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 BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi keniscayaan, jika manusia pada umumnya dan khususnya bagi

umat Islam yang dewasa dan sudah memenuhi persyaratan, akan menghadapi fase

rumah tangga (keluarga), yakni sebagai seorang suami atau istri. Keluarga merupakan

pondasi yang mendasari bangunan masyarakat. Bila bangunan ini berdiri di atas

pondasi yang kokoh, maka perkawinan tersebut akan menjadi sebuah perkawinan

yang sesuai dengan tujuan dilakukannya.

Keluarga dalam Islam diawali dengan adanya proses perkawinan (al-Zawwaj

atau al-Nikah). Dalam al-Quran lafadz al-Zawwaj disebutkan sebanyak 30 kali,

sedangkan lafadz al-Nikah disebutkan sebanyak 12 kali.1 Hal demikian menunjukan

bahwa adanya al-Taukid atau penekanan bahwa perkawinan merupakan urusan

(perjanjian) yang besar dan kuat atau Mitsaqon gholidzan sebagaimana yang

termaktub dalam al-Quran. Tepatnya, sebanyak tiga kali dan terdapat dalam dua surat

yang berbeda yaitu surat al-Nisa: 21, surat al-Nisa 154, dan surat al-Ahzab: 107,2

yaitu:

1 Ali Ahmad Abdul Al-Thahthawi, Syarah Kitab Al-Nikah, ( Beirut: Dar El-Kutub Al-Ilmiyah, 2005),
hal. 7 dan 13.
2 Ali Zaadah Fadhullah Ibn Musa Al-Hasuni Al-Mukodisi, Fath al-Rahman Li Tholibi Ayat Al-Quran,
( Beirut: Dar El-Kutub Al-Ilmiyah, 2005), hal. 549.
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Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian

kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan

mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”3

Artinya: Dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh4

Artinya: “Dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh”5

Dengan kata lain, harus adanya perhatian yang mendalam terhadap urusan

rumah tangga atau permasalahan keluarga. Sebagai analog, bahwa dalam urusan jual-

beli saja yang notabenenya urusan kecil harus diperhatikan dengan melakukan

pencatatan. Apalagi permasalahan keluarga yang merupakan urusan besar atau

mitsaqon gholidzan yang seringkali diabaikan atau dimaknai sebagai permasalahan

biasa.

Dalam konteks Indonesia dapat dilihat dalam beberapa produk perundang-

undangan. Pertama, Undang-Undang Perkawinan yang memuat tentang tujuan mulia

dari sebuah perkawinan, yaitu untuk “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.6 Kedua, Keputusan Menteri Agama

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga

3 Q. S  Al-Nisa (4):21
4 Q. S. Al-Nisa (4):154
5 Q.S Al-Ahzab (33): 7
6 Pasal 1 UU No. I Tahun 1974. Arkola, Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, (Surabaya:
Arkola, tt), hal. 5.
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Sakinah. Secara umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat madani yang

bermoral tinggi, penuh keimanan, dan akhlaq mulia. Adapun salah satu dari tujuan

khususnya adalah “menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq mulia

melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat, dan pendidikan formal”.7

Nabi Muhammad SAW memerintahkan seorang Muslim agar segera menikah

ketika ia telah mampu. Keluarga merupakan merupakan inti dari masyarakat Islam,

dan hanya dengan menikahlah seseorang dapat membentuk sebuah masyarakat Islam.

Masyarakat yang sukses merupakan hasil dari sebuah perkawinan yang sukses.

Begitupun sebaliknya masyarakat yang tertinggal disebabkan karena kegagalan

seseorang dalam menjalin rumah tangganya sudah menjadi dasar bahwa ia tidak

mampu bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, banyak kita

temukan pasangan suami istri yang gagal mengayuh biduk rumah tangga karena tidak

mengetahui sarana-sarana untuk mempertahankan dan mencapai kehidupan rumah

tangga yang bahagia.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan

perempuan, seseorang yang akan melangsungkan perkawinan bukan hanya memenuhi

kebutuhan pribadi, akan tetapi juga merupakan pemenuhan kebutuhan sosial. Karena

seseorang yang menikah akan melibatkan orang lain di dalamnya, seperti keluarga

masing-masing pihak dan masyarakat sekitar. Sehingga cukup logis bahwa Islam

menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga sehingga

dengannya, kedua belah pihak (suami dan istri) dapat memperoleh kedamaian,

7 Imam Masykoere Alie, dkk, Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I, (Jakarta: Diedjen
Bimas dan Urusan Haji Departemen Agama RI, 2002), hal. 311-331.
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kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat di perlukan

untuk mencapai tujuan perkawinan yang paling besar.

Ibadah kepada Allah disini tidak hanya berarti upacara-upacara ritual seperti

berhubungan kelamin suami istri, melainkan pada hakikatnya mencakup pula

berbagai perilaku baik dalam segala aspek kehidupan. Bila suami istri memperhatikan

tujuan utama ini, maka dengan mudah mereka akan mengerti cara saling membantu

untuk mencapai tujuan yang lebih besar dari pada keinginan mereka sendiri. Mereka

dapat saling belajar saling bertoleransi antara satu sama lainnya. Mencintai Allah

dalam keluarga mereka dan terhadap yang lainnya, serta mengatasi kesulitan-

kesulitan dan kekurangan dalam keluarga mereka.

Tujuan perkawinan yang lain adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis

yang mendasar untuk berkembang biak. Anak-anak merupakan pernyataan dari rasa

keibuan dan kebapaan. Islam memperhatikan tersedianya lingkungan yang sehat dan

nyaman untuk membesarkan keturunan. Ini merupakan satu bagian dari tata

kehidupan keluarga yang luas dalam islam. hal yang penting disini adalah pertalian

antara suami istri, peranan mereka masing-masing berdasarkan jenis kelaminnya

dengan konteks islam yang integral.

Selain pentingnya nilai-nilai moral dalam perkawinan, islam tidak berhenti

sampai disitu. Ia memperkuat konsep asal keluarga ini dengan menentukan peranan

lelaki dan perempuan sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat berbuat sesuai

dengan batas kemampuannya. Lelaki yang sifatnya cenderung agresif, di wajibkan

atasnya untuk mencari nafkah keluarga, perlindungan, berhubungan dengan dunia

luar dan menjadi pemimpin dalam keluarga. sedangkan perempuan dipercaya untuk
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mengasuh dan mendidik anak, menata rumah dan menciptakan suasana yang penuh

kasih sayang dalam rumah tangganya.

Dalam masyarakat islam, istri tidak di wajibkan untuk bekerja mencari uang.

Akan tetapi ketika seorang wanita bekerja di luar rumah, tidak ada larangan secara

syar’i, asalkan ia melakukannya dalam lingkungan yang baik dan yang paling utama

atas ijin suaminya sehingga ia tidak sampai melalaikan kewajibannya di dalam

keluarganya.

Ketika membicarakan seorang istri yang masih diperbolehkan untuk bisa

bekerja di luar rumah, sehingga meningkatnya perekonomian dalam keluarga, yang

dikenal dengan double in come (dua sumber pendapatan). Namun dalam

perjalanannya, keberadaan keluarga yang di dalamnya terdapat suami istri sebagai

pekerja, terkadang menimbulkan konflik internal keluarga yang berujung pada sebuah

perceraian. Dalam hal ini di khususkan membahas tentang permasalahan keberadaan

seorang istri yang bekerja menjadi seorang buruh. Mereka harus menjalani aktifitas di

tempat kerja selama 6 hari, mulai pagi hari sampai sore hari (mulai pukul 06.00

sampai pukul 15.00 WIB). Dengan demikian secara otomatis, peran seorang istri di

rumah terkurangi oleh aktifitas di luar rumah. Sehingga dalam hal melaksanakan

kewajibannya sebagai seorang istri. Misalnya, mereka melakukan pembinaan anak-

anaknya di rumah dan mereka melayani suaminya dan anaknya di rumah menjadi

berkurang.

Berpijak dari permasalahan di atas, maka dibutuhkan sebuah penelitian yang

serius untuk menemukan jawaban yang sebenarnya bagi masalah tersebut. Pada titik

inilah penelitian ini dihadirkan sebagai salah satu usaha dalam menemukan jawaban
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dari masalah tersebut. Dan dalam penelitian ini penulis mengambil sebuah judul

“Penerapan Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Pekerja Buruh dalam Perspektif Hukum

Islam” (Study Kasus di Desa Ampeldento Kabupaten Malang)

B. Definisi Operasional

1. Buruh Pabrik: yang dimaksud buruh pabrik disini ialah buruh pabrik rokok.

Dimana ia terikat dengan peraturan yang sudah di jalankan di dalam pabrik

tersebut. Peraturan itu meliputi tata tertib yang harus dijalankan di dalam

pabrik, lama waktu bekerja dalam setiap minggunya, mulai jam masuk dan

keluar dari pabrik, dll. Selain itu terdapat sanksi bagi siapa saja yang

melanggarnya.

2. Perspektif Hukum Islam: yang di maksud hukum islam disini ialah penelitian

(skripsi) ini langsung berlandaskan pada dalil-dalil dari al-qur’an dan al-

hadits. Dengan demikian materi penelitian bisa di korelasikan dengan makna

yang terkandung dalam al-qur’an dan al-hadits baik secara tersurat maupun

tersirat. Dan jika di kaitkan dengan islam, maka hukum islam berarti

seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya

tentang tingkah laku manusia mukallaf yang di akui dan di yakini berlaku dan

mengikat untuk semua umat yang beragama islam. hasil dari pada sumber

yang di jadikan hujjah.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah kewajiban seorang istri sebagai pekerja buruh pabrik telah

dilaksanakan sesuai hukum islam?
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2. Apakah hak seorang istri sebagai buruh pabrik dapat dipenuhi oleh suami

sesuai hukum islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan kewajiban seorang istri sebagai

pekerja buruh pabrik dalam perspektif hukum islam.

2. Untuk menjelaskan tentang pemenuhan hak seorang istri sebagai pekerja

buruh dari suami dalam perspektif hukum islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

a. Sebagai pengembangan serta sumbangsih khazanah ilmu pengetahuan

dalam hal “Penerapan hak dan kewajiban istri sebagai pekerja buruh

pabrik dalam perspektif hukum islam”, dalam bidang Ilmu hukum dan

ahwal al-syahsiyah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah

Malang.

b. Sebagai salah satu referensi peneliti lain yang berkaitan dengan

“Penerapan hak dan kewajiban istri sebagai pekerja buruh pabrik dalam

perspektif hukum islam” yang dilakukan dikemudian hari.

2. Secara Praktis

a. Sebagai wawasan kepada penulis secara pribadi tentang bagaimana

penerapan hak dan kewajiban istri sebagai pekerja buruh pabrik.

b. Sebagai informasi serta masukan dan pemahaman kepada masyarakat

terutama masyarakat buruh tentang bagaimana konsep istri sebagai

pekerja buruh pabrik.
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E. Metode Penelitian

1.  Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam

penelitian ini maka untuk mempermudah mencari data tentang penerapan hak

dan kewajiban istri sebagai pekerja buruh pabrik dalam perspektif hukum

islam, penulis akan menggunakan jenis penelitian lapangan.

2.  Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan,

dan menguji kebenaran pengetahuan8. Yang tentunya usaha-usaha tersebut

memerlukan metode atau cara yang bersifat ilmiah. Dalam penelitian ini,

pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yakni suatu pendekatan

yang lebih menggunakan perspektif empiris dan yuridis, yang mana

pendekatan ini untuk mengevaluasi keterkaitan antar keduanya. Dalam hal ini

peneliti akan mengkaji bagaimana penerapan hak dan kewajiban istri sebagai

pekerja buruh apakah sudah sesuai dengan teori yang selama ini penulis

ketahui tentang penerapan hak dan kewajiban suami istri perspektif hukum

islam dalam mewujudkan keluarga sakinah. Di samping itu, ditunjukan untuk

memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan,

yaitu orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta

memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya.9

8 Saebani, Beni Ahmad. metode penelitian hukum, (Bandung:pustaka setia, 2009) . hal. 16.
9 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, ( Bandung: Rosda, 2006), cet. Ke-2, hal.
94.
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F. Lokasi penelitian

Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian di Desa Ampeldento

Kec. Tegalgondo, Kabupaten Malang, sebab di lokasi tersebut sangat menarik

untuk di jadikan objek yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti

angkat, yang mayoritas masyarakat di sana adalah kumpulan keluarga yang

istrinya adalah sebagai pekerja buruh pabrik. Dan jarak yang tidak terlalu jauh

dari tempat domisili peneliti.

G. Sumber data

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama yang diperoleh di

lapangan10. Adapun sumber data yang dimaksud adalah data-data yang

diperoleh dari subyek penelitian, dalam hal ini adalah data responden dari

hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa istri dari

keluarga-keluarga yang tinggal di daerah Ampeldento-Malang yang berprofesi

sebagai pekerja buruh pabrik.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah data primer, dan

merupakan data pendukung11. Adapun sumber data yang dimaksud adalah

data-data yang diperoleh dari beberapa literatur yang ada, diantaranya:

beberapa buku, dan media (baik elektronik maupun cetak) yang masih terkait

dalam hal ini.

10 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Social: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif (Surabaya:
Airlangga University Press, 2001). hal.128.
11 Ibid., hal. 129
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H. Teknik Pengumpulan data

a. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi yaitu membaca dan menelaah dokumen-dokumen yang

relevan dengan objek yang diangkat seperti dokumen pribadi (seperti: surat-

surat, buku harian), foto, dan bahan statistik yang relevan dengan

permasalahan yang diangkat.12

b. Observasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan

dan pencatatan terhadap objek penelitian secara langsung untuk memperoleh

gambaran dari penelitian secara konkrit. Dengan pengamatan ini sangat

memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri. Dalam penelitian ini

peneliti melakukan observasi non partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat

secara langsung, namun disini peneliti hanya bertindak sebagai pengamat.

c. Interview

Interview merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan

komunikasi, yaitu melalui interaksi secara langsung antara peneliti dengan

sumber data (responden). Komunikasi ini dapat dilakukan secara langsung

maupun tidak langsung. Adapun dalam hal ini peneliti akan menggunakan

komunikasi secara langsung yaitu dilakukan dengan cara face to face, artinya

peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara

lisan dan tulisan hal-hal yang ingin diketahuinya, begitu juga dengan

12 Nasution S, Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif, ( Bandung: Tarsito, 1992), hal. 85.
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responden yang  diharapkan untuk memberikan jawaban dengan  cara lisan.

Dan peneliti juga dalam berkomunkasi menggali data menggunakan teknik

rapport, yaitu perasaan keterhubungan. Hubungan ini tidak muncul dengan

sendirinya, tapi semua orang yang terlibat dalam penelitian harus berusaha

untuk menciptakannya. Minat terhadap kehidupan seseorang, humor, tawa dan

perasaan santai merupakan indikasi bahwa suatu hubungan rapport telah

tercipta.

I. Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis secara

Content Analysis, yaitu analisa yang mendalam dari literature-literatur yang

berkaitan dengan tema pembahasan sehingga hasil penelitian ini terarah sesuai

sesuai dengan tujuan study analisis yang dimaksud secara normatif.13

13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta Press, 1999), hal. 45.
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Bagan urutan Teknik Analisis Data

Data Dikoleksi Diidentifikasi

Diseleksi

Dianalisis

Disimpulkan
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J. Populasi / Sampel

 Populasi pada penelitian ini adalah para pihak yang terkait, yakni para

istri di daerah Ampeldento yang berprofesi sebagai pekerja buruh dan para suami

yang mempunyai tanggung jawab dalam keluarga sebagai kepala rumah tangga.

Jumlah respoden secara keseluruhan yakni berjumlah 400 jiwa yang bekerja

sebagai buruhh pabrik, namun yang berhasil penuis teiti adaah sepuluh orang,

dikarenakan kendala yang muncul dari pihak penulis yakni terbatasnya waktu

karena masih menempuh mata perkuliahan dan dari pihak responden maupun

keluarga responden yang kondisinya sudah lelah sepulang kerja menjadi seorang

buruh. Sedangkan sampel yang diambil dengan menggunakan teknik purpossive

sampling, yakni teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak.


