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ABSTRAK 

 

Fahrinor. 180102010258. Perilaku Nusyuz Dan Kekerasan Istri Terhadap 

Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Mambulau 

Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas). Pembimbing: (I) Dra. Hj. 

Rusdiyah, M.H.I, (II) Tuti Hasanah, S.E.I., M.H.I, Program Studi Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perilaku nusyuz dan kekerasan istri 

terhadap suami dalam rumah tangga di Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas 

Hilir Kabupaten Kapuas. Terdapat 3 kasus istri yang melakukan nusyuz dan 

kekerasan terhadap suami diantaranya berkata kasar, tidak menaati suami dalam 

hal kebaikan, keluar rumah tanpa seizin suami, perselingkuhan, mabuk-mabukan, 

dan melakukan tindak kekerasan fisik maupun psikis kepada suami. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku nusyuz dan 

kekerasan istri terhadap suami dalam rumah tangga, dan juga untuk mengetahui 

faktor penyebab terjadinya perilaku nusyuz dan kekerasan istri terhadap suami 

dalam rumah tangga di Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir, 

Kabupaten Kapuas. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan 

studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 

studi dokumen. Adapun data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 kasus istri dikategorikan sebagai 

nusyuz dan kekerasan dalam rumah tangga. Pada kasus pertama istri tidak 

melaksanakan kewajibannya secara lahiriyah, mengonsumsi obat-obatan 

terlarang, dan berkomunikasi serta kabur dengan laki-laki lain. Pada kasus kedua 

istri berselingkuh, keluar rumah tanpa izin suami dan melakukan kekerasan verbal 

dengan berkata kasar kepada suami, dan mengizinkan laki-laki lain masuk ke 

dalam kamar tanpa seizin suami. Pada kasus ketiga, karena suami selingkuh 

membuat istri menelantarkan anaknya. Istri juga memukul suami di tengah orang 

banyak dikarenakan suami memberikan nafkah kepada anak tersebut. Faktor yang 

menyebabkan perilaku nusyuz dan kekerasaan istri terhadap suami dalam rumah 

tangga yaitu kasus pertama: karakter pribadi dalam diri dan lingkungan masa lalu 

istri, kasus kedua: orang ketiga yang menggunakan ilmu gaib dan 

ketidakmampuan dalam mengontrol emosi, dan kasus ketiga: pengalaman masa 

lalu yang buruk, tingkat kontrol masyarakat yang rendah, dan kurangnya ilmu 

pengetahuan tentang agama. 

 

 




