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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah SWT telah membekali syariat dan hukum Islam untuk dijadikan 

pondasi dasar bagi kehidupan manusia. Salah satu cara untuk mencapai 

kehidupan bahagia dan menjauhkan diri dari penyimpangan, Allah SWT 

mensyariatkan pernikahan. Tujuan utama pernikahan adalah untuk kebaikan 

manusia. Dalam Islam tujuan pernikahan tidak sekedar pada batas pemenuhan 

nafsu biologis saja, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting berkaitan dengan 

sosial, psikologi, dan agama.1 

Pernikahan merupakan sunnatulla>h dan tiang keluarga. Pada 

pernikahan terdapat hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang 

yang sudah menikah akan merasakan ikatan suci pernikahan yaitu ikatan 

rohani dan jiwa sehingga membuat derajat manusia tinggi dan mulia dari 

pada makhluk lain. Bahkan sesungguhnya hubungan suami istri adalah 

ketenangan jiwa dan kasih sayang. Adapun tujuan lain diselenggarakan 

pernikahan adalah mencapai keluarga sakina>h, mawadda>h dan rahmah serta 

sebagai sarana untuk memelihara keturunan dari masa ke masa.2 

Keluarga juga sebagai pelaksana pendidikan utama, karena keluarga 

merupakan pendidikan informal yang dikenal pertama kali oleh anak-anak 

dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya. Sehingga dapat 

menjadi dasar pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak sekaligus 

1 Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, Terj. Abdul 

Majid Khon (Jakarta : AMZAH, 2015), 39. 
2 Ibid., 39-40. 
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untuk menata keluarga sebagai subyek dalam membiasakan pengalaman dan 

kehidupan beragama.3 

Seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan akad, maka 

masing-masing telah sah menjadi suami istri. Akad pernikahan yang 

dilaksanakan oleh keduanya menyebabkan terikatnya hak dan kewajiban 

antara suami dan istri. Ketika masing-masing dari suami istri melaksanakan 

kewajiban dengan maksimal, hak-hak antara suami istri pun akan tercapai 

sehingga keinginan keluarga akan terpenuhi. Oleh karena itu hak dan 

kewajiban suami istri harus dijaga dengan baik untuk tercapainya kehidupan 

bahagia dan menjauhkan diri dari penyimpangan. 

Sebagai kepala rumah tangga, suami berkewajiban untuk memberikan 

nafkah terhadap istri, baik nafkah lahir maupun batin. Dalam hal ini suami 

wajib memenuhi semua yang menjadi kebutuhan istri. Sebaliknya, istri pun 

memiliki kewajiban yang sama terhadap suaminya. Istri bertanggung jawab 

atas kewajiban suami, ini artinya istri juga wajib mentaati perintah suami 

sepanjang tidak melanggar batas-batas syar’i. Keselarasan hak dan kewajiban 

akan menciptakan suasana yang harmonis dalam rumah tangga.  

Seiring berjalannya waktu, kehidupan yang semakin modern juga 

melahirkan berbagai masalah dalam rumah tangga. Realitanya tidak semua 

pernikahan yang telah dijalankan berlangsung secara harmonis. 

Ketidakharmonisan dalam pernikahan salah satu penyebabnya adalah kurang 

berjalannya komunikasi dengan baik. Apabila dalam pernikahan komunikasi 

                                                             
3 Sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih 

Nikah Lengkap (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2010),16. 
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tidak berjalan dengan baik maka akan berdampak buruk serta menimbulkan 

berbagai masalah dalam rumah tangga. Hal ini menyebabkan tidak 

berjalannya hak dan kewajiban antara suami dan istri dengan semestinya. 

Sehingga akan menimbulkan hal-hal yang melanggar pernikahan, sehingga 

tak jarang pernikahan akan berujung perceraian. Salah satu perbuatan yang 

melanggar pernikahan adalah perbuatan istri yang nusyuz. 

Nusyuz merupakan perbuatan meninggalkan kewajiban suami istri.4 

Artinya ketidaktaatan salah satu pihak suami istri. Dalam hal ini peneliti akan 

membatasi pembahasan nusyuz yang terjadi dari pihak istri. Nusyuz istri 

merupakan perbuatan membangkang yang dilakukan istri terhadap perintah 

suami, sehingga istri tidak dapat melakukan kewajiban terhadap suami atau 

melalaikan tanggung jawabnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam, 

selanjutnya disebut KHI dalam pasal 84 menjelaskan istri dianggap nusyuz 

jika enggan melaksanakan kewajiban sebagai istri, yakni berbakti lahir dan 

batin terhadap suami dalam hal-hal yang dibenarkan dalam syar’i.5 

Ketika suami sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya terhadap 

istri, namun justru istri melalaikan tugas dan kewajibannya terhadap suami 

sehingga hak-hak suami tidak terpenuhi, maka keselarasan hak dan kewajiban 

antar keduanya tidak dapat berjalan. Jika dihadapkan dengan hal tersebut 

akan ada kebingungan dengan status nafkah istri. Istri yang melanggar 

kewajibannya dan acuh terhadap suami apakah masih memiliki hak untuk 

                                                             
4 Nasaruddin Umar, et al., Bias Jender Dalam Pemahaman Islam (Yogyakarta: Gama 

Media, 2002), 61. 
5 Muhammad Daud Ali, et al., Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional 

(Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, 1999), 167. 
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mendapatkan nafkah dari suami atau bahkan nafkah istri akan tidak berlaku 

ketika istri nusyuz terhadap suami.  

Pasal 84 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan mengenai 

akibat hukum ketika istri berbuat nusyuz, nafkah atas dirinya menjadi tidak 

berlaku kecuali nafkah yang berkaitan dengan anaknya.6 Dikutip dari 

Humaidi Tatapangarsa, Saoki mengemukakan tentang tujuan tidak 

berlakunya nafkah istri tersebut adalah sebagai teguran atau hukuman untuk 

menyadarkan istri supaya kembali bersikap baik dan taat terhadap suami. 7 

Tidak berlakunya nafkah sebagai teguran merupakan salah satu bentuk 

terciptanya syariat. Dikutip dari Satria Effendi, Asafri Jaya Bakri 

mengemukakan bahwa tujuan hukum atau maqas{hid syari>’ah terciptanya 

syariat yakni untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.8 

Kemaslahatan dalam hukum itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok 

dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur tersebut menurut al-Syatibi 

adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.9 Untuk mewujudkan dan 

memelihara kelima unsur tersebut, perlu pengkajian lebih dalam mengenai 

sebuah hukum jika dihadapkan pada masyarakat saat ini. Dalam hal ini 

pengtidak berlakuan nafkah bagi istri nusyuz sebagai teguran dari suami. 

Teguran berupa penahanan nafkah atas suami belum mewujudkan 

tujuan yang diharapkan. Seperti yang terjadi di Desa Belikanget Tambakboyo 

                                                             
6 Muhammad Daud Ali, et al., Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, 

167.   
7 Saoki, “Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz Dan Sanksi 

Pidananya, ”Al-Hukma,Vol.6 No.2 (Desember, 2016), 257- 261. 
8 Sebagaimana dikutip oleh Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-

Syatibi (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996), 71. 
9 Ibid., 71. 
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Kabupaten Tuban, istri yang bersikap nusyuz terhadap suami cenderung 

berfikir tidak melakukan kesalahan, justru menurutnya itu tindakan yang 

benar. Seperti penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Belikanget 

kecamatan Tambakboyo kabupaten Tuban yang menemukan adanya tindakan 

nusyuz istri diantaranya ketidakmauan istri atas ajakan suami untuk tinggal di 

rumah suami, istri mengkhianati rumah tangganya dengan hadirnya pihak 

ketiga, serta menuntut nafkah lebih dari suami. Suami sudah menasehati istri 

dan bahkan tidak memberi nafkah terhadap istri. Namun sikap istri yang 

masih sama terhadap suami, bahkan sikap istri semakin meninggi dengan 

mengurung diri dan tidak memberi waktu suami untuk menggauli dirinya. 

Sedangkan penahanan nafkah atas dirinya dianggap sebagai tantangan atas 

suaminya sehingga menjadikan perbuatan itu masih terulang atau justru 

semakin rumit.10 

Berdasarkan masalah-masalah yang ada, peneliti tertarik mengkaji 

tentang tidak berlakunya nafkah istri akibat nusyuz dalam Kompilasi Hukum 

Islam dan kemaslahatannya  jika dihadapkan dengan konteks masyarakat saat 

ini. 

B. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana konsep tidak berlakunya nafkah istri akibat nusyuz menurut 

Kompilasi Hukum Islam? 

b. Bagaimana dampak bagi istri akibat tidak berlakunya nafkah karena 

nusyuz? 

                                                             
10 Wawancara dengan bapak Hadi Santoso, via Telepon, 26 Mei 2018 pukul 19.20 WIB. 
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C. Tujuan dan Kontribusi 

1. Tujuan 

Penelitian ini ditujukan untuk: 

a. Mengkaji dan menganalisa tentang tidak berlakunya nafkah 

bagi istri nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam.  

b. Mengetahui dampak bagi istri akibat tidak berlakunya nafkah 

karena nusyuz. 

2. Kontribusi  

a. Secara Teoritis 

Dapat menambah khazanah pengetahuan mengenai 

status nafkah bagi istri yang nusyuz dalam perspektif 

Kompilasi Hukum Islam serta relevansinya terhadap 

masyarakat jika ditinjau dengan maqa>s{hid syari>ah. 

b. Secara Praktis 

Sebagai tambahan  ilmu pengetahuan bagi peneliti, yang 

juga bermanfaat sebagai masukan dalam menyelesaikan 

masalah bagi praktisi hukum yang menghadapi permasalahan 

serupa dengan penelitian ini, serta sebagai masukan yang 

konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan 

sumber pustaka. Terlebih baik untuk pasangan suami istri 

ataupun calon suami istri untuk supaya dapat meminimalisir 

perbuatan yang memicu pertengkaran dan menjadi penyebab 

retaknya suatu hubungan rumah tangga. 
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D. Penelitian Terdahulu 

Bagian ini menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian 

yang diteliti antara peniliti dan peneliti-peneliti sebelumnya. Pembahasan 

tentang tidak berlakunya nafkah istri yang nusyuz sudah banyak dikaji 

baik dalam buku-buku ataupun jurnal dan lainnya dalam berbagai judul. 

Dari sekian banyak karya tulis tentang pembagian harta bersama ada 

beberapa pembahasan yang ada hubungannya dengan pembahasan ini. 

Tinjuan peneliti terdahulu dimaksudkan agar tidak terjadi pengulangan 

penelitian sebelumnya, namun dapat dijadikan bahan rujukan dan penguat 

dari penelitian yang akan diteliti. 

Ummi Mar’atus Sholihah dalam tulisannya “Kritik Hukum Islam 

Terhadap Pendapat Imam Al-Syâfi‘i Dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah 

Bagi Istri Nusyuz“ menjelaskan tentang perbedaan pendapat mengenai 

berhak tidaknya istri yang nusyuz atas nafkah dari suami. Dalam hal ini 

Imam Syafi’i berpendapat bahwa istri yang nusyuz masih berhak atas 

nafkah dari suami, sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa nafkah istri 

akan tidak berlaku ketika nusyuz.11 Perbedaan penelitian tersebut dengan 

peneliti adalah jika penelitian terdahulu membahas tentang pendapat imam 

Syafi’i dan Ibnu Hazm mengenai berhak tidaknya nafkah bagi istri akibat 

nusyuz, sedangkan peneliti akan membahas tidak berlakunya nafkah istri 

akibat nusyuz dari sudut pandang KHI ditinjau dari maqas{hid syari>’ah.  

                                                             
11 Ummi Mar’atusSholihah, “Kritik Hukum Islam Terhadap Pendapat Imam Al-Syâfi‘i 

dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Bagi Istri Nusyuz,” As-Syari’ah, Vol.16 No.1 (April, 2014),16. 
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Hairul Hudaya dalam penelitiannya yang berjudul “Hak Nafkah 

Isteri (Perspektif Hadis dan KHI)” menjelaskan tentang kajian nafkah istri 

menurut Kompilasi Hukum Islamdan hadis.12 Tidak ditemukan dalam 

hadis nafkah istri tidak berlaku akibat nusyuz karena istri berhak nafkah 

sejak terjadinya  pernikahan, dan nafkah istri hanya akan tidak berlaku 

ketika istri sudah talak bain kubra dan mengakibatkan putusnya 

pernikahan sehingga putus pula hak dan kewajiban suami dan istri. Hal ini 

berdasarkan kisah Fatimah bin Qais yang ditalak oleh suaminya sehingga 

tidak ada hak nafkah lagi baginya. Namun di Kompilasi Hukum Islam 

dijelaskan bahwa istri tidak berhak nafkah dari suami ketika nusyuz.  

Dalam beristinbath, Kompilasi Hukum Islam lebih 

mempertimbangkan fikih imam madzhab dari pada al-Qur’an dan hadis. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti adalah dari 

tinjauan hukumnya. Penelitian tersebut mengkaji tentang tidak berlakunya 

nafkah istri nusyuz perspektif hadis dan Kompilasi Hukum Islam, 

sedangkan peneliti akan membahas tidak berlakunya nafkah istri akibat 

nusyuz dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari maqas{hid 

syari>’ah. 

Saoki dalam tulisannya “Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan 

Istri Saat nusyuz Dan Sanksi Pidananya” menjelaskan bahwa ketika istri 

berbuat nusyuz, maka hak-hak suami dalam memperlakukan istri meliputi 

dua hal. Diantaranya: pertama, hak persuasif dan sanksi fisik. Suami yang 

                                                             
12 Hairul Hudaya, “Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan KHI),“Sipakalebbi’, Vol. I 

No. 1 (Mei, 2013), 16. 
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mendapati istri berbuat nusyuz dianjurkan untuk menasehati istri. 

Kemudian jika istri tidak menghiraukan, suami berhak pisah ranjang. Jika 

istri masih mengacuhkan suami, hendaklah suami tidak mengajak bicara 

istri. Hal ini dilakukan sebagaihukuman psikologi agar istri menyadari 

kesalahannya. Namun jika semua itu tidak berhasil, suami berhak untuk 

memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakitkan atau merusak 

bagian tubuhnya, terutama bagian wajah dan kepala. Kedua, hak suami 

selanjutnya adalah hak mencegah nafkah. Artinya ketika istri berbuat 

nusyuz hak nafkah istri dan gilirannya tidak berlaku.13 perbedaan dengan 

penelitian peneliti adalah penelitian terdahulu membahas tentang batas-

batas dan anjuran perlakuan suami terhadap istri nusyuz, sedangkan 

peneliti akan membahas tidak berlakunya nafkah istri akibat nusyuz dari 

sudut pandang Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari maqas{hid syari>’ah.  

Zubaidi Masyhud dalam penelitiannya tentang “Konsep Nafkah 

Menurut Hukum Perkawinan Islam” menjelaskan bahwa jumhur ulama 

sepakat adanya ikatan perkawinan yang sah mengakibatkan beban 

tanggung jawab nafkah istri atas suami. Namun nafkah tersebut juga 

mempertimbangkan sikap istri terhadap suami meliputi ketaatan yang 

wajar. Sikap istri yang tidak mentaati suami dalam hal yang ma’ru >f, maka 

dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz istri. Nusyuz dapat diartikan 

sebagai perbuatan istri tidak mematuhi perintah suami dalam hal perintah-

perintah wajar, misalnya perintah tinggal di rumah suami dan ajakan 

                                                             
13Saoki, “Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz Dan Sanksi 

Pidananya,” 257- 261. 
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menggauli istri. Konsekuensi dari perbuatan istri nusyuz menurut 

kesepakatan ulama madzhab adalah tidak berlakunya nafkah baginya atas 

suami.14 Penelitian tersebut membahas tentang status tidak berlakunya 

nafkah istri ketika nusyuz. Sedangkan peneliti akan membahas tidak 

berlakunya nafkah istri akibat nusyuz dari sudut pandang Kompilasi 

Hukum Islam ditinjau dari maqas{hid syari>’ah.  

Skripsi yang ditulis Nely Sama Kamalia yang berjudul “Analisis 

Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif 

Feminis Muslim” menjelaskan bahwa peluang nusyuz dilihat dari sudut 

pandang feminim muslim tidak hanya dilakukan oleh istri, melainkan dari 

pihak suami. Karena suami juga manusia yang berpotensi melakukan  

nusyuz. Menurut feminis muslim, nusyuz yang selama ini dipahami 

sebagai pembangkangan istri cenderung merugikan pihak istri. Oleh 

karena itu feminis muslim mengkaji ulang konsep nusyuz sehingga dapat 

memenuhi keadilan antara suami istri.15 Selain itu dalam Kompilasi 

Hukum Islam hanya dijelaskan mengenai perbuatan nusyuz istri beserta 

sanksi yang akan diperoleh ketika berbuat nusyuz. Tidak satupun ada 

penjelasan mengenai nusyuz suami maupun hukuman yang timbul akibat 

suami nusyuz. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit tentang nusyuz 

suami, secara implisit ada indikasi nusyuz suami dengan tidak dipenuhinya 

hak-hak istri dan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban suami dalam 

                                                             
14 Zubaidi Masyhud, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam,”Isti’dal, Vol.1 

No.2 (Juli-Desember, 2014), 161. 
15 Nely Sama Kamalia,  “Analisis Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam 

Ditinjau Dari Perspektif Feminis Muslim” (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang2016), 97. 
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pernikaha.16 Penelitian tersebut membahas tentang konsep nusyuz dalam 

KHI perspektif feminisme, sedangkan peneliti akan membahas tidak 

berlakunya nafkah istri akibat nusyuz dari sudut pandang Kompilasi 

Hukum Islam ditinjau dari maqas{hid syari>’ah. 

Skripsi yang ditulis oleh Liatun Khasanah “Konsep nusyuz 

menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Gender)” menjelaskan 

bahwan dalam Kompilasi Hukum Islam, nusyuz telah disebutkan enam 

kali dengan tiga pasal yang berbeda, 80, 84 dan 182. Namun dalam pasal-

pasal tersebut tidak ditemukan pengertian nusyuz, langkah-langkah 

penyelesaian nusyuz. Selain itu tidak dijelaskan pula nusyuz bagi suami 

dan serta hukuman yang diperoleh ketika suami berbuat nusyuz. Dalam 

hal ini Kompilasi Hukum Islam sangat bisa gender, ini artinya Kompilasi 

Hukum Islam memandang bahwa perbuatan nusyuz hanya dilakukan oleh 

pihak istri. Sedangkan nusyuz berpeluang dilakukan oleh pihak suami dan 

istri. Penilaian nusyuz yang berat sebelah terkesan merugikan dan 

memojokkan pihak istri.17 Penelitian tersebut hanya menjelaskan nusyuz 

dalam pandangan Kompilasi Hukum Islamdalam analisis perspektif 

gender, sedangkan peneliti akan membahas tidak berlakunya nafkah istri 

akibat nusyuz dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islamditinjau dari 

maqas{hid syari>’ah.  

 

                                                             
16 Ibid., 133-135. 
17 Liatun Khasanah, “Konsep nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif 

Gender)” (Skripsi, IAIN Purwokerto, Purwokerto 2016), 112-113. 
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Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Anam berjudul “Batas-Batas 

Hak Suami Dalam Memperlakukan Isteri Saat Nusyuz Dan Korelasinya 

Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga” menjelaskan bahwa nusyuz 

tidak hanya terjadi dari pihak istri, namun pihak suami juga berpeluang 

berbuat nusyuz. Namun kenyataannya hak-hak yang dimiliki oleh suami 

lebih dominan dan mendapatkan pengakuan secara yuridis. Artinya, secara 

hukum maupun realita di lapangan pihak suami selalu menjadi pihak yang 

diuntungkan ketika persoalan nusyuz terjadi, sedangkan pihak istri 

seringkali menjadi korban yang dipersalahkan. Ketika suami mendapati 

istri nusyuz, suami tidak hanya memperhatikan ketidakpatuhan istri 

terhadap suami, tetapi juga memperhatikan perlakuan dari pihak suami. 

Artinya istri nusyuz karena sifatnya atau justru karena hak-haknya yang 

tidak dipenuhi oleh suami. Ketika istri nusyuz, hak-hak suami diantaranya: 

hak menasehati, pisah ranjang, memukul, mencegah nafkah, dan hak 

talak.18 Perbedaanya dengan penelitian peneliti adalah pembahasan 

tentangtidak berlakunya nafkah istri akibat nusyuz dari sudut pandang 

Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari maqas{hid syari>’ah.  

Skripsi yang ditulis oleh Mahfud Arifin tentang “Pandangan 

Ulama’ Madzhab Syafi’i Abu Yahya Zakaria Al-Anshari Tentang Istri 

Yang Tidak Patuh Terhadap Suami: Studi Di Desa Bumiayu Kecamatan 

Melinting Kabupaten Lampung Timur” menjelaskan bahwa penyebab 

terjadinya istri nusyuz adalah usia istri yang belum dewasa sehingga 

                                                             
18 Muhammad Anam, “Batas-Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Isteri Saat 

Nusyuz Dan Korelasinya Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Skripsi, STAIN Purwokerto, 

Purwokerto 2014), 116-119. 
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belum matang dalam menjalankan kewajiban berumah tangga, sehingga 

istri lepas kontrol dan tidak patuh terhadap suami dan mengakibatkan 

perselisihan dalam rumah tangga. Selain itu nusyuz terjadi karena ulah 

istri yang melawan dan merendahkan suami serta tidak bisa 

bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam prakteknya,  nusyuz dapat 

berupa perkataandan perbuatan. Berupa perkataan, jika istri berkata kasar 

dan memaki-maki suami. Sedangkan berbentuk perbuatan, ketika istri 

mengabaikan hak-hak suami atas dirinya, keluar rumah tanpa izin suami, 

serta menganggap seolah-olah suaminya tidak ada. Menurut pandangan 

Ulama’ Madzhab Syafi’i Abu Yahya Zakaria Al-Anshari, istri dianggap 

nusyuz dan nafkah menjadi tidak berlaku jika melakukan hal-hal sebagai 

berikut: istri keluar dari agama Islam (murtad), istri keluar dari rumah 

suami dan tidak mau diajak tinggal di rumah suami yang layak, dan ketika 

istri berbuat baik terhadap orang lain namun tidak berbuat terhadap 

suaminya meskipun bersedia digauli kapan saja, istri dianggap nusyuz, 

serta istri diceraikan dalam keadaan nusyuz.19 Penelitian tersebut mengkaji 

tentang sebab istri nusyuz perspektif Imam Syafi’i, sedangkan peneliti 

akan membahas tidak berlakunya nafkah istri akibat nusyuz dari sudut 

pandang KHI ditinjau dari maqas{hid syari>’ah.  

Dari penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan peneliti, terdapat 

perbedaan yang mendasar. Semua penelitian tersebut belum ada 

pembahasan nusyuz berkaitan dengan maqas{hid syari>’ah. Inilah yang 

                                                             
19 Mahfud Arifin, “Pandangan Ulama’ Madzhab Syafi’i Abu Yahya Zakaria Al-Anshari 

Tentang Istri Yang Tidak Patuh Terhadap Suami: Studi Di Desa Bumiayu Kecamatan Melinting 

Kabupaten Lampung Timur” (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung 2017), 101-102. 
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membuat peneliti tertarik untuk mengkaji tentang tidak berlakunya nafkah 

istri akibat nusyuz menurut pandangan Kompilasi Hukum Islam dalam 

tinjauan maqas{hid syari>’ah jika dihadapkan dengan masyarakat 

kontemporer. 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis 

merupakan penelitian berbasis ilmu hukum normatif (perundang-

undangan) yang mengkaji tentang reaksi yang terjadi ketika reaksi 

dan interaksi ketika sistem norma itu bekerja di dalam 

masyarakat.20 Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan 

tentang tidak berlakunya nafkah istri akibat nusyuz menurut 

Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya dianalisa menggunakan 

maqas{hid syari>’ah. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam 

mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan organisasi, 

kemasyarakatan, seni dan budaya, sehinga dapat dijadikan suatu 

kebijakan dalam melaksanakan kesejahteraan bersama. Penelitian 

ini merupakan keterkaitan pada subyek atau obyek penelitian 

                                                             
20 Saifullah, Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma dan Pemikiran 

Tokoh (Malang: Intelegensia Media, 2015), 124-125. 
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berdasarkan fakta apa adanya. Melalui jenis penelitian ini, akan 

teruangkap gambaran mengenai realita sosial dan sasaran 

penelitian.21 

3. Sumber Bahan Hukum 

Dalam penelitian kepustakaan ini yang merupakan bahan 

tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder : 

a. Sumber Bahan Primer 

Sumber bahan primer adalah sumber data yang diperoleh 

langsung dari  masyarakat.22 Dalam penelitian ini yang 

dimaksud adalah Kompilasi Hukum Islam sekaligus 

wawancara terhadap pihak yang bersangkutan untuk dijadikan 

bahan awal. 

b. Sumber Bahan Sekunder 

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan 

yang berhubungan erat dengan bahan primer. Serta dapat 

membantu memahami bahan hukum primer.23 Dalam penelitian 

ini, bahan sekundernya adalah literatur deskripsi dari teori yang 

dihasilkan oleh sumber primer. Dalam hal ini buku-buku 

literatur, hasil  penelitian yang dapat berbentuk  makalah, 

artikel, jurnal  ilmiah, opini  maupun berita yang berkaitan 

dengan masalah yang dibahas. 

                                                             
21 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2013), 80-81. 
22 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum (Salatiga: Ghalia Indonesia, 

1983), 24. 
23 Ibid., 25. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka mengumpulkan data, mengolah, dan 

menyajikan bahan-bahan yang diperlukan, maka teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara 

terhadap suami atau istri yang memiliki permasalahan nusyuz, 

menganalisa, dan mengutip bahan tentang tidak berlakunya nafkah 

istri akibat nusyuz yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam 

dan Pasal-Pasal beserta penjelasannya serta sumber-sumber lain 

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  

adalah  teknik  analisis deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, setelah 

peneliti mendapatkan data, kemudian mengkaji dan menganalisis 

Kompilasi Hukum Islam menggunakan maqas{hid syari>’ah terkait 

tidak berlakunya nafkah bagi istri akibat nusyuz. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam pembacaan skripsi ini, maka penulis 

menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, yaitu:  

Bab I  Pendahuluan  

Bab  ini  berisikan pendahuluan yang merupakan gambaran umum 

dan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kontribusi, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan.  

Bab II  Kajian Teori  

Bab  ini  memuat  kajian  teori  yang  berisi  tentang:  pengertian  

nusyuz, macam-macam nusyuz, batasan-batasan nusyuz, dan dasar  hukum 

nusyuz serta cara penanganan nusyuz. 

Bab III  Pembahasan dan Analisis  

Dalam bab ini penulis membahas tentang status nafkah bagi istri 

nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya menganalisis 

tentang pandangan KHI terkait status nafkah istri nusyuz jika ditinjau dari 

maqas{hid syari>’ah serta relevansinya terhadap masyarakat saat ini. 

Bab IV  Kesimpulan  

Dalam bab ini berisi  kesimpulan  dan  saran  penulis  terhadap  

penelitian yang dilakukan tentang tidak berlakunya nafkah bagi istri akibat 

nusyuz perspektif Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari maqas{hid syari>’ah 

serta relevansinya terhadap masyarakat kontemporer. 

 


