
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah swt. yang diciptakan berpasang-

pasangan sebagaimana makhluk Allah lainnya seperti hewan dan tumbuh-

tumbuhan. Keberpasangan manusia membuahkan keturunan untuk

kesinambungan kehidupan semesta dari generasi ke generasi sampai akhir

zaman. Untuk tujuan itu, Allah menetapkan salah satu aturan hidup berpasangan

yang disebut perkawinan yang dalam bahasa syariat disebut pernikahan. Hal

tersebut disinggung Allah swt. Dalam firmannya Q.S al-Dzariyat/ 51 : 49,

yaitu:

            
Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan agar kamu mengingat
kebesaran Allah” 1

Allah menetapkan pernikahan kepada manusia bukan tanpa sebab,

melainkan mengandung rahasia yang sangat dalam untuk ketenteraman

manusia itu sendiri. Dalam pernikahan, Allah menumbuhkan kasih sayang ke

dalam hati pasangan agar terjalin keharmonisan dalam rumah tangga.2 Diantara

tujuan dan hikmah pernikahan adalah membangun rumah tangga ideal melalui

hubungan yang sah sesuai dengan ajaran dan ketentuan Islam. Dengan cara

demikian, konsekuensi adanya hak dan kewajiban serta tanggung jawab antara

1Kementrian  Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta : Direktorat urusan Agama
Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h.756

2M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Cet. I; Jakarta: Prenada
Media, 2003), h. 3.
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pasangan suami istri terbangun dalam membina keluarga yang sejahtera dan

bahagia. Salah satu jalan untuk mencapai bahagia dan memperoleh kehormatan

ialah dengan jalan perkawinan.3 Perkawinan adalah suatu ikatan yang

mengandung serangkaian perjanjian yang sangat kuat diantara dua pihak, yakni

suami dan istri. Al-Qur’an bahkan menyebutnya dengan perjanjian yang kokoh

(‘misâqun ghalḭza’), seperti dalam firman Allah dalam Q.S An-Nisa’/ 4: 21,

yaitu:

     
Terjemahnya:

”Dan mereka telah mengambil perjanjian darimu yang kuat”4

Berkaitan dengan hidup berumah tangga, setiap orang pasti mengharapkan

kehidupan yang layak membina rumah tangga bahagia, hidup rukun dan damai,

harmonis dan ideal, memikul tanggung jawab, baik untuk mereka berdua

maupun untuk keturunan mereka.  Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar-

rum/ 30 : 21, yaitu :

                 
              

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan
untukmu  pasangan dari jenismu sendiri agar dapat hidup damai
bersamanya dan dijadikan rasa kasih sayang diantara kamu,

3Aang Setiawan, Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Dalam Kasus Perceraian
(Studi -Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor :
006/PDT.G2011/PA.SAL ) (Salatiga : Skrpsi IAIN Salatiga, 2012) h. 2

4Kementerian  Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya h...,105.
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Sesungguhnya yang pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-
orang yang berfikir.”5

Demi keberhasilan mewujudkan tujuan di atas, sangat diperlukan adanya

kebersamaan dan sikap saling berbagi tanggung jawab antara suami dan istri,

al-Qur’an menganjurkan kerja sama antara mereka. Sebagaimana firman Allah

dalam surat Ali-Imran/ 3 : 195, yaitu :

              
   

Terjemahanya :

“Sesunguhnya Allah tiada menyia-nyiakan amalan orang yang beramal
diantara kamu baik laki- laki atau perempuan setengah dari kamu dari
yang lain (sebangsa)”6

Pada Ayat lain Allah swt. Berfirman dalam surat An-Nisa’/4: 34, yaitu :

                 
     

Terjemahanya :

“Kaum laki-laki adalah pelindung dan pemelihara (pemimpin) kaum
perempuan karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas
sebagian yang lainnya (wanita) dan karena mereka (laki-laki)
menafkahkan sebagian dari harta mereka”7

Nabi saw dalam sabda-Nya mengatakan:

ِ ْبَن ُعَمَر یَقُولُ  َّ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُوُل أَنَّ َعْبدَ  َّ ِ َصلَّى  َّ َسِمْعُت َرُسوَل 
َماُم َراعٍ َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ  ُكلُُّكْم َراعٍ َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ اْإلِ

ُجُل َراعٍ فِي أَْھِلِھ َوُھَو َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ َواْلَمْرأَةُ َراِعیَةٌ  فِي بَْیِت َوالرَّ

5Kementerian  Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya …h.572
6Kementerian  Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya …h.97
7Kementerian  Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya …h.180
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َزْوِجَھا َوَمْسئُولَةٌ َعْن َرِعیَّتَِھا َواْلَخاِدُم َراعٍ فِي َماِل َسیِِّدِه َوَمْسئُوٌل َعْن 
ُجُل َراعٍ فِي َماِل أَبِیِھ َوَمْسئُوٌل َعْن  َرِعیَّتِِھ قَاَل َوَحِسْبُت أَْن قَْد قَاَل َوالرَّ

8ِعیَّتِھِ َرِعیَّتِِھ َوُكلُُّكْم َراعٍ َوَمْسئُوٌل َعْن رَ 

Artinya :

“Dari Abdullah bin 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap
pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.
Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas
rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung
jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan
rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas
urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam
urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan
tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan:
"Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan
dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan
setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang
dipimpinnya.”.

Ayat-ayat al-Quran dan hadis Nabi di atas, jelas terlihat bahwa tanggung

jawab nafkah istri dan keluarga adalah dibebankan kepada suami. Kewajiban

suami dalam hal ini memberikan yang terbaik bagi keluarganya sejauh yang

dimiliki dan diusahakannya. Disamping itu untuk mempertahankan eksistensi

manusia yang berupaya menjadikan dirinya menjadi mulia disisi Tuhannya

sebagai hamba yang mengharapkan keridhoan-Nya, dengan kemuliaan tersebut

barulah ia mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Hal demikian

memahamkan kita bahwa setiap keluarga meniginginkan hidup bahagia,

bahagia karena telah mengharumkan nama baik keluarga, mengangkat derajat

keluarga dengan pendidikan, dan memberikan hak-hak dan kewajiban dalam

keluarga berupa ketenangan zhohir maupun batin. Berkaitan dengan itu Allah

swt. berfirman dalam Q.S at-Tahrim/ 66 : 6, yaitu:

8Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih al Bukhari, Juz V, (Beirut: Dar al
Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992), h. 304.
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.

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”9

Da’wah Amar ma’ruf nahi munkar merupakan sesuatu yang sangat penting

dalam kehidupan kita. Dengan adanya da’wah maka keseimbangan serta

kesenjangan sosial bisa teratasi. Melalui da’wah pula kita mampu memetakan

situasi kehidupan manusia antara yang haq dan yang batil. Jika tidak ada

aktivitas da’wah maka manusia akan senantiasa membuat kerusakan

dipermukaan bumi, sebagimana firman Allah dalam Q.S ar-Rum ayat 41 :

          
      

Terjemahnya :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke
jalan yang benar).10

Ayat diatas memberikan penjelasan tentang sebab terjadinya kerusakan di

muka bumi baik di daratan maupun di lautan akibat perbuatan manusia.

Pentingnya pembangunan tatanan moral dan akhlak manusia adalaah untuk

mencegah terjadinya kerusakan di alam. Kemerosotan akhlak manusia sebagai

pemicu terjadinya berbagai macam kejahatan dan kerusakan di muka bumi.

9Kementerian  Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya …h. 826.
10Kementerian  Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya …h. 408
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Menghindari hal tersebut maka sebagai orang beriman, punya tanggung jawab

untuk mencegah terjadinya hal itu. Firman Allah Swt., dalam Q.S al-Imran /3 :

110 :

            
    

Terjemahnya ;

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan
beriman kepada Allah”11

Banyak kelompok-kelompok umat Islam yang memfokuskan diri bergerak

pada gerakan da’wah, salah satunya adalah Jama’ah Tabligh.12 Jama’ah

Tabligh yang selanjutnya dalam  tulisan ini disebut  dengan JT adalah golongan

aliran sufiyyah yang  mempunyai model dakwah yang cukup menarik yaitu

jalur koordinasi yang baik dalam aktivitas da’wah dan semangat kemandirian

yang tinggi para anggotanya. Maulana Muhammad Ilyas memandang bahwa

setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan harus mengikuti jejak

langkah Nabi Saw., yakni menyeru manusia ke jalan Allah ; kapan saja, dimana

saja dan dengan siapa saja.13 Maka sudah sepantasnya kalau mengaku sebagai

umat Muhammad saw harus meneruskan tugas ber-amar ma’ruf nahi munkar.

Salah satu prinsip Jama’ah Tabligh yakni rela mengorbankan harta dan jiwa

mereka dalam  menolong agama. Landasannya adalah Firman Allah dalam Q.S

Muhammad 47 ; 7 :

11Kementerian  Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya …h.64
12Husein bin Muhsin bin Ali Jabir, Membentuk Jama’atul Muslimin, alih bahasa oleh

Supriyanto (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 223.
13Husein bin Muhsin bin Ali Jabir, Membentuk Jama’atul Muslimin... h.10
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Terjemahnya :

“Hai orang-orang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya
Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”14

Ayat ini menjelaskan perintah Allah  kepada orang-orang beriman agar

selalu menda’wahkan agama sebagai wujud atas menolong agama Allah swt.

Da’wah yang dimaksud berupa menyampaikan kebaikan (amar ma’ruf) dalam

bentuk ajakan, silaturrahim, senyum sapa dan menolong sesama. Da’wah juga

bisa berarti mencegah kemungkaran (nahi munkar) diaplikasikan dalam bentuk

memberikan peringatan, menjaga keamanan, membela kaum lemah dan

terzolimi, menjaga kehormatan agama dan berperang demi tegaknya agama.

Timbal balik dari aktivitas da’wah adalah Allah Swt akan menolong orang-

orang yang senantiasa menda’wahkan agama berupa kemenangan dan

kemuliaan. Wujud aplikasi amar ma’ruf nahi munkar bagi gerakan Jama’ah

Tabligh adalah dengan mengandalkan biaya sendiri dan meluangkan waktunya

untuk bertabligh ke berbagai penjuru desa, kota bahkan  manca negara dalam

jangka waktu tertentu antara 3- 40 hari, 4 bulan bahkan setahun yang mereka

biasa menyebutnya dengan khurūj fî sabīlillah.15

Kebiasaan Jama’ah Tabligh yang meninggalkan keluarga saat melakukan

khurūj fî-sabīlillah menimbulkan banyak pertanyaan di tengah-tengah

masyarakat. Pada suatu sisi gerakan dakwah ini merupakan suatu tuntutan,

14Kementerian  Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya …h. 831
15Lihat Muhammad Qowim dkk, Model Dakwah Jama’ah Tablig, Laporan Penelitian

Kelompok Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: Perpustakaan
Pasca Sarjana, 2002), h. 10.
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karena itu adalah perintah Allah dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Dengan

metode dakwah ini, banyak orang yang kembali kepada ajaran agama Islam dan

meninggalkan kebiasaan jahiliyah. Disisi lain aktivitas dakwah jama’ah tabligh

terkesan kurang memperhatikan keluarga. Informasi dari beberapa sumber

bahwa saat melaksanakan khurūj selama 40 hari atau 4 bulan, keluarga

ditinggalkan di rumah.

Maqāshid al-syarī’ah adalah tujuan syariat-syariat Islam untuk

mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan

kemashlahatan itulah, maka para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum

Islam tersebut kedalam lima misi (Maqāshid al-syarī’ah / Maqāshid al-

Khamsah) tersebut adalah memelihara Agama, Jiwa, Aqal, Keturunan dan

Harta.16 Karena hal ini akan membantu  ketika berijtihad yang akan membangun

hukum-hukum syarī’ah serta menjelaskan aspek-aspek hukum tersebut.

Fenomena dimasyarakat kota kendari sebagai observasi awal penulis,

terdapat beberapa data sebagai berikut : bahwa ada aktivis jama’ah tabligh

meninggalkan anak dan istri mereka berhari-hari bahkan berbulan-bulan sedang

ekonomi keluarga mereka pas-pasan yang mana tadinya tidak pernah sholat

tetapi rajin kerja, setelah mendalami agama ikut khurūj fî-sabīlillah

perhatiannya terhadap keluarga berkurang alasannya rezeki sudah diatur Allah.

Sehingga apabila dilihat dari fenomena ini maka tujuan dari hukum Islam

tersebut tidak terpenuhi serta tidak sesuai dengan Maqāsid Al-Syarī’ah yakni

16Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-mustashfa min ‘Ilm al-
Ushul,(Beirut: Dar al-Fikr, t.th) h. 20



9

dalam melestarikan 5 unsur pokok syariat islam yaitu: memelihara Agama,

Jiwa, Keturunan, Akal, Harta.

Fenomena tersebut mendorong penulis untuk  mengadakan penelitian di

Kota Kendari mengenai pemberian nafkah terhadap keluarga dalam prespektif

Maqāsid Al-Syarī’ah oleh aktivis Jama’ah Tabligh saat melaksanakan khurūj

fîi sabīlillah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Banyaknya dalil-dalil dalam al-Qur’an dan hadits yang membahas

mengenai pentingnya menafkahi keluarga, sementara Tanggung jawab

nafkah  adalah Tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga.

2. Terjadinya kemerosotan akhlak pada umat manusia sehingga menyeret pada

perbuatan yang merusak alam. Hal itu memunculkan orang-orang yang

senantiasa berupaya untuk mengatasi kerusakan yang ada di alam utamanya

perbaikan akhlak.

3. Gerakan da’wah amar ma’ruf nahi munkar di tengah kehidupan masyarakat

merupakan hal yang sangat penting, sebab da’wah adalah tanggung jawab

mukalaf sebagai Umat Nabi Muhammad Saw.

4. Perbedaan pandangan dalam masyarakat mengenai pelaksanaan khurūj fi

sabīlillah oleh aktivis jama’ah tabligh yang selalu meninggalkan keluarga

yakni selama 3 hari, 40 hari dan 4 bulan. Dari aktivitas itu terkesan bahwa

jama’ah tabligh kurang memperhatikan keluarga, utamanya mengenai

nafkah lahiriyah dan nafkah batiniyah.

5. Gerakan da’wah Jamaah Tabligh menimbulkan dampak di tengah-tengah

kehidupan masyarakat pada saat melaksanakan khurūj fi sabīlillah. Dampak

tersebut berupa positif dan negatif.
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6. Belum ada  konsep yang jelas  mengenai tinjauan Maqāsid Al-Syarī’ah atas

pemberian nafkah Jama’ah Tabligh (JT) saat melakukan khurūj fî sabīlillah.

B. Fokus Penelitian

Berdasar pada latar belakang dan identifikasi masalah yang ada dalam

penelitian ini, penulis membatasi masalah pada nomor 4, 5 dan 6. Merujuk  pada

batasan masalah tersebut, yang menjadi fokus penelitian ini adalah ;

1. Konsep keagamaan Jama’ah Tabligh (JT) tentang pemberian nafkah

keluarga saat melakukan khurūj fi sabīlillah.

2. Dampak yang ditimbulkan bagi keluarga Jama’ah Tabligh saat ditinggal

khurūj fi -sabīlillah

3. Tinjauan Maqāsid Al-Syarī’ah atas pemberian nafkah bagi keluarga

Jama’ah Tabligh saat melakukan khurūj fî-sabīlillah.

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan batasan masalah dan fokus penelitian tersebut, yang menjadi

rumusan masalah dalam penelitian  ini adalah ;

1. Bagaimana konsep keagamaan Jama’ah Tabligh (JT) tentang pemberian

nafkah keluarga saat melakukan khurūj fîi sabīlillah.?

2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari keluarga Jama’ah Tabligh saat

ditinggal khurūj fi sabīlillah ?

3. Bagaimana Tinjauan Maqāsid Al-Syarī’ah atas pemberian nafkah bagi

keluarga Jama’ah Tabligh (JT) saat melakukan khurūj fîi sabīlillah.?

D. Tujuan Penelitian
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Dari rumusan  masalah tersebut diatas,  yang menjadi tujuan dalam kegiatan

penelitian ini adalah;

1. Menerangkan tentang konsep keagamaan Jama’ah Tabligh mengenai

pemberian nafkah keluarga saat melaksanakan khurūj fii sabīlillah.

2. Menguraikan dampak yang timbul dari pelaksanaan khurūj fîi sabīlillah

oleh aktivis Jama’ah Tabligh terhadap keluarganya

3. Menguraikan Tinjauan Maqāsid Al-Syarī’ah mengenai pemberian nafkah

terhadap keluarga Jama’ah Tabligh dalam pelaksanaan khurūj fi sabīlillah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk berbagai

kalangan diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu karya ilmiah yang

dapat menambah khazanah keilmuan dan menjadi rujukan bagi upaya

pengembangan Ilmu dalam bidang Syarī’ah, dan berguna juga untuk menjadi

referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang ada kaitannya

dengan pemberian nafkah kepada keluarga, serta sebagai pemenuhan tugas

dalalm penyelesaian studi Strata 2 (S2) Pada Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Kendari.

2. Secara Praktis

a. Bagi masyarakat ; dapat memberikan pemahaman tentang konsep

keagamaan aktivis Jama’ah Tabligh utamanya pemberian nafkah terhadap

keluarga dalam pelaksanaan khurūj fi sabīlillah.
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b. Bagi akademisi ; dapat memberi penguatan atas dampak positif serta

memberi solusi atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelaksanaan

khurūj fi sabīlillah utamanya dalam pemberian nafkah oleh aktivis Jama’ah

Tabligh.

c. Bagi Jama’ah Tabligh ; menjadi referensi atau perbandingan dalam gerakan

da’wah melalui Tinjauan Maqāsid Al-Syarī’ah dalam pelaksanaan khurūj fi

sabīlillah utamanya dalam hal pemberian nafkah.

F. Definisi Istilah

Tesis ini berjudul “Pemberian Nafkah Terhadap Keluarga Dalam Perspektif

Maqāsid Al-Syarī’ah :  Studi Kasus Aktivitas Khurūj Jama’ah Tabligh di Kota

Kendari” dengan maksud masing-masing term judul yang penting untuk

diterangkan agar lebih memahami dan membuat batasan terhadap judul

penelitian ini.

Defenisi konsep yang ada pada judul penelitian ini perlu didefenisikan sebagai

berkut;

1. Pemberian Nafkah Keluarga adalah pemberian kebutuhan kepada istri,

anak, kerabat, pembantu rumah tangga, dan hewan ternak/peliharaan yang

tinggal bersama-sama meliputi pakaian, makanan dan rumah.17

2. Prespektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini,

kepercayaan, dan lain-lain.

3. Maqāsid Al-Syarī’ah adalah tujuan-tujuan disyari’atkanya hukum oleh

Allah swt. Yang memberikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan

17Nasaruddin, Latif. Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga,
(Bandung: Pustaka Hidayah, 2001) h. 33
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kebahagian di akhirat. Setiap pensyari’atan hukum  Allah mengandung

Maqīsid (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.18

4. Khurūj fi sabīlillah adalah keluar dijalan Allah dalam rangka silaturrahim

untuk menda’wahkan agama islam keseluruh alam.19

5. Jama’ah Tabligh adalah gerakan transnasional dakwah Islam yang didirikan

tahun 1926 oleh Muhammad Ilyas di India. Kelompok Penyampai ini

bergerak mulai dari kalangan bawah, kemudian merangkul seluruh

masyarakat muslim tanpa memandang tingkatan sosial dan ekonominya

dalam mendekatkan diri kepada ajaran Islam sebagaimana yang dibawa oleh

Nabi Muhammad Saw.20

Dari definisi-definisi diatas di atas, maka penelitian ini terfokus pada pemberian

nafkah kepada keluarga saat suami khurūj fii sabīlillah. Kemudian di analisa

menurut konsep Maqāsid Al-Syarī’ah .

18Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Penerjemah : Rosidin
dan Ali Abd el-mun’im,(Cet.I; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015) h. 5 & 12

19Furqon Ahmad Anshari, Pedoman Bertablîgh Bagi Umat Islam, (Yogyakarta: Ash- Shaff.
2003), h. 55

20Syaikh Abdul Aziz, Meyingkap Tabir Kesalah Fahaman Terhadap Jama‘ah Tabligh,
(Jakarta: Hagatama Ihsani Press, 1996), h. 4


