bergantung 

kepada-Nya, meminta pertolongan-Nya, dan berserah 

diri kepada-Nya, maka akan terjaga dalam dirinya 

kefitrahan. 
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Ibid., h. 117-129. 
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 Pentingnya pertahanan agama yang mengakar 

dalam sanubari anak, rasa diawasi Allah SWT yang 

kuat di hati anak, maka hal tersebut akan menjadi 

pemisah antara seorang anak dengan sifat-sifat tercela 

dan mengikuti kebiasaan jahiliyah yang merusak. 

Bahkan menerima kebaikan menjadi bagian dari 

kebiasaan anak dan kesenangannya pada kemuliaan 

serta keutamaan menjadi perangai aslinya. 

 Tanggung jawab pendidik (orangtua) dalam hal 

moral sangatlah luas, mencakup segala hal yang dapat 

memperbaiki jiwa mereka, meluruskan penyimpangan 

mereka, mengangkat mereka dari keterpurukan, dan 

berlaku yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. 

Pendidik (orangtua) bertanggung jawab terhadap 

pembentukan moral anak sejak kecil seperti: kejujuran 

(shidiq); dipercaya (amanah); konsisten (istiqomah); 

mendahulukan kepentingan orang lain (itsar); menolong 

orang kesusahan; menghormati orangtua; memuliakan 

tamu; berbuat baik pada tetangga; dan saling mencintai 

terhadap sesama. Pendidik (orangtua) bertanggung 

jawab untuk menyucikan lisan-lisan anak dari celaan, 

percekcokan, kata-kata keji dan kotor, serta segala yang 

dapat menimbulkan kerusakan moral dan keburukan 

pendidikan. 
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 Sebuah pendidikan dikatakan baik menurut 

pandangan Islam ketika menyandarkan pada kekuatan 

perhatian dan pengawasan, dan serius dalam 

memberikan perhatian pada anak agar tidak memiliki 

sikap buruk seperti berbohong, mencuri, mencaci, 

mencela, nakal, dan menyimpang.  

 Apabila pendidikan ditekankan pada keteladanan, 

maka orangtua sebagai pendidik bertanggung jawab 

menjadi teladan pertama. Anak-anak harus dihindarkan 

dari keteladanan yang jelek, lingkungan yang rusak, 

lalu mengajarkan anak agar terjauhi dari sikap nakal 

dan menyimpang. Maka harus diajarkan agar 

menghindarkan diri dari perilaku ikut-ikutan (taklid 

buta), memahamkan anak agar mampu menyeleksi 

perbuatan yang boleh dan tidak, mencegah anak agar 

tidak tenggelam dalam kesenangan, melarangnya 

mendengar musik/lagu porno, melarangnya menyerupai 

lawan jenisnya, melarangnya membuka aurat, 

tabarruj
167

, ikhtilat{
168

, dan melihat hal-hal yang 

diharamkan.
169
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Tabarruj menurut bahasa adalah memamerkan perhiasan. Berkata (Al-Fairuz) di dalam 

Kamus Al-Muhith ber-tabarruj = menampakkan perhiasannya kepada kaum lelaki), dan ini juga 

juga merupakan makna syar‟i dari kata tabarruj. Maka tabarruj bukanlah berhias. 

Tabarruj berbeda dengan berhias. Seorang wanita bisa mengenakan perhiasan namun tidak 

termasuk ber-tabarruj, karena perhiasannya tergolong biasa/umum, tidak mengundang perhatian. 

Maka. larangan tabarruj bukan berarti larangan berhias secara mutlak. Tapi, larangan tabarruj 

berarti larangan bagi kaum wanita untuk berhias dengan cara yang dapat menarik perhatian kaum 
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 Kunci dari semua pendidikan moral itu adalah 

membentuk kepribadian Islam yang terdiri dari pola 

pikir yang Islam dan pola sikap yang Islam. 

Kepribadian adalah sebuah ekspresi dan sikap yang 

digerakkan oleh pemahaman yang ada dalam akalnya 

dan motivasi yang dicapai. Pola pikir/akal yang Islam 

adalah sebuah proses pemikiran yang didasarkan pada 

ajaran Islam. Artinya sebuah akal pikiran selalu 

melahirkan pemahaman yang berlandaskan Islam. Pola 

sikap yang Islam adalah menjadikan seluruh 

perilakunya ingin beribadah kepada Allah SWT, 

motivasi hidup yang Islami adalah motivasi berorientasi 

rida Allah SWT.
170

 

(3) Tanggung Jawab Pendidikan Fisik 

 Tanggung jawab ini bertujuan agak anak kelak 

dewasa memiliki fisik yang kuat, sehat, dan 

bersemangat. Islam telah menggariskan tanggung jawab 

yang dibebankan kepada mereka. Tanggung jawab 

tersebut adalah kewajiban memberikan nafkah kepada 

keluarga dan anak, mengikuti aturan Islam dalam hal 

                                                                                                                                                               
laki-laki. Sebab, tabarruj adalah menampakkan perhiasan dan keindahan kepada lelaki non-

mahram. 
168

Ikhtilat} adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu 

tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, 

bersentuhan, berdesak-desakan, dan lainnya). 
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Menjadi Generasi Ideologis), Jakarta: Wahyu Press, 2004, h. 32.  
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kesehatan (makan dan minum), membentengi diri dari 

penyakit menular, mengobati penyakit, menerapkan 

prinsip tidak boleh membahayakan diri sendiri dan 

orang lain, membiasakan anak gemar olahraga dan 

menaiki tunggangan, membiasakan anak untuk zuhud 

dan tidak larut dalam kenikmatan duniawi,
171

 serta 

menanamkan karakter sungguh-sungguh dan perwira 

kepada anak.
172

 

(4) Tanggung Jawab Pendidikan Akal 

 Tanggung jawab ini untuk membentuk pola berpikir 

anak terhadap segala sesuatu yang bermanfaat, baik 

berupa ilmu Islam, kebudayaan, ilmu modern, 

kesadaran, pemikiran dan peradaban. Sehingga anak 

menjadi matang secara pemikiran dan terbentuk secara 

ilmu dan kebudayaan. Pendidikan akal juga untuk 

penyadaran, pembudayaan, dan pengajaran.  

 Adapun tanggung jawab pendidikan akal terfokus 

pada: pertama, tanggung jawab mengajar; kedua, 

tanggung jawab penumbuhan kesadaran intelektual 

(sejak kecil anak mesti dipahamkan hakekat-hakekat: 

keabadian Islam dan relevansinya sepanjang ruang dan 

waktu karena universalitas, keabadian, dinamis, dan 

kontinyunya menjadi keutamaan; para pendahulu dapat 
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meraih kemuliaan, kekuatan, dan peradaban karena 

ketinggian agama Islam dan ditetapkannya sebagai UU 

dan syariat; ketiga, tanggung jawab kesehatan akal 

dengan menjauhkan anak-anak dari minuman keras, 

kebiasaan onani,
173

 merokok, dan rangsangan seksual 

seperti menonton film-film atau gambar porno, dan 

sinetron tidak mendidik.
174

 

(5) Tanggung Jawab Pendidikan Kejiwaan 

 Tanggung jawab pendidikan kejiwaan adalah 

mendidik anak semenjak usia dini agar berani, berterus 

terang, tidak takut, mandiri, suka menolong, mampu 

mengendalikan emosi, dan menghiasi diri dengan 

kemuliaan baik secara kejiwaan dan akhlak secara 

mutlak. Tujuannya membentuk, menyempurnakan 

kepribadian anak, sehingga saat anak mencapai 

mukalaf,
175

 maka orangtua sebagai pendidik harus 

mampu menjadikan anak memiliki kemampuan 

melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan 

totalitas.
176
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Onani disebut juga masturbasi, berasal dari bahasa Latin, masturbation yang berarti 

pemuasan kebutuhan seksual terhadap diri sendiri dengan menggunakan tangan (mastur: tangan, 

batio: menodai) sehingga masturbasi berarti menodai diri sendiri dengan tangan sendiri (z}alimun 

linnafsih). Nama lain bagi onani selain masturbasi adalah zelfbeulekking (penodaan dengan 

tangan). Bahkan para psikolog sering juga menyebut dengan nama monoseks, yaitu kepuasan seks 

oleh diri sendiri. Para kalangan ulama di kalangan umat Islam sering menyebut dengan istimna 

Jika istimna ini dilakukan oleh laki-laki disebut jaldu umrah atau ilt}af.  
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(6) Tanggung Jawab Pendidikan Sosial 

 Tanggung jawab pendidikan sosial ini adalah 

mengajari anak agar berpegang pada etika sosial yang 

bersumber dari akidah Islam. Melalui penanaman dasar-

dasar kejiwaan mulia yang mencakup takwa, 

persaudaraan, kasih sayang, mengutamakan orang lain, 

memaafkan orang lain, keberanian.  

 Memahamkan menjaga hak orang lain: Pertama, 

hak orangtua (karena berada pada orangtua itu rida 

Allah SWT) meliputi berbuat baik kepada keduanya 

lebih diutamakan daripada berjihad di jalan Allah SWT; 

mendoakan orangtua setelah tiada; memuliakan teman 

dekatnya; mendahulukan bakti pada ibu terlebih dahulu 

kemudian bapak; berbakti pada kedua orangtua, jangan 

pernah durhaka.  

 Kedua, hak kerabat untuk disayangi dan dikunjungi. 

Ketiga, hak tetangga dengan tidak menyakitinya, justru 

melindunginya, berbuat baik kepada tetangga, 

menanggung kesusahan tetangga. Keempat, hak guru 

agar murid senantiasa tawaduk kepada gurunya, tidak 

menyelisihi pendapat dan arahannya, murid hendaknya 

melihat gurunya dengan hormat, dan sebagai murid 

tidak boleh melupakan jasa guru-gurunya, bersikap 

sabar terhadap sikap guru. Kelima, hak teman (saudara 
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Muslim) dengan mengucapkan salam apabila bertemu, 

menjenguknya saat sakit, mendoakannya ketika bersin, 

mengunjunginya karena Allah SWT, menolongnya 

ketika susah, memenuhi undangannya, saling memberi 

hadiah.  

 Keenam, hak orang yang lebih tua umurnya yang 

lebih banyak ilmunya, lebih tinggi ketakwaan pada 

Allah SWT, dan lebih tinggi kedudukannya. 

Menempatkan orang yang lebih tua pada posisi 

selayaknya, mendahulukannya dalam segala urusan, 

mengingatkan anak kecil agar tidak meremehkan orang 

yang lebih tua.  

 Ketujuh, kewajiban melaksanakan etika 

bermasyarakat, yakni memperhatikan etika berupa 

makan minum, mengucapkan salam, meminta izin, 

bermajelis, berbicara, bergurau, memberikan ucapan 

selamat, menjenguk orang sakit, bertakziah, etika ketika 

bersin dan menguap.   

 Kedelapan, pengawasan dan kritik sosial 

(menyiapkan anak untuk dapat menyeru kebaikan dan 

mencegah yang mungkar), karena itu merupakan 

pondasi dalam menjaga opini publik, memberantas 

segala bentuk penyelewengan, serta memelihara harga 

diri dan akhlak umat.
177
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(7) Tanggung Jawab Pendidikan Seks 

      Tanggung jawab pendidikan seks ini adalah 

memberikan pengajaran, pengertian, dan keterangan 

yang jelas. Pendidikan seks semenjak dini sangat 

penting dan tidak terpisah dari pondasi penanaman 

akidah, dan disesuaikan dengan tahap 

perkembangannya.
178

  

 Adapun pendidikan seks pada anak memiilki 

beberapa fase. Pertama, usia antara 7-10 tahun (anak-

anak usia akhir tamyiz), maka anak diajarkan etika 

meminta izin masuk kamar orangtuanya dan orang lain, 

dan etika melihat lawan jenis. Kedua, usia antara 10-14 

tahun (remaja), maka anak harus dijauhkan dari segala 

hal yang mengarah pada seks. Ketiga, usia 14-16 tahun 

(baligh), anak diajarkan etika berhubungan badan, 

ketika siap menikah. Keempat, usia setelah baligh 

(pemuda/pemudi), anak diajarkan cara-cara menjaga 

kehormatan dan menahan diri ketika belum mampu 

menikah.
179

  

 Pada saat anak telah berusia baligh, maka tidak lagi 

memerlukan rangsangan (stimulus) untuk taat pada 

Allah SWT, karena anak telah memiliki kesadaran 
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menjalankan seluruh kewajibannya kepada Allah SWT 

dan menjauhi seluruh larangan-Nya. Pada saat anak 

mengalami proses pendidikan Islam secara baik, saat 

dewasa nanti mereka mampu 

mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya 

dihadapan Allah SWT.
180

 

     Seorang ibu Muslimah senantiasa mendidik anak-

anaknya dengan akhlak yang baik yaitu akhlak Nabi 

Muhammad SAW dan para sahabatnya yang mulia. 

Peran ibu yang besar dalam pendidikan anak tidak 

berarti meniadakan peran ayah, ayah turut berperan 

sehingga tidak terjadi dualisme teladan.
181

 Pendidikan 

sepanjang waktu dilakukan ibu juga ayah, dan 

pendidikan adalah proses seseorang menerima pesan, 

dengan melihat, mendengar, mencoba melakukan, 

diberi teladan dan semua adalah bagian dari pendidikan 

anak.
182

 

 Mendidik anak bukanlah kemurahan hati seorang 

ibu kepada anak-anaknya, tetapi merupakan kewajiban 

dan fitrah yang Allah SWT berikan kepada seorang ibu. 
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Mendidik anak tidak terbatas dalam satu aspek saja, tapi 

mencakup perkara yang luas, karena anak merupakan 

generasi penerus yang akan menggantikan 

pendahulunya, sehingga harapan besar menjadikan 

anak-anak sebagai generasi yang tangguh yang akan 

memenuhi bumi ini dengan kekuatan, hikmah, ilmu, 

kemuliaan dan kejayaan. Seorang ibu wajib mendidik 

anak-anaknya dengan menanamkan akidah yang bersih 

bersumber dari Alquran dan Sunah. Seperti firman 

Allah SWT:  

 183﴾۹۹﴿…فَاْعَلْم أَنَُّو ََل إِلََٰو ِإَلَّ اللَّوُ 
Artinya: “Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak 

ada sesembahan yang haq melainkan Allah…”
184

   

 Seorang anak terlahir di atas fitrah sebagaimana 

sabda Rasulullah SAW, maka sesuatu yang sedikit saja 

akan berpengaruh padanya. Seorang wanita Muslimah 

adalah orang yang bersegera menanamkan agama serta 

menanamkan kecintaan terhadap agama Islam kepada 

anak-anaknya. 

(j) Menikahkan anak yang telah dewasa dan merupakan salah 

satu hak anak perempuan atas ayahnya.
185

 Allah SWT 

berfirman: 
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َو اَْنِكُحوا ْاَلَيَامى ِمْنُكْم َو الّصِلِحْيَ ِمْن ِعَبادُِكْم َو ِاَمآِئُكْم، ِاْن 
  186﴾٤٢﴿ َفْضِلو، َو اهللُ َواِسٌع َعِلْيٌم. يَُّكْونُ ْوا فُ َقَرآَء يُ ْغِنِهُم اهللُ ِمنْ 

 

Artinya: 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian 

diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) 

dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan 

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka 

miskin, Allah akan memampukan mereka dengan 

karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) 

lagi Maha Mengetahui.”
187

 

 

(k) Mendoakan Anak-anaknya 

 Orangtua terhadap anak-anak dan keluarganya 

hendaklah mengasihani mereka, bukan hanya dengan harta 

dan pendidikan saja, tetapi juga dengan doa untuk kebaikan 

mereka. Diantara doa-doa itu adalah sesuai firman Allah 

SWT: 

لِْلُمتَِّقْيَ  ي َّاتَِنا قُ رََّة اَْعُيٍ وَّ اْجَعْلَناُذرّ َرب ََّنا َىْب لََنا ِمْن اَْزَواِجَنا َو 
 188﴾۷٣﴿ ِاَماًما.

Artinya: 

“…Ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami, istri-

istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati 

kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang 

yang bertakwa.”
189

 

 

2) Konsep Kewajiban Anak dalam Islam 

 Adapun kewajiban anak yang harus ditunaikan terhadap 

orangtua dalam Islam adalah salah satunya dapat dipahami 

                                                                                                                                                               
185

Syaikh Abdul Mun‟in Musthafa, Ensiklopedia Hak dan Kewajiban Keluarga Muslim, 

Klaten: Insan Media, 2008, h. 114. 
186

QS. An-Nūr [24]: 32. 
187

Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya…, h. 354.  
188

QS. Al-Furqān [25]: 74.  
189

Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya…, h. 366. 



79 

 

 

dengan sikap berbaktinya anak terhadap orangtua. Islam telah 

mengajarkan pentingnya berbakti pada orangtua, Allah SWT 

memerintahkan agar kita senantiasa berbakti dan berbuat baik 

kepada orangtua, karena perbuatan tersebut disukai Allah SWT, 

dan kedudukan seorang anak yang berbakti berada setelah 

kedudukan iman dan tunduk patuh kepada-Nya, sebagaimana 

firman Allah SWT: 

190 ﴾٤٦﴿ َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ... ۚ  َواْعُبُدوا اللَّ َو َوََل ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا   

 Artinya: 

“Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersukutukan-

Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah terhadap 

kedua ibu bapak...”
191

 

 

َنا  ي ْ نَساَن ِبَواِلَدْيِو ُحْسًنا َوَوصَّ َوِإن َجاَىَداَك لُِتْشرَِك ِب َما لَْيَس  ۚ  اإْلِ
ِإََلَّ َمْرِجُعُكْم َفأُنَ بُّْئُكم ِبَا ُكنُتْم  ۚ  َلَك ِبِو ِعْلٌم َفََل ُتِطْعُهَما 

 192﴾٨﴿ …تَ ْعَمُلونَ 
 

 Artinya: “Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan 

kepada dua orang ibu bapaknya…”
193

  

 Hadis seorang anak harus berbakti kepada orangtuanya, 

berdasar riwayat oleh Abu Hurairah: 

ُر ْبُن  ْيِل ْبِن طَرِْيٍف الث ََّقِفيُّ َوزَُىي ْ ثَ َنا قُ تَ ْيَبُة ْبُن َسِعْيِد ْبِن َجَِ َحدَّ
ثَ َنا َجرِيْ ٌر َعْن ُعَماَرةَ  ْبِن الَقْعَقاِع، َعْن َأِِب ُزْرَعَة،  َحْرٍب، قَاَل: َحدَّ

َعْن َأِِب ُىَريْ َرَة قَاَل جاََء َرُجٌل ِإََل َرُسْوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َو َسلََّم 
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َك. َقاَل: ُُثَّ َمْن؟  فَ َقاَل َمْن َأَحقَّ النَّاِس ِِبُْسِن َصحاََبَِّت؟ قَاَل: أُمُّ
َمْن؟ قَاَل: ُُثَّ أُمَُّك. قَاَل: ُُثَّ َمْن؟ قَاَل: ُُثَّ قَاَل: ُُثَّ أُمَُّك. قَاَل: ُُثَّ 

أَبُ ْوَك. َوِِف َحِدْيِث قُ تَ ْيَبَة َمْن َأَحقَّ ِِبُْسِن َصحاََبَِّت وَلَْ َيْذُكِر 
 194.النَّاسَ 

 

“Qutaibah bin Sa‟id bin Jamil bin Tharif Ats-Tsaqafi dan 

Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, keduanya 

berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Umarah bin 

Al Qa‟qa, dari Abu Zur‟ah, dari Abu Hurairah, dia berkata, 

„Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan 

bertanya, “Siapakah manusia yang paling berhak 

mendapatkan perbuatan baikku?‟ Rasulullah SAW 

menjawab, „Ibumu.‟ Dia bertanya lagi, „Kemudian siapa?‟ 

Rasulullah SAW menjawab, „Kemudian ibumu.‟ Dia 

bertanya lagi, „kemudian siapa?‟ Rasulullah SAW 

menjawab, „Kemudian ibumu.‟ Dia bertanya lagi: 

„Kemudian siapa?‟ Rasulullah SAW menjawab, „Kemudian 

ayahmu‟.”
195

 

 

 Adapun dalam hadis lainnya yang menjelaskan tentang 

perbuatan yang paling utama untuk dilakukan seorang anak: 

ثَ َنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر َعِن  ثَ َنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِب َشْيَبَة. َحدَّ َحدَّ
ْيَباِنّْ، َعِن اْلَولِيِد ْبِن اْلَعي ْ  زَاِر، َعْن َسْعِد ْبِن ِإيَاٍس َأِب َعْمُرو الشَّ

ْيَباِنّْ، َعْن َعْبِداهلِل ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: َسأَْلُت َرُسْوَل اهلِل ص.  الشَّ
ََلُة ِلَوْقِتَها » َأيُّ اْلَعَمِل أَْفَضُل؟ قَاَل  ؟ قَاَل « الصَّ قَاَل قُ ْلُت: ُُثَّ َأيّّ

؟ قَاَل قَاَل قُ لْ « ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن »  اجلَِْهاُدِف َسِبْيِل اهلِل » ُت: ُُثَّ َأيّّ
».196

 

 “Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, 

Ali bin Mushir menceritakan kepada kami, dari Asy-

Syaibani, dari Al Walid bin Al Aizar, dari Sa‟ad bin Iyasy 

Abi Amr Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Mas‟ud, dia 

berkata: Aku telah bertanya kepada Nabi SAW. „Amal 

                                                           
194

´Abī al-Husaini Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyarīyyi an-Naisābūriyyi, Shahih Muslim 

Juz S|ānī, Bāb Birr al-Wālidayni, wa Annahā ´Ahaqa bihi (2548), Beirūt-Libānon: Dār al-Fi|kr, 

2011, h. 510. 
195

Adib Bisri Musthofa, Tarjamah Shahih Muslim Juz IV, Semarang: Asy Syifa‟, 1993, h. 

177. 
196

´Abī al-Husaini Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyarīyyi an-Naisābūriyyi, Shahih Muslim 

Juz Ūla, Bāb Bayān Kaunu al-Imān billāhi ´Afd}al al-A‟māl (85), Beirūt-Libānon: Dār al-Fi|kr, 

2011, h. 57. 



81 

 

 

perbuatan apa yang paling utama?‟ Beliau menjawab, 

„Salat tepat pada waktunya (di awal waktu).‟ Aku bertanya 

lagi, „Lalu apa?‟ Beliau menjawab, „Berbakti kepada 

orangtua.‟ Aku bertanya kembali, „Masih adakah yang 

lain?‟ Beliau menjawab, „Berjuang di jalan Allah‟.”
197

 

  

 Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam bentuk 

menghormati orangtua, adalah sebagai berikut:  

(a) Mengetahui kedudukan orangtua dan kewajiban anak 

kepadanya saat di usia lanjut mereka. Allah SWT berfirman: 

ا  ۚ  َوَقَضٰى َربَُّك َأَلَّ تَ ْعُبُدوا ِإَلَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا  ِإمَّ
َُما ُأفٍّ َوََل  ُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكبَ َر َأَحُدُُهَا َأْو ِكََلُُهَا َفََل تَ ُقل َلَّ يَ ب ْ

َُما قَ ْوًَل َكرميًا َهْرُُهَا َوُقل َلَّ لّْ  ﴾٢٤﴿ تَ ن ْ َواْخِفْض ََلَُما َجنَاَح الذُّ
198﴾٢٣﴿ ِمَن الرَّمْحَِة َوُقل رَّبّْ اْرمَحُْهَما َكَما َرب ََّياِن َصِغريًا

  

 Artinya: 

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kalian 

jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kalian 

berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-

baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau 

kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam 

pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kalian 

mengatakan kepada keduanya perkataan „ah‟ dan 

janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah 

kepada mereka perkataan yang mulia. Dan 

rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan 

penuh kasih sayang ucapkanlah, “Wahai Tuhan-ku, 

kasihilah keduanya sebagaimana keduanya telah 

mendidik aku waktu kecil.”
199

 
 

 Rasulullah SAW, seorang pendidik telah menempatkan 

birrul walidain di antara dua amalan terbesar dalam Islam. 
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َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمرو. قَاَل: َجاَء َرُجٌل اََل النَّيبّْ َصلى اهللُ 
َعَلْيِو َوسلَّم َيْسَتْأِذنُُو ِِف اجلَِْهاِد. فَ َقاَل: َأَحيّّ َواِلَداَك؟ قَاَل: 

َهانَ َعْم. قَاَل:   200.َفَجا ِىدْ  َفِفي ْ

Bersumber dari Abdullah bin Umar, dia berkata: 

“Seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Memohon 

izin kepada beliau agar diperkenankan untuk ikut 

berperang. Rasulullah SAW. Bertanya: “Apakah kedua 

orangtuamu masih hidup?” Orang itu menjawab: 

“Masih”. Rasulullah SAW. Bersabda: “Berbuat 

baiklah kepada mereka, baru berperanglah.”
201

  

 

       Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah SAW, 

mempersiapkan bala tentara menuju medan perang, dengan 

hati kemanusiaannya yang lembut dan tidak mengabaikan 

kelemahan orangtua yang memerlukan kehadiran puteranya, 

beliau memerintahkan seorang sukarela untuk tidak ikut 

berjihad dan kembali kepada orangtuanya agar memberikan 

perhatian dan merawat mereka. Padahal saat yang sama 

Rasulullah SAW sangat memerlukan bala tentara.
202

 Ketika 

orangtua berusia lanjut, maka anak harus memberikan 

perhatian, kasih sayang, dan merawat mereka.
203

 

(b) Mengingatkan orangtua ketika menyimpang  

 Perjalanan hidup tidak selalu lurus karena ada saat 

dimana manusia bisa saja terjerumus dalam penyimpangan-
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penyimpangan, terutama dalam kondisi globalisasi (pasar 

bebas), maka arus kebebasan yang bablas dapat mendorong 

siapa saja menyimpang. Apabila anak menemukan 

orangtuanya sedang atau akan melakukan penyimpangan 

dari ajaran Islam, maka seorang anak harus berani 

mengingatkannya, mendekati, dan menasehati dengan cara 

baik, penuh kelembutan, dan rasa kasih sayang.
204

 Salah satu 

contoh adalah Abdul Malik bin Umar, salah satu putra 

Khalifah Umar bin Abdul Aziz saat mengingatkan ayahnya 

agar tidak keluar dari garis kebenaran. 

“Ketika umar sampai di rumah, sepulang mengurusi 

jenazah Sulaiman, datanglah Abdul Malik 

menghampirinya. Ia bertanya, “Wahai amirul 

mukminin, gerangan apakah yang membaringkan Anda 

di siang hari ini?” Umar bin Abdul Aziz terkejut, 

karena putranya memanggilnya dengan Amirul 

Mukminin, bukan dengan panggilan ayah. Hal ini 

menunjukkan putranya ingin mempertanyakan 

tanggung jawabnya sebagai pemimpin Negara. “Aku 

letih dan butuh istirahat,” jawab sang ayah. 

“Pantaskah Anda beristirahat padahal banyak rakyat 

yang tertindas?” Wahai anakku, semalam suntuk aku 

menjaga pamanmu. Nanti, setelah salat Zhuhur aku 

akan mengembalikan hak-hak orang yang teraniaya”. 

“Wahai Amirul Mukminin, siapa yang menjamin Anda 

hidup sampai Zhuhur, jika Allah mentakdirkanmu 

meninggal sekarang?” mendengar ucapan sang anak, 

Umar memerintahkan anaknya mendekat, maka 

diciumlah pemuda itu sambil berkata. “Segala puji bagi 

Allah yang telah memberiku seorang anak yang telah 

membantuku menegakkan agama.” Selanjutnya beliau 

memerintahkan juru bicaranya mengumumkan kepada 

seluruh rakyat, “Barang siapa yang merasa dianiaya, 

hendaknya mengadukan nasibnya kepada Khalifah”.
205
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    Berdasarkan hal di atas, menunjukkan bahwa seorang 

anak justru mendapatkan kecintaan yang semakin bertambah 

pada saat anak mengingatkan orangtua dengan cara baik. 

(c) Tidak menuruti orangtua bila diajak berbuat syirik dan 

kemaksiatan. 

      Seorang anak yang berbakti pada orangtuanya dengan 

menjalankan kewajibannya sebagai anak yaitu dengan 

menolak ajakan kedua orangtua untuk syirik, karena 

hubungan akidah, antara makhluk dan sang Khlaik tetap 

menduduki tempat tertinggi di atas semua hubungan.
206

 

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang mengatakan: 

َا الطَّاَعُة ِفْ اْلَمْعُرْوفِ  207.... ََل طَاَعَة ِفْ اْلَمْعِصَيِة ِإَّنَّ  

  
 “Tidak ada kewajiban ta‟at dalam rangka bermaksiat 

(kepada Allah). Keta‟atan hanyalah dalam perkara 

yang makruf (bukan maksiat).”
208

  

 

 Seorang anak harus berbakti, lembut, berbuat baik 

kepada keduanya, sayang, dan hormat sesuai perintah Allah 

SWT.  

َثىِن ُمْصَعُب ْبُن َسْعٍد َعْن أَبِيِو: أَنَُّو نَ زََلْت ِفِيِو آيَاٌت َمَن  َحدَّ
َر الُقْرآِن قَاَل: َخَلَفْت أُمُّ َسْعٍد َأْن َلَُتَكلَّْمُو أََبًدا َحَّتَّ َيْكفُ 

ِبِدْيِنِو. َوََل تَْأُكَل َوََل َتْشَرَب. قَاَلْت: َزَعَمْت َأنَّ اهلَل َوّصَاَك 
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ِبَواِلَدْيَك. َو أَنَّا أُمَُّك. َو أَنَّا آُمُرَك ِِبَذا. قَاَل: َمَكَثْت َثََلثًا 
َها ِمَن اجَلْهِد. فَ َقاَم اْبٌن ََلَا يُ َقاُل َلُو َعَماَرُة.  َحَّتَّ ُغِشَي َعَلي ْ

 209.َسَقاَىا. َفَجَعَلْت َتْدُعْو َعَلى َسْعدٍ فَ 
 

“Bersumber dari Mush‟ab bin Sa‟ad, dari ayahnya; 

sesungguhnya ada beberapa ayat Al-Qur‟an yang turun 

menyinggung tentang diri Sa‟ad. Lebih lanjut Mush‟ab 

mengatakan: “Ummu (ibunya) Sa‟ad pernah 

bersumpah tidak akan berbicara kepada Sa‟ad untuk 

selama-lamanya sampai dia mau mengkufuri 

agamanya. Bahkan wanita itu juga akan bersumpah 

tidak akan makan dan minum. Kata wanita itu: “Aku 

yakin kamu tahu bahwa Allah telah mewasiatkan 

kepadamu untuk berbuat baik kepada kedua 

orangtuamu. Aku adalah ibumu. Dan aku perintahkan 

kamu melakukan hal itu.” Kata Mush‟ab: “Selama tiga 

hari wanita tersebut berdiam diri sampai keduanya 

sangat memprihatinkan. Merasa tidak tega, maka 

puteranya bernama Ummarah memberinya minum. Ia 

lalu memanggil-manggil nama Sa‟ad.”
210

 
 

 Berdasarkan peristiwa di atas, Allah SWT menurunkan 

ayat yang memberikan teguran atas sikap Sa‟ad yang kasar 

pada ibunya. Firman Allah SWT: 

َوِإن َجاَىَداَك َعَلٰى َأن ُتْشرَِك ِب َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم َفََل 
ُهَما ِف ال ۚ  ُتِطْعُهَما  نْ َيا َمْعُروفًا َوَصاِحب ْ َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن  ۚ  دُّ

ُُثَّ ِإََلَّ َمْرِجُعُكْم َفأُنَ بُّْئُكم ِبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن  ۚ  أَنَاَب ِإََلَّ 
﴿٢١﴾211 

Artinya: 

“Dan jika keduanya memaksamu untuk 

mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang tidak ada 

pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu 
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mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia 

dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali 

kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku kalian 

kembali, karenanya Aku beritahukan kepada kalian apa 

yang telah Kami kerjakan.”
212

 

 

 Adapun harapan lainnya terhadap keluarga yaitu dapat 

melaksanakan perannya masing-masing sesuai fungsinya 

dalam keluarga, dan masing-masing anggota keluarga 

mendapatkan haknya serta melaksanakan kewajibannya 

sesuai dengan Islam. 

4. Konsep Keluarga 

a. Pengertian Keluarga Secara Umum 

 Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia keluarga adalah ibu 

dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah, orang seisi rumah 

yang menjadi tanggungan, satuan kekerabatan yang sangat mendasar 

dalam masyarakat.
213

 Menurut Kamus Oxford Learner‟s Pocket 

Dictionary keluarga berasal dari kata family yang berarti: 

1) Group consisting of one or two parents and their children 

(kelompok yang terdiri dari satu atau dua orangtua dan 

anak-anak mereka); 

2) Group consisting of one or two parents, their children, and 

close relations (kelompok yang terdiri dari satu atau dua 

orangtua, anak-anak mereka, dan kerabat-kerabat dekat); 

3) All the people descendend from the same ancestor (semua 

keturunan dari nenek moyang yang sama).
214
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 Keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensi,
215

 dan 

suatu kesatuan yang muncul dari hubungan darah atau persamaan 

garis keturunan yang telah diakui oleh Islam.
216

 Keluarga adalah 

bangunan yang paling penting dalam pembentukan struktur sosial 

masyarakat dan umat secara keseluruhan.
217

  

 Keluarga adalah tempat terpenting bagi perkembangan anak 

secara fisik, emosi, spiritual, menjadi sumber kasih sayang, 

perlindungan, identitas bagi anggotanya, dan berfungsi terhadap 

keberlangsungan masyarakat dari generasi ke generasi.
218

 Keluarga 

memang khas terdiri dari pribadi-pribadi, tetapi merupakan bagian 

dari jaringan sosial yang lebih besar.
219

  

b. Pengertian Keluarga Menurut Para Ahli 

 George Murdock, seorang ilmuwan yang pertama kali mengkaji 

keluarga mengatakan dalam bukunya Social Structure, bahwa 

keluarga adalah kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal 

bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi proses 

reproduksi.
220

 Menurut Sigmund Freud, keluarga terbentuk karena 

adanya perkawinan antara pria dan wanita, dan menurutnya keluarga 

merupakan hasil dari dorongan seksual sehingga landasan keluarga 

                                                           
215

Sri Lestari, Psikologi Keluarga…, h. 3.  
216

Schacht, Joseph, an Introduction to Islamic Law, London: Oxford University Press, 

1964, h. 161.  
217

Mahmud Al-Mashri, Bekal Pernikahan, Panduan Terlengkap Menjelang Pernikahan, 

Jakarta: Qisthi Press, Cetakan Pertama, 2011, h. 44.  
218

Sri Lestari, Psikologi Keluarga…, h. 22.  
219

William J. Goode, Sosiologi Keluarga, Jakarta: PT Sinar Grafika Offset, Cetakan 

Keenam, 2004, h. 4.  
220

G. P. Murdock, Social Structure, Tenth Printing, New York: The McMillan Company, 

1965, h. 74.   



88 

 

 

adalah kehidupan seksual suami istri. Adler menyatakan bahwa 

keluarga itu dibangun berdasarkan hasrat dan nafsu berkuasa, 

sedangkan Durkheim berpendapat bahwa keluarga adalah lembaga 

sosial sebagai hasil faktor-faktor politik, ekonomi dan lingkungan.
221

 

Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa keluarga adalah kumpulan 

beberapa orang yang terikat satu turunan lalu mengerti dan merasa 

berdiri sebagai satu gabungan yang hakiki, esensial, enak dan 

berkehendak bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk 

memuliakan masing-masing anggotanya.
222

 

c. Bentuk-bentuk Keluarga  

 Berdasarkan jenis anggota keluarga, maka keluarga memiliki 

beberapa bentuk: 

1) Keluarga inti (Nuclear Family) adalah keluarga yang terdiri 

dari ayah, ibu dan anak-anak; 

2) Keluarga besar (Extended Family) adalah keluarga inti 

ditambahkan dengan sanak saudara, seperti kakak, nenek, 

keponakan, dan lainnya; 

3) Keluarga berantai (Serial Family) adalah keluarga yang 

terdiri dari wanita dan pria yang menikah lebih dari satu 

kali dan merupakan satu keluarga inti; 

4) Keluarga duda/janda (Single Family) adalah keluarga yang 

terjadi karena perceraian atau kematian; 

5) Keluarga berkomposisi (Composite) adalah keluarga yang 

perkawinannya berpoligami dan hidup secara bersama; 

6) Keluarga kabitas (Cahabitation) adalah dua orang yang 

terjadi tanpa pernikahan tetapi membentuk suatu 

keluarga.
223
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d. Konsep Keluarga Ideal 

 Keluarga ideal diawali dari pernikahan yang sah dan diakui, dan 

sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku, baik agama maupun 

hukum negara. Sebuah keluarga tidak akan ideal bila tidak 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, terutama agama dan 

hukum yang berlaku di negara dan masyarakat. Keluarga yang tidak 

memenuhi persyaratan tersebut bahkan dapat menjadikan 

keluarganya tercerai berai dan hancur.
224

 

 Bangunan keluarga yang ideal adalah dambaan bagi siapa saja, 

keluarga ideal secara Islam adalah menjadikan keluarganya sakinah, 

dan produk dari keluarga sakinah adalah manusia-manusia yang 

berbahagia karena Allah SWT semata, suami dapat memimpin istri 

dan anaknya, dapat melanjutkan keturunan dan siap mencari nafkah 

demi kebutuhan keluarga, istri bahagia atas nama Allah SWT karena 

dia halal untuk suaminya, dia menjalankan perannya sebagai istri, 

mengandung, dan melahirkan dengan berbagai pengorbanan, 

kemudian mengasuh, mendidik dan menuntut ilmu atas dasar cinta 

pada Allah SWT. Serta anak bahagia atas nama Allah SWT, karena 

dikandung dan dilahirkan, juga dididik dan ditanamkan Islam 

sehingga menjadi generasi saleh. Maka semuanya atas nama Allah 

SWT, keluarga diarahkan berasas cinta pada Allah SWT.
225
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 Adapun keluarga dapat dikatakan ideal setidaknya memiliki 

beberapa syarat berikut ini: 

1) Sebuah keluarga diikat dalam pernikahan, 

2) Pernikahan harus sah menurut agama dan hukum negara, 

3) Menikah harus dengan pasangan berkeyakinan sama, 

4) Memiliki anggota yang lengkap (ayah, ibu dan anak), 

5) Sebuah keluarga mengharapkan memiliki keturunan 

sebagai salah satu tujuan pernikahan, 

6) Setiap pasangan satu sama lain harus saling mengenal 

pasangan hidup bersama dan satu sama lain harus saling 

menyayangi sehingga ada ikatan batin, 

7) Setiap anggota hendaknya menciptakan dan merasakan 

hidup tenteram dan bahagia, 

8) Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban masing-

masing, 

9) Saling menghormati hak dan kewajiban setiap anggota 

keluarga, 

10) Adanya pembagian tugas kerja keluarga sesuai dengan 

porsinya, 

11) Memiliki waktu yang cukup untuk berkumpul bersama 

keluarga, 

12) Komunikasi lancar dalam keluarga, dan 

13) Ada bimbingan, pembinaan, dan pengawasan dalam 

keluarga.
226

 

 

e. Visi dan Misi Keluarga Ideal 

       Setiap keluarga Muslim di bangun atas visi misi yang jelas dan 

mesti dipahami di antara pasangan yang ingin melangsungkan 

pernikahan, dan memiliki tujuan dari pernikahannya adalah meraih 

rida Allah SWT. Adapun visi keluarga Muslim secara internal 

adalah membangun keluarga sakinah penuh kasih sayang, yang 

senantiasa berharap rida dan bertakwa pada-Nya secara totalitas.
227

 

Allah SWT, berfirman dalam Alquran: 
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َها َوَجَعَل ب َ  ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا لَّْتْسُكُنوا إِلَي ْ َنُكم َوِمْن آيَاتِِو َأْن َخَلَق َلُكم مّْ ي ْ
َودًَّة َوَرمْحَةً   ...228مَّ

Artinya:  

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia 

menciptakan untuk istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan 

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang…
229

 
 

 Suami yang bertakwa memahami tanggung jawabnya sebagai 

pemimpin keluarga yang mengajak istri dan anaknya bahagia dunia 

dan akhirat, dan menjadikan seluruh perbuatannya dan anggota 

keluarganya berasas taat pada Allah SWT. Setelah faktor internal 

dapat dijalankan, maka dilanjutkan dengan mewujudkan visi secara 

eksternal yaitu, memahami bahwa suami, istri, dan anak secara 

personal adalah hamba Allah SWT, yang terikat dengan aturan dan 

larangan-Nya. Mereka memiliki cita-cita dan bahu membahu 

berperan membangun masyarakat dengan aktivitas menyeru pada 

kebaikan, dan mencegah dari pelanggaran, dengan meneladani 

keluarga Nabi SAW dan para sahabatnya yang telah sukses 

mengemban visi berkeluarga.
230

 Misi keluarga sakinah secara 

internal adalah membentuk sosok suami, istri, dan anak memiliki 

berkepribadian Islam, yakni memiliki pola pikir dan pola sikap yang 

berlandaskan pada akidah Islam. Secara eksternal, yakni suami 

sebagai kepala keluarga memberikan contoh turut memikul tanggung 

jawab dalam membangun masyarakat berdasarkan aturan Allah 

SWT.
231
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 Keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan kekuatan 

iman pada Allah SWT dan penuh tawakal kepada-Nya akan 

mendapatkan ketenteraman, ketenangan, dan kejernihan dalam 

berpikir dan memecahkan masalah. Maka, sangat penting setiap 

keluarga memperdalam ajaran akidah Islam.
232

 

f. Fungsi-fungsi Keluarga 

 Pada kehidupan keluarga terdapat fungsi-fungsi yang harus 

dilaksanakan, setidaknya terdapat beberapa fungsi disesuaikan dari 

berbagai pendapat. Ada yang mengatakan 5 (lima) macam fungsi 

keluarga, seperti: fungsi biologis; fungsi pemeliharaan; fungsi 

ekonomi; fungsi keagamaan; dan fungsi sosial,
233

 kemudian 4 

(empat) fungsi: fungsi kasih sayang; fungsi pendidikan; fungsi 

rekreasi; dan fungsi status keluarga.
234

 Nick De Frain memberikan 

kriteria yang dicatat Sudjana bahwa ada 6 (enam) fungsi keluarga 

sebagai lembaga sosial: fungsi biologis; fungsi edukatif; fungsi 

religius; fungsi protektif; fungsi sosialisasi anak; dan fungsi 

ekonomis, dan Sudjana menekankan pada fungsi religius. 

 Berdasarkan hal di atas, maka terdapat beberapa persamaan 

fungsi yang dikemukakan, dan untuk mendapatkan uraian lebih jelas 

dari fungsi-fungsi tersebut akan dirangkumkan menjadi 8 (delapan) 

fungsi saja, yaitu: fungsi biologis; fungsi ekonomi; fungsi 

edukatif/pendidikan; fungsi religius/keagamaan; fungsi sosialisasi 

anak/sosial; fungsi rekreasi; fungsi status keluarga; dan fungsi 

pemeliharaan. 
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Tabel 1. Fungsi-fungsi Keluarga dan Rangkumannya 

No. 
Fungsi-Fungsi 

Keluarga 
Sumber Rangkuman 

1. 5 macam fungsi:  
a. fungsi biologis; 

b. fungsi 

pemeliharaan;  

c. fungsi ekonomi;  

d. fungsi keagamaan; 

dan  

e. fungsi sosial. 

H. Abu 

Ahmad, 

dalam Buku 

Ilmu Sosial 

Dasar. 

Dirangkum 

menjadi 8 fungsi: 

1. fungsi 

biologis;  

2. fungsi 

ekonomi;  

3. fungsi 

edukatif/pendi

dikan;  

4. fungsi 

religius/keaga

maan;  

5. fungsi 

sosialisasi 

anak/sosial;  

6. fungsi 

rekreasi;  

7. fungsi status 

keluarga; dan  

8. fungsi 

pemeliharaan. 

2. 4 macam fungsi:  

a. fungsi kasih 

sayang;  

b. fungsi pendidikan;  

c. fungsi rekreasi; 

dan  

d. fungsi status 

keluarga. 

Helmawati, 

dalam buku 

Pendidikan 

Keluarga. 

 

3. 6 macam fungsi: 

a. fungsi biologis;  

b. fungsi edukatif;  

c. fungsi religius;  

d. fungsi protektif;  

e. fungsi sosialisasi 

anak; dan  

f. fungsi ekonomis, 

Nick De 

Frain, dicatat 

Sudjana, 

dalam 

Helmawati, 

(buku 

Pendidikan 

Keluarga.) 

 

 Adapun penjelasan mengenai rangkuman fungsi-fungsi keluarga 

tersebut, sebagai berikut: 

1) Fungsi Biologis 

 Fungsi biologis merupakan pemenuhan kebutuhan hidup 

agar kehidupan tetap berlangsung, terjaga secara jasmaninya 

manusia. Kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, dan 

keperluan biologis lainnya, yakni seksual dengan fungsinya 

untuk melestarikan keturunan. Suami istri berkedudukan sebagai 

orangtua memiliki fungsi masing-masing dari fungsi biologis 



94 

 

 

ini. Keberadaan suami idealnya bertanggung jawab dalam 

mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, 

dan papan. Sedangkan istri berkewajiban menjalankan 

fungsinya sebagai pendamping, pengelola terhadap apa yang 

diamanahkan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya. Keduanya 

berperan penting dalam menjalankan fungsi biologis ini dan 

hendaknya saling melengkapi dan memenuhi kekurangan satu 

sama lainnya.  

 Pada faktanya tidak dapat diabaikan bahwa tanggung jawab 

suami pada istri dalam hal pemenuhan keperluan dasar justru 

beralih pada istri dan akhirnya istri bekerja untuk memenuhi 

keperluan hidup sehari-hari. Alih fungsi mengakibatkan 

disfungsi dari kewajiban utama seorang suami sebagai pencari 

nafkah.
235

 

2) Fungsi Ekonomi 

 Fungsi ini berkaitan dengan pengaturan penghasilan yang 

diperoleh untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Istri 

mesti memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan yang 

diserahkan oleh suami dengan baik dan mengutamakan 

pemenuhan kebutuhan yang sifatnya prioritas dalam keluarga 

sehingga penghasilan yang diperoleh dapat mencukupi 

kebutuhan hidup keluarga. Suami hendaknya memiliki 

penghasilan memadai untuk memenuhi kebutuhan utama rumah 
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tangga dan mampu mengawasi penggunaannya dengan baik, 

karena penting untuk mampu menjaga agar penghasilan dapat 

digunakan sebagaimana mestinya di tengah kehidupan yang 

materialistis (pencarian sebatas materi/benda) hari ini, yang 

membuat kadang pengeluaran lebih besar daripada 

pemasukan.
236

 

3) Fungsi Edukatif/Pendidikan 

 Fungsi pendidikan penting dalam rangka meningkatkan 

martabat dan peradaban manusia. Fungsi ini dijalankan oleh 

kepala keluarga yang memberikan bimbingan dan pendidikan 

bagi setiap anggota keluarga. Bagi istri juga penting memiliki 

pendidikan tinggi, sebab akan memudahkannya dalam 

menjalankan perannya sebagai pengelola dalam rumah tangga 

dan pendidik utama bagi anak-anaknya. 

 Bagi anak, keluarga merupakan tempat pertama dan utama 

dalam pendidikannya. Dari keluargalah anak mulai belajar 

berbagai macam hal, baik nilai-nilai, keyakinan, akhlak, belajar 

berbicara, mengenal huruf, angka, dan bersosialisasi. 

Pembelajaran diperoleh anak dari orangtua, karena anak-anak 

mendengar, melihat dan melakukan apa yang diucapkan atau 

dikerjakan orangtuanya. Anak adalah imitate (peniru) seperti 

yang dilakukan orangtuanya. Bahkan hingga anak berusia 
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sekolah dasar, maka penting orangtua menyekolahkannya di 

tempat yang bervisi dan misi sama dengan nilai-nilai atau 

keyakinan yang diajarkan di rumah. Sekolah yang dipilih 

hendaknya mampu mewakili orangtua untuk mendidik anak 

dalam mengembangkan porensi-potensi yang dimilikinya.
237

 

4) Fungsi Religius/Keagamaan 

 Fungsi agama dilaksanakan untuk menanamkan nilai-nilai 

keyakinan berupa iman dan takwa. Hal tersebut diajarkan 

kepada seluruh anggota keluarga untuk senantiasa menjalankan 

perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Pembelajaran 

untuk menanamkan fungsi agama ini dapat dilaksanakan dengan 

metode pembiasaan dan peneladanan.
238

  

 Fungsi ini erat kaitannya dengan fungsi edukatif, 

sosialisasi, dan protektif. Rifa‟i mengungkapkan bahwa apabila 

suatu keluarga menjalankan fungsi keagaaman, maka keluarga 

tersebut akan memiliki pandangan bahwa kedewasaan 

seseorang, diantaranya ditandai oleh suatu pengakuan pada 

suatu sistem dan ketentuan norma beragama yang direalisasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 Seandainya terjadi pengurangan fungsi religius/keagamaan 

saat ini karena ideologi Barat (sekulerisme) yang mengakar di 

negeri ini maupun dalam sistem pendidikan sejak zaman 
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penjajahan Belanda. Indonesia yang memiliki Hak Asasi 

Manusia (HAM) dalam kultur beragama yang kuat secara politis 

tergeser oleh peradaban Barat yang sekuler.
239

 

 Tilaar menuliskan dalam bukunya yang menyatakan bahwa 

pendidikan yang lahir di Eropa yang bertepatan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan sehingga pendidikan secara 

berangsur-angsur menjadi pendidikan sekuler. Pendidikan 

agama tinggal menjadi mata pelajaran sedangkan yang 

diprioritaskan adalah mata pelajaran sekuler. Walaupun hasil 

pendidikan sekuler telah menghasilkan kemajuan ilmu 

pengetahuan, akan tetapi tidak menjawab terhadap kehidupan 

bermoral.
240

 

5) Fungsi Sosialisasi Anak/Sosial 

 Anak sebagai manusia, juga merupakan makhluk sosial 

yang tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Keluarga adalah tempat bagi anak pertama kali dalam 

bersosialisasi, anak mulai belajar berkomunikasi dengan 

orangtuanya melalui pendengaran dan gerakan atau isyarat 

hingga anak mampu berbicara, dan mampu bersosialisasi. Sejak 

dini anak sudah mulai diajarkan untuk mampu mendengarkan, 

menghargai, dan menghormati orang lain, serta memiliki 

keperdulian dengan lingkungan sekitar. Anak harus dididik 
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bersikap jujur, saling membantu, saling menyayangi dan 

bertanggung jawab, tidak hanya pada manusia, tapi juga pada 

hewan dan tumbuhan.
241

 

6) Fungsi Rekreasi 

 Rekreasi merupakan salah satu hiburan yang baik bagi 

kebersamaan antara anggota keluarga dan juga pikiran. Rekreasi 

dapat menyegarkan pikiran, menenangkan jiwa, dan lebih 

mengakrabkan tali kekeluargaan. Rekreasi tidak harus ke tempat 

yang mewah, ramai, jauh dan menghabiskan banyak uang. 

Rekreasi bersama keluarga dapat dilakukan di tempat yang 

meringankan keuangan tetapi bermanfaat banyak juga semakin 

merekatkan ikatan keluarga.
242

 

7) Fungsi Status Keluarga 

 Apabila dalam masyarakat terdapat perbedaan status yang 

besar, maka keluarga mewariskan statusnya bagi tiap-tiap 

anggota atau individu sehingga mereka mempunyai hak-

hak istimewa. Perubahan status ini biasanya melalui 

perkawinan. Hak-hak istimewa keluarga, misalnya 

menggunakan hak milik tertentu, dan lain sebagainya. Jadi, 

status dapat diperoleh melalui assign
243

 status maupun 

ascribed
244

 status.
245
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Helmawati, Pendidikan Keluarga…, h. 48. 
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Assign adalah status sosial yang diperoleh seseorang di dalam lingkungan masyarakat 
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8) Fungsi Pemeliharaan 

 Keluarga pada dasarnya berkewajiban untuk memelihara 

anggotanya yang sakit, menderita, dan tua. Fungsi pemeliharaan 

ini pada setiap masyarakat berbeda-beda, tetapi sebagian 

masyarakat membebani keluarga dengan pertanggungjawaban 

khusus terhadap anggotanya bila mereka tergantung pada 

masyarakat. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang 

makin modern dan kompleks, sebagian dari pelaksanaan fungsi 

pemeliharaan ini mulai banyak diambil alih dan dilayani oleh 

lembaga-lembaga masyarakat.
246

 

 Dadang Hawari mengutip perkataan Nick De Frain dalam 

bukunya The National Study on Family Strength, dia 

mengungkapkan 5 (lima) hal pegangan keluarga sehat bahagia, 

yaitu: terciptanya kehidupan beragama dalam keluarga; 

tersedianya waktu untuk bersama keluarga; interaksi segitiga 

(ayah, ibu dan anak); saling menghargai dalam interaksi 

ketiganya dan harus erat dan kuat; dan jika keluarga mengalami 

krisis, prioritas utama adalah keluarga.
247

 

g. Perubahan dalam Kehidupan Keluarga 

      Vern Bengston menunjukkan 4 (empat) bentuk utama kehidupan 

keluarga dalam dua abad terakhir: 
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1) Keluarga besar petani (the extended farm family), yang terdiri 

dari orangtua, anak, dan keluarga besar adalah bentuk utama 

keluarga di Negara AS hingga abad ke-19. Ini adalah institusi 

sosial dan ekonomi produktif yang berdasar pada hukum dan 

norma. 

2) Keluarga inti (the nucleur family), yang terdiri dari orangtua dan 

anak, didasarkan pada persahabatan dan cinta memiliki tujuan 

utama untuk menyosialisasikan anak, dan memenuhi kebutuhan 

emosional anggota keluarga. Bentuk ini muncul saat 

industrialisasi dan urbanisasi meningkat dan keluarga berpindah 

meninggalkan lahan pertanian di akhir abad ke-19. Bentuk 

keluarga ini menjadi dominan hingga kurun waktu 1970-an. 

3) Bentuk keluarga beragam (diverse family form), misalnya 

keluarga yang kedua orangtuanya berkarir, keluarga dengan 

orangtua tunggal (single parent), dan keluarga tiri timbul 1970-

an seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi yang 

memerlukan penghasilan dari kedua orangtua untuk menghidupi 

keluarga yang membawa wanita memasuki dunia kerja sehingga 

perceraian dan pengasuhan anak tanpa menikah menjadi sesuatu 

yang semakin permisif.
248

 

4) Keluarga multigenerasi (multigeneration families) bergantung 

pada dua atau lebih generasi untuk merawat anak, pada tahun 

1990-an ketika keluarga muda menghadapi kesulitan ekonomi 
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yang lebih besar karena pekerjaan tidak stabil, peningkatan 

biaya perumahan dan perawatan anak, berkurangnya pendapatan 

serta kondisi emosi yang semakin terbagi antara tuntutan 

pekerjaan dan keluarga.
249

 

D. Kerangka Pikir dan Desain Penelitian  

 Penelitian ini diawali dari banyaknya fenomena perceraian yang menimpa 

keluarga Muslim di Kota Palangka Raya. Akibat perceraian tersebut 

menjadikan keluarga tidak lagi normal dan menghasilkan banyak single 

parent terutama single mother. Status baru tersebut menjadi permasalahan 

bagi keluarga single mother karena dihadapkan pada beban pengampuan dan 

kendala-kendala dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai orangtua 

tunggal yang memerlukan solusi hukum. Adapun desain penelitian merupakan 

gambaran proses penelitian secara keseluruhan sehingga diperoleh gambaran 

jelas dan lengkap terhadap hasil penelitian yang peneliti sajikan dalam bentuk 

bagan berikut ini:  
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Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 25-26.  
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Bagan 1. Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana latar 

terjadinya beban 

pengampuan 

keluarga Muslim 

single mother di 

Kota Palangka 

Raya? 

 

Bagaimana beban 

pengampuan dan 

kendala keluarga 

Muslim single 

mother di Kota 

Palangka Raya 

dalam memenuhi 

tanggung 

jawabnya?  

 

Bagaimana solusi 

hukum terhadap 

keluarga Muslim 

single mother Kota 

Palangka Raya agar 

dapat memenuhi 

tanggung 

jawabnya? 

HASIL PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN 

Kerangka Teori 

Teori Kewajiban, Teori Hak, 

Teori Struktural-Fungsional, 

Teori Sistem, Teori-teori 

Feminisme, dan Teori Keadilan 

 

Kerangka Konsep 

Konsep Beban Pengampuan, 

Konsep Single Mother, Konsep 

Tanggung Jawab, dan Konsep 

Keluarga 

RUMUSAN MASALAH 

HASIL PENELITIAN 

Beban Pengampuan Single Mother 

Terhadap Pemenuhan Tanggung Jawab 

Keluarga Muslim di Kota Palangka Raya 
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E. Pertanyaan Penelitian 

 Pertanyaan penelitian merupakan pertanyaan yang akan diajukan kepada 

informan untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti. Terdapat dua 

informan yaitu informan pelaku (single mother) dan informan pengamat (anak 

dari single mother). Agar mendapatkan gambaran yang jelas terhadap 

pertanyaan penelitian tersebut maka peneliti sajikan dalam bentuk tabel 

berikut ini: 

Tabel 2. Pertanyaan-pertanyaan Penelitian 

No. Pertanyaan Penelitian Informan 

1. Latar Belakang 

Bagaimana terjadinya beban pengampuan terhadap 

keluarga ibu atau bagaimana latar belakang ibu dapat 

bercerai dengan suami? 

Informan 

Pelaku 

(single 

mother) 

2. Beban dan kendala keluarga Muslim single mother 

a. Apakah ibu mengetahui apa saja beban pengampuan 

sebagai orangtua dalam memenuhi tanggung jawab 

terhadap anak menurut Islam? 

b. Apakah mantan suami tetap menjalankan tanggung 

jawabnya sebagai ayah misalnya memberikan 

nafkah, mendidik dan lainnya kepada anak pasca 

perceraian? 

c. Apa saja yang menjadi beban single mother pasca 

perceraian? 

d. Bagaimana sikap single mother dalam menghadapi 

beban yang dihadapi? 

e. Apa saja yang menjadi kendala single mother pasca 

perceraian? 

f. Bagaimana sikap dan upaya single mother dalam 

mengatasi kendala yang dihadapi? 

Informan 

Pelaku 

(single 

mother) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

        Adapun waktu yang digunakan dalam melaksanakan penelitian tentang 

beban pengampuan single mother terhadap pemenuhan tanggung jawab 

keluarga Muslim ini selama ± 2 (dua) bulan, dan adapun tempat penelitian 

akan dilaksanakan di wilayah Kota Palangka Raya, yang merupakan salah satu 

kota dengan angka perceraian tinggi di Kalimantan Tengah. 

B. Latar Penelitian  

 Kondisi alamiah yang diteliti yakni keluarga Muslim single parent yang 

ada di Kota Palangka Raya, yang memiliki anggota keluarga (salah satu 

orangtua: ibu) dan anak-anak, maka keluarga merekalah yang akan menjadi 

latar penelitian. Hal ini merupakan natural setting atau kondisi alamiah yang 

memang terjadi di lapangan. Peneliti tidak berusaha memanipulasi atau 

bahkan mensimulasi suasana penelitian. Hal yang dikaji adalah situasi nyata 

sebagaimana terjadi secara wajar. Peneliti pada posisi tidak mengontrol dan 

mengusik dan bersikap terbuka terhadap apa saja yang muncul, serta tidak ada 

kendala-kendala yang telah ditentukan dari awal terhadap hasil yang 

diharapkan.
250
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C. Metode dan Pendekatan Penelitian 

       Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang 

bertujuan mendeskripsikan latar terjadinya beban pengampuan single mother 

terhadap pemenuhan tanggung jawabnya, mengetahui beban dan kendala yang 

dihadapi keluarga Muslim single mother dalam memenuhi tanggung jawab 

tersebut. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis untuk berusaha 

memahami arti peristiwa (yakni banyaknya perceraian yang mengakibatkan 

banyaknya orangtua tunggal atau single parent), dan kaitannya terhadap 

orang-orang yang biasa dalam situasi-situasi tertentu. Hal utama dalam 

penelitian kualitatif adalah berorientasi pada proses bukan pada hasil, karena 

hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti jauh lebih jelas apabila diamati 

dalam proses.
251

  

 Kajian terhadap situasi yang bersifat alami juga diperlukan untuk 

mengetahui situasi sebenarnya yang telah terjadi di lapangan. Situasi yang 

dimaksudkan adalah fakta-fakta yang ditemukan berupa penjelasan dan 

ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab 

keluarga Muslim single mother yang ada di Kota Palangka Raya. 

 Pendekatan lain yang digunakan adalah kaidah-kaidah baik dari kaidah 

syar‟iyyah atau fiqih dan juga ushul. Kaidah syar‟iyyah yang biasa juga 

disebut dengan kaidah fiqhiyah menurut Imam Tajjudin as-Subki adalah suatu 

perkara menyeluruh yang bersesuaian dengan bagian yang banyak dan 

daripadanya diketahui hukum-hukum bagian tersebut. Menurut Ahmad 
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Muhammad asy-Syafi‟i yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan asas 

hukum yang dibangun oleh Syari‟ (Allah SWT sang pembuat hukum) serta 

tujuan-tujuan yang dimaksud dalam pensyariatannya.
252

 Menurut Ali Ahmad 

al-Nadawi kaidah fiqih adalah patokan hukum dalam aturan yang bersifat pada 

umumnya, dari aturan tersebut dapat diketahui hukum-hukum sesuatu yang 

berada di bawah cakupannya.
253

  

 Kaidah ushuliyah menurut Hasbi ash-Shiddiqi dalam bukunya Filsafat 

Hukum Islam bahwa kaidah ushuliyah adalah suatu hukum menyeluruh yang 

dapat dijadikan standar hukum bagi bagian yang diambil dari dasar yakni 

Alquran dan Sunah.
254

 Islam mengajarkan untuk menjadikan hukum Allah 

(syariat Islam) sebagai standar perbuatan (miqyās al-„amal). Maka para ulama 

merumuskan kaidah syar‟iyyah yang berdasarkan nash-nash Alquran dan 

Sunah untuk dijadikan sebagai pedoman seorang Muslim. Berikut kaidah yang 

pertama, yaitu: 

َعاِل الت ََّقيُُّد ِِبُْكِم اهللِ  اأَلْصلُ   ِف اأْلَف ْ
“Hukum asal perbuatan manusia adalah terikat dengan hukum Allah.”

255
 

 Seorang Muslim wajib mengetahui pandangan Islam atas suatu perbuatan 

sebelum melakukannya yakni, mengetahui hukumnya berupa wajib, sunah, 

mubah, makruh atau haram agar dapat berbuat sesuai dengan Islam.
256
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 Kaidah kedua yang bersumber dari perkataan Imam Syafi‟i, bahwa 

“kedudukan imam (pemimpin) terhadap rakyatnya sama halnya dengan 

kedudukan wali terhadap anak yatim”.
257

 Ungkapan tersebut berasal dari 

perkataan Umar bin Khattab yang berbunyi “sungguh aku menempatkan 

diriku terhadap harta Allah SWT seperti kedudukan wali terhadap anak 

yatim”.  

َمِام َعَلى الرَّاِعيَِّة َمنُ ْوٌط بِاْلَمْصَلَحةِ   َتَصرُُّف اأْلِ
 

  “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan 

kemaslahatannya”.
258

 

 Maksud dari kaidah di atas adalah menyangkut kebijakan pemimpin yang 

harus bertujuan memberi kemaslahatan manusia. Ar-Rā‟iy (seorang pengatur 

dan pemelihara) adalah seorang penjaga yang dipercaya dan diberikan 

tanggung jawab atas kebaikan apa saja yang ia kelola dan apa saja yang 

berada di bawah kekuasaannya.
259

 Pengertian lainnya bahwa pemeliharaan 

urusan umat menjadi kewajiban kepala Negara dan bahwa seorang pengatur 

dan pemelihara tidak dituntut dengan sendirinya, akan tetapi pemimpin 

diangkat untuk menjaga apa-apa yang dipercayakan pemeliharaannya 

kepadanya.
260
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 Adapun kaidah lain yang digunakan berdasarkan pendapat As-Suyuthi 

sebagai berikut: 

 اَلضََّررُ  يُ زَالُ 
“Kemadaratan itu harus dihilangkan”.

261
 

 اَلضََّررُ  ََل  يُ زَالُ  بِالضََّررِ 
“Kemadaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemadaratan yang 

lain”.
262

 

َوى ِمَن الرَّْفعِ   اَلدَّ ْفُع اَق ْ
“Menolak gugatan itu lebih kuat daripada menghilangkannya”.

263
 

 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data  

 Data yang ingin diperoleh adalah berupa pengetahuan mengenai latar 

beban pengampuan keluarga Muslim single mother di Kota Palangka 

Raya, bagaimana beban dan kendala single mother di Kota Palangka 

Raya pada saat memenuhi tanggung jawabnya terhadap keluarga. 

2. Sumber Data  

 Data diperoleh dari hasil wawancara tidak berstruktur dan tatap 

muka, serta hasil observasi partisipasi terhadap objek penelitian. Adapun 

teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling, dalam 

teknik ini dilakukan pemilihan terhadap subjek yang ada pada posisi 
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terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan, artinya sesuai 

dengan ciri-ciri yang diharapkan peneliti.
264

 Teknik purposive yaitu 

teknik mendapat sampel dengan memilih informan kunci yang dianggap 

mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat 

dipercaya untuk menjadi sumber data, serta lebih tepatnya ini dilakukan 

secara sengaja.
265

  

 Adapun untuk mendapatkan informan yang sesuai dengan peneliti 

harapkan, maka berikut ini adalah karakteristik informan yang dipilih 

untuk dilakukan penelitian. 

a. Single mother dalam rentang waktu ≥ 2 tahun, 

b. Ibu yang memiliki anak (usia ≥ 21 tahun menikah/belum menikah), 

c. Menjadi orangtua tunggal karena perceraian, 

d. Memiliki cukup waktu, bersifat terbuka. 

 Sumber data yang diperoleh peneliti dengan pembagian sumber data 

primer dan sekunder. Berikut penjelesannya: 

a. Sumber Data Primer 

       Data primer diperoleh dari berkas perkara perceraian tahun 2016 

yang telah diputuskan pada Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. 

Berdasarkan berkas tersebut dapat diketahui informan yang layak 

sesuai harapan peneliti. Terhadap informan dilakukan wawancara 

dan obervasi untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana single 
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mother dalam menjalankan kesehariannya (tanggung jawabnya), 

sehingga dapat diperoleh data mengenai beban pengampuan sebagai 

single mother.  

b. Sumber Data Sekunder 

      Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan 

kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum 

penelitian dilakukan.
266

 Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 

dari hasil wawancara mendalam dengan para informan penunjang, 

yakni diperoleh dari anak single mother yang diteliti (salah satunya 

saja), serta orang yang mengetahui bagaimana keluarga single 

mother tersebut menjalankan kehidupannya, seperti saudara 

kandung, kerabat, atau RT setempat.  Sehingga dapat diperoleh 

informasi yang utuh dalam memahami sejauh apa beban 

pengampuan keluarga Muslim single parent dalam menjalankan 

tanggung jawabnya. 

E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

      Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data sebagai 

berikut: 

1. Observasi Partisipasi 

 Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia 

dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya 

selain indera lainnya. Selama melakukan pengamatan, peneliti 
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menggunakan semua inderanya karena selalu mengaitkan dari yang 

dilihat, didengar, dirasakan, dan lain sebagainya.
267

 Peneliti 

mengobservasi aktivitas keluarga single mother dalam kesehariannya dan 

selama aktivitas observasi peneliti melakukan pencatatan lapangan. 

2. Catatan Lapangan  

 Menurut Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip oleh Moelong, 

mengatakan bahwa catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa 

yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan 

data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Catatan tersebut 

bermanfaat hanya sebagai alat perantara antara yang dilihat, didengar, 

dirasakan, dan lainnya dengan catatan sebenarnya dalam bentuk catatan 

lapangan. Catatan tersebut dirubah, disusun kembali ke dalam catatan 

yang lengkap kemudian dinamakan catatan lapangan setelah peneliti tiba 

di rumah.
268

  

 Cara melakukan pencatatan lapangan menurut Afrizal terbagi dua, 

yakni merekam dan mencatat.
269

 Aktivitas merekam digunakan saat 

melakukan wawancara, dan mencatat akan digunakan sesuai dengan 

keperluan saat melakukan wawancara ataupun pada saat mengamati 

aktivitas informan. Kemudian peneliti mencatat ulang dengan lengkap 

sehingga diperoleh catatan lapangan yang siap ditampilkan sebagai data. 
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3. Wawancara Tidak Terstruktur dan Mendalam (In-Depth Interview)  

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, wawancara 

tidak tersturktur yakni pewawancara tidak memiliki setiing wawancara 

dengan pertanyaan yang direncanakan yang akan ditanyakan pada 

informan, pewawancara secara khas hanya mempunyai satu topik dan 

disampaikan atau ditanyakan dengan pertanyaan bervariasi dari 

wawancara ke wawancara.
270

 Wawancara ini juga digunakan untuk 

menemukan informasi yang bukan baku atau tunggal, jenis wawancara ini 

lebih bebas dengan informan yang terdiri atas mereka yang terpilih karena 

sifat-sifatnya yang khas.
271

  

 Adapun wawancara mendalam secara umum adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

dan bertatap muka antara pewawancara (interviewer) dengan informan 

atau terwawancara (interviewe) dengan atau tanpa pedoman wawancara.
272

 

 Persiapan wawancara tidak terstruktur ini peneliti lakukan dengan 

beberapa tahap, yaitu: 

a. Menetapkan siapa sebagai informan pelaku dan informan pengamat. 

Informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan 

tentang dirinya, perbuatannya, pikirannya, interpretasinya (makna) 

atau tentang pengetahuannya. Sedangkan informan pengamat adalah 

informan yang memberikan informasi tentang orang lain, suatu 
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kejadian, suatu hal kepada peneliti.
273

 Adapun informan pelaku yakni 

single mother yang ada di Palangka Raya, dan informan pengamatnya 

adalah anak dan kerabat (atau tetangga) dari single mother yang 

diteliti, dan memiliki kesediaan untuk diteliti atau berkerja sama 

dalam kegiatan penelitian ini, 

b. Menentukan cara yang tepat untuk mengadakan kontak dengan 

informan, 

c. Mengadakan persiapan yang matang untuk pelaksanaan wawancara, 

baik dari segi topik yang ditanyakan, alat wawancara berupa alat 

perekam, waktu wawancara, dan hal penunjang lainnya.
274

 

 Gambaran data yang ingin diperoleh dari wawancara dalam penelitian 

ini adalah pengetahuan tentang latar munculnya beban pengampuan 

keluarga Muslim single mother, data lainnya adalah pengetahuan tentang 

beban dan kendala-kendala yang dihadapi keluarga Muslim single mother 

dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak.  

4. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan 

penyimpanan informasi di bidang pengetahuan,
275

 dan metode ini penting 

dan mudah dalam penggunaannya, sebab jika terdapat kekeliruan maka 

sumber datanya masih tetap dan tidak berubah.
276

 Berdasarkan teknik 

dokumentasi ini peneliti ingin memperoleh data berupa foto-foto aktivitas 
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keluarga Muslim single mother dalam menjalankan aktivitasnya (beberapa 

bagian aktivitas sehari-hari yang akan didokumentasikan). Misalnya, 

aktivitas saat single mother bekerja, mendidik anak-anaknya, dan lain 

sebagainya. 

F. Teknik Analisis Data 

      Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

bersama data, mengorganisasikan data, memilih data dan menjadi satuan yang 

dapat dikelola.
277

 Adapun analisis data kualitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini seperti yang disebutkan oleh Milles dan Huberman dan dikutip 

oleh Ulber Silalahi terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi dimana sebelumnya telah dilakukan pengumpulan data, 

berikut skema dan penjelasannya: 

 

Skema 1. Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles dan Huberman
278
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1. Data Collection (pengumpulan data), adalah mengumpulkan data dari 

berbagai sumber mengenai beban pengampuan single mother terhadap 

pemenuhan tanggung jawab keluarga Muslim di Kota Palangka Raya, 

kemudian dapat diolah menjadi bahan penelitian. 

2. Data Reduction (pengurangan data), adalah data yang diperoleh dari 

penelitian tentang beban pengampuan single mother terhadap pemenuhan 

tanggung jawab keluarga Muslim di Kota Palangka Raya, setelah 

didapatkan seluruh data sesuai keadaan sebenarnya, serta memilih data 

yang relevan dan tidak relevan untuk kemudian dimasukkan dalam 

pembahasan. 

3. Data Display (penyajian data), adalah perolehan data dari penelitian 

tentang beban pengampuan single mother terhadap pemenuhan tanggung 

jawab keluarga Muslim di Kota Palangka Raya, akan disajikan secara 

ilmiah tanpa ada penambahan dan pengurangan sedikitpun dari peneliti. 

4. Data Verifikation (verifikasi dan penarikan kesimpulan) adalah aktivitas 

yang memperhatikan kembali pada data reduction (pengurangan data), 

dan data display (penyajian data) sehingga kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian ini tidak mengalami kekeliruan dari data yang telah dianalisis.
279

 

 Adapun analisis data lainnya yang peneliti gunakan dalam membahas 

masalah beban pengampuan keluarga Muslim single mother, maka peneliti 

melihat dari sudut pandang hukum Islam dalam mengatasi masalah tersebut. 
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G. Pengabsahan Data 

      Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Sesuatu di luar data tersebut untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
280

 Adapun dua 

teknik triangulasi yang peneliti gunakan, adalah triangulasi teknik dan 

triangulasi sumber. Adapun penjelasan beserta skemanya, sebagai berikut: 

1. Triangulasi teknik merupakan teknik pengumpulan data dan peneliti 

mengumpulkannya dengan teknik yang beragam untuk mendapatkan data 

yang sama. 

 

 

 

Skema 2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data 

2. Triangulasi sumber yakni teknik pengumpulan data dan peneliti 

menggunakan teknik yang sama untuk mendapatkan data dari sumber 

yang berbeda.
281

 

 

   

  

 

Skema 3. Triangulasi Sumber Pengumpulan Data 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Geografis 

       Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Palangka Raya dengan spesifik 

wilayahnya pada Kelurahan Bukit Tunggal di Kecamatan Jekan Raya, 

Kelurahan Kelampangan di Kecamatan Sabangau, dan Kelurahan Langkai 

di Kecamatan Pahandut Seberang. Sedangkan Kota Palangka Raya 

merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah. 

 

Gambar 1. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah
282
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 Kota Palangka Raya merupakan kota yang terdiri dari perkotaan, 

pedesaan dan hutan, dan luas Kota Palangka Raya 2.853,52 Km
2
 dan 

berada pada urutan ke-3 (tiga) terluas di Indonesia. Secara geografis Kota 

Palangka Raya terletak pada 113˚30`-114˚07` Bujur Timur dan 1˚35`-

2˚24` Lintang Selatan. Kota Palangka Raya memiliki batas-batas, yaitu 

bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, bagian timur dan 

selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, dan bagian sebelah 

barat. berbatasan dengan Kabupaten Katingan.  Wilayah Kota Palangka 

Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan dengan 30 kelurahan. Luas masing- 

masing kecamatan berbeda-beda, yaitu Kecamatan Pahandut dengan luas 

117,25 Km
2
, Kecamatan Sabangau dengan luas 583,50 Km

2
, Kecamatan 

Jekan Raya dengan luas 352,62 Km
2
, Kecamatan Bukit Batu dengan luas 

572,00 Km
2
 dan Kecamatan Rakumpit dengan luas 1.053,14 Km

2.283 

Berdasarkan data tersebut maka kecamatan terluas adalah Kecamatan 

Rakumpit dan kecamatan tersempit adalah Kecamatan Pahandut.  
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Gambar 2. Peta Administrasi Kota Palangka Raya
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 Kecamatan Jekan Raya secara geografis memiliki batas-batas, yaitu 

bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, bagian selatan 

berbatasan dengan Kecamatan Sabangau, bagian barat berbatasan dengan 

Kabupaten Katingan, dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten 

Pulang Pisau dan Kecamatan Pahandut. Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 

4 (empat) kelurahan yaitu, Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, 

Kelurahan Bukit Tunggal, dan Kelurahan Petuk Ketimpun. Berdasarkan 

data tersebut maka Kelurahan Bukit Tunggal merupakan kelurahan terluas 

sedangkan Kelurahan Palangka merupakan kelurahan tersempit.
285

  

 

Gambar 3. Peta Administrasi Kecamatan Jekan Raya 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

                                                           
285

Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya dalam Angka 2017, 

Katalog 1102001.6271012, Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2017, h. 4.   

Sumber: BPS Kota Palangka Raya 

 



121 

 

 

Gambar 4. Wilayah Terluas Menurut Kelurahan                                       

di Kecamatan Jekan Raya (Km
2
) Tahun 2016 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Kecamatan Sabangau secara geografis memiliki batas-batas, yaitu 

bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan 

Pahandut, dan Kabupaten Pulang Pisau, bagian selatan berbatasan dengan 

Kecamatan Sabangau, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten 

Katingan, dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau 

dan Kecamatan Pahandut. Kecamatan Sabangau terdiri dari 6 (enam) 

kelurahan yaitu, Kelurahan Kereng Bengkirei, Kelurahan Sabaru, 

Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Bereng 

Bengkel, dan Kelurahan Danau Tundai.
286
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Gambar 5. Peta Administrasi Kecamatan Sabangau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Wilayah Terluas Menurut Kelurahan                                       

di Kecamatan Sabangau (Km
2
) Tahun 2016 

 

 

Sumber: Gambar dari BPS Kota Palangka Raya 2017,  

Data dari Kantor Walikota Palangka Raya 

 

Sumber: BPS Kota Palangka Raya 
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  Kecamatan Pahandut secara geografis memiliki batas-batas, yaitu 

bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, bagian selatan 

berbatasan dengan Kecamatan Sebangau, bagian barat berbatasan dengan 

Kecamatan Jekan Raya, dan bagian timur berbatasan dengan Kecamatan 

Sabangau. Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu 

Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan 

Tumbang Rungan Tanjung Pinang, dan Kelurahan Pahandut Seberang.
287

 

 

Gambar 7. Peta Administrasi Kecamatan Pahandut 
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Gambar 8. Wilayah Terluas Menurut Kelurahan                                       

di Kecamatan Pahandut (Km
2
) Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Demografi 

a) Jumlah Penduduk 

 Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Palangka 

Raya tahun 2017 diketahui bahwa jumlah penduduk di Kota Palangka 

Raya tahun 2016 sebanyak 267.757 jiwa, terdiri dari 137.057 laki-laki 

dan 130.700 perempuan.
288

 Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan 

terpadat dengan 349 orang/ Km
2
. Jumlah penduduk di Kecamatan 

Jekan Raya tahun 2016 sebanyak 139.132 jiwa, terdiri dari 71.131 

laki-laki dan 68.181 perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di 

Kelurahan Palangka dan penduduk yang paling sedikit terdapat di 

Kelurahan Petuk Ketimpun.
289
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Gambar 9. Piramida Penduduk  

Kota Palangka Raya Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 10. Piramida Penduduk Kecamatan Jekan Raya  

Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Kota Palangka Raya 2017 

Sumber: Gambar dari BPS Kota Palangka Raya 2017,  

Data dari Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. 
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 Jumlah penduduk di Kecamatan Sebangau tahun 2016 sebanyak 

17.398 jiwa, terdiri dari 9.026 laki-laki dan 8.372 perempuan. 

Penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Kereng Bengkirei dan yang 

paling sedikit terdapat di Kelurahan Danau Tundai.
290

 

 Jumlah penduduk di Kecamatan Pahandut tahun 2016 sebanyak 

93.894 jiwa, terdiri dari 47.947 laki-laki dan 45.947 perempuan. 

Penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Langkai dan penduduk 

paling sedikit terdapat di Kelurahan Tumbang Rungan.
291

 

 

Gambar 11. Piramida Penduduk Kecamatan Sabangau  

Tahun 2016 
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Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, Kecamatan Sabangau…, h. 26. 
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Gambar 12. Piramida Penduduk Kecamatan Pahandut 

Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Jumlah Rumah Tangga dan Angkatan Kerja 

 Berdasarkan data proyeksi penduduk kabupaten/kota Provinsi 

Kalimantan Tengah diperoleh data rumah tangga di Kota Palangka 

Raya tahun 2016 berjumlah 70.548 rumah tangga, tiap rumah tangga 

mempunyai rata-rata anggotanya sekitar 3-4 orang.
292

 Berdasarkan 

data proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 diperoleh data rumah 

tangga di Kecamatan Jekan Raya tahun 2016 berjumlah 37.713 rumah 

tangga,  tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga 

4 (empat) orang.
293

 Data rumah tangga di Kecamatan Sabangau tahun 
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2016 berjumlah 4.308 rumah tangga, tiap rumah tangga mempunyai 

rata-rata anggota rumah tangga 4 (empat) orang.
294

 Data rumah tangga 

di Kecamatan Pahandut tahun 2016 berjumlah 24.067 rumah tangga, 

tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga 4 

(empat) orang.
295

 

 Berdasarkan survei angkatan kerja nasional pada bulan Agustus 

tahun 2015 di Kota Palangka Raya diperoleh data jumlah penduduk 

berumur 15 tahun ke atas sebagai angkatan kerja mencakup penduduk 

yang bekerja dan pengangguran terbuka. Jumlah penduduk yang 

bekerja 119.589 jiwa, terdiri dari 72.622 laki-laki dan 49.967 

perempuan. Jumlah pengangguran terbuka 8.043 jiwa, terdiri dari 

5.459 laki-laki dan 2.584 perempuan. Data penduduk bukan angkatan 

kerja mencakup penduduk bersekolah, mengurus rumah tangga dan 

lainnya. Jumlah penduduk yang bersekolah 29.519 jiwa, terdiri dari 

15.010 laki-laki dan 14.509 perempuan. Jumlah penduduk yang 

mengurus rumah tangga 34.770 jiwa, terdiri dari 5.166 laki-laki dan 

29.604 perempuan. Jumlah penduduk kategori lainnya berjumlah 2.291 

jiwa, terdiri dari 1.132 laki-laki dan 1.159 perempuan.
296

 

 Berdasarkan survei angkatan kerja nasional pada bulan Agustus 

tahun 2015 di Kota Palangka Raya diperoleh data penduduk berumur 

15 tahun ke atas yang memiliki lapangan pekerjaan utama berjumlah 
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119.589 jiwa. Lapangan pekerjaan utama tersebut mencakup 9 

(sembilan) jenis pekerjaan, yaitu: pertanian, kehutanan, perburuan, dan 

perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, 

gas, dan air; bangunan; perdaganan besar, eceran, rumah makan, dan 

hotel; angkutan, pergudangan dan komunikasi; keuangan, asuransi, 

usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan; dan jasa 

kemasyarakatan, sosial, dan perorangan.
297

 

B. Paparan Temuan Penelitian 

1. Demografi Informan Utama dan Pelengkap  

      Penelitian dilakukan terhadap single mother Kota Palangka Raya 

dengan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. 

Total penerimaan perkara di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya pada 

tahun 2016 adalah 421 kasus dengan proporsi cerai gugat berjumlah 319 

kasus dan cerai talak berjumlah 102 kasus. Berdasarkan penyeleksian dari 

sekian kasus dan disesuaikan dengan kriteria informan yang peneliti 

tentukan, maka akhirnya diperoleh 12 informan single mother. Namun, 

setelah peneliti mengobservasi 12 informan dengan waktu terpisah terjadi 

penyeleksian kembali disebabkan diperoleh data-data baru.
298

 

      Informan berkurang sehingga menjadi 5, dan 6 lainnya dibatalkan 

sebagai informan karena beberapa alasan: 1 informan diketahui tidak jadi 

bercerai karena gugatan dicabut di pertengahan sidang perceraian gugat, 1 

informan telah menikah, 1 informan gugatannya tidak diterima Pengadilan 

Agama, 3 informan tidak dapat ditemui. Alasan dibatalkannya 3 informan 
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di awal karena tidak masuk dalam kriteria informan yang peneliti 

tentukan, sedangkan 3 informan lainnya disebabkan perkara teknis.
299

 

 Berdasarkan hal di atas, maka akhirnya peneliti memfokuskan pada 5 

informan saja. Adapun sebaran wilayah tinggal dari 5 informan tersebut 

yaitu di Kecamatan Jekan Raya tepatnya di Kelurahan Bukit Tunggal (2 

informan), Kecamatan Sabangau tepatnya di Kelurahan Kalampangan (2 

informan), Kecamatan Pahandut tepatnya di Kelurahan Pahandut (1 

informan).  

      Adapun data demografi single mother yang berpartisipasi dalam 

wawancara peneliti rangkum dalam tabel 3 di bawah ini. Adapun seluruh 

nama informan peneliti berikan kode dengan data lainnya asli. 

 

Tabel 3. Demografi Umum Informan Utama (Single Mother)  

No. Nama Usia Pendidikan Pekerjaan 
Jumlah 

Anak 

Lama 

Perkawinan 

1. Ag 55 Tidak Sekolah Petani 2 27 tahun  

2. Bl 47 Tidak Sekolah 
Pedagang     

Kios Kecil 
5 32 Tahun 

3. Cn 52 Tamat S3 PNS 5 29 Tahun 

4. Dn 43 Tamat SMA 
Pedagang    

Kios Kecil 
3 21 Tahun 

5. El 43 Tamat SMP Warung Makan 4 28 Tahun 

  

 Berdasarkan tabel demografi di atas, diketahui bahwa beragamnya 

usia single mother saat terjadinya perceraian yakni dari yang lebih muda 

berusia 43 tahun dan yang lebih tua berusia 55 tahun. Serta lamanya 

perkawinan menunjukkan bahwa kondisi keluarga tersebut pernah bersatu 

dengan kurun waktu puluhan tahun. Pendidikan yang dimiliki single 

mother ini pun beragam, dari tidak sekolah hingga lulus S3. Pekerjaan 
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yang menjadi pilihan single mother ini juga menunjukkan keragaman, dari 

pedagang kecil-kecilan, berladang, dan PNS dengan jabatan yang tinggi 

dibidangnya.  

 Penulis menilai bahwa perceraian yang menimpa keluarga Muslim 

hari ini tidak dipengaruhi tingkat pendidikan seseorang ataupun jenis 

pekerjaan yang dimiliki, karena berdasarkan data di atas rupanya 

perceraian dapat menimpa siapa saja dengan tingkat pendidikan beragam, 

dan terjadi di usia perkawinan yang cukup berumur yaitu di atas 20 tahun 

perkawinan. 

Tabel 4. Demografi Umum Informan Pelengkap                                    

(Anak Kandung dari Single Mother) 

 

No. Nama Ibu Nama Anak Usia L/P Pendidikan Pekerjaan 

1. Ag As 21 L Tamat SMP Penjual Sayur 

2. Bl Bn 24 L Tamat S1 Swasta 

3. Cn Cr 23 L Menempuh S1 Mahasiswa 

4. Dn Dt 21 P Tamat SMA IRT 

5. El Ek 26 P Tamat S1 Kepsek TK 

 

      Berdasarkan tabel demografi di atas, diketahui bahwa hampir samanya 

usia anak dari single mother yang menyaksikan kedua orangtuanya 

berpisah. Usia 20 tahun ke atas termasuk usia yang masih hangat-

hangatnya mengenal kehidupan. Akan tetapi, sangat disayangkan di usia 

tersebut mereka harus menyaksikan keluarga mereka tertimpa masalah, 

serta berada pada posisi yang turut memikirkan bagaimana kelanjutan 

kehidupan keluarga mereka. Hal tersebut terlihat dari jenis pekerjaan yang 

mereka ambil dan jenis pendidikan mereka. Pendidikan menunjukkan 

tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas 
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(SMA) dan berakhir dengan Ibu Rumah Tangga (IRT) dan penjual sayur, 

dan yang menempuh S1 bahkan telah lulus dapat mengambil langkah lebih 

baik karena keilmuan yang dimiliki. Data demografi di atas hanyalah 

menggambarkan 1 dari sekian anak yang dimiliki single mother tersebut, 

tentu tidak saja mereka yang merasakan apa yang menimpa keluarga 

mereka, tapi seluruh anak pun merasakan dampaknya, apakah baik 

ataukah buruk.  

2. Kondisi Informan Pasca Perceraian 

 Berikut ini peneliti memberikan gambaran secara umum kondisi 

keluarga single mother pasca perceraian dengan tempat tinggal mereka 

dan apa yang mereka kerjakan setelah keluarga mereka tidak lagi lengkap 

seperti sebelumnya. Berawal dari keluarga Ibu Ag tinggal di Kecamatan 

Sabangau, Kelurahan Kelampangan dengan pekerjaan sebagai petani dan 

pekerjaan sampingan sebagai tukang pijat. Pekerjaan ini sudah dilakukan 

Ibu Ag sebelum menikah dan tetap dijalankan hingga sekarang. Ibu Ag 

memiliki 5 anak, 3 anak pertama merupakan hasil perkawinan pertama 

(setelah meninggal kemudian menikah kembali dan hasil perkawinan 

kedua Ibu Ag memiliki 2 orang anak), dari total 5 anak yang telah 

menikah 4 orang dan belum menikah 1 orang. Akan tetapi, dari 4 yang 

telah menikah 1 yang telah bercerai (anak dari suami pertama) dan 

sekarang tinggal bersama dengan Ibu Ag dikontrakan, sehingga total 

penghuni kontrakan yang berukuran 3 x 4,5 meter tersebut adalah 4 orang 

yaitu, Ibu Ag, 2 anak laki-laki (1 dari suami pertama, yang ke 2 dari suami 

kedua) serta 1 cucu (anak dari anak laki-laki Ibu Ag yang telah bercerai 

dan anak dari suami pertama). 
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 Kondisi kontrakan memiliki masing-masing satu ruang tamu, kamar, 

area dapur, dan kamar mandi di dalam rumah. Memiliki alat transportasi 

motor dan hanya bisa digunakan oleh anak Ibu Ag karena ibu tidak bisa 

mengendarai motor. Ibu Ag memiliki 2 area tanah pertanian, 1 milik 

pribadi dan sisanya digarap bersama kakak kandung beliau. Semua hasil 

pertanian itulah yang digunakan Ibu Ag untuk keperluan kehidupan sehari-

hari baik pada saat masa pernikahan dan pasca perceraian. 

 Dua anak laki-laki Ibu Ag turut membantu dalam penjualan hasil 

tanam atau membantu dalam menanam (namun hal ini jarang). Lahan 

pertanian yang ditanamani sayur sawi, bayam, beberapa buah naga, 

kangkung, singkong (dengan tanaman yang berbeda-beda tiap musim 

tanam) ini digarap sendiri oleh Ibu Ag kecuali lahan yang digarap bersama 

dengan kakak kandung.  

 Pembagian tugas terjadi di antara Ibu Ag dan dua anak beliau, anak 

bungsunya bertugas setiap malam sekitar pukul 10 pergi ke pasar besar di 

Kota Palangka Raya menjualkan sayur panen bersama temannya 

menggunakan mobil pikap dan pulang ke rumah sekitar pukul 6 pagi. 

Sedangkan anak pertama (status duda) terkadang membantu Ibu Ag dalam 

hal teknis, seperti mengangkat hasil panen kemudian membuatnya dalam 

karung, mengantarkan dari lahan pertanian ke kontrakan, membeli bibit, 

dan lain sebagainya disamping memiliki pekerjaan lainnya. 

 Aktivitas Ibu Ag sejak pagi adalah masak, membersihkan rumah, 

mencuci, menyiapkan keperluan cucu sebelum pergi ke sekolah (TK). 
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Setelah cucu berangkat ke sekolah di antar ayahnya dan Ibu Ag selesai 

sarapan, maka dilanjutkan pada pukul 7 pagi pergi ke lahan pertanian yang 

berjarak kurang lebih 600 meter dari kontrakan dan ditempuh dengan 

berjalan kaki. Ibu Ag berada di lahan pertanian seharian kecuali pada 

waktu-waktu shalat atau kondisi cuaca tidak memungkinkan ke ladang.
 300

 

 Keluarga Ibu Bl tinggal di Kecamatan Sabangau, Kelurahan 

Kelampangan dengan pekerjaan sebagai pedagang kecil-kecilan (warung 

di depan rumah). Pekerjaan ini dilakukannya setelah bercerai hingga 

sekarang. Ibu Bl memiliki 5 anak dengan 2 anak yang telah menikah dan 3 

anak yang belum menikah. 2 (dua) anak yang belum menikah tinggal 

bersama Ibu Bl dan masih sekolah di tingkat menengah pertama dan 

menengah atas. Anak ke-3 tinggal terpisah karena kuliah di kampus 

Universitas Palangka Raya (UPR) angkatan terakhir dan menunggu 

wisuda. 

 Ibu Bl tinggal di rumah kayu dengan ukuran kurang lebih 5 x 6 meter 

dan terdapat warung tepat di depan rumah (bagian depan rumah dan 

warung menyatu), terdapat tempat istirahat dan berkumpul dengan 

keluarga (tempat ini masih bagian warung), terdapat area tempat tidur, 

dapur dan kamar mandi. Letak rumah dan warung beliau tepat di pinggir 

Jalan Mahir Mahar yang biasa disinggahi truk-truk untuk sekedar 

beristirahat minum atau makan makanan ringan. Keluarga beliau tidak 

memiliki alat transportasi apapun kecuali sepeda dan itu digunakan anak-
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anaknya pergi ke sekolah yang letaknya dekat Kantor Kelurahan 

Kelampangan dan memerlukan waktu tempuh sekitar 15-20 menit dari 

rumah. Kehidupan Ibu Bl bergantung pada penghasilan dari warung dan 

itu tidak cukup memenuhi keperluan lainnya selain makan sehari-hari. 

Anak Ibu Bl yang ketiga terkadang membantu memenuhi keperluan ibu 

dan dua adiknya bila mendapatkan gaji hasil privat atau bekerja di warung 

makan (pekerjaan tidak menentu) dan hal ini telah dilakukannya sejak 

kuliah, namun pemberian dari anak ketiga ini tidaklah rutin setiap bulan.  

 Ibu Bl setiap hari melakukan pekerjaan ibu rumah tangga 

sebagaimana pada umumnya dan dilanjutkan menjaga warung dengan 

batas buka sejak pagi hingga jam 9 atau 10 malam. Pekerjaan rumah 

kadang-kadang dilakukan bersama anak-anak tanpa membebani mereka 

dengan jadwal dan lainnya karena menurut Ibu Bl mereka masih sekolah. 

Seandainya anaknya mengerjakan PR dan keperluan sekolah, maka Ibu Bl 

tidak menuntut mereka untuk membantu pekerjaan rumah, hanya saja 

anak-anaknya yang memiliki kesadaran turut membantu Ibu Bl tanpa 

harus diminta terlebih dahulu.
301

 

 Ibu Cn tinggal di Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Bukit Tunggal 

dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ibu Cn memiliki 5 

anak, 2 anak pertama sudah menikah dan 3 anak setelahnya masih 

menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan semua terpisah tempat 

tinggal dengan Ibu Cn. Beliau tinggal bersama beberapa anak (4) asuhan 
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dan menempati rumah dinas selama pasca bercerai, bahkan beberapa saat 

sebelum perceraian sudah terbiasa tinggal terpisah dari keluarga. 

Sedangkan anak-anak yang belum menikah tinggal di rumah pribadi 

mereka yang ada di luar kota (kota tempat mereka menempuh pendidikan). 

 Kondisi rumah dinas cukup memadai dengan alat transportasi mobil 

yang juga telah disediakan dinas tempat ibu bekerja. Aktivitas Ibu Cn 

setiap pagi sebagaimana ibu rumah tangga pada umumnya, walaupun 

dengan kondisi hidup bersama anak asuhan. Akan tetapi yang berbeda 

adalah waktu, tenaga, dan pikiran Ibu Cn lebih banyak dihabiskan untuk 

bekerja. Ibu Cn tinggal berjauhan dengan anak-anak tidak membuat 

komunikasi di antara mereka terputus, beliau selalu berusaha menjalin 

komunikasi kepada seluruh anak-anaknya baik yang sudah menikah 

ataupun yang belum, bahkan menjalin erat hubungan dengan menantu-

menantu beliau. Apabila pekerjaan dapat ditinggalkan atau sudah rindu 

terhadap anak-anak, maka Ibu Cn akan menyusul dan menemui mereka. 

Adapun dana untuk melanjutkan kehidupan diperoleh dari hasil pekerjaan 

beliau karena anak-anak berada dalam tanggungannya secara penuh.
302

 

 Keluarga Ibu Dn tinggal di Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Bukit 

Tunggal dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan membuka 

warung kecil-kecilan di depan rumah sebagai pekerjaan sampingan. Kerja 

sampingan itu telah dilakukan sebelum perceraian dan menjadi sumber 

penghasilan tambahan untuk keluarga. Ibu Dn memiliki 4 anak, 1 telah 
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menikah dan 3 belum menikah (1 karena janda). Ibu Dn tinggal bersama 

dengan anak-anak yang belum menikah dan juga cucu. Namun, setelah 

perceraian mantan suami telah tinggal kembali di rumah yang menjadi 

kediaman bersama sebelum bercerai dan itu telah berlangsung 2 minggu. 

 Ibu Dn tinggal di rumah yang dibeli oleh mantan suami dan sebagai 

rumah kediaman bersama selama pernikahan, luas rumah tersebut 5 x 9 

meter berbahan beton pada bagian warung hingga ruang keluarga dan 

berbahan kayu pada bagian dapur. Adapun warung kecil-kecilan di depan 

rumah kediaman mereka sepenuhnya didanai dari harta suami hasil dari 

bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kegiatan Ibu Dn sehari-hari 

sebagaimana ibu rumah tangga pada umumnya dengan ditambah menjaga 

warung sekaligus turut membantu anak beliau (janda) mengasuh anak 

(cucu Ibu Dn). Sumber penghidupan Ibu Dn pasca perceraian masih 

bergantung pada gaji suami. Gaji dipercayakan mantan suami untuk 

digunakan memenuhi keperluan rumah tangga dan tanpa harus meminta 

terlebih dahulu ke suami karena pengelolaan keuangan rumah tangga sejak 

pernikahan sepenuhnya dipercayakan pada Ibu Dn, bahkan mantan suami 

tidak memegang sedikit pun uang hasil kerjanya, mantan suami justru 

akan meminta kepada Ibu Dn apabila memerlukan uang dan hal ini tetap 

berlangsung walaupun telah bercerai.
303
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 Keluarga Ibu El tinggal di Kecamatan Pahandut, Kelurahan Langkai 

dan bekerja setiap harinya sebagai penjual makanan di depan rumah, 

rumah berbahan kayu yang bertingkat dan menyatu bersama kost-kost lain 

dibelakangnya membuat rumah Ibu El terlihat besar. Namun, bila diukur 

rumah Ibu El kurang lebih seluas 9 x 6 meter. Rumah yang memiliki 

beberapa ruang seperti ruang tamu, ruang keluarga, dapur dan kamar-

kamar yang berada baik di lantai bawah dan lantai atas.  

 Ibu El sebelum bercerai telah melakukan pekerjaan tersebut bersama 

suami, tapi peran suami dalam membantu sangatlah sedikit. Hasil dari 

penjualan makanan itulah yang menjadi sumber pemasukan keluarga Ibu 

El selama pernikahan dan pasca bercerai. Secara tidak langsung akibat 

perceraian tersebut, maka usaha mereka terbagi dua dan Ibu El tetap terus 

berjualan sedangkan suami beralih pada ke pekerjaan lainnya. Ibu El 

memiliki 4 orang anak, 2 sudah menikah dan 2 belum menikah. 2 anak 

tinggal bersama Ibu El dan satu diantaranya masih bersekolah di sekolah 

tingkat pertama dan lainnya berhenti kuliah setelah beberapa semester 

karena memilih ingin bekerja. Akan tetapi sampai sekarang belum 

mendapatkan pekerjaan yang diinginkan sehingga tidak ada bantuan dari 

manapun sebagai sumber pemasukan kecuali dari hasil penjualan 

makanan. 
304
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3. Latar Belakang Beban Pengampuan Keluarga Musllim Single Mother 

Berdasarkan Observasi Berkas Perkara Perceraian Tahun 2016 di 

Pengadilan Agama Palangka Raya. 

 Latar belakang beban pengampuan peneliti mulai dengan 

menunjukkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Palangka 

Raya yang telah menerima berkas perkara perceraian para single mother 

ini. Adapun latar belakang perceraian Ibu Ag dengan status cerai talak 

(dimana Ibu Ag sebagai Termohon dan suami sebagai Pemohon):  

a) Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan dan izin dari 

Pemohon dan Pemohon baru mengetahui saat orang yang 

memberikan hutang memberitahu Pemohon; 

b) Setiap Pemohon menasehati anak Pemohon dan Termohon, 

Termohon sering marah kepada Pemohon; 

c) Apabila terjadi pertengkaran, Termohon sering berkata-kata 

kasar kepada Pemohon dan sering meminta cerai serta pergi dari 

rumah; 

d) Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati 

Pemohon lagi selaku suami dan kepala rumah tangga bersama 

karena apabila dinasehati Pemohon, Termohon marah dan tetap 

tidak berubah. 

e) Pisah rumah dengan Termohon meninggalkan tempat kediaman 

bersama.
305

 

 

 Adapun latar belakang perceraian Ibu Bl dengan status cerai gugat 

(Ibu Bl sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat):  

a) Tergugat sering tidak pulang ke rumah karena Tergugat bermain 

judi; 

b) Tergugat sudah tidak bertanggung jawab sebagai suami dan 

kepala rumah tangga bersama dan sejak Februari 2010 tidak 

pernah lagi memberikan nafkah wajib serta tidak menghiraukan 

dan memperdulikan Penggugat lagi; 

c) Pisah rumah dengan Tergugat meninggalkan tempat kediaman 

bersama.
306
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 Adapun latar belakang perceraian Ibu Ct dengan status cerai gugat 

(Ibu Ct sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat): 

a) Tergugat pernah mengucapkan kata cerai sebanyak 1 kali namun 

sudah dirukunkan kembali oleh keluarga besar; 

b) Sejak 2003 Tergugat mulai kurang bertanggung jawab sebagai 

suami dan kepala rumah tangga karena kurang layak dalam 

memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan sebagian besar 

kebutuhan rumah tangga bersama sehari-hari dipenuhi oleh 

Penggugat, dan jika Penggugat menanyakan penghasilan yang 

Tergugat peroleh Tergugat akan marah kepada Penggugat; 

c) Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah namun 

Penggugat hanya sebanyak 2 kali meninggalkan rumah karena 

diusir oleh Tergugat; 

d) Pada 03 Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah 

membuat kesepakatan bersama yang apabila Tergugat tidak bisa 

memenuhi kesepakatan tersebut maka Tergugat sudah 

menyatakan cerai kepada Penggugat; 

e) Pisah rumah dengan Penggugat yang meninggalkan tempat 

kediaman bersama.
307

 

 

      Adapun latar belakang perceraian Ibu Dn dengan status cerai gugat 

(Ibu Dn sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat): 

a) Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan seorang wanita 

yang bernama *** dan menurut pengakuan Tergugat bahwa sejak 

2 tahun yang lalu Tergugat sudah menikahi wanita tersebut tanpa 

sepengetahuan dan izin dari Penggugat yang membuat Penggugat 

sakit hati; 

b) Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi karena 

Tergugat tetap tidak bisa memilih antara Penggugat dan wanita 

tersebut, sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi 

hidup berumah tangga bersama Tergugat karena Penggugat tidak 

mau dipoligami. 

c) Pisah ranjang dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman 

bersama.
308
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 Adapun latar belakang perceraian Ibu El dengan status cerai gugat 

(Ibu El sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat): 

a) Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak; 

b) Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah dengan wanita 

lain yang bernama *** 

c) Pisah ranjang dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman 

bersama.
309

 

 

 Berdasarkan dari data Pengadilan Agama (PA) mengenai latar 

belakang perceraian single mother ini beragam, dan dapat peneliti 

rangkum bahwa terkait istri utang tanpa izin suami, suami tidak layak 

memberi nafkah, istri tidak menghargai suami, istri berkata-kata kasar dan 

suami menasehati anak justru dimarahin istri, suami selingkuh kemudian 

poligami, pisah ranjang dan akhirnya suami meninggalkan tempat 

kediaman. Dari sekian alasan perceraian yang paling banyak adalah alasan 

suami tidak layak memberi nafkah, dan yang menarik adalah suami 

poligami yang diawali dengan perselingkuhan. 

4. Latar Belakang Beban Pengampuan Single Mother Keluarga Muslim 

Berdasarkan Hasil Wawancara. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, maka 

berikut ini disajikan ungkapan single mother mengenai latar belakang 

beban pengampuan yang mereka alami. Adapun hasil wawancara tidak 

sepenuhnya peneliti cantumkan, hanya intinya saja yang kemudian 

dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan atas semua wawancara yang 

telah dilakukan.  
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 Berikut ini adalah paparan informasi dari Ibu Ag mengenai latar 

belakang perceraian berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti: 

…Saya terima aja mba cerai biarin karena saya juga ga 

tahan….dipukuli sampai mata kiri ga bisa lihat…mana ada 

harmonisnya lagi, apalagi kalau kakaknya yang ga suka sama saya itu 

manas-manasin suami saya supaya nikah dengan wanita yang lain aja, 

jadi memang ada perempuan yang janda juga dan dulu itu sudah kenal 

dengan dia itu sebelum nikah sama saya…suami juga kasar ke anak, 

sudah anak ga dianggap, dia tu ga mau  ngaku *** anaknya, dia 

bilang kemana-mana gitu, gimana ga sakit hati…motor dan kambing 

yang kami punya juga dijualnya untuk dirinya sendiri aja, mana ingat 

sama saya, padahal belinya sama-sama…ga nafkah mba, ya saya 

sebelum nikah udah ladang, kalau dia tu ke ladang-ladang aja tapi ga 

seharian kaya kami ne, ga juga kasih rutin harian apalagi 

bulanan…saya benci dengan dia itu, ga rela apalagi kalau saya lihat 

dia pake motor yang kami beli, ga ada kasihannya dia sama 

saya…untuk utang itu gimana ga utang mba, untuk makan sulit, saya 

memang utang tapi saya bayar, justru dia itu yang punya utang malah 

saya yang harus bayar…
310

 

 

 Berdasarkan latar belakang perceraian di atas, peneliti menarik 

kesimpulan bahwa apa yang menjadi alasan permintaan cerai suami ke Ibu 

Ag berbeda dengan pernyataan Ibu Ag. Misalnya tentang utang yang 

dikatakan Ibu Ag kenyataannya adalah dari suamilah yang memiliki utang 

dan dibayarkan oleh Ibu Ag, walaupun Ibu Ag memang ada utang tapi 

langsung dibayar. Hal itu juga disebabkan karena suami tidak memberi 

nafkah yang layak. Tentang suami menasehati anak dan Ibu Ag sering 

marah, definisi marah yang dimaksud adalah Ibu Ag tidak suka suaminya 

memarahi anaknya di depan orang banyak bahkan tidak mengakuinya 

anak, Ibu Ag kasihan melihat anak dan marah ke suami untuk tidak 

berbuat seperti itu.  
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 Mengenai pertengkaran memang adakalanya Ibu Ag berkata-kata 

kasar dan begitu pula suami, dan pertengkaran secara fisik kadang 

dilakukan oleh suami Ibu Ag, contohnya pada kasus yang parah sampai 

meninggalkan luka pada mata kiri beliau (tidak dapat melihat). Point 

lainnya berkenaan permintaan cerai justru bukan datang dari Ibu Ag tapi 

dari pihak suami. Pergi dari rumah bukanlah keinginan Ibu Ag, tapi Ibu 

Ag di usir dari rumah kediaman dan suami pernah merujuk Ibu Ag 

kemudian menjemput beliau dari rumah kediaman kakak kandungnya 

yang pada akhirnya kembali tinggal satu rumah dan menjalani kehidupan 

rumah tangga seperti sebelumnya, akan tetapi sikap suami tidak 

menunjukkan ada perubahan dan sampai pada akhirnya proses perceraian 

di Pengadilan Agama (PA) berlangsung. Ibu Ag secara pribadi tidak 

menghadiri sepenuhnya persidangan karena begitu banyak hal yang 

disampaikan suami (terutama saat mengurus perceraian) tidak sesuai 

dengan kenyataan. Keputusan Ibu Ag menerima perceraian tersebut karena 

merasa bahwa ketidakharmonisan, tidak adanya saling kepercayaan, dan 

tidak jujur terhadap kondisi sebenarnya telah menimpa keluarga mereka 

dan akhirnya memutuskan untuk menerima perceraian tersebut. 

 Berikut ini adalah paparan informasi dari Ibu Bl mengenai latar 

belakang perceraian berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti: 

…Saya ini dan anak-anak ditelantarkannya karena judi, kami ga 

dikasih makan, dia jual rumah kami dan barang-barang rumah untuk 

judi…saya kaget harus bayar utang dia di mana-mana, ada di kopersi-

koperasi…saya yang malu dikira saya tahu kelakuan suami, padahal 

ga tahu sama sekali kalau suami itu ninggalin utang sebelum pergi, 

setelah utang lunas balik lagi ke rumah, dan tetap ga nafkahin 
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kami…mencuri uang tabungan saya…bahkan sebelum nikah dia itu 

kata orang pake santet, itu kata keluarga saya juga…setelah cerai 

masih aja merepotkan anak, uang anak dicuri juga untuk judi, 

semuanya dia itu hidupnya judi saja… ga mikirin anak istri dikasih 

makan apa …
311

 

 

 Berdasarkan latar belakang perceraian di atas, peneliti menarik 

kesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Ibu Bl sejak awal sudah tidak 

didasari pada pemahaman Islam terutama tentang kewajiban sebagai 

suami, sebab tidak memahami Islam dalam perihal berumah tangga yang 

menyebabkan terabaikannya anak dan istri. Bahkan dengan kebiasaan 

buruk terutama mengerjakan larangan Allah SWT yakni judi, inilah 

semakin memperparah kehidupan berumah tangga Ibu Bl. 

 Berikut ini adalah paparan informasi dari Ibu Cn mengenai latar 

belakang perceraian berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti: 

…Suami yang nyuruh saya kerja, katanya anak-anak biar suami yang 

ngurus, jadi kami pisah rumah beberapa waktu karena saya kuliah dan 

pekerjaan saya yang ada rumah dinasnya saya tempati, jadi kadang-

kadang suami datang ke rumah dinas tapi banyak ga nya karena sama-

sama kerja… suami saya ini bicaranya ga bisa dipercaya, dia di depan 

keluarga dan orang-orang bilangnya saya ga ijin kuliah ke dia, 

terutama yang S3, padahal dia yang suruh untuk ambil kuliah lagi… 

suami yang menyuruh dan mengizinkan bekerja dan awalnya tidak 

mempermasalahkan kalau meninggalkan anak dan suami (suami 

mendukung)…waktu saya punya penghasilan tinggi dia jadi jarang 

nafkahin (ga layak, ga rutin), dan kalau ditanya tentang nafkah malah 

marah… kalau dipukul pernah dan ada aja lah tidak perlu saya 

ceritakan, bahkan bisa kadang-kadang bikin takut, karena orangnya 

nekatan dan kadang saya ga bisa memahami apa yang dia pikirkan.
312

  

 

 Berdasarkan latar belakang perceraian di atas, peneliti menarik 

kesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Ibu Cn selain fisik dan nafkah, 

hal yang menjadikan keluarga Ibu Cn tidak harmonis adalah 
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ketidakbersamaan yang sangat lama, selain itu sikap suami yang di 

kemudian hari diketahui tidak jujur (tidak sesuai antara perkataan dan 

perbuatannya) kepada orang lain, orang-orang yang berada di lingkungan 

kerja istri, keluarga dan orang yang mengenal mereka mengenai kondisi 

sesungguhnya keluarga mereka, dengan semua permasalahan tersebut 

menjadikan Ibu Cn mengalami kesulitan dalam mewujudkan keluarga 

yang bahagia. 

 Berikut ini adalah paparan informasi dari Ibu Dn mengenai latar 

belakang perceraian berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti: 

…Suami saya selingkuh mba dan udah nikah sekarang, saya 

marahnya waktu mereka udah nikah, sebelumnya saya ini percaya aja 

sama bapak, tapi setelah kepergok anak memang bapak selingkuh 

baru saya minta di cerai aj, karena ga tahan suami menggantungkan 

status nikah kami jadi saya lapor ke atasan bapak untuk ceraikan 

saya…bapak masih bingung mau ninggalin istri muda atau 

kami…tapi bapak pilih ke kami sepertinya, tu (nunjuk barang bapak) 

dia sekarang nginap lagi di ruamh, ga tahu deh mba apa kata tetangga, 

kami kan udah cerai gugat, yang saya tahu ga boleh kan mba se 

rumah, bapak sampai hari ini ga ada bahas-bahas ini rumah tangga 

gimana…kalau saya ga tahu bapak balik ke kami karena biar 

pekerjaan ga hilang atau memang sadar ini keluarganya....
313

 

 

 Berdasarkan latar belakang perceraian di atas, peneliti menarik 

kesimpulan bahwa Ibu Dn bingung mengambil sikap apakah menerima 

bapak kembali atau tidak, karena setiap pilihannya memiliki konsekuensi 

yang tidak memihak pada Ibu Dn. Seandainya bapak diterima kembali, 

maka status mereka adalah cerai yang mengharuskan menikah kembali 

dengan akad baru, dan perasaan Ibu Dn sudah berbeda dan tidak memiliki 

kepercayaan kepada bapak karena telah mengkhianati perkawinan mereka, 
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bohong dan lain sebagainya. Penerimaan Ibu Dn semata karena 

memikirkan bagaimana kelanjutan hidupnya dan anak-anaknya karena 

semua penghasilan didapatkan dari gaji suami dan warung pun 

bermodalkan dari gaji suami, memikirkan untuk melepaskan bapak sama 

saja melepaskan semua sumber penghidupan bagi Ibu Dn dan keluarga. 

 Apabila Ibu Dn tetap memutuskan bercerai dan tidak mau kembali ke 

bapak, maka dipastikan bapak kehilangan pekerjaan (sanksi bagi PNS 

yang berpoligami), yang artinya akan kehilangan sumber pemasukan bagi 

bapak dan juga anak-anak. Ini menjadi kebingungan sendiri bagi Ibu Dn, 

ditambah Ibu Dn tidak menceritakan kasus rumah tangganya kepada 

keluarga besar, sehingga semua menjadi ditanggung sendiri dan 

mengambil keputusan sendiri. Jadi, apapun piilihan Ibu Dn tidak 

memberikan hal positif bagi ibu dan keluarga. 

 Berikut ini adalah paparan informsi dari Ibu El mengenai latar 

belakang perceraian berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti: 

…Saya minta cerai kemarin karena dia nikah lagi ninggalin saya dan 

anak-anak, ga nafkahin bener-benar jua, saya dari hasil warung aja 

bertahan hidupnya…ada bantu ja inya di warung tapi ga kasih rutin 

nafkah…sidin berselingkuh dan kada ngabarin nikah lagi, sakit hati… 

dan kada mau di poligami…suami ne gen kada jujur dan kada mau 

bepander bujur-bujur baik dalam urusan nafkah, kami begawi sama-

sama ae…
314

 

 

 Berdasarkan latar belakang perceraian di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa Ibu El selain tidak mendapatkan nafkah yang layak dari suami, 

maka hal berat lainnya adalah saat mengetahui suaminya berselingkuh dan 
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berpoligami, ditambah karena tidak memberikan kabar kepada Ibu El. 

Akan tetapi, hal lain berupa ketidakpemahaman tentang hak kewajiban 

dalam rumah tangga juga menjadi penyebab dominan terhadap kelalaian 

pasangan baik istri atau suami dalam menjalankan peran-perannya dalam 

rumah tangga. 

        Terdapat beberapa hal yang ditemui peneliti saat melakukan 

wawancara kepada beliau dan membandingkan pada hasil putusan bahwa 

dari putusan beliau dinyatakan mencabut gugatannya, yang artinya Ibu El 

tidak jadi bercerai dan tetap menerima sang suami (bersedia di poligami). 

Akan tetapi, kenyataannya di lapangan bahwa Ibu El seperti telah bercerai, 

tidak tinggal satu rumah, mencari nafkah sendiri, dan seperti tidak ada 

ikatan apapun. 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa 

apa yang tercantum pada berkas perkara terdapat perbedaan dengan 

kenyaataan di lapangan setelah dilakukan wawancara terhadap single 

mother. Kebenaran yang berkesesuaian dengan berkas perkara adalah 

perkara suami tidak layak menafkahi, dari lima (5) single mother, hanya 1 

yang nafkahnya layak terhadap istri dan anak yaitu keluarga Ibu Dn. 

Terhadap sikap suami yang tidak jujur, mencuri ada dua gambaran dari 

suami single mother, yaitu Ibu Cn dan Ibu Ag. Suami selingkuh dan 

poligami dari 2 keluarga yaitu Ibu Dn dan Ibu El. Suami judi digambarkan 

dari 1 keluarga yaitu Ibu Bl. 
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 Berdasarkan hal di atas yang menarik adalah Ibu El yang telah 

mengurus berkas perkara ke pengadilan dan rupanya dicabut, akan tetapi 

di kehidupan nyatanya Ibu El telah berpisah selayaknya janda, dan tidak 

dinafkahi selayaknya istri sah dan hak-hak anaknya pun terabaikan. 

Kemudian menarik juga atau lebih tepatnya kasihan kepada keluarga Ibu 

Dn, karena bingung terhadap sikap suami yang menggantungkan antara 

istri muda dengan Ibu Dn, suami tetap tinggal di rumah kediaman 

sebelumnya bersama Ibu Dn dan anak juga cucu, padahal status mereka 

telah bercerai (cerai gugat), yang secara agama tidak dibolehkan, tapi 

mereka tetap tinggal serumah (walaupun tidak satu kamar) dengan alasan 

suami ingin tetap mempertahankan pekerjaannya, ini berdasarkan 

penilaian istri terhadap sikap suaminya. 

5. Beban Pengampuan dan Kendala Keluarga Muslim Single Mother 

Kota Palangka Raya dalam Memenuhi Tanggung Jawabnya. 

      Potret lima (5) keluarga single mother Kota Palangka Raya berikut ini 

akan menunjukkan beban apa saja yang dihadapi keluarga single mother 

serta kendala dalam memenuhi tanggung jawab mereka sebagai orangtua 

tunggal. Kemudian dilanjutkan dengan pandangan salah satu anak dari 

informan utama yang mengungkapkan seputar beban dan kendala ibu 

mereka dalam menjalani kehidupan pasca perceraian. 
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a. Pemahaman Beban Pengampuan (Kewajiban) sebagai Orangtua 

Terhadap Anak. 

       Berikut potongan hasil wawancara terhadap seluruh single 

mother mengenai pengetahuan mereka tentang apa saja beban 

pengampuan (kewajiban) sebagai orangtua terhadap anak: 

Ibu Ag: Cari uang mba untuk makan…tahu ja kalau jadi 

orangtua ya ngingatkan biar ga tidur terus, kan dia kerjanya 

malam mba, kalau pagi ya tidur, sulit untuk bangunin subuhnya, 

ya salatnya jarang-jarang juga…. memberikan perhatian ya saya 

masak, nyuci, bersihkan rumah, ya gitu ae mba… 

Ibu Bl: Jadi orangtua ya pasti kasih perhatian, kasih makan, 

tempat tinggal kan mba, kasih sayang juga…dan kalau saya juga 

kadang cerewet mba ke anak-anak…nasehatin juga… 

Ibu Cn: Saya didik anak saya untuk belajar dari pengalaman 

saya mba, saya kerja untuk bisa melanjutkan hidup, kasih 

keperluan anak-anak karena semuanya sekolah kecuali *** 

sudah nikah…dan kalau saya pasti jalin hubungan baik sama 

anak-anak, saya sayangi mereka, kadang kalau udah kangen 

saya susul mereka di luar kota, liburan bareng, komunikasi 

lancar, mengingatkan untuk jujur, berakhlak. Semua saya 

lakukan jadi ibu untuk mereka… 

Ibu Dn: Nafkahin mba…kasih contoh baik ke anak, mendidik 

mereka, merawat mereka… 

Ibu El: Cari uang untuk anak bisa sekolah, bisa makan dan didik 

anak-anak, apalagi di sini lingkungannya zenith mba kaya jualan 

kacang…jadi kadang takut kalau anak-anak kena…jadi lebih 

diawasin…ne pang warung buka tarus ampe malam, jadi anak 

nongkrong di warung ja, nyaman ngawasinnya…
315

 

 

  Berdasarkan potongan hasil wawancara di atas, maka diketahui 

bahwa pemahaman single mother terhadap beban pengampuan 

sebagai orangtua terhadap anak sangatlah sedikit. Dari sekian 

kewajiban orangtua terutama pasca perceraian, maka sebagai orangtua 
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tidak saja hanya menafkahi, memberikan perhatian, kasih sayang, dan 

mendidik saja, tapi masih banyak hal lain yang belum maksimal 

dijalankan single mother ini dalam menjalankan beban 

pengampuannya. 

b. Tanggung Jawab Suami Pasca Perceraian 

      Berikut potongan hasil wawancara terhadap seluruh single mother 

dan anak-anak single mother mengenai apakah suami masih 

memberikan nafkah pada anak, mendidik mereka pasca perceraian: 

Ibu Ag: Mana ada dia kasih anak uang, dengan saya aja ga, 

dijual semua punya kami dulu untuk dia aja, selama nikah jarang 

kasih contoh ke anak salat mba, nafkah aja ga rutin apalagi 

ngingatin salatnya, bisa melarang anak aja jangan keluyuran, 

kalau sekarang ya jarang ngingatin, dah sibuk dia dengan 

urusannya… 

As: Bapak ga ada kasih apa-apa… kan saya udah kerja juga 

mungkin menurut bapak ga perlu dikasih, dan memang ga minta 

juga… bapak ga ada ngajarin apa-apa, kalau marahin iya, bapak 

kan ga suka sama saya…
316

 

 

Ibu Bl: Ga ada kasih nafkah anak-anak, habis judi aja dan dia ga 

punya apa-apa. Kalau suami mendidik anak ga kayaknya mba, 

ya wong dia judi, mana itu mendidik, salat juga jarang, selama 

nikah aja gitu, aku aj dulu di santet kok sebelum nikah, lah 

sekarang setelah cerai bukan jadi contoh untuk anak malah 

merepotkan anak yang udah nikah, mengambil uang mantu saya 

dan ga bisa dibilangin… 

Bn: Bapak ga pernah kasih perhatian, saya jarang dekat dengan 

bapak karena kuliah dan bapak jarang di rumah. Nafkah minim 

malah ga ada mba karena judi, khusus ke saya memang ga 

pernah, karena saya dilihat bapak kerja…kuliah juga, 

alhamduillah beasiswa jadi ga memberatkan ibu, kalau ke adek-

adek mungkin ada tapi sekedarnya saja, iya selagi bapak ada 

uang, tapi banyak ga adanya…
317
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Ibu Cn: Rutin kasih nafkah ke anak-anak ga ada, seingat saya 

ada sekali kasih motor untuk anak saya bungsu…itu setelah 

cerai, ya ada mungkin tapi setahu saya itu saja, karena 

kebutuhan anak-anak alhamdulillah saya yang ngasih…kalau 

mendidik anak saya setelah cerai jarang mungkin mba, karena 

kami kan beda kota… 

Cd: Ada sih kasih motor mba, tapi itu nafkah ya…nafkah itu 

yang rutin kan ya? kalau ngasih rutin ga ada, tapi kalau saudara 

saya yang lain mungkin ada mba, yang dua di atas saya, karena 

mereka biasa minta kalau perlu ke ayah, kalau dengan saya ayah 

kesel jadi ga ada kasih mungkin, kebetulan ga minta juga… 

kalau mendidik ayah ke saya khususnya ga mba, selama mama 

belum cerai kemarin itu ayah main kasar, marahin mama, di 

depan saya mba, malah kadang saya sering denger mamah papah 

ribut, ada juga pukul, itu waktu belum cerai aja gitu mba, kalau 

sekarang karena jarang ketemu juga…
318

 
 

Ibu Dn: Saya ga masalah dengan nafkah mba, karena uang gaji 

bapak masih di saya, bapak walaupun ada istri muda tapi atm 

masih di tangan saya, ga di ambil bapak, kalau bapak perlu juga 

masih minta sama saya, bapak ga ada pegang uang sepeser pun 

dari gaji yang di atm itu,…kalau mendidik mengajarkan anak 

jarang mba, karena bapak itu perhatiannya ga terang-terangan, 

kalau sekarang setelah cerai itu, paling sayang sama cucu, beliin 

susu, merhatiin cucu, biasa aja mba, tapiii… bapak ini jarang 

salatnya….   

Dt: Kalau saya karena tinggal di rumah lagi setelah ditinggal 

suami kuliah, ya masih seperti sebelumnya mba, masih pake 

kamar saya, makan, tidur, ga ada berubah, masih dinafkahin 

kok…kalau mendidik ya papah paling bilang hati-hati bekawan, 

apalagi cowok, papah lebih ngingatin ke situ, kan kemarin saya 

nikahnya karena hamil duluan mba…
319

 
 

Ibu El: Ga ada dinafkahinya, jalan masing-masing ja, dia 

sekarang buka warung makan jua, kada ngasih anak pinanya, 

kemarin gasan kuliah anak ku satunya aku yang bayarin…kalau 

mendidik ya jarang karena anak-anak dah besar, anak-anak malah 

tahu ja kelakuan abahnya yang handak kawin lagi… 

Ek: Abah ya kami paham ja ada istri lagi, jadi kada menafkahi 

paham ja kami, mau handak abah kasih alhamdulillah amun ada, 

amun karida gen kada papa ja…mendidik ya paling ngingatin 

biasa aja atau nanya kabar aja, kaya pa ngajarnya, kaya pa kuliah 

ading, ngingatin biasa aja pang mba kaya abah umumnya ae…
320
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 Berdasarkan potongan hasil wawancara di atas terhadap sepuluh 

(10) informan (5 single mother, dan 5 anak dari single mother), maka 

pada status cerai talak ini nafkah suami pada istri, nafkah dan 

pemeliharaan ayah pada anak tidak berjalan sebagaimana mestinya 

(Ibu Ag-As). Sedangkan pada status cerai gugat nafkah dan 

pemeliharaan anak dari 4 keluarga hanya 1 keluarga yang masih 

diberikan yaitu Dt, dan 3 lainnya yaitu Bn, Cd, dan Ek terabaikan atau 

tidak dipenuhi oleh ayah mereka. 

c. Beban-beban, Kendala dan Sikap Single Mother Keluarga 

Muslim Kota Palangka Raya dalam Memenuhi Tanggung 

Jawabnya sebagai Orangtua Tunggal. 

       Berikut potongan hasil wawancara terhadap seluruh single 

mother dan anak-anak single mother mengenai beban, kendala, dan 

sikap single mother dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai 

orangtua tunggal: 

Ibu Ag: Beban: setelah cerai ini mikir untuk anak biar tetap 

sekolah, makan, tidur baik. Capek denger tetangga yang suka 

omongin rumah tangga saya, dan sakit hati suami ga mau 

ngakuin anaknya. Kendala: harus berladang terus baru bisa dapat 

uang atau pinjam uang. Sikap mengatasi kendala: kalau orang 

omongin saya ya saya biarkan aja, yang sabar yang penting saya 

ga salah, kalau makan ya saya kan masih ada ladang, yo dengan 

bersabar, minta sama gusti Allah… 

As: Ibu mah walau dah cerai ya tetap ke ladang, hiburan jar 

ibu…ya kelihatan capek ae ibu ke ladang tiap hari, kasihan…
321

  
 

Ibu Bl: Beban: mikirin gimana anak tetap bisa sekolah, makan 

sehari-hari, udah kebal dengan pandangan tetangga yang sinis 

mungkin dengki juga. Kendala: biaya hidup mba sulit, apalagi 

kalau anak tahun ajaran baru, bingung pinjam-pinjamnya. Sikap 
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mengatasi kendala: bersikap cuek dengan pandangan orang, 

diabaikan saja dan hanya pasrah pada Allah yang penting tidak 

melakukan kesalahan (melanggar syariat), tetap menjalani 

kehidupan dengan tenang, berprinsip yang penting makan halal, 

tidak punya utang... 

Bn: ibu kendalanya pandangan negatif orang aja mba, tapi ibu 

mah cuek jadi biasa aja… kalau beban ya ngurusin ade-ade dan 

usaha warung biar bisa makan…
322

 
 

Ibu Cn: Beban: saya ga mau bilang beban ya mba, karena saya 

pikir itu dah tanggung jawab saya, jujur saja nafkah anak saya 

sepenuhnya, makanya saya kerja, semoga dengan jalan ini saya 

tetap bisa membiayai anak-anak saya yang masih memerlukan. 

Kendala: pandangan buruk orang ke saya karena kerjaan saya 

dan pilihan. Menyikapi kendala: awalnya ada sedikit malu, 

kecewa atas apa yang menimpa, tapi itu sudah jalan yang 

diberikan Allah, maka saya sabar aja mba… 

Cd: Mamah dan kami kendalanya hanya jarak, pengen kumpul 

aja kalau bisa, selainnya mamah kuat aja menghadapinya, tapi 

kasihan juga melihat mama kerja keras...
323

 
 

Ibu Dn: Beban: yang berat itu nafkah mba, juga tanggapan 

masyarakat tentang bapak yang balik lagi ke rumah, tetangga 

pada bicarain itu. Kendala: bingung menghadapi bapak tentang 

keputusan rumah tangga ini masih lanjut atau tidak, bapak 

jarang komunikasi. Menyikapi kendala: ibu pasrah dan 

menyerahkan keputusannya ke bapak... 

Dt: Beban ibu: kebingungan tentang status perkawinanya, dan 

juga cibiran tetangga mba, tentang tinggal serumah lagi padahal 

kan udah cerai, tapi mamah cuek aja kulihat...
 324

 
 

Ibu El: Beban: sakit hati karena suami poligami, dan ga nafkahin 

benar-benar. Kendala: menyikapi tanggapan tetangga, kami 

pisah karena suami ada istri baru. Sikap yang diambil: saya 

pasrah aja mba tapi saya tetap ga mau di madu.... 

Ek: Beban: nafkah dan mendidik mba karena mamahku itu 

mandiri, semua dilakukan sendiri, tapi tetap aja kasihan jadi 

beban karena papah ga nafkahin benar-benar, mamah jadinya 

nafkahin anak sendirian, ditambah ade ku yang laki-laki udah 

baligh tapi jarang bisa bantu mama, kuliahnya aja bisa berhenti 

dianya, itu juga yang buat mama pusing biasanya…
325
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 Berdasarkan potongan hasil wawancara di atas terhadap sepuluh 

(10) informan (5 single mother, dan 5 anak dari single mother), maka 

pada semuanya ditemukan beberapa beban yang dialami, peneliti 

kerucutkan pada tiga (3) beban, yaitu beban ekonomi, mendidik dan 

juga psikologi. Adapun kendalanya yakni menghadapi sikap negatif 

masyarakat, menafkahi keluarga, dan juga sulit dalam memastikan 

telah memberikan pendidikan yang baik bagi anak, karena peran yang 

sangat banyak harus dikerjakan secara bersamaan. 
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BAB V 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

 

B. Latar Belakang Terjadinya Beban Pengampuan Keluarga Muslim 

Single Mother Kota Palangka Raya. 

        Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh, maka terdapat 

beberapa latar belakang terjadinya beban pengampuan keluarga Muslim 

Single Mother Kota Palangka Raya meliputi beberapa hal, dan berikut ini 

peneliti tampilkan dalam tabel rangkuman perlakuan terhadap 5 keluarga 

single mother dengan latar belakang beban pengampuannya:  

Tabel 5. Perlakuan terhadap Single Mother dalam Rumah Tangga 

No. Nama 
Ibu 

Anggi 

Ibu 

Bella 

Ibu 

Cantia 

Ibu 

Danti 

Ibu 

Elsa 

1. Tidak diberikan nafkah yang 

layak 
√ √ √  √ 

2. Kekerasan fisik dan non fisik √  √   

3. Suami tidak jujur/bohong 

dengan keluarga tentang 

kondisi keluarga 

√  √   

4. Suami selingkuh    √ √ 

5. Suami poligami tanpa izin    √ √ 

6. Suami mengingkari anak 

kandung 
√     

7. Istri disuruh suami sekolah 

tinggi dan bekerja 
  √   

8. Suami mementingkan pekerjaan 

dengan meninggalkan istri 

muda dan kembali pada istri 

pertama, namun dalam kondisi 

pasca cerai gugat (khul‟i). 

   √  

9. Istri di santet  √    

10. Suami menjual harta bersama √ √ √   

11. Suami tidak mendidik istri dan 

anak dengan baik. 
√ √ √ √  

12. Suami judi  √    
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 Berdasarkan hal di atas peneliti mencoba merangkum apa yang menjadi 

penyebab terjadinya perceraian (latar belakang beban pengampuan). Pada 

kasus tidak diberikan nafkah, maka dari lima (5) informan hanya 1 keluarga 

informan yang rutin dan baik dalam pemberian nafkah yaitu keluarga ibu 

Dn, dan empat (4) sisanya tidak diberikan nafkah yang layak. Permasalahan 

kekerasan fisik dan non fisik dari sekian informan, maka dua (2) informan 

mengalaminya yaitu Ibu Ag dan Ibu Cn, sedangkan sisanya tidak 

mengalaminya. Permasalahan suami berbohong dan memiliki sikap berbeda 

baik terhadap keluarga dan orang yang mengenal mereka itu terdapat dua (2) 

informan yaitu keluarga Ibu Ag dan Ibu Cn. Kasus suami selingkuh dan 

berujung pernikahan siri dialami oleh keluarga Ibu Dn dan Ibu El.  

 Terkait pengingakaran anak kandung dialami oleh satu (1) keluarga 

yaitu keluarga Ibu Ag. Sedangkan satu (1) keluarga yang bahkan suami 

mendorong untuk bekerja dan kuliah setinggi mungkin, ini dialami oleh 

keluarga Ibu Cn. Temuan yang lebih menarik lagi adalah keluarga Ibu Dn 

dimana suami tidak memberikan keputusan yang tegas terhadap rumah 

tangga mereka apakah akan dilanjutkan atau tidak, cenderung akan 

melanjutkan walaupun sudah mengetahui kondisi keluarganya sudah cerai 

gugat, yang mana tidak boleh berkumpul lagi. Permasalahan yang jarang 

tapi sangat membuat keluarga rusak yaitu suami berjudi, seperti yang 

dialami oleh Ibu Bl, dan juga mengalami hal sama dimana rumah dan harta 

bersama dijual tanpa pembagian yang rata. 
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        Peneliti menilai bahwa semua latar belakang perceraian di atas 

sesungguhnya menggambarkan lemahnya pondasi bangunan keluarga 

Muslim dalam menegakkan rumah tangga sebagai pengokoh sendi 

masyarakat, selain itu permasalahan yang terjadi adalah kurang 

berkomitmennya (bisa suami atau istri) dalam menjalankan perintah Allah 

SWT berupa pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang diberikan 

terhadap mereka apakah itu sebagai suami atau istri.  Permasalahan rumah 

tangga dapat saja terjadi apabila keluarga Muslim dalam menjalankan peran 

suami/istri tidak memahami untuk mengacu pada aturan Islam, sebagaimana 

kaidah syar‟iyah yang mengatakan bahwa: 

َعاِل الت ََّقيُُّد ِِبُْكِم اهللِ  اأَلْصلُ   ِف اأْلَف ْ
“Hukum asal perbuatan manusia adalah terikat dengan hukum Allâh.”

326
 

 Berdasarkan kaidah tersebut bahwa setiap Muslim harus senantiasa 

memastikan bahwa setiap perbuatannya telah terikat dengan hukum-hukum 

Allah SWT. Dalam hal ini adalah seorang suami atau istri ketika berada 

dalam biduk rumah tangga, mesti diawali dengan memahami bagiamanakah 

aturan Islam tentang hal tersebut, salah satu contohnya adalah memahami 

bagaimana aturan Islam tentang hak dan kewajiban sebagai suami atau istri. 

Pada saat suami istri dalam menjalankan rumah tangga tidak mengacu pada 

kesadaran untuk menjalankan aturan Islam, maka akan sangat mudah terjadi 

kekacauan dalam rumah tangga, karena pada hakekatnya perbuatan manusia 

adalah terikat dengan hukum syariah, maka harus dapat dipastikan setiap 
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suami istri yang ingin mengarungi bahtera rumah tangga harus paham akan 

syariah mengenai kerumahtanggaan, terutama perihal hak dan 

kewajibannya. 

 Pandangan Islam terhadap keluarga yang pertama harus diketahui 

adalah keinginan besar mewujudkan keluarga Muslim yang bahagia. 

Maksud bahagia adalah keluarga Muslim telah mendapatkan apa yang 

menjadi janji Allah SWT berikut ini: 

َودًَّة  َنُكم مَّ َها َوَجَعَل بَ ي ْ ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا لَّْتْسُكُنوا إِلَي ْ َوِمْن آيَاتِِو َأْن َخَلَق َلُكم مّْ
ُرونَ  ۚ  َوَرمْحًَة  ِلَك ََليَاٍت لَّْقْوٍم يَ تَ َفكَّ  327    ﴾٢۹﴿ ِإنَّ ِف ذَٰ

Artinya: 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”
328

 

 

 Maksud konteks ayat tersebut adalah pernikahan dapat menjadikan 

seorang suami merasa tenteram dan damai di sisi istrinya, begitu pula 

sebaliknya. mereka saling cenderung satu sama lain dan bukannya saling 

menjauh. Jadi, ketentuan dasar dalam sebuah perkawinan adalah kedamaian, 

dan dasar dari kehidupan suami istri adalah ketenteraman. Ketentraman dan 

kedamaian ini merupakan awal dari suasana bahagia. Maka, sulit bagi suatu 

keluarga meraih kebahagiaan jika keluarga tersebut diliputi perselisihan 

antara anggota keluarganya.  
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 Hal yang lebih penting lagi adalah agama Islam sebagai agama yang 

benar dan sempurna selain memberikan gambaran kebahagiaan tapi juga 

menjelaskan upaya untuk meraihnya melalui penetapan hak dan kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh suami dan istri. Allah SWT telah memberikan 

beberapa kewajiban yang mesti dijalankan seorang suami agar kesakinahan 

rumah tangga dapat diraih, yaitu: 

1. Mempergauli Istri dengan Makruf. Allah SWT berfirman dalam 

Alquran: 

 329﴾٢٢۸﴿ َولِلرَّْجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجةٌ  ۚ  بِاْلَمْعُروِف َوََلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ...
Artinya: 

“…Wanita (istri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang makruf, tetapi suami mempunyai satu 

tingkat kelebihan dari istrinya.”
330

 

 

Jadi, hak istri terhadap suami adalah seimbang dengan kewajiban 

istri terhadap suami, namun kedudukan suami lebih tinggi setingkat 

daripada kedudukan istri. Kedudukan suami adalah lebih setingkat dari 

istri, karena suami dibebani tugas sebagai pemimpin dari keluarga, 

sedangkan wanita tidak sejauh itu. Suami adalah kepala keluarga yang 

bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya, suami adalah 

pelindung bagi keluarga bukan saja dalam arti kebendaan tapi juga 

berupa tenaga dan lebih utama sebagai penjaga kehormatan keluarga. 

Sedangkan istri karena fitrah kewanitaannya, maka ia berkewajiban 

mengatur urusan rumah tangga dalam kehidupan masyarakat, dan istri 
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adalah pendamping dan partner suami. Sejauh kemampuan fisik yang 

ada padanya, namun dalam hal lainnya kedudukan suami dan istri 

adalah seimbang.
331

 Menurut hukum Islam, suami dan istri dalam 

membina keluarga (rumah tangga) harus berlaku baik,
332

 sebagaimana 

firman Allah SWT:  

 333﴾۹۹﴿...َوَعاِشُروُىنَّ بِاْلَمْعُروفِ ...
Artinya: “…Dan bergaullah dengan mereka -para istri- dengan 

cara yang baik....”
334

  

Berdasarkan Alquran dan hadis dapat dipahami bahwa kewajiban 

suami dalam membina keluarga atau rumah tangga adalah berbuat 

sebaik mungkin kepada istri. Pengertian berbuat yang makruf adalah 

saling cinta-mencintai dan hormat-menghormati, saling setia dan saling 

membantu antara satu dengan yang lain.
335

 Pergaulan yang baik bagi 

suami dan istri menurut hukum Islam termasuk menjaga rahasia 

masing-masing, artinya suami harus menjaga rahasia yang ada pada 

istrinya dan begitu pula sebaliknya. Allah SWT berfirman: 

اِِلَاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب ِبَا َحِفَظ اللَّوُ ...  336﴾٤٣﴿ ...فَالصَّ
Artinya:  

“…Istri yang baik adalah istri yang tunduk kepada Allah SWT dan 

memelihara rumah tangganya dan rahasia suami serta rahasia 

keluarganya”.
337
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Berdasarkan firman ini, Allah SWT memuji suami dan istri yang 

saling menjaga rahasia dalam keluarga. Sebaliknya, bagi suami dan istri 

yang saling membuka rahasia di antara mereka adalah haram 

hukumnya.   

2. Menjadi Pemimpin dalam Rumah Tangga 

Allah SWT berfirman dalam Alquran: 

 338﴾٤٣﴿ ...اُل قَ وَّاُموَن َعَلى النَّْساءالرّْجَ 
Artinya: “Pria (suami) adalah pemimpin dari wanita (istri)…”

339
 

Rumah tangga yang baik belum tentu tidak mendapatkan riak-riak 

masalah atau gelombang kesulitan. Agar rumah tangga manapun sukses 

dan mampu melewati semua rintangan, maka Allah SWT memberikan 

panduan tegas bahwa harus ada nakhkoda yang mengendalikan kemana 

rumah tangga diarahkan, dan kepemimpinan tersebut telah Allah SWT 

amanahkan kepada suami. Aturan bahwa suami adalah pemimpin 

keluarga bersatu dengan kewajiban istri mentaati suami dan haram 

menentangnya, bahkan Allah SWT memberikan hak pada suami untuk 

menerapkan ta‟dib
340

 kepada istri yang melakukan nusyuz.
341

 Allah 

SWT telah menyampaikan dalam Alquran: 
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QS. An-Nisā‟ [4]: 34. 
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Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya…, h. 84. 
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Ta‟dib merupakan bentuk masdar dari kata addaba-yuaddibu-ta‟diban, yang berarti 

mengajarkan sopan santun. Sedangkan menurut istilah ta‟dib diartikan sebagai proses mendidik 

yang difokuskan kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti. 

Menurut Sayed Muhammad An-Nuquib Al-Attas, kata ta‟dib adalah pengenalan dan pengakuan 

yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari 

segala sesuatu dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah 

pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan dalam tatanan wujud keberadaan-

Nya. Definisi ini, ta‟dib mencakup unsur-unsur pengetahuan (ilmu), pengajaran (ta‟lim), 

pengasuhan (tarbiyah). Oleh sebab itu menurut Sayed An-Nuquib Al Attas, tidak perlu mengacu 
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َوالَلِت ََتَاُفوَن ُنُشوَزُىنَّ َفِعظُوُىنَّ َواْىُجُروُىنَّ ِف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُىنَّ فَِإْن …
ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيَل ِإنَّ  342﴾٢۹﴿ اللََّو َكاَن َعِليِّا َكِبريًاَأطَْعَنُكْم َفَل تَ ب ْ

 

 Artinya: 

“...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka 

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya, 

dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka 

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.”
343

 

 

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut terdapat ketentuan bahwa 

suami berhak memberikan sanksi kepada istri, sementara saat 

bersamaan istri wajib mentaatinya maka tidak boleh dimaknai bahwa 

suami dapat berlaku sewenang-wenang. Sesungguhnya suami diberikan 

wewenang untuk memberikan ta‟dib jika istri melakukan perbuatan 

dosa, karena suami adalah orang yang bertanggung jawab terhadap 

pengaturan dan pemeliharaan urusan rumah tangganya. Akan tetapi 

dengan wewenang seperti itu bukan berarti bahwa suami boleh bersikap 

kasar atau otoriter.  

Apabila suami bersikap otoriter dan kasar, maka justru 

menunjukkan ketidakpahaman terhadap peran (suami) dan ini sangat 

berbahaya demi kelangsungan rumah tangga. Islam memberikan hak 

pada istri untuk memberikan masukan pada suami walaupun keputusan 

akhir tetap berada di suami. Perlu dipahami dalam pembahasan ini 

kedudukan istri diibaratkan sahabat dan partner suami. 

                                                                                                                                                               
pada konsep pendidikan dalam Islam sebagai tarbiyah, ta‟lim, dan ta‟dib sekaligus. Karena ta‟dib 

adalah istilah yang paling tepat dan cermat untuk menunjukkan dalam arti Islam.  
341

Nusyuz adalah perbuatan membangkang atau tidak taat istri terhadap suami (tanpa 

alasan) yang tidak dibenarkan hukum. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, artikel “Nusyuz”, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga 2005, h. 789.  
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3. Kewajiban Menafkahi dengan Layak pada Istri dan Anak-anak. Allah 

SWT berfirman: 

لَ … ُروفِ َوَع ْع َم ْل ا ِب نَّ  ُه  ُ َوت ْس وَِك نَّ  ُه  ُ ِرْزق ُو  َل وِد  ْوُل َم ْل ا 344﴾٢٤٤﴿…ى 
 

 

 Artinya: “...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 

kepada para ibu dengan cara makruf…”
345

 

Suami yang baik menurut Islam adalah orang yang sungguh-

sungguh dalam bekerja demi memenuhi keperluan nafkah keluarganya 

secara makruf (baik) bukan belanja tidak tetap atau sekedarnya saja. 

Seorang suami tidak akan meninggalkan kewajiban tersebut apalagi 

dengan sengaja melimpahkan tanggung jawab tersebut (nafkah) pada 

istri atau anak-anaknya. Padahal Allah SWT memberikan balasan 

terbaik bagi para suami yang sungguh-sungguh bekerja demi 

menunaikan kewajibannya dalam mencukupi nafkah keluarga.  

Pada saat keluarga telah memahami Islam dan berpegang teguh 

pada syariat Islam, maka tidak ada suami yang bermalas-malasan dan 

melalaikan kewajibannya terhadap anak dan istri. Suami memahami 

bahwa bekerja dalam rangka mewujudkan kebahagiaan dan 

kesejahteraan keluarga, bukan mengganggapnya sebagai beban namun 

sebagai jalan meraih pahala dan rida-Nya. Allah SWT telah 

memberikan beberapa kewajiban juga yang mesti dijalankan seorang 

istri agar kesakinahan rumah tangga dapat diraih yaitu mentaati suami. 

Ketaatan seorang istri terhadap suaminya adalah bentuk kesalehan 

seorang istri. Allah SWT menegaskan hal tersebut dalam Alquran:  

                                                           
344

QS. Al-Baqarah [2]: 233.    
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اِِلَاُت قَانَِتاتٌ …  346﴾٤٣﴿…ۚ  َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب ِبَا َحِفَظ اللَُّو  فَالصَّ
Artinya: “…Maka perempuan-perempuan yang salehah itu adalah 

mereka yang taat dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada.”
347

  

 Berikutnya adalah menjadi ibu dan pengatur rumah tangga (ummun wa 

rabbah al-bait). Kewajiban tersebut dijelaskan Allah SWT dalam Alquran:  

َوَرَزَقُكْم َواللَُّو َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم بَِنَي َوَحَفَدًة 
 348﴾۷٢﴿… ۚ  ِمَن الطَّيَّْباتِ 

 Artinya:  

“Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri 

dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-

cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.”
349

  

 

 Ayat ini menjelaskan bahwa sala satu peran seorang istri adalah 

menjadi ibu. Seorang perempuan setelah menikah tidak saja bertugas 

melahirkan atau membesarkan anak saja melainkan juga wajib menjadi 

pendidik bagi anak-anaknya untuk menghantarkan menjadi generasi saleh 

yang siap menjadi pemimpin dengan landasan takwa pada Allah SWT. 

 Peran pendidik merupakan peran yang strategis dan sangat penting. 

Pada saat ibu mendidik anaknya menjadi saleh dan berjiwa pemimpin, 

sesungguhnya secara tidak langsung ibu tersebut telah melahirkan generasi 

yang siap membangun peradaban. Seorang anak yang baik karena 

pendidikan yang dia dapatkan juga baik dari seorang ibu yang baik pula, 
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sebaliknya anak yang tidak baik karena ibu telah abai terhadap peran 

strategisnya dalam mencetak generasi pemimpin, tentu pendidikan ini tidak 

sendiri dilakukan ibu, karena peran suami (ayah) juga sangat penting demi 

tercapainya hal tersebut, dan anak yang telah diberikan pendidikan oleh 

kedua orangtuanya akan mampu membentengi dirinya dari berbagai 

kerusakan. 

 Suami istri yang telah memahami kewajiban-kewajibannya akan 

bertambah baik apabila turut memahami kewajiban bersama antara suami 

dan istri. Kewajiban bersama itu adalah mendidik anak. Anak yang saleh 

tidak akan lahir begitu saja tanpa proses pendidikan dan juga pembinaan 

dari kedua orangtuanya. Inilah yang sangat penting dari peran kedua 

orangtua yang bekerjasama dalam mendidik anak-anaknya. Allah SWT 

memberikan perintah kepada semua orang yang beriman untuk menjaga diri 

dan keluarganya dari siksa api neraka, sebagaimana firman Allah SWT: 

َها ياي َُّها الَِّذيْ  َن اَمنُ ْوا قُ ْوآ اَنْ ُفَسُكْم َو اَْىِلْيُكْم نَارًا وَّقُ ْوُدَىا النَّاُس َو ْاِِلَجاَرُة َعَلي ْ
دٌ َملِئَكٌة ِغََلٌظ  ا َد 350﴾٦﴿َلَّ يَ ْعُصْوَن اهلَل َمآ اََمَرُىْم َو يَ ْفَعُلْوَن َما يُ ْؤَمُرْوَن.  ِش

     
 

 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, tidak mendurhakai 

(perintah) Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka, 

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”
351

 

 

 Setelah pelaksanaan kewajiban dalam mendidik dilakukan bersamaan, 

maka akan mudah untuk mewujudkan keseimbangan antara hak dan 
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kewajiban suami istri. Keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban 

suami istri tidak boleh timpang. Pada saat para istri diserukan dengan 

kewajiban taat pada suami, maka pada sisi yang lain para suami diberikan 

kewajiban pula untuk memperlakukan istri dengan makruf. 

 Mengacu pada fungsi-fungsi keluarga, kondisi seimbangnya antara hak 

dan kewajiban masing-masing anggota keluarga adalah awal menuju 

terwujudnya fungsi tersebut. Terdapat 8 (delapan) fungsi yang apabila 

dilakukan bersama dan seimbang maka akan terwujud fungsi-fungsi 

tersebut, yaitu: fungsi biologis; fungsi ekonomi; fungsi edukatif/pendidikan; 

fungsi religius/keagamaan; fungsi sosialisasi anak/sosial; fungsi protektif 

(termasuk kasih sayang anak); fungsi rekreasi; fungsi status keluarga; dan 

fungsi pemeliharaan.  

1. Fungsi Biologis 

Fungsi biologis merupakan pemenuhan kebutuhan hidup agar 

kehidupan tetap berlangsung, terjaga secara jasmaninya manusia. 

Kebutuhan dasar seperti sandang, pangan papan, dan keperluan biologis 

lainnya, yakni seksual dengan fungsinya untuk melestarikan keturunan. 

Suami istri berkedudukan sebagai orangtua memiliki fungsi masing-

masing dari fungsi biologis ini. Keberadaan suami idealnya bertanggung 

jawab dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, 

pangan, dan papan. Sedangkan istri berkewajiban menjalankan 

fungsinya sebagai pendamping, pengelola terhadap apa yang 

diamanahkan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya. Keduanya 
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berperan penting dalam menjalankan fungsi biologis ini dan hendaknya 

saling melengkapi dan memenuhi kekurangan satu sama lainnya.
352

  

2. Fungsi Ekonomi 

Fungsi ini berkaitan dengan pengaturan penghasilan yang diperoleh 

untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Istri mesti memiliki 

kemampuan dalam mengelola keuangan yang diserahkan oleh suami 

dengan baik dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan yang sifatnya 

prioritas dalam keluarga sehingga penghasilan yang diperoleh dapat 

mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Suami hendaknya memiliki 

penghasilan memadai untuk memenuhi kebutuhan utama rumah tangga 

dan mampu mengawasi penggunaannya dengan baik, karena penting 

untuk mampu menjaga agar penghasilan dapat digunakan sebagaimana 

mestinya di tengah kehidupan yang materialistis (pencarian sebatas 

materi/benda) hari ini, yang membuat kadang pengeluaran lebih besar 

daripada pemasukan.
353

 

3. Fungsi Edukatif/Pendidikan 

Fungsi pendidikan penting dalam rangka meningkatkan martabat 

dan peradaban manusia. Fungsi ini dijalankan oleh kepala keluarga yang 

memberikan bimbingan dan pendidikan bagi setiap anggota keluarga. 

Bagi istri juga penting memiliki pendidikan tinggi, sebab akan 

memudahkannya dalam menjalankan perannya sebagai pengelola dalam 

rumah tangga dan pendidik utama bagi anak-anaknya. 
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Bagi anak, keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam 

pendidikannya. Dari keluargalah anak mulai belajar berbagai macam hal, 

baik nilai-nilai, keyakinan, akhlak, belajar berbicara, mengenal huruf, 

angka, dan bersosialisasi. Pembelajaran diperoleh anak dari orangtua, 

karena anak-anak mendengar, melihat dan melakukan apa yang 

diucapkan atau dikerjakan orangtuanya. Anak adalah imitate (peniru) 

seperti yang dilakukan orangtuanya. Bahkan hingga anak berusia 

sekolah dasar, maka penting orangtua menyekolahkannya di tempat 

yang bervisi dan misi sama dengan nilai-nilai atau keyakinan yang 

diajarkan di rumah. Sekolah yang dipilih hendaknya mampu mewakili 

orangtua untuk mendidik anak dalam mengembangkan porensi-potensi 

yang dimilikinya.
354

 

4. Fungsi Religius/Keagamaan 

Fungsi agama dilaksanakan untuk menanamkan nilai-nilai 

keyakinan berupa iman dan takwa. Hal tersebut diajarkan kepada seluruh 

anggota keluarga untuk senantiasa menjalankan perintah Allah SWT dan 

menjauhi larangan-Nya. Pembelajaran untuk menanamkan fungsi agama 

ini dapat dilaksanakan dengan metode pembiasaan dan peneladanan.
355

  

Fungsi ini erat kaitannya dengan fungsi edukatif, sosialisasi, dan 

protektif. Rifa‟i mengungkapkan bahwa apabila suatu keluarga 

menjalankan fungsi keagaaman, maka keluarga tersebut akan memiliki 
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pandangan bahwa kedewasaan seseorang, diantaranya ditandai oleh 

suatu pengakuan pada suatu sistem dan ketentuan norma beragama yang 

direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seandainya terjadi 

pengurangan fungsi religius/keagamaan saat ini karena ideologi Barat 

(sekulerisme) yang mengakar di negeri ini maupun dalam sistem 

pendidikan sejak zaman penjajahan Belanda. Indonesia yang memiliki 

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kultur beragama yang kuat secara 

politis tergeser oleh peradaban Barat yang sekuler.
356

 

Tilaar menuliskan dalam bukunya yang menyatakan bahwa 

pendidikan yang lahir di Eropa yang bertepatan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan sehingga pendidikan secara berangsur-angsur menjadi 

pendidikan sekuler. Pendidikan agama tinggal menjadi mata pelajaran 

sedangkan yang diprioritaskan adalah mata pelajaran sekuler. Walaupun 

hasil pendidikan sekuler telah menghasilkan kemajuan ilmu 

pengetahuan, akan tetapi tidak menjawab terhadap kehidupan 

bermoral.
357

 

5. Fungsi Sosialisasi Anak/Sosial 

Anak sebagai manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak 

dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keluarga 

adalah tempat bagi anak pertama kali dalam bersosialisasi, anak mulai 

belajar berkomunikasi dengan orangtuanya melalui pendengaran dan 

gerakan atau isyarat hingga anak mampu berbicara, dan mampu 

bersosialisasi. Sejak dini anak sudah mulai diajarkan untuk mampu 
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mendengarkan, menghargai, dan menghormati orang lain, serta memiliki 

keperdulian dengan lingkungan sekitar. Anak harus dididik bersikap 

jujur, saling membantu, saling menyayangi dan bertanggung jawab, 

tidak hanya pada manusia, tapi juga pada hewan dan tumbuhan.
358

 

6. Fungsi Rekreasi 

Rekreasi merupakan salah satu hiburan yang baik bagi kebersamaan 

antara anggota keluarga dan juga pikiran. Rekreasi dapat menyegarkan 

pikiran, menenangkan jiwa, dan lebih mengakrabkan tali kekeluargaan. 

Rekreasi tidak harus ke tempat yang mewah, ramai, jauh dan 

menghabiskan banyak uang. Rekreasi bersama keluarga dapat dilakukan 

di tempat yang meringankan keuangan tetapi bermanfaat banyak juga 

semakin merekatkan ikatan keluarga.
359

 

7. Fungsi Status Keluarga 

Apabila dalam masyarakat terdapat perbedaan status yang besar, 

maka keluarga mewariskan statusnya bagi tiap-tiap anggota atau 

individu sehingga mereka mempunyai hak-hak istimewa. Perubahan 

status ini biasanya melalui perkawinan. Hak-hak istimewa keluarga, 

misalnya menggunakan hak milik tertentu, dan lain sebagainya. Jadi, 

status dapat diperoleh melalui assign
360

 status maupun ascribed
361

 

status.
362
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Helmawati, Pendidikan Keluarga…, h. 48. 
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Ibid, h. 49.   
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8. Fungsi Pemeliharaan 

Keluarga pada dasarnya berkewajiban untuk memelihara 

anggotanya yang sakit, menderita, dan tua. Fungsi pemeliharaan ini pada 

setiap masyarakat berbeda-beda, tetapi sebagian masyarakat membebani 

keluarga dengan pertanggungjawaban khusus terhadap anggotanya bila 

mereka tergantung pada masyarakat. Seiring dengan perkembangan 

masyarakat yang makin modern dan kompleks, sebagian dari 

pelaksanaan fungsi pemeliharaan ini mulai banyak diambil alih dan 

dilayani oleh lembaga-lembaga masyarakat.
363

 

 Apabila keseimbangan antara hak dan kewajiban berjalan beriringan, 

niscaya suami dan istri akan melaksanakan kewajibannya masing-masing 

dengan lapang dan penuh tanggung jawab serta fungsi-fungsi keluarga juga 

dapat terlaksana sehingga rumah tangga yang ideal pun dapat diciptakan. 

Pada saat kesadaran akan terikat hukum Allah telah dimiliki suami atau istri, 

maka munculnya kesadaran suami istri terhadap keberadaan hukum positif 

yang telah mengatur kerumahtanggaan juga patut diketahui dan dipahami 

calon suami atau istri. UU Nomor 1 Tahun 1974 ataupun Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) yang merupakan representatif hukum Islam, apabila dikaitkan 

dengan realita kehidupan rumah tangga Muslim di Kota Palangka Raya, 

maka belum merata pemahaman keluarga Muslim terhadap aturan-aturan 

tersebut. 
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 Pasal 30 UU Nomor 1 Tahun 1974, telah dijelaskan bahwa suami dan 

istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang 

menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Substansi pasal tersebut 

bahwa perkawinan adalah perbuatan yang luhur, dianggap sebagai salah satu 

perbuatan tepenting di antara perbuatan lainnya dalam kehidupan dan demi 

mewujudkan tujuan tersebut maka para pihak yang melaksanakan 

perkawinan harus saling mengadakan pendekatan dengan jalan: suami istri 

mau saling berkorban, sebab tanpa pengorbanan keduanya akan 

mengakibatkan tidak tercapainya tujuan luhur perkawinan; suami istri harus 

berbudi pekerti, akhlak dan moral yang tinggi sebagai sarana mewujudkan 

rumah tangga yang baik. 

 Permasalahan yang tampak pada keluarga Muslim Kota Palangka Raya 

adalah belum terciptanya pemahaman antara suami istri bahwa dalam 

kehidupan berumah tangga kedudukan suami dan istri adalah sama yakni 

sama dalam melaksanakan fungsi keluarga. Terlebih lagi kedudukan suami 

dan istri sebagai manusia adalah sama derajatnya karena merupakan ciptaan 

Allah SWT. Disamping memiliki kedudukan yang sama, maka harus 

dipahami pula terdapat kewajiban-kewajiban yang melekat pada diri 

mereka.  

 Pada Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan adanya kewajiban 

secara timbal balik antara suami istri berupa keharusan saling cinta 

mencintai, karena perkawinan yang telah disahkan menjadi pengikat secara 

lahir batin antara keduanya, dan hal tersebut dapat diwujudkan dengan 
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adanya saling cinta. Saling menghormati antara suami istri adalah keharusan 

sebab baik ditinjau dari segi kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan 

masyarakat maupun dari segi kemanusiaan, mereka memiliki kedudukan 

dan derajat yang sama. Sehingga kedua belah pihak harus saling menghargai 

sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam rumah tangga sesuai dengan 

ajaran moral agama dan tradisi budaya bangsa Indonesia. Wajib setia di 

antara suami dan istri, artinya kedua belah pihak tidak boleh mengkhianati 

kesucian rumah tangga dengan mempertahankan kepercayaan antara mereka 

baik yang bersifat moral seperti suami istri tidak selingkuh, atau istri 

berhati-hati dan penuh tanggung jawab menggunakan uang pemberian suami 

untuk keperluan rumah tangga dan atas dasar izinnya. Kewajiban saling 

membantu di antara suami istri, diwujudkan dengan sikap saling menasehati 

dalam mengelola rumah tangga demi tercapainya tujuan perkawinan. 

 Adapun kewajiban timbal balik yang juga penting untuk dipahami suami 

dan istri adalah suami wajib memberikan keperluan hidup rumah tangga 

meliputi kebutuhan primer seperti tempat kediaman, keperluan hidup sehari-

hari, biaya pemeliharaan, dan pendidikan anak-anak dengan catatan sesuai 

kemampuannya. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, 

dengan menjalankan kewajiban yang meliputi menyediakan makanan atau 

minuman untuk seluruh keluarga setiap hari, mengasuh dan memelihara 

anak dan mengatur rumah tempat kediaman dengan sebaik-baiknya. 

 Hak dan kewajiban suami dan istri dalam hukum Islam yang telah di 

positivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atur dalam Pasal 77 
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sampai dengan 84. Menurut Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam  (KHI), suami 

istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang 

sakinah, mawadah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan 

masyarakat. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, 

setia, dan memberi bantuan lahir batin. Suami istri memikul kewajiban 

mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan 

jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Suami 

istri wajib memelihara kehormatannya, apabila melalaikan kewajibannya 

masing-masing dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama. 

 Suami dan istri dalam rangka memikul kewajiban yang luhur untuk 

menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, diharuskan 

oleh Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk mempunyai tempat 

kediaman yang tetap dan rumah kediaman tersebut ditentukan oleh suami 

istri bersama. Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendudukkan suami 

sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Hak dan 

kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam 

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat 

dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

 Kewajiban suami ditentukan dalam Pasal 80-82 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), sebagai berikut: 

8) Suami wajib membimbing istri dan rumah tangganya, tetapi mengenai 

hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan bersama antara 

suami dan istri. 
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9) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

Kewajiban suami ini gugur apabila istri nusyuz. 

10) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan 

memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat 

bagi agama dan bangsa. 

11) Sesuai dengan penghasilannya maka suami wajib menanggung: nafkah, 

kiswah dan tempat kediaman bagi istri; biaya rumah tangga, biaya 

perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan biaya 

pendidikan anak. Kewajiban suami terhadap istrinya sebagaimana di atas 

mulai berlaku setelah ada tamkin sempurna dari istrinya.  

12) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, 

atau bekas istri yang dalam masa idah.
364

 

13) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan 

kemampuannya, serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat 

tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana 

penunjang lainnya. 

14) Suami yang memiliki istri lebih dari seorang wajib memberi tempat 

tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang 

menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing istri, 

kecuali jika ada perjanjian kawin. Apabila para istri rela dan ikhlas maka 

suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman. 

                                                           
364

Idah adalah masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan 

suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati, atau wanita yang ditalak suaminya harus 

menjalaninya selama tiga kali suci dari menstruasi. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia,, artikel “Idah”, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga 2005, h. 416.   
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 Kewajiban istri ditentukan dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), yaitu kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin 

kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, serta 

istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga 

sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Apabila istri tanpa alasan yang sah tidak 

melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 84 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) tersebut, maka istri menurut pasal tersebut dianggap 

nusyuz. Selama istri dalam nusyuz kewajiban suami terhadap istri tidak 

berlaku, kecuali hal yang berkaitan dengan anak. Kewajiban suami tersebut 

berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz. Ketentuan tentang ada dan 

tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.
365

 

 Tidak sejalan dengan harapan baik oleh UU Nomor 1 Tahun 1974, 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum Islam secara khususnya tentang 

bangunan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.  Keberadaan 

keluarga ideal yang diharapakan disesuaikan dengan Islam dalam 

memandang keluarga.  Perceraian tersebut terjadi disebabkan karena 

terdapat pengabaian terhadap hak pasangan dan juga kelalaian dalam 

menjalankan kewajiban, baik sadar atau tidak sadar. Kewajiban yang artinya 

sesuatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan untuk berbuat sesuatu 

dan tidak boleh tidak dilaksanakan, dan kewajiban muncul karena hak yang 

melekat pada subjek hukum, dalam hal ini adalah suami dan juga istri. 

Suami yang tidak menafkahi, tidak memberikan pendidikan terhadap istri 
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Ibid., h. 395-397. 



177 

 

 

dan terlebih lagi melakukan kekerasan sesungguhnya menunjukkan 

pengabaian kewajiban sebagai suami terhadap istri dan telah menghilangkan 

hak istri terhadap suami.  

 Sebab tidak berjalannya satu peran yang dimulai dari suami (nafkah), 

maka berdampak pula pada terabaikannya pelaksanaan kewajiban istri 

terhadap suami (rasa tidak dinafkahi menjadi dorongan bagi istri mencari 

pekerjaan untuk penghidupan dan terbayang sulitnya bergantung pada 

suami, maka pada saat posisi sama-sama sebagai pemberi jaminan terhadap 

keluarga yang sudah di bangun, menjadikan istri merasa ditindas dan kurang 

tanggap terhadap suami, terlebih lagi apabila suami melakukan tindakan 

kekerasan baik verbal ataupun fisik menyebabkan luka dan sakit hati 

semakin bertambah terhadap suami. Permasalahan yang dimulai dengan 

tidak dijalankannya sebuah kewajiban, menyebabkan dampak berlanjut pada 

tidak terlaksananya kewajiban lainnya). Hal tersebut menjadi negatif saat 

suami mengabaikan kewajibannya di saat dirinya dalam kondisi yang 

mampu, bukan dalam kondisi tidak mampu sehingga perlu dibantu. 

 Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa suami dan istri dalam 

menjalankan rumah tangga masih terdapat ketimpangan peran. Suami yang 

memiliki kewajiban memberikan nafkah tidak benar-benar melaksanakan 

perannya sehingga menuntut istri melakukan pekerjaan di luar rumah. Hal 

tersebut dilakukan istri bukan karena eksistensi, tetapi karena tuntutan 

keluarga yang mendorong mereka mencari penghidupan, karena tanpa 

makan dan minum tentu kehidupan tidak dapat berlangsung.  
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 Mengacu pada kondisi tersebut maka benarlah bahwa teori struktural-

fungsional terhadap peran keluarga dalam mewujudkan keutuhan keluarga 

dan masyarakat. Berdasarkan teori ini bahwa apabila salah satu bagian 

keluarga meninggalkan perannya, maka akan menyebabkan disfungsi 

keluarga. Keluarga Muslim Kota Palangka Raya mengalami kesulitan dalam 

menjaga keharmonisan rumah tangganya, atau terdapat permasalahan-

permasalahan yang mengakibatkan pada perceraian disebabkan karena 

timpangnya pelaksanaan peran, kurang direalisasikannya fungsi-fungsi 

keluarga, karena hanya dijalankan oleh salah satu pihak saja. 

 Hilangnya salah satu fungsi saja dalam keluarga hakekatnya akan 

menghantarkan pada konflik yang berkepanjangan pula. Pada kasus ini bila 

fungsi nafkah hilang, dan mendorong perempuan mengambil alih maka ada 

peran yang akan terabaikan. Bila salah satu peran terabaikan yakni peran 

pemimpin rumah tangga oleh istri akan menyebabkan kekacauan kehidupan 

keluarga, misalnya anak hilang perhatian, kebersamaan, dan lain sebagainya. 

 Berdasarkan hal di atas, maka keluarga Muslim Kota Palangka Raya 

yang merupakan satu sistem yang ada di masyarakat akan sulit dihindarkan 

dari konflik karena anggota-anggota keluarganya tidak atau belum maksimal 

menjalankan peran-perannya dalam rumah tangga. Apabila kondisi rumah 

tangga berada di zona merah yakni konflik, dan di tambah dengan 

pemahaman yang berkembang saat ini tentang keberadaan perempuan yang 

tidak boleh diam atas ketertindasan ekonomi para suami, maka mendorong 

perempuan juga mengambil peran lainnya di luar rumah. 
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 Sebagaimana teori feminisme liberal yang berasumsi bahwa pada 

dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, 

kelompok feminis liberal menolak persamaan secara menyeluruh antara 

laki-laki dan perempuan. Pada beberapa hal masih tetap ada perbedaan 

(distinction) antara laki-laki dan perempuan seperti fungsi organ reproduksi 

bagi perempuan membawa konsekuensi logis dalam kehidupan 

bermasyarakat. Perempuan pada era saat ini memang beranggapan dan 

menghendaki agar dirinya dapat terintegrasikan secara total dalam semua 

peran, termasuk bekerja di luar rumah. Sehingga tidak ada lagi suatu 

kelompok jenis kelamin yang lebih dominan.  

 Organ reproduksi bukan merupakan penghalang bagi perempuan untuk 

memasuki peran-peran di sektor publik. Jadi, cara pandang bagi perempuan 

untuk terlibat dalam publik (dan selalu dikaitkan dengan sebuah pekerjaan) 

adalah hal yang biasa menurut teori ini, dan memang menjadi suatu hal yang 

dilakukan perempuan pada era sekarang. Akan tetapi, perlu diperhatikan 

bahwa pekerjaan bukanlah hal yang dilarang, hanya saja pekerjaan yang 

dapat mengalihkan peran utama sebagai perempuan itulah yang dapat 

mengancam keutuhan keluarga. Pekerjaan apa saja boleh dilakukan, namun 

tetap mengacu pada moral dan agama, serta izin yang merupakan legalitas 

istri untuk dapat berbagi peran, di satu sisi di wilayah domestik dan di sisi 

lainnya adalah wilayah publik. 

 Setelah para perempuan telah mengambil peran serta di luar rumah, 

maka ketimpangan gender disebabkan oleh sistem kapitalisme menimbulkan 

kelas-kelas dan division of labour, termasuk di dalam keluarga. Gerakan 

kelompok ini mengadopsi teori praxis Marxisme yaitu teori penyadaran 
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pada kelompok tertindas, agar kaum perempuan sadar bahwa mereka 

merupakan „kelas‟ yang tidak diuntungkan. Proses penyadaran ini 

membangkitkan rasa emosi para perempuan agar bangkit untuk merubah 

keadaan.
366

  

 Pada tahap ini perempuan pada era sekarang cukup menyadari bahwa 

kondisi mereka memang ada yang tertindas, namun ada juga yang berada di 

atas rata-rata kehidupan yang layak. Akan tetapi, dengan perasaan tertindas 

tersebut melahirkan sikap untuk melepaskan diri dengan benar-benar 

meninggalkan peran hakikinya sebagai perempuan untuk berkarya dan 

berperan dalam publik.  Motivasi keluar dari ketertindasan tanpa memahmai 

penyebab dari ketertindasan justru melahirkan ketimpangan peran dalam 

rumah tangga, karena peran sebagai pemimpin rumah tangga telah hilang 

karena atas nama ketertindasan akhirnya para perempuan benar-benar 

meninggalkan wilayah domestiknya.  

 Padahal kalau memang ingin jujur melihat realita, kondisi perempuan 

yang telah meninggalkan wilayah domestiknya tidak saja secara langsung 

terhindar dari ketertindasan, sebab para perempuan justru mendapatkan 

perlakuan (tertindas) lebih keras saat mereka berada di ruang publik (bagi 

segelintir perempuan). Kondisi semakin tidak menguntungkan bagi 

perempuan dan justru semakin menjauhkannya dari peran hakikinya sebagai 

ibu dan pendidik generasi bila dikaitkan dengan teori ekofeminisme. Teori 

ekofeminisme berasumsi bahwa individu adalah makhluk otonom yang lepas 

dari pengaruh lingkungannya dan berhak menentukan jalan hidupnya 

sendiri.   

                                                           
366

Ibid., h. 225.  
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 Menurut teori ini bahwa apa yang terjadi setelah para perempuan masuk 

ke dunia maskulin yang pada awalnya didominasi oleh laki-laki adalah tidak 

lagi menonjolkan kualitas feminim-nya, tetapi justru menjadi male clone 

(tiruan laki-laki) dan masuk dalam perangkap sistem maskulin yang 

hierarkhis. Masuknya perempuan ke dunia maskulin (dunia publik 

umumnya) telah menyebabkan peradaban modern semakin dominan 

diwarnai oleh kualitas maskulin. Akibatnya, yang terlihat adalah kompetisi, 

self-centered, dominasi, dan eksploitasi. Contoh nyata dari cerminan 

memudarnya kualitas feminim (cinta, pengasuhan, dan pemeliharaan) dalam 

masyarakat adalah semakin rusaknya alam, meningkatnya kriminalitas, 

menurunnya solidaritas sosial, dan semakin banyaknya perempuan yang 

menelantarkan anak-anaknya.
367

 

 Maka, secara tidak disadari memang menggambarkan sebagian potret 

kehidupan perempuan yang menjadi kompetitor laki-laki di sektor publik. 

Perempuan seolah-olah kuat dan sanggup bersaing dengan laki-laki dalam 

kehidupan publik terutama pekerjaan yang mengakibatkan perempuan 

terlena dengan aktivitas barunya. Hal ini mengakibatkan perempuan mati 

rasa akan peran sesungguhnya dalam mengasuh, memberikan kasih sayang, 

dan pemeliharaan dalam lingkungan keluarga. Dapat dipastikan keluarga 

menjadi kurang sentuhan para perempuan karena perannya telah bergeser 

menjadi pesaing para laki-laki di dunia pekerjaan, yang sebenarnya dunia 

pekerjaan bukanlah suatu tujuan utama bagi seorang perempuan, tapi 

pelengkap saja selama kewajiban utama telah tertunaikan. 
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Ibid., h. 183. 
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 Berdasarkan itu semua dapatlah diperhatikan bahwa di luar pada 

pembahasan hak dan kewajiban keluarga Muslim terdapat faktor lain yang 

turut mempengaruhi cara pandang keluarga Muslim hari ini, terutama cara 

pandang yang bukan Islami, praktik yang tidak mengacu pada pemahaman 

Islam tentang berkeluarga menyebabkan permasalahan serius dalam 

mewujudkan kelangsungan keluarga itu sendiri. Apabila sampai akhirnya 

perempuan dihadapkan pada perceraian ataupun keluarga mengetahui ada 

pihak keluarganya ingin melakukan perceraian, maka semestinya harus 

dapat dicegah, karena perceraian pada hakekatnya tidak disukai.  

َوى ِمَن الرَّ  ْفعِ اَلدَّ ْفُع اَق ْ  
“Menolak gugatan itu lebih kuat daripada menghilangkannya”.

368
 

 Akan tetapi, bila memang kondisi keluarga tidak dapat lagi 

dipertahankan karena berbagai sebab dan lebih utama karena pelanggaran 

hukum syariah dan cerai adalah solusi, maka harus menjadi jalan introspeksi 

diri terhadap keberlangsungan keluarga yang sudah dibangun sehingga ada 

preventif (pencegahan) terhadap perceraian-perceraian lainnya. 

 Selain itu upaya untuk menghilangkan kemudaratan dengan jalan 

bercerai karena di dalam rumah tangga justru istri mendapatkan perlakuan 

yang tidak baik, maka hal tersebut dapat dilakukan, mengacu pada kaidah: 

 اَلضََّررُ  يُ زَالُ 
“Kemadaratan itu harus dihilangkan”.

369
 

                                                           
368

Kaidah ini memiliki arti bahwa menolak agar tidak terjadi sesuatu (preventif) itu lebih 

kuat daripada mengembalikan seperti sebelum terjadi (kuratif, rehabilitatif). Dalam Muchlis 

Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam, 

Jakarta: PT Grafindo Persada, Cetakan Ketiga, 1999, h. 158. 
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 Akan tetapi dalam rangka menghilangkan kemudaratan dengan 

perceraian, tapi menghantarkan pada kemudaratan lainnya yaitu pengabaian 

hak dan kewajiban terhadap anak, atau untuk menghindari pelaksanaan hak 

dan kewajiban antara suami istri, maka hal ini juga tidak boleh terjadi, 

mengacu pada kaidah: 

 اَلضََّررُ  ََل  يُ زَالُ  بِالضََّررِ 
“Kemadaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemadaratan yang 

lain”.
370

 

 Sehingga yang harus dilakukan adalah bagaimana pelaksanaan hak dan 

kewajiban antara suami dan istri dapat terlaksana, agar pelaksanaan hak dan 

kewajiban terhadap anak juga dapat ditunaikan. Bukan dalam rangka 

meninggalkan kewajiban dengan meninggalkan kewajiban lainnya. 

 Berdasarkan hal di atas, selain memahami hak dan kewajiban keluarga 

Muslim maka penting kiranya memastikan pemahaman Islam yang dimiliki 

tiap keluarga Muslim, sehingga pemahaman tersebut merupakan bekal 

dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Terhadap latar belakang beban 

pengampuan serta beban-beban dan kendala single mother pada hakekatnya 

karena lemahnya pondasi pemahaman Islam (khususnya pemahaman hak 

dan kewajiban anggota keluarga Muslim) di tambah dengan kondisi 

masyarakat yang apatis dan pragmatis. 
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Muchlis Usman, Kaidah-kaidah…, h. 138. 
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Ibid., h. 61. 
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C. Beban Pengampuan dan Kendala Keluarga Muslim Single Mother Kota 

Palangka Raya dalam Memenuhi Tanggung Jawabnya. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh, maka terdapat 

beberapa beban dan kendala single mother Kota Palangka Raya dalam 

menjalankan beban pengampuan dalam memenuhi tanggung jawabnya 

meliputi: beban ekonomi (nafkah), pendidikan, psikologis serta kendalanya 

sulit menghadapi kehidupan keluarga sendirian dengan peran ganda yang 

mencakup pandangan buruk dari sekitar terhadap status baru mereka, 

bingung menghadapi keputusan suami, biaya hidup, dan lain sebagainya. 

Berikut tabel rangkuman terhadap beban dan kendala keluarga Muslim 

single mother Kota Palangka Raya:  

 

Tabel 6. Beban dan Kendala Single Mother  

dalam Memenuhi Tanggung Jawabnya 

 

No. 

N
am

a 

Beban 

Ekonomi 

Beban 

Pendidikan 

Beban 

Psikologis 
Kendala 

Mengatasi 

Kendala 

1. 

Ib
u
 A

n
g
g
i Menafkahi 

dengan 

bekerja di 

ladang, 

dan 

sebagai 

tukang 

pijit. 

 

 

 

 

 

 

Mendidik 

anak salat, 

menghilang-

kan rasa 

tidak 

sukanya 

pada 

bapaknya 

yang tidak 

mengakui 

dirinya 

sebagai 

anak. 

 

Trauma 

kekerasan, 

fitnah 

(pengingkaran 

anak 

kandung), 

tidak adil 

dalam 

membagi harta 

bersama. 

Biaya hidup, 

menghadapi 

pandangan 

buruk dari 

sekitar, 

menahan 

emosi 

terhadap 

masalah 

yang 

menimpa. 

Bersabar, 

terus 

berusaha 

(berladang) 

dan giat 

ibadah).  
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No. 

N
am

a 

Beban 

Ekonomi 

Beban 

Pendidikan 

Beban 

Psikologis 
Kendala 

Mengatasi 

Kendala 

2. 
Ib

u
 B

el
la

 Menafkahi 

dengan 

berjualan 

makanan 

ringan di 

depan 

rumah. 

Mendidik 

anak agar 

sering di 

rumah 

menjaganya. 

Pandangan 

negatif karena 

pekerjaan 

yang dipilih 

setelah 

bercerai. 

 

 

Biaya hidup. Sabar, 

berdoa, dan 

berusaha 

keras 

bekerja. 

3. 

Ib
u
  

C
an

ti
a Menafkahi 

dengan 

kerja 

sebagai 

PNS dan 

mengam-

bil jabatan 

tinggi. 

Mendidik 

anak agar 

tidak trauma 

dengan 

masalah 

keluarga 

(moral) 

Pandangan 

negatif sekitar 

dan orang-

orang yang 

dikenal 

terhadap 

jabatan tinggi 

dan 

menghadapi 

fitnah suami, 

menghadapi 

suami 

kepribadian 

ganda. 

 

 

 

Biaya hidup, 

menyikapi 

tanggapan 

buruk orang 

lain 

terhadap 

karirnya, 

jarak jauh 

dengan 

anak. 

Biasa 

menang-

gapi 

tanggapan 

orang, 

cuek. 

4. 

Ib
u
 D

an
ia

 Tidak 

kendala, 

namun 

berjualan 

dengan 

dana dari 

suami. 

Mendidik 

anak salat 

dan menjaga 

pergaulan. 

Pandangan 

negatif 

masyarkat 

tentang 

serumah lagi 

dengan 

mantan suami, 

labil 

menerima atau 

tidak karena 

bingung 

terhadap 

nafkah ke 

depan. 

 

 
 

Bingung 

mengambil 

sikap tetap 

menerima 

bapak atau 

tidak. 

Pasrah 

terhadap 

kendala 

yang ada, 

tetap 

serumah 

dengan 

suami tapi 

tidak 

selayaknya 

suami istri. 
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No. 

N
am

a 

Beban 

Ekonomi 

Beban 

Pendidikan 

Beban 

Psikologis 
Kendala 

Mengatasi 

Kendala 

5. 
Ib

u
 E

ls
a Menafkahi 

dengan 

berjualan 

makanan 

di depan 

rumah. 

Mendidik 

anak agar 

membantu 

menafkahi 

karena laki-

laki. 

Merasa tidak 

dihargai 

karena suami 

selingkuh dan 

telah menikah, 

beban tetap 

dalam ikatan 

sah menurut 

pengadilan, 

akan tetapi 

secara fakta 

telah hidup 

terpisah dan 

tidak ada 

saling 

menjalankan 

kewajiban. 

 

Menghadapi 

pandangan 

masyarakat 

terhadap 

dirinya yang 

di madu. 

Sikapnya 

pasrah 

dengan 

kondisi itu 

dan tetap 

terus 

bekerja 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

rumah 

tangga.  

 

 Berdasarkan hal di atas beban ekonomi dalam melangsungkan 

kehidupan pasca perceraian dibebankan pada istri semata, dan juga beban 

pendidikan diserahkan sepenuhnya pada istri. Keberadaan suami yang juga 

merupakan ayah dari anak-anak tidak melakukan pendidikan bagi mereka 

secara patut, kemudian beban psikologi memang khusus dirasakan bagi para 

istri yang ditinggal suami, rasa malu atas status dan pandangan buruk 

terhadap apa yang menimpa mereka. 

 Secara yuridis kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 

42 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan definitif bahwa anak 

yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. 

Kehadiran anak menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati merupakan 

hal yang diinginkan setiap pasangan, karena anak adalah karunia Tuhan 

yang luar biasa, dan wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. 
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Persoalan muncul di saat pernikahan mengalami ujian dengan berbagai 

alasan yang pada akhirnya harus berpisah, pada saat berpisahnya orangtua 

inilah yang menyebabkan anak menjadi korban.
371

 

 Pada saat orangtua memilih untuk berpisah, maka ada sebuah 

konsekuensi yang mesti ditanggung oleh keduanya. Sebab, perceraian telah 

mengakibatkan munculnya hukum baru bagi keduanya, bahkan akibat 

hukum perceraian terhadap anak juga turut harus diperhatikan agar 

mendapatkan gambaran yang jelas bahwa berpisahnya orangtua tidak secara 

langsung menghilangkan hak dan kewajiban orangtua terhadap anak.  

Akibat hukum dilihat dari kedudukan, hak dan kewajiban anak dalam 

perkawinan harus dipahami oleh orangtua yang telah bercerai. Secara 

filosofis bahwa memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan pokok dari 

perkawinan. Dua kepentingan yang diperoleh dari keturunan yaitu untuk diri 

pribadi, dan kepentingan yang bersifat umum. Setiap orang yang menikah 

tentu ingin memiliki keturunan. Rumah tangga yang berkecukupan, tetapi 

kalau tidak memiliki keturunan, maka kebahagiaan rumah tangga belum 

sempurna.  

Orangtua senantiasa bersungguh-sungguh dalam memperoleh keturunan 

karena orangtua memahami bahwa anak adalah penolong baik dalam 

kehidupannya di dunia dan di akhirat. Aspek umum yang berhubungan 

dengan keturunan adalah karena anak-anak yang dilahirkan dalam 

perkawinan sah dapat menjadi penyambung keturunan seseorang dan 
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berkembang untuk memakmurkan dunia.
372

 Keluarga Muslim single mother 

Kota Palangka Raya mengalami problematika saat berbicara masalah anak, 

setelah perceraian mengakibatkan hak anak turut tercerai beraikan juga, 

beberapa atau hampir semua hak anak tidak dapat diberikan dengan layak 

sehingga apabila berlangung terus-menerus akan mengakibatkan 

pelanggaran hukum secara besar-besaran, baik hukum Islam dan hukum 

yang berlaku di Indonesia. 

Pencapaian keluarga yang bahagia dengan adanya kasih sayang dari 

orangtua pada anak. Menurut Ahmad Mudjab Mahalli dan Muhammad 

Syafi‟i, bagi setiap orangtua ada beberapa poin yang harus diperhatikan 

dalam memberikan kasih sayang kepada anaknya, yaitu: anak harus diberi 

nafkah yang halal; orangtua harus bersikap adil kepada anak; dan anak harus 

diberi pendidikan agama. Apabila ketiga hal ini dilupakan, maka tidak akan 

terbentuklah keluarga bahagia.
373

 

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa setiap anak yang belum 

dewasa atau sudah dewasa tapi keadaan hidupnya miskin, tidak memiliki 

harta, berhak untuk mendapatkan nafkah dari orangtua yang mampu. 

Menurut Imam Hanafi, anak yang belum dewasa dan masih menuntut ilmu 

pengetahuan wajib mendapatkan nafkah dari bapaknya. Anak wanita 

walaupun sudah dewasa tapi belum kawin dan tidak mampu, maka berhak 

mendapat nafkah dari orangtuanya yang mampu.
374
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Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-

hak anak menurut Pasal 41 huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah baik 

bapak atau ibu tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata berdasarkan kepentingan anak. Seandainya terjadi 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang 

memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian pada anak ini tentu 

saja berlaku terhadap suami dan istri yang memiliki anak dalam perkawinan 

mereka, tapi tidak berlaku terhadap suami istri yang tidak memiliki anak 

dalam perkawinan mereka.
375

 

Kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak terbatas 

kemampuannya sebagaimana ditegaskan dalam Alquran: 

ََل ُيَكلُّْف اللَُّو ۚ  يُ ْنِفْق ِمَّا آتَاُه اللَّوُ َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِو رِْزقُُو فَ لْ  ۚ  لِيُ ْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِو 
 376﴾۷﴿ َسَيْجَعُل اللَُّو بَ ْعَد ُعْسٍر ُيْسًراۚ  آتَاَىاِإَلَّ َما نَ ْفًسا 

 

Artinya:  

“Hendaklah orang (ayah) yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya, dan orang (ayah) yang rezekinya sempit hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 

tidak membebani seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah 

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 

kesempitan.”
377

 

 

Jika terjadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan, maka yang 

berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu atau nenek seterusnya 

ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan hidup anak termasuk pendidikan 
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adalah tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada 

waktu anak sudah dapat ditanyakan tentang kepada siapa dia akan terus 

ikut.
378

 

Sesungguhnya yang bertanggung jawab menurut Hilman Hadikusuma 

atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah 

putusnya perkawinan karena perceraian adalah bapak. Jika bapak dalam 

kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai 

pemeliharaaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan 

bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan 

pendidikan anak itu.
379

 

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menguraikan pendapatnya 

mengenai akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak secara lebih rinci 

sebagai berikut: 

5) Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusnya perkawinan 

akibat adanya perceraian. 

6) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa 

atau berdiri sendiri, bekerja dan mendapat penghasilan atau anak 

menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggung jawab ayah 

walaupun pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya bapak tetap 

memiliki kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak 

pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi, dan seterusnya. 
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7) Bila bapak tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), 

maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya 

hidup anak. 

8) Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai 

pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) istri dapat melakukan 

permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan 

Negeri dimana proses perceraiannya dilakukan.
380

 

Menurut peneliti, tanggung jawab orangtua terhadap anak tidak pernah 

terputus apapun kondisi yang menimpa orangtuanya. Seluruh pemeliharaan, 

kasih sayang, dan kewajiban orangtua saat masih dalam pernikahan tidak 

boleh berkurang sedikitpun walaupun orangtua telah menyatakan berpisah. 

Akan tetapi, melihat realita kondisi keluarga Muslim single mother Kota 

Palangka Raya menunjukkan bahwa sekian perceraian menyebabkan korban 

yaitu anak, dimana hak-hak mereka akhirnya tidak dapat diraih ketika 

orangtuanya berpisah. Perceraian bukan saja menjadikan anak sebagai 

korban, akan tetapi suami dan istri pun turut menjadi korban yang 

dampaknya bisa negatif bagi keluarga itu sendiri, dan pada dasarnya negatif 

bagi tatanan masyarakat dalam suatu bangsa dimana mereka tinggal. 

Anak sebagai korban karena pemeliharaan atas diri mereka tidak 

lengkap diberikan oleh kedua orangtuaya, pemeliharaan yang berisikan 

pengasuhan, pengayoman, pendidikan, kasih sayang dan banyak lagi 

sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam dan hukum yang berlaku 

di Indonesia tidak dapat dirasakan dan diterima anak seutuhnya, padahal ia 
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berhak akan hal itu. Bagi orangtua juga menjadi korban satu sama lain yang 

menjadikan keretakan sosial di antara mereka, trauma psikologi akibat 

permasalahan-permasalahan yang menimpa berupa kekerasan fisik, verbal, 

tidak menghargai peran masing-masing, ketidakpercayaan satu sama lain, 

mengejar eksistensi, prestise dan lain sebagainya. Seolah-olah masalah 

hanya ada pada masalah keluarga, padahal permasalahan keluarga tidak 

lepas dari permasalahan besar sekitarnya yang belum mampu membantu 

setiap keluarga untuk mapan dan kokoh membangun keluarganya menjadi 

keluarga yang tangguh baik secara mental, psikologi dan juga ekonomi. 

Hukum Islam mengatur bahwa yang dibebani tugas kewajiban 

memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat 

membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. 

Sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan antara orangtua dan anak 

dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan, dan 

mengasuh. Segi immaterial, yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan 

perlindungan serta pendidikan rohani. 

Agama Islam selain diwajibkan memberikan makan dan minum kepada 

anak-anaknya, tetapi juga lingkungan, pendidikan, dan pembinaan akhlak 

wajib diperhatikan. Seluruh umat Islam wajib mengutamakan pembentukan 

lingkungan akhlak yang baik. Oleh sebab itu, orangtua wajib mendahulukan 

pertimbangan agama daripada pertimbangan ekonomi dan lainnya 

sebagaimana dinyatakan dalam Alquran: 
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ُتُموَىا  تَ َرف ْ ُقْل ِإْن َكاَن آبَاؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوأَْمَواٌل اق ْ
َوِِتَاَرٌة ََتَْشْوَن َكَساَدَىا َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ َها َأَحبَّ إِلَْيُكْم ِمَن اللَِّو َوَرُسولِِو َوِجَهاٍد 

ٰ يَْأِتَ اللَُّو بَِأْمرِِه ِف َسِبيِلِو فَ تَ َربَّ   َواللَُّو ََل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَ  ۚ  ُصوا َحَّتَّ
﴿٢٣﴾381 

 

Artinya: 

“Katakanlah: "jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-

istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, 

perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang 

kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan 

dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah 

mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk 

kepada orang-orang yang fasik.”
382

 

 

Berdasarkan ayat di atas, orang yang mengaku beragama Islam tetapi 

lebih mengutamakan pertimbangan ekonomi, pertimbangan di luar Allah 

dan Rasul-Nya, mereka ini diberi pernyataan perang oleh Allah SWT 

sendiri. Hal semacam ini jangan hanya dianggap semata teori pendidikan 

atau teori psikologi, tetapi hal ini adalah kewajiban agama.
383

 

Adapun khusus pada pendidikan yang merupakan beban besar yang 

harus dipikul kedua orangtua terhadap anak adalah mendidik anak. 

Tanggung jawab mendidik anak sangat penting dan menjadi tugas kedua 

orangtua untuk mewujudkannya. Beberapa tanggung jawab pendidik 

(orangtua) bagi anak: 

a. Tanggung Jawab Pendidikan Iman 

       Tanggung jawab ini mengikat anak dengan dasar-dasar keimanan. 

Orangtua sebagai pendidik wajib mengajarkan kepada anak pedoman-
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pedoman pendidikan keimanan sejak kecil. Mengajarkan pondasi ajaran-

ajaran Islam, mengajarkan dasar-dasar syariat yang mengantarkan pada 

jalan Allah SWT. sehingga anak terikat dengan agama Islam secara 

akidah dan ibadah, serta menjadikan Islam sebagai agamanya, Alquran 

sebagai penuntunnya, dan Rasulullah SAW sebagai panutannya. Tugas 

orangtua adalah membuka kehidupan anak dengan kalimat tauhid; 

mengajarkan halal haram setelah berakal; memerintahkannya beribadah 

saat umur tujuh tahun; mendidiknya cinta pada Rasulullah SAW, 

keluarganya, dan cinta baca Alquran.
384

 

 Apabila orangtua sebagai pendidik memiliki tanggung jawab besar 

dalam menumbuhkembangkan anak di atas keimanan dan prinsip dasar 

Islam, maka penting mengetahui batasan-batasan tanggung jawab dan 

kewajiban yang dipikulkan pada mereka. Batasan tersebut, yaitu: 

senantiasa membina anak-anak beriman pada Allah SWT; menanamkan 

ruh kekhusyukan, takwa, dan ibadah pada Allah SWT; serta mendidik 

dalam diri mereka merasa diawasi Allah SWT.
385

  

b. Tanggung Jawab Pendidikan Moral 

 Pendidikan moral adalah kumpulan dasar-dasar pendidikan moral 

serta keutamaan sikap dan watak yang wajib dimiliki oleh soerang anak 

dan dijadikannya kebiasaan semenjak usia tamyiz hingga ia menjadi 

mukalaf. Keluhuran akhlak, tingkah laku, dan watak adalah buah 

keimanan yang tertanam dalam menumbuhkan agama yang benar. Jika 
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seorang anak pada masak kanak-kanaknya tumbuh dengan dasar 

keimanan pada Allah SWT, terdidik di atas rasa takut kepada-Nya, 

merasa diawasi oleh-Nya, bergantung kepada-Nya, meminta 

pertolongan-Nya, dan berserah diri kepada-Nya, maka akan terjaga 

dalam dirinya kefitrahan. 

 Pentingnya pertahanan agama yang mengakar dalam sanubari anak, 

rasa diawasi Allah SWT yang kuat di hati anak, maka hal tersebut akan 

menjadi pemisah antara seorang anak dengan sifat-sifat tercela dan 

mengikuti kebiasaan jahiliyah yang merusak. Bahkan menerima 

kebaikan menjadi bagian dari kebiasaan anak dan kesenangannya pada 

kemuliaan serta keutamaan menjadi perangai aslinya. 

 Tanggung jawab pendidik (orangtua) dalam hal moral sangatlah 

luas, mencakup segala hal yang dapat memperbaiki jiwa mereka, 

meluruskan penyimpangan mereka, mengangkat mereka dari 

keterpurukan, dan berlaku yang baik dalam berinteraksi dengan orang 

lain. Pendidik (orangtua) bertanggung jawab terhadap pembentukan 

moral anak sejak kecil seperti: kejujuran (shidiq); dipercaya (amanah); 

konsisten (istiqomah); mendahulukan kepentingan orang lain (itsar); 

menolong orang kesusahan; menghormati orangtua; memuliakan tamu; 

berbuat baik pada tetangga; dan saling mencintai terhadap sesama. 

Pendidik (orangtua) bertanggung jawab untuk menyucikan lisan-lisan 

anak dari celaan, percekcokan, kata-kata keji dan kotor, serta segala 

yang dapat menimbulkan kerusakan moral dan keburukan pendidikan. 
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 Sebuah pendidikan dikatakan baik menurut pandangan Islam ketika 

menyandarkan pada kekuatan perhatian dan pengawasan, dan serius 

dalam memberikan perhatian pada anak agar tidak memiliki sikap buruk 

seperti berbohong, mencuri, mencaci, mencela, nakal, dan menyimpang.  

 Apabila pendidikan ditekankan pada keteladanan, maka orangtua 

sebagai pendidik bertanggung jawab menjadi teladan pertama. Anak-

anak harus dihindarkan dari keteladanan yang jelek, lingkungan yang 

rusak, lalu mengajarkan anak agar terjauhi dari sikap nakal dan 

menyimpang. Maka harus diajarkan agar menghindarkan diri dari 

perilaku ikut-ikutan (taklid buta), memahamkan anak agar mampu 

menyeleksi perbuatan yang boleh dan tidak, mencegah anak agar tidak 

tenggelam dalam kesenangan, melarangnya mendengar musik/lagu 

porno, melarangnya menyerupai lawan jenisnya, melarangnya membuka 

aurat, tabarruj
386

, ikhtilat
387

, dan melihat hal-hal yang diharamkan.
388

 

 Kunci dari semua pendidikan moral itu adalah membentuk 

kepribadian Islam yang terdiri dari pola pikir yang Islam dan pola sikap 

yang Islam. Kepribadian adalah sebuah ekspresi dan sikap yang 

digerakkan oleh pemahaman yang ada dalam akalnya dan motivasi yang 
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dicapai. Pola pikir/akal yang Islam adalah sebuah proses pemikiran yang 

didasarkan pada ajaran Islam. Artinya sebuah akal pikiran selalu 

melahirkan pemahaman yang berlandaskan Islam. Pola sikap yang Islam 

adalah menjadikan seluruh perilakunya ingin beribadah kepada Allah 

SWT, motivasi hidup yang Islami adalah motivasi berorientasi rida 

Allah SWT.
389

 

c. Tanggung Jawab Pendidikan Fisik 

 Tanggung jawab ini bertujuan agak anak kelak dewasa memiliki 

fisik yang kuat, sehat, dan bersemangat. Islam telah menggariskan 

tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Tanggung jawab 

tersebut adalah kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dan 

anak, mengikuti aturan Islam dalam hal kesehatan (makan dan minum), 

membentengi diri dari penyakit menular, mengobati penyakit, 

menerapkan prinsip tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang 

lain, membiasakan anak gemar olahraga dan menaiki tunggangan, 

membiasakan anak untuk zuhud dan tidak larut dalam kenikmatan 

duniawi,
390

 serta menanamkan karakter sungguh-sungguh dan perwira 

kepada anak.
391

 

d. Tanggung Jawab Pendidikan Akal 

 Tanggung jawab ini untuk membentuk pola berpikir anak terhadap 

segala sesuatu yang bermanfaat, baik berupa ilmu Islam, kebudayaan, 
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ilmu modern, kesadaran, pemikiran dan peradaban. Sehingga anak 

menjadi matang secara pemikiran dan terbentuk secara ilmu dan 

kebudayaan. Pendidikan akal juga untuk penyadaran, pembudayaan, dan 

pengajaran.  

 Adapun tanggung jawab pendidikan akal terfokus pada: pertama, 

tanggung jawab mengajar; kedua, tanggung jawab penumbuhan 

kesadaran intelektual (sejak kecil anak mesti dipahamkan hakekat-

hakekat: keabadian Islam dan relevansinya sepanjang ruang dan waktu 

karena universalitas, keabadian, dinamis, dan kontinyunya menjadi 

keutamaan; para pendahulu dapat meraih kemuliaan, kekuatan, dan 

peradaban karena ketinggian agama Islam dan ditetapkannya sebagai 

UU dan syariat; ketiga, tanggung jawab kesehatan akal dengan 

menjauhkan anak-anak dari minuman keras, kebiasaan onani,
392

 

merokok, dan rangsangan seksual seperti menonton film-film atau 

gambar porno, dan sinetron tidak mendidik.
393

 

e. Tanggung Jawab Pendidikan Kejiwaan 

 Tanggung jawab pendidikan kejiwaan adalah mendidik anak 

semenjak usia dini agar berani, berterus terang, tidak takut, mandiri, 

suka menolong, mampu mengendalikan emosi, dan menghiasi diri 
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Onani disebut juga masturbasi, berasal dari bahasa Latin, masturbation yang berarti 
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dengan kemuliaan baik secara kejiwaan dan akhlak secara mutlak. 

Tujuannya adalah membentuk, menyempurnakan kepribadian anak, 

sehingga saat anak mencapai mukalaf,
394

 maka orangtua sebagai 

pendidik harus mampu menjadikan anak memiliki kemampuan 

melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan totalitas.
395

 

f. Tanggung Jawab Pendidikan Sosial 

 Tanggung jawab pendidikan sosial ini adalah mengajari anak agar 

berpegang pada etika sosial yang bersumber dari akidah Islam. Melalui 

penanaman dasar-dasar kejiwaan mulia yang mencakup takwa, 

persaudaraan, kasih sayang, mengutamakan orang lain, memaafkan 

orang lain, dan keberanian.  

 Memahamkan menjaga hak orang lain: Pertama, hak orangtua 

(karena berada pada orangtua itu rida Allah SWT meliputi berbuat baik 

kepada keduanya lebih diutamakan daripada berjihad fi sabilillah (di 

jalan Allah SWT); mendoakan orangtua setelah tiada; memuliakan 

teman dekatnya; mendahulukan bakti pada ibu terlebih dahulu kemudian 

bapak; berbakti pada kedua orangtua, jangan pernah durhaka.  

 Kedua, hak kerabat untuk disayangi dan dikunjungi. Ketiga, hak 

tetangga dengan tidak menyakitinya, justru melindunginya, berbuat baik 

kepada tetangga, menanggung kesusahan tetangga. Keempat, hak guru 

agar murid senantiasa tawaduk kepada gurunya, tidak menyelisihi 
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pendapat dan arahannya, murid hendaknya melihat gurunya dengan 

hormat, dan sebagai murid tidak boleh melupakan jasa guru-gurunya, 

bersikap sabar terhadap sikap guru. Kelima, hak teman (saudara Muslim) 

dengan mengucapkan salam apabila bertemu, menjenguknya saat sakit, 

mendoakannya ketika bersin, mengunjunginya karena Allah SWT, 

menolongnya ketika susah, memenuhi undangannya, dan saling memberi 

hadiah.  

 Keenam, hak orang yang lebih tua umurnya yang lebih banyak 

ilmunya, lebih tinggi ketakwaan pada Allah SWT, dan lebih tinggi 

kedudukannya. Menempatkan orang yang lebih tua pada posisi 

selayaknya, mendahulukannya dalam segala urusan, mengingatkan anak 

kecil agar tidak meremehkan orang yang lebih tua.  

 Ketujuh, kewajiban melaksanakan etika bermasyarakat, yakni 

memperhatikan etika berupa makan minum, mengucapkan salam, 

meminta izin, bermajelis, berbicara, bergurau, memberikan ucapan 

selamat, menjenguk orang sakit, bertakziah, etika ketika bersin dan 

menguap.   Kedelapan, pengawasan dan kritik sosial (harus sampai pada 

menyiapkan anak untuk dapat melakukan amar makruf nahyi mungkar 

yaitu menyeru pada kebaikan dan mencegah daripada yang mungkar), 

karena dengannya merupakan pondasi dalam menjaga opini publik, 

memberantas segala bentuk penyelewengan, serta memelihara harga diri 

dan akhlak umat.
396
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g. Tanggung Jawab Pendidikan Seks 

      Tanggung jawab pendidikan seks ini adalah memberikan pengajaran, 

pengertian, dan keterangan yang jelas. Pendidikan seks semenjak dini 

sangat penting dan tidak terpisah dari pondasi penanaman akidah, dan 

disesuaikan dengan tahap perkembangannya.
397

  

 Adapun pendidikan seks pada anak memiilki beberapa fase. 

Pertama, usia antara 7-10 tahun (anak-anak usia akhir tamyiz), maka 

anak diajarkan etika meminta izin masuk kamar orangtuanya dan orang 

lain, dan etika melihat lawan jenis. Kedua, usia antara 10-14 tahun 

(remaja), maka anak harus dijauhkan dari segala hal yang mengarah 

pada seks. Ketiga, usia 14-16 tahun (baligh), anak diajarkan etika 

berhubungan badan, ketika siap menikah. Keempat, usia setelah baligh 

(pemuda/pemudi), anak diajarkan cara-cara menjaga kehormatan dan 

menahan diri ketika belum mampu menikah.
398

  

Pada saat anak telah berusia baligh, maka tidak lagi memerlukan 

rangsangan (stimulus) untuk taat pada Allah SWT, karena anak telah 

memiliki kesadaran menjalankan seluruh kewajibannya kepada Allah SWT 

dan menjauhi seluruh larangan-Nya. Pada saat anak mengalami proses 

pendidikan Islam secara baik, saat dewasa nanti mereka mampu 

mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan Allah SWT.
399
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Seorang ibu Muslimah senantiasa mendidik anak-anaknya dengan 

akhlak yang baik yaitu akhlak Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya 

yang mulia. Peran ibu yang besar dalam pendidikan anak tidak berarti 

meniadakan peran ayah, ayah turut berperan sehingga tidak terjadi dualisme 

teladan.
400

 Pendidikan sepanjang waktu dilakukan ibu juga ayah, dan 

pendidikan adalah proses seseorang menerima pesan, dengan melihat, 

mendengar, mencoba melakukan, diberi teladan dan semua adalah bagian 

dari pendidikan anak.
401

 

Mendidik anak bukanlah kemurahan hati seorang ibu kepada anak-

anaknya, tetapi merupakan kewajiban dan fitrah yang Allah SWT berikan 

kepada seorang ibu. Mendidik anak tidak terbatas dalam satu aspek saja, tapi 

mencakup perkara yang luas, karena anak merupakan generasi penerus yang 

akan menggantikan pendahulunya, sehingga harapan besar menjadikan 

anak-anak sebagai generasi yang tangguh yang akan memenuhi bumi ini 

dengan kekuatan, hikmah, ilmu, kemuliaan dan kejayaan. Seorang anak 

terlahir di atas fitrah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, maka sesuatu 

yang sedikit saja akan berpengaruh padanya. Seorang wanita Muslimah 

adalah orang yang bersegera menanamkan agama serta menanamkan 

kecintaan terhadap agama Islam kepada anak-anaknya. 

Menurut peneliti bahwa aturan Islam telah jelas menggambarkan 

bagiamana seharusnya kondisi keluarga dapat berjalan maksimal. Namun, 

keinginan Islam belum dapat dilaksanakan bila belum terdapat penunjang 
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yang baik dan pendorong yang kuat untuk mewujudkannya. Misalnya, ayah 

wajib menafkahi, akan tetapi realita saat ini mencari pekerjaan sangat sulit 

kecuali bagi yang memiliki legalitas pendidikan (S1-S3) atau pendidikan 

layak, tapi kondisi pendidikan hari ini juga belum menguntungkan semua 

pihak sehingga layak mendapatkan pendidikan, karena bila diperhatikan 

bahwa para laki-laki lulusan suatu perguruan tinggi pun juga mengantri 

untuk mendapatkan pekerjaan, sedangkan masyarakat yang tidak menempuh 

pendidikan sama sekali dapatkah bersaing dengan mereka, padahal para 

laki-laki kelak berperan sebagai suami dan ayah yang memiliki beban besar 

dalam hal nafkah, tapi mereka telah terhambat di awal sebelum menjadi 

suami atau ayah yang sesungguhnya. 

Tidak adanya lapangan pekerjaan bukan menjadi satu-satunya alasan, 

tapi juga harus dilihat bahwa, sekeras apapun para laki-laki mencari 

pekerjaan namun saat yang bersamaan para pencari kerja juga lebih besar 

membuka peluang kerja bagi perempuan (apalagi dalam kondisi kapitalisme 

dan materialisme saat ini), sehingga persaingan tidak saja antara para laki-

laki tapi juga perempuan. Persaingan semakin tidak terhindar setelah 

perempuan juga memiliki paradigma setara dan mandiri bahkan 

meninggalkan peran domestiknya. Ibarat gayung bersambut demi pekerjaan 

maka peran keluarga menjadi terancam secara tidak langsung. 

Permasalahan lainnya yang menjadikan keluarga juga terancam 

eksistensinya adalah kondisi lingkungan. Tidak dapat dipungkiri lingkungan 

saat ini kurang mendukung terciptanya keluarga yang sehat, misalnya dari 
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segi lingkungan masyarakat yang cuek dan individualis, tidak perduli 

sekitar, sehingga apa pun yang menimpa suatu keluarga di sekitar mereka itu 

hal yang dianggap remeh. Misalnya keberadaan cafe, diskotik malam, anak-

anak nongkrong, minum-minuman keras, narkoba, bergaul dan lain 

sebagainya. Bahwa hal itu terjadi di lingkungan, dan di dalam lingkungan 

ada masyarakat yang hidup didalamnya. Namun, karena masyarakat yang 

ada dalam lingkungan tersebut cuek dan individualis secara tidak langsung 

mengakibatkan ketidakperdulian akan keberlangsungan keluarga.  

Permasalahan lainnya muncul saat anak hidup dengan tekhnologi tanpa 

batas mengakses hal-hal yang baik bisa juga buruk, akan tetapi lebih banyak 

buruknya, misalnya konten pornografi, game yang melenakan, atau 

lokalisasi game yang menghipnotis anak-anak untuk lupa makan, minum, 

mandi dan istirahat bahkan lupa kalau mereka punya keluarga. Hal ini juga 

mengancam keluarga untuk dapat kokoh dan kuat. 

Permasalahan pendidikan, maka keluarga harus mampu mengajarkan 

pendidikan yang baik pada anak-anaknya, namun melihat realitas 

pendidikan hari ini juga membuat setiap keluarga Muslim khawatir akankah 

baik bagi perkembangan anak-anak mereka, pendidikan di luar keluarga 

juga dapat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak, begitu pula pendidikan 

di dalam rumah yang dilakukan orangtua. Lantas bagaimana anak akan 

mendapatkan haknya dalam pendidikan bila di rumah ia tidak dapatkan, 

ditambah seandainya anak pun sulit untuk mendapatkan pendidikan terbaik 

di luar keluarga. Maka, menjadikan pendidikan pertama dan utama          
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dari keluarga yakni ibu dan bapak juga turut berperan, sudah seharusnyalah 

peran keluarga itu didukung. Suami benar-benar mencari nafkah, anak-anak 

dididik di rumah oleh ibunya yang juga berpendidikan, serta Negara juga 

menjamin mekanisme pendidikan dan ajarannya juga baik bagi mencetak 

generasi bangsa berkualitas.  

Banyaknya permasalahan tersebut yang terjadi di sekitar keluarga, justru 

menjadi pemicu permasalahan di dalam keluarga. Jadi, kurang tepat pula 

bila dikatakan bahwa masalah keluarga karena semata hak dan kewajiban 

antara pasangan belum maksimal dijalankan. Peneliti menilai bahwa tidak 

ada setiap pasangan rela mengabaikan perannya bila mereka paham akan 

sesunggunya peran mereka, dan bagi yang tidak paham itu menjadi catatan 

bahwa pentingnya edukasi yang benar terhadap hak dan kewajiban mereka 

sebagai orangtua. Namun, jauh dari itu semua paradigma keliru kalau saja 

permasalahan keluarga hanya disandarkan pada hak dan kewajiban yang 

tidak terlaksana oleh orangtua dan mengabaikan masalah-masalah di luar 

lingkungan keluarga yang justru bisa menjadi penyebab hak dan kewajiban 

orangtua tidak dapat maksimal. 

Mengacu pada teori keadilan menurut hukum Islam adil dikenal empat 

hal yaitu: adil bermakna keseimbangan yang proporsional dengan kadar 

yang semestinya bukan dengan jumlah yang sama. Keseimbangan sosial 

dilihat dengan neraca kebutuhan sesuai pandangan yang relatif melalui 

penentuan keseimbangan yang relevan; adil adalah persamaan yang 

menafikan perbedaan apa pun dengan memelihara persamaan ketika hak 

memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan; adil adalah 
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memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang 

yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang 

harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan 

untuk menegakkannya; dan adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya 

eksistensi.
402

 Konsepsi keadilan Islam harus bersumber pada Alquran, 

kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat. Adapun makna yang 

terkandung pada konsepsi keadilan Islam adalah menempatkan sesuatu pada 

tempatnya, membebankan seseorang sesuai kemampuannya, memberikan 

sesuatu sesuai haknya dengan kadar yang seimbang.
403

  

Menurut peneliti bahwa konsep adil yang telah digambarkan dalam 

Islam kurang mampu diterapkan dalam keluarga Muslim single mother  

Kota Palangka Raya, karena realitanya satu atau beberapa beban diserahkan 

pada satu orang yakni nafkah, pemeliharaan, pendidikan dan lainnya 

diserahkan pada ibu pasca perceraian, tentu merujuk pada konsep adil ini 

tidaklah adil dan ketidakadilan akan menyebabkan ketimpangan peran. 

Mengacu pada teori sistem bahwa teori ini mengajukan skema konsep 

tentang keluarga sebagai sistem yang bekerja dalam teks sosial dan memiliki 

tiga komponen, yaitu: struktur keluarga berupa sistem sosiokultural yang 

terbuka dalam transformasi (perubahan); keluarga senantiasa berkembang 

melalui sejumlah tahapan dan mensyaratkan penstrukturan; dan keluarga 

beradaptasi dengan perubahan situasi kondisi dalam usahanya untuk 

mempertahankan keberlangsungan; dan meningkatkan pertumbuhan 

psikososial tiap anggotanya.  
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Menurut teori sistem, keluarga dianggap sebagai sebuah sistem yang 

memiliki bagian-bagian yang berhubungan dan saling berkaitan yang 

memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: 

9. Keseluruhan (the family as a whole). Memahami keluarga tidak dapat 

dilakukan tanpa memahaminya sebagai sebuah keseluruhan. Persoalan 

individu tidak hanya dilihat terbatas pada individu yang bersangkutan. 

Dalam pendekatan keluarga sebagai sistem, perhatian utamanya justru 

diberikan pada bagaimana kehidupan keluarga, baru kemudian 

memberikan fokus pada individu. 

10. Struktur (underlying structures). Suatu kehidupan keluarga berlangsung 

berdasarkan suatu struktur, misalnya pola interaksi antara anggota 

keluarga yang menentukan apa yang terjadi dalam keluarga. 

11. Tujuan (families have goals). Setiap keluarga memiliki tujuan yang ingin 

diraih, tujuan keluarga ini memiliki rentang yang luas dan bervariasi dari 

satu keluarga dengan keluarga lainnya, dan pencapaian tujuan suatu 

keluarga bergantung pada sumbangan masing-masing anggota keluarga 

terhadap upaya pencapaian tujuan. 

12. Keseimbangan (equilibrium). Setiap keluarga pasti akan menghadapi 

situasi dan kondisi di luar dirinya yang berubah dan berkembang. 

Keluarga senantiasa melakukan adaptasi, menyesuaikan dengan 

perubahan dan menanggapi situasi dan kondisi yang dihadapi. Keluarga 

akan berusaha mencapai tujuannya dengan menjaga kehidupannya agar 

tetap seimbang. 
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13. Kelembaman (morphostatis). Selain berusaha mencapai keseimbangan 

dengan berbagai perubahan situasi dan kondisi, keluarga juga 

mempertahankan aturan dan menjaga kelangsungan kehidupan sehari-

hari agar berlangsung dengan baik. Ada rutinitas dan kebiasaan yang 

sudah menetap yang selalu dijaga untuk tetap berlangsung secara sama 

dari hari ke hari. Pada umumnya hal ini berkaitan dengan tugas-tugas 

kerumahtanggaan. 

14. Batas-batas (boundaries). Setiap sistem memiliki batas-batas terluarnya 

yang membuatnya terpisah atau berbeda dengan sistem yang lain. Batas-

batas ini muncul manakala dua atau lebih sistem atau subsistem bertemu, 

berinteraksi, atau bersama-sama. Sebagai sebuah sistem terbuka, 

keluarga memiliki batas-batas terluar yang bersifat mudah tembus 

(permeable). Batas-batas dari suatu keluarga dapat dilihat dari aturan-

aturan yang dibangun di dalam keluarga. 

15. Subsistem. Sistem keluarga memiliki unit-unit subsistem, misalnya 

subsistem pasangan suami istri, subsistem relasi (hubungan) orangtua 

dan anak, subsistem peran orangtua. Salah satu tugas utama dari 

subsistem keluarga adalah menjaga batas-batas keluarga. Konsep tentang 

subsistem ini membantu kita untuk memahami bahwa keluarga bukan 

hanya terdiri dari individu-individu yang menjadi anggota keluarga, 

melainkan terdapat berbagai interaksi yang membentuk subsistem 

keluarga. Proses saling mempengaruhi terjadi antar-individu, subsistem 

atau antara subsistem dan individu. 
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16. Equifinality dan aquipotentiality. Secara sederhana gagasan tentang 

equifinality berarti bahwa berbagai permulaan dapat membawa pada 

hasil akhir yang sama, sementara suatu permulaan yang sama dapat pula 

membawa pada hasil akhir yang berbeda. Equipotentiality berarti bahwa 

suatu sebab dapat menghasilkan suatu akibat sangat terkait dengan 

proses apa yang berjalan mengikuti sebab tersebut.
404

  

Menurut peneliti bahwa keluarga sebagai sistem telah berusaha dibentuk 

agar dapat menjalankan roda rumah tangga yang telah disusun dengan rapi, 

bila masing-masing anggota keluarga menjalankan perannya maka keluarga 

menjadi satu sistem yang saling menunjang. Seharusnyalah sistem yakni 

keluarga dan subsistem yakni anggota keluarga, relasi antara mereka, dan 

lain sebagainya dibangun berdasarkan kesadaran untuk menciptakan 

keluarga yang utuh. Menarik teori sistem ini membawanya keluar dari 

tatanan keluarga adalah sistem yang besar dimana keluarga ada didalamnya 

adalah Negara ini. Negara sebagai sistem yang besar harus menjadikan 

subsistem didalamnya juga berperan, salah satunya adalah subsistem 

keluarga. Negara harus turut hadir agar keberadaan keluarga sebagai 

subsistem dapat menjalankan fungsinya dengan baik. 

Mengacu pada kaidah yang bersumber dari perkataan Imam Syafi‟i, 

bahwa “kedudukan imam (pemimpin) terhadap rakyatnya sama halnya 

dengan kedudukan wali terhadap anak yatim”.
405

 Ungkapan tersebut berasal 

dari qaul Umar bin Khattab yang berbunyi “sungguh aku menempatkan 

                                                           
404

Sri Lestari, Psikologi Keluarga…, h. 26-30. 
405

Mahmūd „Abd al-Khālidi, Pilar-pilar Sistem…, h. 576. 



210 

 

 

diriku terhadap harta Allah SWT seperti kedudukan wali terhadap anak 

yatim”.  

َمِام َعَلى الرَّاِعيَِّة َمنُ ْوٌط بِاْلَمْصَلَحةِ   َتَصرُُّف اأْلِ
Artinya: “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan 

kemaslahatannya”.
406

 

Kaidah di atas menyangkut kebijakan pemimpin yang harus bertujuan 

memberi kemaslahatan manusia. Ar-Rā‟iy (seorang pengatur dan 

pemelihara) adalah seorang penjaga yang dipercaya dan diberikan tanggung 

jawab atas kebaikan apa saja yang ia kelola dan apa saja yang berada di 

bawah kekuasaannya.
407

 Pengertian lainnya bahwa pemeliharaan urusan 

umat menjadi kewajiban kepala Negara dan bahwa seorang pengatur dan 

pemelihara tidak dituntut dengan sendirinya, akan tetapi pemimpin diangkat 

untuk menjaga apa-apa yang dipercayakan pemeliharaannya kepadanya.
408

  

Menurut peneliti berdasarkan hal di atas, maka sangat penting bagi 

Negara untuk dapat menciptakan segala bentuk aturan dan kebijakan yang 

dapat menghilangkan beban dan kendala single mother dalam memenuhi 

tanggung jawabnya pasca perceraian. Selain perbaikan pada suprasistem, 

maka hal utama adalah peran Pengadilan Agama untuk dapat melakukan 

evaluasi dan perubahan mekanisme eksekusi pasca putusan, sehingga beban 

single mother tidak terus berkelanjutan. 

                                                           
406
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D. Solusi Hukum bagi Keluarga Muslim Single Mother Kota Palangka 

Raya dalam Memenuhi Tanggung Jawabnya. 

Peneliti menarik solusi mengacu pada sebab masalah yang diperoleh dari 

rumusan pertama dan kedua. Rumusan pertama yang menekankan pada 

tidak berjalannya hak dan kewajiban yang menyebabkan pada ketimpangan 

peran, dan rumusan kedua yang menekankan pada beban terbesar bagi single 

mother pasca perceraian adalah perihal psikologis, nafkah (ekonomi), dan 

pendidikan. Berdasarkan hal di atas, peneliti berikan skema agar mudah 

memahami solusi yang ditawarkan, dilanjutkan dengan pembahasan, dan 

berakhir pada pengerucutan solusi hukum dalam ruang lingkup solusi 

berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. 

Gambaran umum skema diawali dari gambaran fakta perceraian baik 

talak ataupun gugat, yang mengakibatkan lahirnya beban bagi kedua pihak 

atau salah satunya. Rangkuman beban merujuk pada hasil penelitian berupa 

beban psikologis, ekonomi, dan pendidikan. Menganalisis bahwa beban 

tersebut muncul karena penyebab yang berasal dari internal (dalam hal ini 

adalah keluarga itu sendiri, dan orang-orang yang ada dalam keluarga), 

kemudian penyebab yang berasal dari eksternal (dalam hal ini adalah 

masyarakat dan negara -berupa kebijakannya-). Selanjutnya solusi yang 

mengacu pada penyebab (internal keluarga, masyarakat, dan Negara), yakni 

berpondasikan perbaikan, saran/kritik, terhadap tiga pilar (individu, 

masyarakat, dan Negara) serta lembaga pemerintahan, kemudian berakhir 

pada solusi hukum berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. 
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Bagan 2. Desain Solusi 

C E R A I 

GUGAT TALAK 

BEBAN PENGAMPUAN 

SINGLE MOTHER 

EKONOMI 

 Nafkah ditanggung 

istri 

 Suami meninggalkan 

kewajiban nafkah 

PENDIDIKAN 

 Sepenuhnya diambil 

alih istri 

 

PSIKOLOGIS 

 Pandangan negatif 

masyarakat terhadap 

janda 

 Peremehan status 

 Trauma kekerasan 

DISEBABKAN 

EKSTERNAL KELUARGA 

 Masyarakat 

 Negara (Kebijakannya) 

 

INTERNAL KELUARGA 

 Tidak paham hak dan 

kewajiban (Hukum 

Positif dan Islam) 

 Kurangnya informasi 

hukum 

SOLUSI 

(Mengacu 3 pilar) & Diformulasikan Solusinya Pada 

Hukum Positif Dan Hukum Islam 

3  

P 

i 

l 

a 

r 

HUKUM POSITIF: 

Optimalisasi dengan 

Sosialisasi dan Edukasi 

UU No. 1 Tahun 1974, 

KHI. Kontrol, evaluasi 

bahkan eksekusi oleh PA 

terhadap mantan suami 

yang mangkir. 

 

HUKUM ISLAM: 

Optimalisasi 3 pilar 

Pewujud RT Ideal. 
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Peneliti mencoba melanjutkan penjelasan solusi berdasarkan 2 (dua) 

penyebab adanya beban pengampuan terhadap single mother yakni internal 

keluarga berupa tidak pahamnya anggota keluarga terhadap hak dan 

kewajibannya (baik yang bersumber dari hukum positif dan hukum Islam), 

karena yang mereka ketahui bahwa beban pengampuan sebagai orangtua 

seputar nafkah dan pendidikan. Kemudian eksternal keluarga yang 

mencakup masyarakat dan Negara (berupa kebijakannya). Mengacu pada 

dua penyebab itu, maka solusi yang ditawarkan juga berdasarkan dari 2 

penyebab tersebut (pembahasan 3 pilar). Untuk lebih jelasnya sebelum 

sampai pada solusi hukum, maka peneliti akan uraikan terlebih dahulu.  

1. Penghantar Solusi Berdasarkan Penyebab Internal Keluarga (Pilar 

Pertama) 

Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab munculnya beban 

pengampuan single mother karena pengabaian peran baik dari pihak 

suami dan istri. Pengabaian tersebut disebabkan karena tidak 

dipahaminya hukum berkenaan perkawinan dan perceraian, misalnya 

seputar hak, kewajiban, nafkah, pengasuhan anak yang terdapat dalam 

UU Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) ataupun 

hukum Islam itu sendiri. Selain itu kurangnya sosialisasi hukum seputar 

keluarga yang mengakibatkan masyarakat kurang informasi dan tidak 

ter-edukasi, dan yang tepenting adalah kurangnya kontrol terhadap hasil 

setiap putusan pengadilan perkara perceraian. 
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 Sehingga solusi yang ditawarkan adalah pertama: perlu dilakukan 

pencerdasan tentang hukum seputar keluarga oleh lembaga yang 

memiliki wewenang sesuai kapasitasnya, misalnya, Badan Penasehatan 

Pembinaan Pelayanan Perkawinan (BP4), atau lembaga lain yang 

memiliki kesamaan visi misi dalam membangun keluarga lebih baik. 

Berikutnya upaya memahamkan aturan Islam oleh dan dari unit terkecil 

hingga terbesar (tingkat internal keluarga, Rukun Tetangga (RT), 

Rukun Warga (RW), hingga Negara) seputar perkawinan, perceraian 

dan akibat hukumnya (hak, kewajiban, dan lain sebagainya), misalnya 

keluarga itu sendiri, masyarakat (harapan lingkungan yang baik), 

Negara yang memfasilitasi edukasi pemahaman Islam seputar keluarga 

dan yang mengancam keluarga. Contoh edukasi yang dilakukan 

pemerintah adalah seminar atau penyuluhan mengenai pengaruh media 

sosial terhadap keberlangsungan keluarga, dan lain sebagainya.  

 Hal terpenting Negara yang dimaksud adalah apa yang diwakili 

oleh Pengadilan Agama sebagai pintu gerbang dikeluarkannya putusan 

perceraian penting untuk memperhatikan kembali mekanisme pasca 

perceraian atau persidangan perceraian agar dapat memastikan kondisi 

para janda dapat diperhatikan segala keperluan-keperluannya, baik itu 

harta bersama, hadhanah, dan nafkah pasca perceraian. Bahkan bila 

memungkinkan ada kerjasama dalam rangka melakukan kontrol 

terhadap hasil eksekusi putusan apakah berjalan sebagaimana mestinya 

atau bahkan diperlukannya regulasi mengenai sanksi bagi para suami 

yang tidak menjalankan hasil eksekusi pasca putusan pengadilan. 
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 Kedua: perlu penjagaan keluarga berbasis Islam, karena tanpa 

disadari basis penjagaan keluarga saat ini tidak sedikit dipengaruhi 

wujud eksistensi (misalnya bekerja, menghasilkan uang dan akhirnya 

bisa hidup tanpa laki-laki. Penjagaan disini maksudnya berasas pada 

ekonomi mandiri itulah yang menjaga perempuan), atau dipengaruhi 

kebiasaan masyarakat yang cenderung materialisme (pragmatis: meraih 

kesenangan sesaat) yang akhirnya memandang pernikahan dari sudut 

pandang pernikahan haruslah menguntungkan, senang-senang, dan lain 

sebagainya. Sehingga pesan penting dari suatu pernikahan sebagai 

ibadah pada Allah SWT hilang di benak kaum Muslimin. 

2. Penghantar Solusi Berdasarkan Penyebab Eksternal Keluarga (Pilar 

Kedua dan Ketiga). 

a. Masyarakat 

       Masyarakat diharapkan memiliki simpati dan empati tinggi 

terhadap masyarakat sekitarnya, harus memiliki sikap perduli 

terhadap sekitar. Masyarakat yang sadar akan kondisi keluarga 

disekitarnya akan turut menjadi penjaga bagi masyarakat lainnya, 

sehingga akan memunculkan kontrol. Masyarakat yang dimaksud 

di sini seperti: Ketua RW, RT, Lurah, Camat dan selainnya sampai 

pada masyarakat biasa. Mereka semua diharapkan memiliki 

kesamaan pandangan bahwa mereka adalah penjaga masyarakat 

lainnya. Contoh: seorang ketua RT memperhatikan jadwal buka 

Play Station (PS) yang ada di lingkungannya, mengarahkan dan 
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menghimbau tidak membuka sampai 24 jam, memberikan edukasi 

dampak dibukanya play station (PS) selama 24 jam akan membuat 

anak-anak usia sekolah bahkan orangtua menjadikan tempat 

tersebut sebagai rumah kedua mereka. 

b. Negara  

  Hadirnya Negara dalam bentuk kebijakan yang melindungi 

keluarga dengan mengawali melakukan penggalian secara 

menyeluruh terhadap apa yang menjadi penyebab goncangnya 

keluarga. Berdasarkan data diketahui bahwa permasalahan single 

mother mengacu pada 3 (tiga) hal, yakni ekonomi, pendidikan, dan 

psikologis. 

 Mengerucut pada pembahasan ekonomi: Negara diperlukan 

untuk menghasilkan kebijakan pro keluarga, terutama dalam hal 

ekonomi. Diawali paradigma bahwa kesejahteraan itu tidak saja 

diukur dengan double income (dobel pemasukan) keluarga dengan 

turut sertanya perempuan dalam ekonomi (bekerja, baik skala 

homeindustry atau pekerja di perusahaan dan sebagainya), tapi 

terabaikannya peran utama sebagai pemimpin rumah tangga 

suaminya.  

 Paradigma sesungguhnya yang mesti dibangun adalah 

mengupayakan maksimal peran keluarga (perempuan penjaga dan 

pengatur rumah tangga, suami pencari nafkah), dengan begitu tidak 

akan keluar dari jalur yang sudah ditentukan. Intinya adalah 

kembali dulu pada peran sebenarnya baru kemudian membantu 
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(bekerja karena sifatnya boleh) suami mencari penghasilan tanpa 

mengabaikan peran utamanya sebagai ummu wa rabbah al-bait. 

Konsep kontribusi perempuan tidak mesti selalu diukur dengan 

penghasilan (uang/gaji dari pekerjaan) sehingga layak dikatakan 

berkontribusi bagi bangsa, akan tetapi seorang perempuan yang 

sepenuhnya berperan mendidik generasi (bersama suami) dengan 

visi misi jelas (Islam), maka mereka sedang mempersiapkan 

Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas demi bangsanya kelak. 

Inilah kontribusi sesungguhnya yang dihasilkan dari pelaksanaan 

peran yang telah ditentukan dalam Islam. 

 Selain itu, Negara juga turut memperhatikan keperluan 

keluarga pada aspek agar keluarga dapat hidup dan bertahan, yaitu 

bagaimana agar kebutuhan pokok dan non pokok tidak mahal 

melambung tinggi (harga pangan terjangkau, Bahan Bakar Minyak 

-BBM-, listrik, dan lainnya). Setelah terjangkau, maka yang 

diperlukan lagi adalah kemampuan keuangan keluarga untuk 

mampu memperoleh kebutuhan-kebutuhan tersebut.  

 Mekanismenya bisa dengan kebijakan Negara yang 

mempermudah laki-laki menjalankan perannya, misalnya Negara 

mendorong laki-laki mencari nafkah halal (Negara membuka 

peluang pekerjaan bagi laki-kaki harus lebih besar daripada 

peluang kerja bagi perempuan), memudahkan calon keluarga 

memperoleh rumah kediaman (tanpa riba). dan sebagainya 

disesuaikan dengan hukum Islam. 
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 Mekanisme lainnya bagi perempuan adalah Negara hadir 

memberikan kesempatan perempuan meraih pendidikan tinggi (tapi 

tidak dengan satu paradigma saja yakni bekerja), tapi selain itu 

juga ada paradigma lainnya berupa perempuan berpendidikan 

tinggi akan mengoptimalkan kecerdasannya dan kepintarannya 

dalam mencetak generasi unggul, yang pada akhirnya generasi 

tersebut dapat berkontribusi bagi bangsanya. Sehingga hasil 

keilmuan bagi seorang perempuan tidak saja diukur dengan uang 

(hasil bekerja = mandiri). Selain itu perempuan perlu dibantu agar 

tugasnya dalam mendidik anak terwujud dan mudah (lihat pada 

aspek pendidikan), kemudian bantuan agar perempuan (bersama 

laki-laki/suami) dalam menjaga anak (aspek keamanan), dan lain 

sebagainya. 

 Pembahasannya berikutnya adalah pada aspek pendidikan: 

Negara perlu hadir agar pendidikan dapat diraih anak dengan 

mudah, sehingga turut membantu keluarga yang juga telah 

melakukan pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak mereka. 

Harapannya saat keluarga telah mendidik anak dengan berdasarkan 

Islam, bersambut dan senada dengan pendidikan di sekolah (baik 

umum ataupun berbasis agama) yang juga melanjutkan ataupun 

seirama dalam mendidik anak dengan dasar Islam pula (pengajaran 

Islam hanya bagi siswa Muslim).  
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 Contohnya suatu sekolah tidak mengizinkan pakai kerudung, 

padahal anak tersebut Muslim, maka sesuai dengan keyakinan anak 

hal itu tidak apa-apa karena anak telah diajarkan Islam oleh 

keluarganya. Maka apabila anak terbentur dengan bersekolah di 

sekolah umum yang tidak berdasar agama, maka perlu ada 

kebijakan bahwa setiap guru yang Muslim harus mengajarkan anak 

didiknya dengan Islam walaupun mereka bukan guru agama, tapi 

karena mereka Muslim dan iman lah yang membuat mereka mau 

mengajarkan Islam. Hal terpenting berikut ini skema untuk 

menggambarkan lebih rinci tentang apa yang harus dilakukan 3 

pilar (individu, masyarakat, dan Negara), akan tetapi lebih banyak 

mengacu pada apa yang semestinya dilakukan Negara.  
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Bagan 3. Desain Solusi bagi 3 Pilar 

Pembinaan individu keluarga 

oleh keluarga 

Masyarakat kontrol membantu 

menciptakan kondisi yang 

kondusif bagi keluarga 

Negara membuat kebijakan yang pro terhadap pembentukan keluarga ideal: 

 

Secara tidak langsung: 

 Ekonomi: mudahkan 
lapangan pekerjaan bagi 
laki-laki, kebijakan 
pangan murah, dll. 

 Sosial: menghilangkan 
penyakit masyarakat. 

 Pendidikan: upayakan 
pelayanan gratis dan 
berkualitasnya guru 

 Kesehatan: terjangkau 
dan dapat diakses secara 
merata 

 Politik: pelayanan umat 
bukan mengabaikan 
umat. 

 

Secara langsung melalui lembaga penjaga 
keluarga: 

 Lembaga: BP4 (melakukan penyuluhan pra 
nikah secara maksimal bahkan harus lebih 
diutamakan, catin, mediasi perceraian bagi 
keluarga bermasalah, memberikan reward 
dan motivasi bagi keluarga dengan 
program keluarga sakinah dengan MERATA 
dapat dilakukan di tingkat yang beragam),  

 PA (melakukan eksekusi terhadap putusan 
dan evaluasi pasca putusan, bahkan 
eksekusi terhadap mantan suami yang 
mangkir. Atau mendatangi berkala untuk 
mencek hasil putusan berjalan atau tidak, 
(dapat bekerjasama dengan BP4 bila 
memungkinkan). 

 Non Lembaga: individu (anggota keluarga 
dalam keluarga itu sendiri), kelompok 
(organisasi ke-Islaman, dan sejenisnya), 
pejabat secara personal (RT, RW, Camat, 
dan sejenisnya). 
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 Terlebih utama adalah Negara hadir melakukan penjagaan 

yang diwakili dengan penjagaan terhadap 8 hal: 

1) Memelihara keturunan: Islam menganjurkan menikah untuk 

memiliki keturunan, karena hubungan seksual di luar 

pernikahan dilarang serta sarana yang dapat merangsangnya. 

Maka kehadiran Negara perlu mengedukasikan melalui 

keluarga dan masyarakat untuk menutup aurat, suami istri 

saling menjaga kehormatan dan lainnya. 

2) Memelihara akal: Islam mencegah dan melarang keras semua 

perkara uang merusak akal misalnya narkoba, minuman keras, 

zenith dan lain sebagainya. Sehingga kehadiran Negara dalam 

bentuk aturan untuk memberantas pekat (penyakit masyarakat) 

serta hal-hal perusak akal harus ada di tengan masyarakat 

dalam bentuk kebijakan pemberantasan narkoba.  

3) Memelihara kehormatan: Islam melarang menuduh zina, 

mengolok-olok, fitnah, dan Negara perlu hadir untuk 

menetapkan sanksi atas perbuatan tersebut. 

4) Memelihara jiwa: Negara hadir menetapkan hukuman bagi 

para perampok, pembunuh, pembegal, dan lainnya semata 

menjaga keluarga bila menjadi korban. 

5) Memelihara harta; Negara hadir menetapkan hukuman bagi 

para pencuri sehingga memunculkan rasa aman di masyarakat 

terutama keluarga. 
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6) Memelihara agama; Negara hadir untuk menjaga agama 

dengan mengizinkan setiap pemeluk agama sesuai 

keyakinannya tanpa intervensi (serangan) dari agama lain. 

Meyakini masing-masing agamanya dan menjalankannya 

dengan tenang. 

7) Memelihara keamanan; Negara hadir dengan memberikan 

hukuman berat bagi perusak keamanan seperti hukuman bagi 

perampok, pembunuh, pembegal, pelaku teror dan lain 

sebagainya. 

8) Memelihara Negara; Negara hadir dalam rangka  pemersatu 

bangsa dan seluruh masyarakatnya, menjaga dari disintegrasi, 

separatisme, dan penjajahan lainnya. 

 Terpeliharanya delapan (8) aspek di atas, maka diharapkan 

upaya-upaya membentuk keluarga Muslim ideal, sejahtera, bahagia 

mudah diwujudkan. Pembahasan psikologis: pada dasarnya 

psikologis keluarga tidak akan menjadi masalah apabila beban 

utama berupa ekonomi dan pendidikan di atas dapat diatasi, karena 

beban psikologis justru dapat terjadi apabila dipicu adanya beban 

ekonomi dan beratnya mendidik (pendidikan keluarga). Tapi, pada 

kondisi keluarga yang tidak menghadapi beban ekonomi dan 

pendidikan tapi mengalami perceraian, maka harus dipahami 

sebagai ketentuan Allah SWT (qada) yang harus diterima dengan 

lapang dada disertai introspeksi diri.  
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Berdasarkan hal di atas, maka sampai pada solusi yang ingin ditawarkan 

dan diformulasikan dengan memanfaatkan regulasi yang telah ada di 

Indonesia yang memiliki kaitan erat dalam membantu mewujudkan cita-cita 

keluarga ideal. Adapun solusi hukum dari sisi positif: 

1. Mengoptimalkan regulasi yang ada disertai sosialiasi dan edukasi 

mengenai regulasi UU Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), atau bahkan BP4 (terutama kegiatan penyuluhan pra nikah dan 

penyelesaian permasalahan perceraian) atau hukum Islam secara 

khususnya di tengah masyarakat.  

2. Pengadilan Agama sebagai pintu gerbang dikeluarkannya putusan 

perceraian penting untuk memperhatikan kembali mekanisme pasca 

perceraian atau persidangan perceraian agar dapat memastikan kondisi 

para janda dapat diperhatikan segala keperluan-keperluannya, baik itu 

harta bersama, hadhanah, dan nafkah pasca perceraian. Bahkan bila 

memungkinkan ada kerjasama dalam rangka melakukan kontrol 

terhadap hasil eksekusi putusan apakah berjalan sebagaimana mestinya 

atau bahkan diperlukannya regulasi mengenai sanksi bagi para suami 

yang tidak menjalankan hasil eksekusi pasca putusan pengadilan. 

3. Negara mempertimbangkan kebijakan ekonomi yang pro pada keluarga, 

mendorong kontribusi laki-laki dalam sektor ekonomi dan menjadikan 

mereka pelaku utama dan para perempuan adalah pendukungnya. 

Memperhatikan kebijakan lain yang dapat menunjang terwujudnya 

keluarga ideal, misalnya KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) yang 
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mengacu pada amannya tayangan, media sosial yang jauh dari konten 

porno, dan lain sebagainya, kemudian terakhir kebijakan Negara harus 

mampu menuntaskan pemberantasan narkoba dan kejahatan sejenisnya 

yang dapat mengancam keluarga.  

Terakhir solusi hukum berdasarkan hukum Islam, maka keluarga yang 

baik atau ideal dapat terwujud dengan aktif dan berfungsinya 3 pilar, yakni 

individu (keluarga itu sendiri), masyarakat (tempat keluarga hidup), dan 

masyarakat (tempat individu dan masyarakat hidup dan dinaungi Negara).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Tiga Pilar Pewujud Keluarga Ideal 

 

Spirit individu keluarga membangun keluarga yang baik berdasarkan 

takwa pada Allah SWT sebagai landasan berkeluarga, dan takwa itu 

diperoleh dengan memiliki pemikiran Islam. Keluarga mesti dibangun 

dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT dan menjadi sarangan dalam 

mewujudkan masyarakat yang Islami (dari generasi-generasi yang 

dilahirkan). Islam sendiri telah memberikan penghargaan yang tinggi 

NEGARA 

MASYARAKAT 

INDIVIDU 

KELUARGA 
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terhadap ikatan pernikahan satu tahapan awal dalam berkeluarga. Rasulullah 

SAW juga menghargai ikatan tersebut dengan perkataan bahwa pernikahan 

itu adalah pelengkap separuh dari agama seseorang. Maka dengan 

ketakwaan pada Allah SWT, suami istri akan menghargai ikatan pernikahan 

dan tidak mudah tergoda oleh banyaknya tantangan yang dapat meruntuhkan 

ikatan tersebut dan memalingkan dari tujuan utama berkeluarga 

sebagaimana disyariatkan dalam Islam. 

Spirit masyarakat yang menjadi kontrol bagi masyarakat lain, dengan 

berdasarkan pada keperdulian pada sesama siap berkontribusi saat melihat 

keburukan dengan mencegahnya dan berusaha menciptakan kondisi 

lingkungan yang saling pengertian, dan dalam Islam dikenal sebagai 

aktivitas dakwah, yakni aktivitas menjaga agar siapapun yang berlaku 

keburukan, maka dengan sangat cepat melakukan perbaikan, seruan pada 

kebaikan. 

 Negara menjadi pendorong kuat agar setiap Muslim mampu kembali 

pada aturan Islam, mempelajari Islam terutama dalam hal keluarga, karena 

sesungguhnya aturan tentang keluarga telah lama ada, hanya saja belum 

dapat tersampaikan dengan baik di tengah-tengah masyarkat. Sesungguhnya 

Negara yang akan mampu menggerakkan agar solusi-solusi tersebut dapat 

terlaksana, dimana Negara hadir sebagai penjaga, penyelamat keluarga 

dengan kebijakannya yang sejalan dengan spirit Islam. Sesuai kaidah berikut 

ini: “sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah SWT seperti 

kedudukan wali terhadap anak yatim”.  
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َمِام َعَلى الرَّاِعيَِّة َمنُ ْوٌط بِاْلَمْصَلَحةِ   َتَصرُُّف اأْلِ
Artinya: “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan 

kemaslahatannya”.
409

 Bermakna, bahwa menyangkut kebijakan apapun, 

pemimpin harus bertujuan memberi kemaslahatan manusia. Ar-Rā‟iy 

(seorang pengatur dan pemelihara) adalah seorang penjaga yang dipercaya 

dan diberikan tanggung jawab atas kebaikan apa saja yang ia kelola dan apa 

saja yang berada di bawah kekuasaannya.
410

 

Berdasarkan solusi itu semua dapat diperoleh suatu kepastian bagi 

keluarga single mother mana saja agar dapat melanjutkan kehidupannya 

menjadi lebih baik dengan solusi-solusi yang ditawarkan, terlebih karena 

berfungsinya seluruh pembentuk keluarga ideal baik dari sisi individu 

keluarga, masyarakat, dan Negara, dengan harapan perhatian terhadap single 

mother menjadi momentum untuk memperhatikan lebih serius lagi dalam 

pembentukan keluarga ideal sesuai Islam, demi terwujudnya ketahanan 

Negara melalui keluarga. 

 

  

                                                           
409
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.pustakafirdausy.blogspot.co.id. (online 5 Nopember 2017). 
410
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BAB VI 

PENUTUP 

 

      Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, 

maka sampailah peneliti pada kesimpulan dan saran yang peneliti sampaikan 

sebagai berikut: 

A. KESIMPULAN  

1. Latar belakang terjadinya beban pengampuan single mother keluarga 

Muslim Kota Palangka Raya meliputi: suami tidak memberikan nafkah 

yang layak pada anak dan istri; suami melakukan kekerasan fisik dan 

nonfisik pada istri (sebagian pada anak); suami poligami yang diawali 

dengan perselingkuhan; tidak harmonis; tidak terjalinnya komunikasi 

yang baik antara suami dan istri; suami judi, dusta, dan berkepribadian 

ganda; dan istri sibuk bekerja dan sekolah. Semua itu didasari karena 

keluarga Muslim tidak memiliki pemahaman Islam mengenai hak dan 

kewajiban mereka sebagai suami dan istri.  

2. Beban pengampuan single mother Kota Palangka Raya mencakup beban 

ekonomi (nafkah anak), dan pendidikan anak, dan beban psikologis 

(sudut pandang negatif sebagai janda, trauma korban kekerasan fisik dan 

non-fisik). Kendala sulitnya melanjutkan kehidupan sendirian dengan 

peran ganda (sebagai ibu dan ayah bersamaan), karena berawal 

ketidakpemahaman terhadap peran dalam keluarga.  

3. Solusi hukum bagi keluarga Muslim single mother ada dua: hukum 

positif: melakukan optimalisasi regulasi melalui sosialisasi dan edukasi 

hukum positif (tentang keluarga) dengan memberikan pemahaman 

240 
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mengenai hak dan kewajiban menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian tindakan preventif oleh Badan 

Penasihatan Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), misalnya 

dengan penyuluhan pra nikah, perkawinan, dan proses perceraian; 

mendorong Pengadilan Agama (PA) melaksanakan kontrol terhadap  

pelaksanaan putusan terhadap duda, dan perlu adanya mekanisme 

eksekusi pasca putusan terhadap duda yang mangkir bahkan sampai pada 

sanksi agar hasil eksekusi (menafkahi dan memelihara anak) dapat 

terealisasikan. Solusi hukum Islam yakni optimalisasi 3 (tiga) pilar, yakni 

individu keluarga, masyarakat, dan Negara demi menyokong terwujudnya 

keluarga ideal. 

B. SARAN 

1. Negara sangat diperlukan kehadirannya untuk menyelamatkan keluarga 

Muslim dengan mengatur, memantau, dan mengevaluasi terhadap seluruh 

regulasi yang berkaitan dengan kepengurusan keluarga, sehingga 

keluarga tidak berjalan sendiri dalam menjalankan biduk rumah 

tangganya tapi ditopang Negara. Negara dimaksud dalam hal ini secara 

khusus diwakili oleh Pengadilan Agama sebagai pintu gerbang 

dikeluarkannya putusan perceraian bagi setiap keluarga Muslim. Secara 

umum adalah Negara Indonesia yang mesti berada pada satu spirit 

bersama dalam mewujudkan keluarga ideal dengan Islam, melalui setiap 

kebijakan yang pro terhadap keluarga. 

2. Semua lembaga yang memiliki wewenang dan kaitan dengan 

kepengurusan keluarga Muslim harus mengoptimalkan perannya dalam 
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mewujudkan keluarga ideal (sesuai harapan hukum Islam), dan harus 

segera membenahi apabila terdapat kekurangan dan kendala dalam 

menjalankan peran dan wewenangnya. Maka, dalam hal ini dapat diwakili 

oleh Badan Penasihatan Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

sebagai pihak pelaksana preventif dengan pembinaan pra keluarga dan 

Pengadilan Agama (PA) sebagai pihak kuratif serta eksekutor pada pasca 

perceraian terhadap suami/duda yang mangkir terhadap tanggung 

jawabnya. 

3. Semua pihak dengan kapasitasnya masing-masing berperan besar untuk 

perduli pada keberlangsungan keluarga Muslim melalui pembentukan 

keluarga berasaskan pada Islam, mendidik dan mengajarkan Islam serta 

dituntut keperduliannya dalam menciptakan suasana kondusif dalam 

mewujudkan keluarga ideal (secara Islam). 
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