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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dalam penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Pencari Nafkah
Utama Dalam Keluarga Tanpa Mahram (Studi kasus pada keluarga TKW di
Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang)”, setelah membahas bab demi bab dari
variasi jawaban informan tentang motivasi dan persepsi suami tentang
keberangkatan TKW dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.

Motivasi para TKW di Kecamatan Limpung bervariasi yaitu untuk membiayai
keluarga karena suami sakit, untuk meningkatkan ekonomi keluarga, selain itu
adapula yang bertujuan untuk mengumpulkan modal usaha.

2.

Dasar hukum yang dijadikan pendapat Yusuf Al-Qardhawi bahwa keberadaan
isteri bekerja di luar rumah atau di luar negeri itu disesuaikan dengan tingkat
kebutuhanya, selanjutnya al-Qordhawi menegaskan seorang isteri bisa
menjadi wajib berkerja di luar rumah jika memang keadaan mengharuskan
dirinya untuk mencukupi keluarganya, seperti dalam contoh seorang janda
yang ditinggalkan suaminya dengan meninggalkan anak maka si istri wajib
bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.
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3.

Istri diijinkan bekerja di tempat jauh tanpa mahram jika dalam keadaan
darurat yaitu keadaan yang ditakutkan akan merusak jiwa, agama,
kehormatan, harta, akal dan juga dalam keadaan aman.

B. Saran-saran
1. Untuk Pemerintah
Bagi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan
menciptakan lapangan- lapangan pekerjaan baru, mengadakan penyuluhanpenyuluhan kepada masyarakat tentang kemungkinan terburuk bekerja diluar
negeri, serta meningkatkan keamanan para TKW dan menjamin keamanan para
TKW.
2. Untuk Masyarakat
Agar melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban dan hak sebagai
suami istri sehingga benar-benar menuju keluarga yang sakinah mawadah
warohmah. Memikirkan secara matang keputusan yang diambil dengan
mempertimbangkan aspek ekonomi serta keagamaan dan kelangsungan
berumah tangga serta pendidikan anak. Kemudian mengambil madharat yang
lebih kecil.
C. Penutup
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Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas
segala karunia-Nya, serta shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada
junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat penulis
selesaikan.
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,
bahkan mungkin terdapat kesalahan yang diantaranya disebabkan oleh kesalahan
penggunaan metode analisis penelitian ataupun kesalahpahaman informan dalam
menjawab materi wawancara. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu
dan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu saran dan kritik konstruktif
dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.
Namun demikian, dalam penelitian ini kami telah berusaha secermat mungkin
untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan obyektif, dengan harapan
dapat lebih bermanfaat bagi pembaca, atau paling tidak untuk menambah
pengalaman penulis dalam bidang penelitian. Amin Ya Robbal’ Alamiin.
Alhamdulillah.

