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Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun
berbahagia, saling menghormati, saling mengerti satu sama lain, tidak
mementingkan ego masing-masing, penuh cinta kasih, pemaaf, taat beribadah,
dan saling mendukung dalam hal kebaikan. Keluarga yang harmonis akan
tercipta manakala suami isteri dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam
rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Suami berkewajiban menafkahi keluarga
dan isteri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga.. Di era modern ini tak
jarang di jumpai seorang isteri pencari nafkah, hal ini yang pada akhirnya
membuat seorang isteri memiliki peran ganda. Seorang isteri pencari nafkah
bahkan melupakan peran utamanya dalam keluarga karena kesibukannya
mencari nafkah, hal ini tentu mempengaruhi keharmonisan dalam rumah
tangganya.
Dalam penelitian ini, permasalahan yang difokuskan 1) Bagaimana
peran ganda isteri dalam rumah tangga di Desa Kosambi Dalam Kec. Mekar
Baru Kab. Tangerang? 2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap isteri
membantu suami mengatasi tuntutan hidup dalam rumah tangga?
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bagaimana peran
ganda yang di alami isteri dalam Rumah Tangga di Desa Kosambi Dalam Kec.
Mekar Baru Kab. Tangerang. 2) untuk mengetahui bagaimana perspektif
hukum Islam tentang isteri yang membantu suami mengatasi tuntutan hidup
dalam rumah tangga.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan
metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah dengan cara observasi dan wawancara. Subjek penelitian ini adalah
keluarga yang isterinya bekerja sebagai pencari nafkah. Penelitian ini bersifat
deskriptif analisis yaitu penulis menceritakan realita keluarga yang isterinya
sebagai pencari nafkah kemudian menganalisa adakah pengaruhnya terhadap
keharmonisan rumah tangga.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran ganda yang di alami
oleh para isteri di Desa Kosambi Dalam Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang
memiliki pengaruh dalam segala aspek terutama dalam aspek kehidupan rumah
tangga. Pengaruh tersebut lebih banyak memiliki pengaruh negatif, walaupun
ada juga pengaruh positifnya. Pengaruh positifnya adalah isteri pencari nafkah
dapat membantu perekonomian keluarga pengaruh negatifnya adalah isteri
pencari nafkah rentan mengabaikan kewajiban utamanya dalam keluarga,
kurang taat kepada suami, dan kurang meluangkan waktu untuk anak-anaknya.
Pandangan hukum Islam terhadap isteri pencari nafkah ialah pada dasarnya
Islam tidak melarang perempuan bekerja membantu perekonomian keluarga.
Tidak ada salahnya seorang isteri bekerja mencari nafkah untuk membantu
memenuhi kebutuhan keluarganya selagi suaminya mengizinkan dan bisa
menempatkan dirinya pada kodrat keperempuanannya. Akan tetapi, jika
pekerjaan tersebut banyak menimbulkan pengaruh negatif dan membuat isteri
melupakan tanggung jawab dan kewajibannya dalam rumah tangga maka
sudah sewajarnya pekerjaan tersebut ia ditinggalkan.

