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SARI 

 

Eldayati, Etik. 2011 Pergeseran Peran dalam Keluarga TKW (Studi Kasus di 
Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas). Skripsi, Jurusan 

Sosiologi dan Antropologi, FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 
Semarang. Dosen Pembimbing I Drs. Adang Syamsudin, S. M.Si dan Dosen 

Pembimbing II Drs. M. S. Mustofa M. A. 
 

Kata kunci: peran, keluarga, TKW 

 

Kemiskinan yang terjadi di pedesaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, 
antara lain semakin sempitnya lahan pertanian dan sulitnya memperoleh lapangan 

pekerjaan, serta meningkatnya kebutuhan keluarga yang kompleks tersebut, 
mendorong para istri atau ibu memutuskan untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) ke luar negeri untuk membantu perekonomian keluarga. penghasilan yang 
diperoleh saat bekerja di luar negeri dapat mengubah kehidupan mereka. Sebelum 

bekerja ke luar negeri hidup mereka serba kekurangan, tetapi setelah bekerja ke 
luar negeri hidup mereka menjadi lebih layak. Pilihan untuk bekerja menjadi 

TKW di luar negeri berarti mereka telah memutuskan untuk meninggalkan suami 
dan anak-anak. Kondisi tersebut dimungkinkan banyak permasalahan baru yang 

muncul, terutama tentang pergeseran peran dalam keluarga.  
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 

pembagian dan pergeseran peran dalam keluarga TKW di Desa Karanggayam 
Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas?, (2) Bagaimana dampak dari 

pergeseran peran yang terjadi dalam keluarga TKW di Desa Karanggayam 
Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas?.  

Lokasi penelitian ini adalah Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir 
Kabupaten Banyumas. Fokus penelitian ini adalah pergeseran peran keluarga 

selama istri atau ibu bekerja menjadi TKW ke luar negeri. Sumber data diperoleh 
dari subjek dan informan. Subjek dalam penelitian ini adalah keluarga TKW di 

Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 
mantan TKW, suami TKW atau suami mantan TKW, anak TKW. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Validitas dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, sedangkan metode 

analisis data yang digunakan deskriptif analisis. 
Hasil penelitian menunjukkan istri yang pernah menjadi TKW berhasil 

meningkatkan ekonomi keluarga, ditandai dengan kemampuan membangun 
rumah yang lebih baik, membeli tanah, pekarangan atau sawah, dan kendaraan. 

Namun ada salah satu subjek yang tidak berhasil, karena pemanfaatan uang oleh 
suaminya untuk kesenangan sendiri dengan wanita lain sehingga keluarga tersebut 

mengalami perceraian. Dalam penelitian ini juga ditemukan adanya pergeseran 
semu peran keluarga selama istri atau ibu bekerja menjadi TKW di luar negeri. 

Istri atau ibu tidak lagi berperan dominan dalam ranah domestik, tetapi telah 
bergeser pada ranah publik, yaitu sebagai pihak yang menguasai sumber 
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pendapatan keluarga yang utama. Dan istri atau ibu tersebut akan kembali pada 

perannya semula ketika tidak lagi bekerja menjadi TKW di luar negeri.  
Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini antara lain: pertama, 

Sebelum istri bekerja menjadi TKW ke luar negeri, istri berperan di ranah 
domestik (sebagai ibu rumah tangga), ayah berperan di ranah publik (sebagai 

pencari nafkah), sedangkan anak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari 
orang tuanya. Namun pada saat istri bekerja menjadi TKW, peran istri digantikan 

oleh suami, anak dan keluarganya sehingga terjadi pergeseran peran dalam 
keluarga terutama ibu dalam kehidupan rumah tangganya. Kedua, Dampak dari 

pergeseran peran dalam keluarga yang istrinya bekerja menjadi TKW ke luar 
negeri yaitu dampak ekonomi (ekonomi keluarga menjadi lebih sehingga 

kebutuhan hidup keluarga dapat terpenuhi), dampak sosial (suami dan anaknya 
tidak bisa memanfaatkan uang hasil kiriman istrinya dengan baik), dampak 

psikologis (terjadi perubahan sikap dan perilaku pada anak dan suami yang 
cenderung negatif).  

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagi 
anggota keluarga TKW (suami dan anak), sebaiknya berperilaku yang baik dan 

bisa memanfaatkan uang hasil kiriman dari istri atau ibunya dengan baik, 
misalnya digunakan untuk modal kegiatan usaha atau produksi. 2) Bagi 

masyarakat Desa Karanggayam, sebaiknya membantu mengawasi anak-anak dari 
keluarga TKW dalam pola perilaku dan pergaulan sehingga anak tersebut tidak 

terjerumus kedalam hal-hal yang negatif. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman  
Halaman Judul………………………………………………………………..         i 

Persetujuan Pembimbing……………………………………………………..       ii 
Pengesahan Kelulusan………………………………………………………...     iii 

Pernyataan………………………………………………………………….....      iv 
Motto dan Persembahan………………………………………………………      v 

Kata Pengantar……………………………………………………………….       vi 
Sari…..………………………………………………………………………..    viii 

Daftar isi……………………………………………………………………...        x 
Daftar Tabel…………………………………………………………………..     xii 

Daftar Gambar………………………………………………………………..    xiii 
Daftar Lampiran……………………………………………………………...     xiv 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang…………………………………………………..        1 
B. Rumusan Masalah……………………………………………….        4 

C. Tujuan Penelitian………………………………………………...       4 
D. Manfaat Penelitian……………………………………………….       5 

E. Penegasan Istilah…………………………………………………       6 
F. Sistematika Skripsi……………………………………………….       8 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL 
A. Kajian Pustaka…….……………………………………………     10 

B. Kerangka Konseptual…………………………………………..      11 
C. Kerangka Berfikir…………………..…….…………………….     18 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A.   Dasar Penelitian…………………………………………………    20 
B.   Lokasi Penelitian……………………………………………….      21 

C.   Fokus Penelitian………………………………………………..      21 
D.  Sumber Data Penelitian…………………………………………     21 

E.   Metode Pengumpulan Data…………………………………….      23 
F.   Validitas Data…………………………………………………..      27 

G.   Metode Analisis Data…………………………………………..      29 
 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Hasil Penelitian…………………………………………………    32 
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian...................................       32 

2. Kehidupan Sosial-Ekonomi Keluarga TKW.......................      37 
3. Pembagian dan Pergeseran Peran dalam Keluarga TKW...       43 

4. Dampak Pergeseran Peran dalam Keluarga TKW..............       60 
B. Pembahasan………………………………………………….       64 

 



xi 
 

BAB V PENUTUP 

A.   Simpulan………………………………………………………     71 
B.   Saran…………………………………………………………..     72 

 

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………..      73 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                   Halaman 

Tabel  1. Daftar nama subjek penelitian di Desa Karanggayam…………...     22 

Tabel  2. Klasifikasi TKW menurut umur Di Desa Karanggayam………...     33 

Tabel  3.     Klasifikasi tingkat pendidikan TKW di DesaKaranggam............      35 

Tabel  4.  Klasifikasi mata pencaharian keluarga TKW  

di Desa Karanggayam……………………………………………     36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar                 Halaman 

Gambar 1. Kerangka konseptual………………………………………...…   19 

Gambar 2.   Rumah sebagai salah satu bentuk pemanfaatan uang yang  

dikirim oleh para istri atau ibu yang bekerja menjadi TKW……  50 

Gambar 3.   Wujud aktivitas dari pergeseran peran suami yang istrinya 

 bekerja menjadi TKW………………………………………….  51 

Gambar 4.   Seorang paman yang sedang momong (mengasuh)  

anak dari TKW………………………………………………….  54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan realitas yang tak dapat ditolak, apalagi sejak 

krisis moneter tahun 1997 yang melanda kawasan Asia Tenggara. Krisis 

moneter Indonesia berawal dari Kebijakan Pemerintah Thailand di bulan 

Juli 1997 untuk mengembangkan mata uang “Bath” terhadap Dollar US. 

Selama itu mata uang Bath dan Dollar US dikaitkan satu  sama lain dengan 

suatu kurs yang tetap. Devaluasi mendadak dari “Bath” ini menimbulkan 

tekanan terhadap mata-mata uang Negara ASEAN dan menjalarlah tekanan 

devaluasi di wilayah ini (www.ekonomi rakyat.org). Kemiskinan terus 

menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Hal ini 

ditandai dengan adanya berbagai permasalahan yang besar dalam kehidupan 

bangsa Indonesia, kurang terjangkaunya pendidikan yang berkualitas 

dengan kata lain tingginya biaya pendidikan membuat masyarakat kurang 

bisa mengenyam pendidikan terutama pendidikan yang berkualitas bagus, 

kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya 

investasi,kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan 

pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, 

menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah lagi yaitu 

kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, 

sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan membuat masyarakat rela 

http://www.ekonomi/
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mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup. Demi terciptanya 

kesejahteraan bagi diri dan keluarganya banyak orang rela melakukan 

pekerjaan apa saja agar dapat menyelamatkan kehidupan mereka, bahkan 

tidak peduli lagi mengenai tempat pekerjaan asalkan hasil yang didapatkan 

sesuai dengan modal dan resiko yang ditanggung.  

Kondisi ini melanda masyarakat Indonesia termasuk masyarakat 

Desa Karanggayam, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Mereka 

merupakan masyarakat yang sebagian besar penduduknya bermata 

pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Penghasilan sebagai petani dan 

atau buruh tani tidak menentu dan hanya cukup untuk biaya hidup sampai 

panen berikutnya, sedangkan kebutuhan hidup sehari-hari semakin 

meningkat. Keadaan seperti itu menekan para istri untuk membantu 

menopang perekonomian rumah tangga agar dapat memenuhi kebutuhan 

hidup mereka dan keluarganya, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan 

hidup. Banyak anggota keluarga di Desa Karanggayam khususnya 

perempuan yang mencari alternatif pekerjaan lain dengan mengadu nasib di 

negeri orang dengan harapan dapat mengubah kondisi sosial ekonomi 

keluarga. Bekerja di luar negeri merupakan salah satu peluang yang dapat 

meningkatkan penghasilan bila dibandingkan dengan bekerja di tanah air. 

Motivasi perempuan di Desa Karanggayam untuk memutuskan bekerja ke 

luar negeri karena alasan ekonomi. kemiskinan yang dialami membuat 

seseorang rela untuk melakukan apa saja demi mecapai harapan 

keselamatan hidupnya serta status kehidupan yang lebih baik bagi dirinya 
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dan keluarganya. Apalagi dengan rendahnya tingkat pendidikan yang 

mereka miliki. 

Mayoritas dari buruh migran perempuan Indonesia (TKW) di desa 

Karanggayam bekerja sebagai pekerja rumah tangga (domestic worker).  

Sebagian diantara mereka mengaku dapat mengecap kesuksesan perantauan 

ketika mereka keluar dari kampung halaman walaupun berpisah dengan 

sanak-saudara yang mereka cintai. Keberangkatan para TKW ini juga dapat 

menimbulkan  masalah dengan keluarga yang ditinggalkan, khususnya bagi 

para TKW yang sudah berumah tangga karena mereka hrus berpisah dalam 

waktu yang cukup lama. Masalah yang paling sering ditemui adalah 

ketegangan pada hubungan perkawinan seperti terjadinya 

ketidakharmonisan dan bahkan perceraian. 

Ketidakharmonisan dalam keluarga TKW seringkali diakibatkan 

oleh tidak berfungsinya peran-peran yang harus dilakukan oleh anggota 

keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai peranan dan fungsi masing-

masing. Ayah sebagai kepala keluarga berperan melindungi istri dan anak-

anaknya. Seorang ayah juga berperan sebagai pengambil keputusan. Ibu 

sebagai istri berperan melindungi dan mendidik anak-anaknya dengan penuh 

kasih sayang. Anak bertugas untuk berbakti kepada orangtua dan 

menjalankan segala petunjuk-petunjuk atau perintah yang telah diberikan 

orangtua agar bisa menjadi anak yang membanggakan. Pilihan untuk 

bekerja menjadi TKW di luar negeri berarti mereka telah memutuskan untuk 

meninggalkan suami dan anak-anak. Kondisi tersebut dimungkinkan banyak 
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permasalahan baru yang muncul, terutama tentang pergeseran peran dalam 

keluarga. Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis ingin mengadakan 

penelitian dengan judul “Pergeseran Peran dalam Keluarga TKW (Studi 

Kasus di Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembagian dan pergeseran peran dalam keluarga TKW di 

Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas? 

2. Bagaimana dampak dari pergeseran peran yang terjadi dalam keluarga 

TKW di Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai 

dengan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pembagian dan pergeseran peran dalam keluarga TKW di 

Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. 

2. Mengetahui dampak dari pergeseran peran yang terjadi dalam keluarga 

TKW di Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penulis mengharapkan adanya 

kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian ini. Kegunaan penelitian ini 

dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.  

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka ilmu 

pengetahuan Sosiologi dan Antropologi, khususnya mengenai 

pergeseran peran dalam keluarga. 

b. Menambah wawasan dan informasi bagi penelitian selanjutnya 

yang merasa tertarik dengan kajian-kajian tentang keluarga 

terutama mengenai pergeseran peran dalam keluarga. 

 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti diperoleh informasi tentang kondisi sosial ekonomi 

keluarga TKW di Desa Karanggayam, Kecamatan Lumbir, 

Kabupaten Banyumas. 

b. Bagi TKW menyajikan realitas positif maupun negatif dari 

tindakan TKW sehingga memberikan gambaran seimbang bagi 

calon TKW lain untuk mengambil keputusan secara rasional. 

c. Bagi masyarakat dapat dijadikan informasi berkenaan dengan 

kondisi sosial ekonomi keluarga TKW di Desa Karanggayam 

Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, sehingga masyarakat 

dalam memahami dam melakukan interaksi  dan menentukan 
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perilaku sosial di lingkungannya dapat mendukung keselarasan 

dan keseimbangan dalam kehidupan sosial. 

 

E. Penegasan Istilah 

Supaya tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul skripsi 

ini, maka penulis akan memberikan penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Peran 

Soekanto (2004:243-244) mengemukakan pengertian peran 

atau role mencakup tiga hal, yaitu: (1) peranan meliputi norma-norma 

yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam 

masyarakat, yaitu merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang 

membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat,. (2) peranan 

adalah suatu konsep apa yang dapat dilakukan individu yang meliputi 

perangkat hak-hak dan kewajiban dalam masyarakat sebagai 

organisasi,. (3) sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur 

sosial masyarakat. 

Pergeseran peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

terjadinya pergeseran peran yang penting dari istri atau ibu pada tugas 

dan kewajibannya di dalam rumah tangga (ranah domestik) sebagai 

konsekuensi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri 

(ranah publik). 
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2. Keluarga 

Keluarga merupakan organisasi sosial yang paling sederhana 

(paling awal) yang ada didalam masyarakat. Menurut Frank J. Sydney 

Mithen, keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari dua orang 

atau lebih yang terhubung melalui ikatan perkawinan atau ikatan darah 

yang biasanya memelihara tempat tinggal bersama.  

Menurut Udang-Undang No. 10 Tahun 1992, keluarga 

diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk 

berdasarkan perkawinan yang sah yang terdiri dari suami, isteri, suami 

istri dan anak, bapak dengan anak atau ibu dengan anak. 

Pengertian keluarga dalam penelitian ini adalah dalam ruang 

lingkup keluarga sebagai lembaga sosial terkecil masyarakat. 

Pengertian keluarga dalam penelitian ini adalah “keluarga batih” yaitu 

suatu unit lembaga sosial yang anggotanya terdiri dari suami, istri, baik 

istri yang telah memiliki anak (ibu) atau istri yang belum/tidak 

memiliki anak, serta anak-anaknya belum menikah. 

3. TKW 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat (Undang-Undang RI 

No. 13, 2003:2). 

 



8 
 

 

Motif kerja wanita menurut Loekmono (1985:84) dapat 

diklasifikasikan dalam tiga hal: 

a. Keharusan ekonomi, misalnya pada wanita yang tidak menikah 

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada yang sudah menikah untuk 

meningkatakan ekonomi keluarga. 

b. Ingin mempunyai dan membina karier. Ini terdapat pada wanita yang 

meskipun kondisi ekonomi tidak memerlukan, ia ingin tetap bekerja 

demi karier. Diantara mereka banyak juga yang ingin berkeluarga. 

Ada yang bermotifkan ingin menggunakan keahlian. 

c. Bekerja secara sukarelawan. Motif ini berangkat dari kesadaran 

bahwa bekerja bukan karena alasan ekonomi. Mereka yang termasuk 

dalam kategori diantaranya adalah istri-istri pejabat.  

Tenaga Kerja Wanita yang dimaksud dalam penelitian ini adalah istri 

atau ibu yang menjadi migran Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri 

untuk bekerja selama minimal dua tahun. Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang 

dimaksud adalah yang menjadi pembantu rumah tangga bukan sebagai 

tenaga profesional. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Dalam penulisan skripsi ini secara garis besar dapat dibagi menjadi 

beberapa bagian yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Bagian 

awal terdiri dari halaman judul, abstraksi, pengesahan, halaman motto dan 

persembahan, kata pengantar, dan daftar isi. 
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Bagian inti dibagi menjadi empat bagian, yaitu: pendahuluan, 

metodologi penelitian, hasil dan pembahasan penelitian, sedangkan bagian 

akhir adalah penutup. 

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang judul, latar belakang, 

permasalahan/rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penegasan istilah, metode penelitian, sistematika skripsi. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL, 

berisi tentang Kajian Pustaka, Kerangka Konseptual, Kerangka Berfikir. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN, berisi tentang dasar 

penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, 

metode pengumpulan data, validitas data, metode analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi hasil penelitian dan 

pembahasan yang merupakan temuan dari hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian 

yang dilakukan, pendapat serta saran terutama yang berkaitan dengan tema 

yang diangkat. 

Bagian terakhir berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ifah Nur Atikah dari 

Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini berupa skripsi yang berjudul 

“Pilihan Bekerja sebagai TKW ke Saudi Arabia (Studi Kasus di Kelurahan 

dan Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)“ pada tahun 2007. Pada 

skripsi ini dijelaskan bahwa (1) Faktor sosial dan ekonomi menjadi 

pendorong penduduk wanita Desa Songgom memlilih bekerja sebagai 

TKW ke Saudi Arabia. Masyarakat Desa Songgom merupakan masyarakat 

yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan 

buruh tani. (2) Perlakuan yang dialami oleh para TKW mulai dari proses 

pemberangkatan di dalam negeri dan selama di luar negeri sampai 

kepulangan mereka ke tanah air. (3) Dampak positif dan negatif dari 

migrasi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri terhadap keluarga 

yang ditinggalkan. Dengan menjadi TKW maka ekonomi/keuangan 

keluarga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun dengan bekerja 

menjadi TKW terjadi perubahan sikap dan perilaku dalam keluarga. 

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdul Gopur dari UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berupa skripsi yang berjudul 

“Pergeseran Peran dan Tanggung Jawab Wanita dalam Keluarga TKW” 

pada tahun 2011. Dari penelitian ini diperoleh sebuah kesimpulan bahwa 
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akibat pergeseran peran dan tanggung jawab wanita dalam keluarga TKW, 

menimbulkan banyak dampak negatif terutama bagi keluarga itu sendiri 

bahkan hal ini banyak menimbulkan kecacatan dan kerusakan pada 

keluarga itu. 

 

B. Kerangka Konseptual 

1. Perkawinan dan Peran dalam Keluarga 

Perkawinan ialah hubungan antara seorang pria dan wanita, untuk 

bersama-sama memenuhi naluri hasrat melangsungkan hidupnya dengan 

menurunkan keturunan. Dengan demikian setiap orang yang 

melangsungkan perkawinan, seharusnya telah menyiapkan diri dalam hal 

hidup berkeluarga, yaitu: mencari nafkah, siap menerima kehadiran anak 

untuk memelihara, membesarkan, mendidik dan membimbingnya. 

(Suardiman, 1984:1). 

Hubungan suami-istri merupakan hubungan pergaulan yang tidak 

terbatas. Berbeda dalam pergaulan bukan suami-istri, yaitu pergaulan 

orang biasa dalam masyarakat maka hubungannya hanya pada bidang 

tertentu saja. Pergaulan suami-istri yang tak terbatas itu menyangkut 

segala bidang. Pada bidang rasa, hubungan pergaulan suami istri satu sama 

lain butuh merasakan dan dirasakan perasaannya. Karena itu dalam 

pergaulan suami-istri justru harus bebas, terbuka, tenggang rasa, percaya 

berarti tidak saling curiga, dan tidak saling merahasiakan sesuatu. 
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Hubungan suami-istri yang tidak terbatas itu, maka hubungan pergaulan 

suami-istri dapat disebut kawan sehidup semati. (Suardiman, 1984:2). 

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar 

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan 

mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil (Sudarsono, 2005:7). Di 

samping tujuan perkawinan itu membentuk keluarga yang bahagia, tetapi 

juga bersifat kekal. Ini berarti bahwa dalam perkawinan perlu diinsafi 

sekali kawin untuk seterusnya, berlangsung untuk seumur hidup, untuk 

selama-lamanya. Pasangan suami istri akan berpisah bila salah satu 

pasangan tersebut meninggal dunia. Karena itu diharapkan agar pemutusan 

ikatan suami istri itu tidak terjadi kecuali karena kematian; sedangkan 

pemutusan lain diberikan kemungkinan yang sangat ketat. Pemutusan 

ikatan antara suami istri dalam bentuk perceraian hanyalah merupakan 

jalan yang terakhir, bila usaha-usaha lain memang benar-benar telah tidak 

dapat memberikan masalah. (Walgito, 2000:14). 

Keluarga adalah lembaga sosial dasar dari semua lembaga 

atau pranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat mana pun di dunia, 

keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat 

terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu. 

Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku 

interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam 
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posisi dan situasi tertentu. Peranan individu dalam keluarga didasari oleh 

harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok, dan masyarakat.  

Menurut Pujosuwarno (1994:40-47) berbagai peranan yang 

terdapat didalam keluarga adalah sebagai berikut: 

a. Peranan Ayah 

Ayah sebagai suami dari istri dan anak-anak, berperanan sebagai 

pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai 

kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai 

anggota masyarakat dari lingkungannya. 

b. Peranan Ibu 

Sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peranan 

untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-

anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan 

sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya, 

disamping itu juga ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan 

dalam keluarganya. Peran Ibu dalam mempengaruhi kualitas 

sumberdaya manusia dan pembangunan sangat penting, karena 

besarnya peran ibu dalam melahirkan kehidupan dan memelihara 

kehidupan yang dilahirkannya. Pengaruh Ibu terhadap kehidupan 

seorang anak telah dimulai selama dia hamil, selama masa bayi, dan 

berlanjut terus sampai anak itu memasuki usia sekolah. 
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c. Peranan Anak 

Anak-anak melaksanakan peranan psiko-sosial sesuai dengan 

tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial dan spiritual. Anak- 

anak mempunyai kewajiban di dalam keluarga, pertama-tama hormat 

dan patuh kepada orang tua, menolong dan meringankan pekerjaan 

mereka sehari-hari. Dan jika mereka suda tua kewajiban anak menolong 

dan memelihara sebagai pengabdian suci manusia kepada orang tua 

yang melahirkan dan membesarkan. 

2. Lapangan Kerja 

Lapangan pekerjaan biasanya juga disebut dengan lowongan 

pekerjaan. Sebagian orang mungkin terpaku mengartikan lowongan kerja 

sebagai kerja dikantoran saja, misalnya dengan menjadi pegawai, 

manager, sampai direktur, atau pegawai sipil misalnya. Bagi sebagian 

orang lagi, mungkin mengartikan lowongan kerja secara lebih luas. 

Lowongan artinya peluang yang kosong alias belum terisi, dalam hal ini 

peluang untuk bekerja. Lapangan kerja tidak terbatas pada pekerjaan 

kantoran atau kerja di pabrik dan perusahaan swasta lainnya.  

Maraknya minat mobilitas angkatan kerja wanita Indonesia, 

terutama di daerah-daerah yang secara ekonomi masih terbelakang 

berkaitan dengan rendahnya pendapatan di daerah asal sementara beban 

keluarga semakin tinggi. Sedangkan lapangan kerja tidak tersedia di 

daerah asal. Hal ini mendorong perempuan bersaing di pasar kerja yang 

lebih luas. Dalam hal ini, control budaya yang semakin longgar akibat 
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modernisasi memberikan peluang bagi perempuan untuk lebih aktif di 

berbagai sektor produksi. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja 

perempuan, pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari keterbukaan 

sistem sosial budaya dalam masyarakat. 

Berdasarkan kenyataan tingkat kompetisi pasar lobal yang kian 

tinggi, maka pada hakekatnya ada tiga hal yang berpengaruh terhadap 

status kerja, khususnya pekerja wanita, yaitu: kebutuhan, kesempatan, dan 

kemampuan. Makin tinggi kebutuhan pasar, makin luas kesempatan 

wanita untuk berpartisipasi diberbagai sektor produksi. 

Dengan demikian disatu sisi, meningkatnya partisipasi perempuan 

diiringi oleh meningkatnya persaingan pusat kerja global. Batasan gender 

secara struktural akan terkikis oleh karakteristik pasar kerja yang 

didasarkan pada kelompok individual. Disisi lain, meningkatnya mobilitas 

selalu di dominasi oleh laki-laki (Abdullah, 2003:185). 

3. Tenaga Kerja Wanita 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat (Undang-Undang RI No. 

13, 2003: 2). Jadi pengertian tenaga kerja menurut ketentuan ini meliputi 

tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan tenaga kerja, 

dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaganya 

sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran. 
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Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang “Ketentuan-

Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja” menyebutkan bahwa “tenaga 

kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam 

maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat”. Oleh karena itu tenaga kerja 

sedemikian pentingnya bagi kehidupan bangsa dan merupakan faktor  

yang menentukan mati hidupnya bangsa itu sendiri, baik fisik maupun 

kulturil maka perlu diadakan peraturan yang sebaik-baiknya yang dimulai 

sebelum orang menjadi tenaga kerja sampai ia meninggal dunia. 

Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi, 

kemampuan yang tepat guna, berpribadi dalam kategori tertentu untuk 

bekerja dan berperan serta dalam pembangunan, sehingga berhasil guna 

bagi dirinya dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Simanjuntak 

dalam Hanulang (1990:3) bahwa tenaga kerja (manpower) adalah 

penduduk yang sudah/sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan 

yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah 

tangga. Secara praktis, pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja 

dibedakan oleh batas umur. Tenaga kerja (manpower) terdiri dari angkatan 

kerja dan bukan angkatan kerja. Tenaga kerja menurut jenis kelompoknya 

terbagi atas dua bagian yaitu tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja 

perempuan. Tenaga kerja perempuan adalah tiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna 
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menghasilkan barang/jasa untuk memenuhi masyarakat yang secara 

hukum berjenis kelamin perempuan.  

Peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga semakin penting 

sejalan dengan menurunnya peranan sektor pertanian dalam perekonomian 

desa. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi keluarga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, tekanan ekonomi. Kedua, 

lingkungan keluarga yang sangat mendukung dalam bekerja. Ketiga, tidak 

ada peluang kerja lain sesuai dengan ketrampilannya (Abdullah, 

2003:226). 

Perempuan adalah pengelola rumah tangga, istri adalah pihak yang 

paling mengetahui seberapa besar kebutuhan rumah tangga serta seberapa 

besar pula penghasilan yang diperoleh suami. Jika perempuan memilih 

untuk bekerja dan terlibat dalam ekonomi keluarga hal itu karena 

penghasilan suami tidak mencukupi. Oleh karena itu, istri merasa perlu 

membantu suami dan sebaliknya suami sangat mendukung. 

Bekerja menjadi suatu strategi menghadapi tekanan ekonomi 

sekaligus mewujudkan rasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan 

ekonomi rumah tangganya. Asumsi bahwa perempuan bekerja hanya 

sekedar untuk memperoleh tambahan uang saku untuk dinikmati sendiri, 

tidak sepenuhnya benar. Penghasilan perempuan dalam bentuk tunai, 

sangat penting karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur 

sehari-hari. Apapun anggapan orang penghasilan perempuan sangat 

berarti, karena dapat dipakai untuk membiayai kebutuhan konsumsi yang 
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dapat ditunda, misalnya: biaya anak sekolah, perbaikan rumah, dan 

perabotan rumah tangga (Abdullah, 2003:230). 

 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka konseptual memaparkan dimensi-dimensi kajian utama, 

faktor-faktor kunci, variabel-variabel dan hubungan-hubungan antara dimensi 

yang disusun dalam bentuk narasi atau grafis.  

Kondisi sosial ekonomi keluarga TKW sebelum memperoleh 

pendapatan dari istri yang bekerja ke luar negeri menjadi TKW, yang paling 

dominan karena mempunyai masalah dengan status sosial ekonomi yang 

rendah. Karena mayoritas keluarga dalam masyarakat Desa Karanggayam 

dapat dikaterogika miskin karena sebagian besar masyarakat mempunyai 

mata pencaharian utama sebagai petani dan buruh tani. Selain itu, tingkat 

pendidikan dan ketrampilan yang terbatas juga berindikasi pada status sosial 

ekonomi keluarga yang rendah pula. 

Sebagai sebuah aktivitas yang tujuan utamanya untuk meningkatkan 

pendapatan keluarga, mobilitas ke luar negeri yang dilakukan sebagian besar 

TKW asal Desa Karanggayam sekaligus telah berfungsi sebagai salah satu 

strategi untuk keluar dari tekanan-tekanan ekonomi. Seiring dengan 

keputusan istri untuk menjadi TKW ke luar negeri, pergeseran peran dan 

fungsi keluarga seolah telah menjadi konsekuensi logis dari hilangnya peran 

istri dalam keluarga. Bagaimanapun juga peran ibu yang semestinya ada 

dalam keluarga adalah sangat penting dan dibutuhkan keberadaannya oleh 
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anak, sehingga sosok istri atau ibu harus digantikan oleh sosok anggota 

keluarga lian, misalnya ayah, kakek dan nenek, kerabat dan bahkan orang 

lain. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian 

yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah. Penelitian kualitatif ini lebih spesifik mengarah pada studi kasus. 

Studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya 

kepada satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan 

komprehensif. Studi kasus bisa dilakukan terhadap individu, seperti yang 

lazimnya dilakukan oleh para ahli psikologi analisis, juga bisa dilakukan 

terhadap kelompok, seperti yang dilakukan beberapa ahli antropologi, 

sosiologi, dan psikologi sosial.  

Studi kasus digunakan karena jumlah subjek penelitian terpusat pada 

satu tempat dan hasil penelitian tidak digeneralisasikan kepada subjek-subjek 

lain diluar subjek yang diteliti. Selain melakukan pengambilan data dalam 

penelitian ini juga dituntut untuk menjelaskan isi data yang berupa analisis 

mendalam dari fenomena yang diteliti sehingga menghasilkan data deskriptif 

analisis, yaitu penggambaran fenomena yang diteliti. 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karanggayam, Kecamatan 

Lumbir, Kabupaten Banyumas dan difokuskan pada pergeseran peran dalam 

keluarga TKW. Penulis melakukan penelitian di desa karena banyak warga 

yang sudah menikah menjadi TKI/TKW. 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini yaitu tentang pergeseran peran dalam keluarga 

TKW di Desa Karanggayam, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. 

Kajian dalam penelitian ini difokuskan pada: 1. Bagaimana pembagian dan 

pergeseran peran dalam keluarga TKW di Desa Karanggayam Kecamatan 

Lumbir Kabupaten Banyumas, 2. Bagaimana dampak dari pergeseran peran 

yang terjadi dalam keluarga TKW di Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir 

Kabupaten Banyumas. 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Data yang tersedia dan yang dimanfaatkan dalam penelitian ini 

berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud dalam 

penelitian ini, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek 

penelitian melalui proses wawancara dan berupa hasil wawancara, sedangkan 

data sekunder adalah data pendukung yang tidak langsung dari nara sumber 

atau non data primer. 
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1. Sumber Data Primer 

a. Subyek Penelitian 

Sumber data primer adalah data yang utama yang terdapat dari 

subyek penelitian. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah istri 

mantan TKW dan anggota keluarga (suami dan anak) yang istri atau 

ibunya menjadi TKW ke luar negeri, antara lain dapat dilihat dalam tabel 

dibawah ini. 

 Tabel 1. Daftar nama subjek penelitian di Desa Karanggayam 

No. Nama Umur Status Pend. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11.  

Suminah 

Kur Aisyah 

Sutrisno 

Arisyono 

Kamini 

Yeniati 

Wigu 

Adminah 

Eka 

Nur Hayati 

Arif Purnomo 

37 

25 

26 

34 

28 

36 

46 

39 

25 

18 

16 

Kawin, eks TKW 

Kawin, eks TKW 

Kawin, suami eks TKW 

Kawin, suami eks TKW 

Kawin, eks TKW 

Kawin, eks TKW 

Kawin, suami TKW 

Cerai, eks TKW 

Kawin, suami TKW 

Belum kawin, anak TKW 

Belum kawin, anak TKW 

SD 

SLTA 

SLTP 

SLTP 

SD 

SD 

SD 

SD 

SLTP 

SLTA 

SLTA 

 

b. Informan  

Informan dalam penelitian ini adalah: 

 Warga masyarakat yang dianggap representatif. 

 Tokoh masyarakat dan pemuka setempat. 

2. Sumber Data Sekunder 

Selain sumber data primer juga diperlukan data sekunder yang 

berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Penulis 
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memerlukan adanya dokumen yang berupa arsip-arsip dari Desa 

Karanggayam Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas mengenai 

gambaran umum Desa Karanggayam, serta kehidupan sosial-ekonomi 

keluarga TKW di Desa Karanggayam. 

 Dokumen berupa foto pribadi yang dapat menggambarkan 

mengenai kondisi sosial-ekonomi keluarga TKW melalui wawancara atau 

observasi pada saat di lapangan. Foto-foto kegiatan keluarga TKW  yang 

dapat menjadi data yang berharga untuk menelaah situasi dan kondisi dari 

segi subyektif dan hasilnya untuk dianalisis.   

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan 

langsung ke lokasi penelitian. Observasi dilakukan pada tanggal 21 sampai 

dengan 28 Febuari 2011. Pada saat diobservasi yang diamati adalah 

kehidupan sosial subjek dan hal-hal tentang kondisi geografis dan 

demografi desa terutama yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi 

dan budaya masyarakat, situasi dan kondisi sosial ekonomi keluarga yang 

ditinggal istri atau ibu bekerja ke luar negeri menjadi TKW dan perubahan 

peran yang terjadi dalam keluarga yang istri atau ibunya bekerja menjadi 

TKW ke luar negeri. Pada saat melakukan observasi juga dilakukan 

pengamatan serta mencatat hasil pengamatan yang diperoleh dan 

dokumentasi. Hal ini bertujuan agar tidak lupa meskipun data yang 
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diperoleh masih berupa gambaran umum. Data yang diperoleh dari 

pengamatan ini berupa catatan dan juga foto. 

 

2. Wawancara 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan luwes, tidak 

formal dan penuh keakraban, dalam suasana yang santai, tidak formal dan 

tidak disediakan alternative jawaban oleh peneliti. Wawancara dilakukan 

secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan 

adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan cara menyiapkan 

beberapa pertanyaan sebagai pedoman tetapi bisa dimungkinkan juga 

adanya variasi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi diluar pedoman wawancara yang telah dibuat dengan tidak 

menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. 

Sebelum melakukan wawancara dilakukan beberapa hal untuk 

menunjang kelancaran dalam wawancara seperti: 1) menyiapakan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan, 2) 

menyiapkan perlengkapan wawancara seperti catatan-catatan, alat tulis dan 

kamera, 3) menyeleksi individu yang akan diwawancara, yaitu dengan 

mencari informan yang benar-benar dapat dipercaya untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

mendalam (deep interview). Wawancara dilakukan seperti percakapan 

biasa yang akrab namun secara mendalam. Artinya, tidak hanya menuntut 
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jawaban “ya” atau “tidak” dari subjek maupun informan namun lebih dari 

itu peneliti menuntut penjelasan atau keterangan panjang dan lengkap.  

Wawancara dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, 

mengutarakan maksud dan tujuan wawancara kepada informan. Kedua, 

mengajukan pertanyaan mengenai identitas informan, seperti nama, 

tempat/tanggal lahir, umur, pekerjaan, jenjang pendidikan, dan status 

perkawinan. Ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan 

pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

Wawancara yang dilakukan dalam mendapatkan data dilapangan 

dimulai sejak tanggal 29 Mei sampai dengan 10 Juli 2011. Wawancara 

pertama dilakukan dengan Kepala Desa Karanggayam dan Sekretaris Desa 

Karanggayam pada tanggal 29 Mei 2011. Dari wawancara ini 

mendapatkan informasi mengenai banyaknya jumlah ibu rumah tangga 

yang bekerja menjadi TKW di luar negeri serta faktor yang mendorong 

istri bekerja menjadi TKW ke luar negeri yaitu faktor ekonomi dan 

rendahnya tingkat pendidikan. Wawancara yang kedua dilakukan dengan 

mantan TKW yaitu Ibu Kur Aisyah dan Ibu Suminah pada tanggal 2 Juni 

2011. Dari wawancara ini mendapatkan informasi mengenai adanya faktor 

ekonomi dan kesempatan kerja yang mendorong mereka untuk bekerja 

menjadi TKW ke luar negeri untuk membantu perekonomian keluarga. 

Wawancara yang ketiga dilakukan dengan kakak dan adik TKW yaitu 

Bapak Jasmin dan Bapak Primono pada tanggal 6 Juni 2011. Dari 

wawancara ini mendapatkan informasi mengenai adanya perubahan sikap 
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dan perilaku pada anak yang ibunya bekerja menjadi TKW ke luar negeri. 

Wawancara yang keempat dengan mantan TKW yaitu Ibu Adminah pada 

tanggal 8 Juni 2011. Dari wawancara ini mendapatkan informasi mengenai 

adanya ketidakharmonisan yang dialami oleh keluarga tersebut. Suami 

yang ditinggal selama dia bekerja menjadi TKW tidak memanfaatkan uang 

hasil kerja kerasnya dengan wanita lain sehingga keluarga tersebut pun 

mengalami percerain. Wawancara yang kelima dilakukan dengan mantan 

TKW (Ibu Kamini) dan suami mantan TKW (Bapak Arisyono) pada 

tanggal 15 Juni 2011. Dari wawancara ini mendapatkan informasi tentang 

keputusan istri bekerja menjadi TKW ke luar negeri. Wawancara yang 

keenam dengan suami mantan TKW (Bapak Eka, Bapak Wigu, dan Bapak 

Sutrisno) pada tanggal 16 Juni 2011. Dari wawancara ini mendapatkan 

informasi mengenai adanya pergeseran peran yang terjadi dalam keluarga 

yang pada awalnya ibu istri bekerja di ranah domestik kemudian berpindah 

ke ranah publik. Wawancara yang ketujuh dilakukan dengan mantan TKW 

yaitu Ibu Yeniati pada tanggal 20 Juni 2011. Dari wawancari ini 

mendapatkan informasi mengenai keputusan istri untuk bekerja menjadi 

TKW ke luar negeri dan adanya pergeseran peran dalam keluarga. 

wawancara yang terhair dengan anak TKW (Nur Hayati dan Arif 

Purnomo) pada tanggal 2 Juli 2011. Dari wawancara ini mendapatkan 

informasi mengenai perubahan sikap dan perilaku pada anak yang ibunya 

bekerja menjadi TKW ke luar negeri. Dalam pelaksanaan wawancara 

untuk mencari data menggunakan teknik yang mengalir tidak terpatok 
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pada waktu dan tempat sehingga selama proses mencari data dilakukan 

dengan menyiapkan dan membawa pedoman pertanyaan sehingga data 

pada subjek dan informan. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengambil atau mengutip data yang ada dalam arsip data Desa 

Karanggayam. Dari arsip ini diperoleh data mengenai kondisi geografis 

dan demografis, jumlah desa, dan data penunjang lain. Selain itu peneliti 

juga menggunakan fotografi sebagai salah satu teknik pengumpulan data. 

Fotografi digunakan untuk mendokumentasikan data yang dianggap perlu 

diabadikan, sehingga ada bukti nyata yang dapat dilihat. Dokumentasi 

dalam penelitian ini khususnya yang berupa foto-foto. Foto-foto yang 

diperoleh dari hasil penelitian yaitu foto yang berkaitan dengan pergeseran 

peran dalam keluarga TKW.  

 

 

F. Validitas Data 

Untuk memperoleh validitas tetap, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Dalam hal ini triangulasi yang hendak 

dilakukan adalah: 
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1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.  

Dalam hal ini peneliti membandingkan hasil pengamatan mengenai 

kondisi ekonomi-sosial keluarga TKW dan pergeseran peran dalam 

keluarga TKW di Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir Kabupaten 

Banyumas. Dari hasil pengamatan atau observasi diperoleh gambaran data 

mengenai  kondisi ekonomi-sosial keluarga TKW Di Desa Karanggayam 

Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Sedangkan dari hasil 

wawancara diperoleh sejumlah data yang menjelaskan mengenai adanya 

pergeseran peran dalam keluarga TKW di Desa Karanggayam Kecamatan 

Lumbir Kabupaten Banyumas. Salah satu contoh hasil data penelitian yaitu 

terjadinya perubahan sikap dan perilaku pada anak yang cenderung 

negatif. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

Tahap selanjutnya peneliti membandingkan jawaban subjek 

penelitian pada saat didepan umum yaitu jawaban yang diperoleh pada saat 

wawancara di tempat umum, dalam hal ini wawancara yang dilakukan di 

Desa Karanggayam dengan jawaban subjek penelitian yang diperoleh pada 

saat subjek atau informan tidak berada dalam keramaian. Contoh data yang 

dihasilkan yaitu apakah benar jika terdapat pergeseran peran dalam 

keluarga TKW. Selanjutnya membandingkan apa yang dialami keluarga 

TKW tersebut secara pribadi. 
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3. Membandingkan keadaan dan persepsi seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan terhadap TKW. 

Setelah melalui kedua tahapan diatas, selanjutnya yang dilakukan 

adalah membandingkan perspektif seseorang dengan orang lain yang 

memiliki latar belakang yang berlainan tentang pendapat dan pandangan 

tentang pergeseran peran dalam keluarga TKW. Pada tahap ini diperoleh 

dua pandang dari dua sumber yaitu dari subjek dan informan. Persepsi dari 

individu yang pernah menjadi TKW mengungkapkan bahwa terjadi 

pergeseran peran dalam keluarga selama istri bekerja menjadi TKW ke 

luar negeri yaitu adanya pergeseran peran istri dari ranah domestik 

(sebagai ibu rumah tangga) ke ranah publik (bekerja menjadi TKW ke luar 

negeri). Sedangkan pandangan dari informan memberikan ungkapan 

bahwa selama istri bekerja menjadi TKW ke luar negeri terjadi perubahan 

sikap dan perilaku pada anak TKW yang cenderung negatif. 

 

G. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini bersifat deskriptif 

analisis yang merupakan proses penggambaran sebuah penelitian. 

Tahap-tahapan analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui 

fenomena tentang pergeseran peran dalam keluarga TKW di Desa 
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Karanggayam Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Wawancara 

dilakukan baik dengan subjek penelitian yaitu keluarga TKW (mantan 

TKW, suami TKW, dan anak TKW), maupun wawancara yang dilakukan 

dengan informan yang dapat memberikan data penunjang yaitu tokoh 

masyarakat dan warga masyarakat. Dari hasil wawancara dengan subjek 

penelitian dan informan diperoleh data hasil penelitian meliputi: 

pembagian dan pergeseran peran dalam keluarga TKW dan dampak 

pergeseran peran dalam Keluarga TKW. 

2. Reduksi data 

Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang sekiranya diperlukan 

dan membuang data yang tidak diperlukan yang terkait dengan masalah 

penelitian. 

Dalam penelitian ini data yang direduksi antara lain berkisar pada temuan-

temuan lapangan, yaitu yang berasal dari hasil observasi, wawancara, dan 

hasil dokumentasi terhadap aktivitas rumah tangga sebuah keluarga yang 

istri atau ibu yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar 

negeri, kondisi atau kehidupan sosial ekonomi keluarga TKW terutama 

yang berkaitan dengan pola pengasuhan anak, pemanfaatan uang yang 

dikirim oleh istri atau ibu yang bekerja di luar negeri menjadi TKW dan 

lokasi penelitian secara umum yang menyangkut letak goegrafis dan 

lingkungan alam, monografi dan demografi di Desa Karanggayam. 

3. Penyajian data 
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Setelah reduksi data yang ada disajikan untuk kemudian disusun sehingga 

mampu memberikan kesimpulan. Data yang telah digolongkan diatas 

kemudian disajikan dalam bentuk teks yang diperluas atau dijelaskan ke 

dalam uraian-uraian naratif berdasarkan sistematikanya, agar dapat ditarik 

kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang disajikan dalam penelitian. 

4.  Kesimpulan dan Verifikasi 

Setelah data direduksi dan disajikan maka dari data-data yang ada tersebut 

dapat ditarik kesimpulan. Verifikasi itu dapat dilakukan melalui pemikiran 

kembali mengenai apa yang terlintas dan meninjau ulang catatan-catatan 

lapangan dengan data yang telah disajikan. Untuk memperoleh data yang 

kurang lengkap peneliti mencari data tambahan dengan mengadakan 

wawancara ulang serta dengan mecari data-data tertulis melalui studi 

pustaka. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh dan penafsiran data 

memiliki validitas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Kondisi Geografis dan Lingkungan Alam 

Karanggayam adalah sebuah desa yang terletak di 

Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah. 

Desa Karanggayam terletak kurang lebih 32 km sebelah barat dari 

pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas yaitu kota Purwokerto. 

Desa Karanggayam terdiri dari 3 Dusun (6 RW) yang masing-masing 

terbagi menjadi wilayah kemasyarakatan. 

Untuk menjangkau lokasi penelitian ini tidak terlalu sulit, 

meskipun sarana transportasi yang tersedia kurang begitu memadai. 

Transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Desa 

Karanggayam berupa sepeda motor. Hal ini disebabkan karena Desa 

Karanggayam tergolong desa yang lokasinya cukup jauh dari Kota 

Purwokerto. Desa Karanggayam akan lebih mudah dijangkau jika 

menggunakan jenis alat transportasi sepeda motor, karena kondisi 

jalan yang sudah beraspal namun masih banyak yang berlubang. 

Secara geografis dapat digambarkan bahwa Desa 

Karanggayam mempunyai batas wilayah antara lain, yaitu sebelah 

utara berbatasan dengan Desa Karangkemojing Kecamatan Gumelar 
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dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Canduk dan Desa 

Parungkamal. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Besuki dan sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Lumbir. 

Desa Karanggayam mempunyai luas wilayah 906, 559 Ha, 

dengan ketinggian tempat 50-100 meter diatas permukaan laut. 

Sebuah tempat yang berada di perbukitan dan diapit oleh hutan milik 

negara. Jenis tanah yang ada di Desa Karanggayam adalah tanah cadas 

dan sebagian tanah lempung sehingga ada wilayah yang mudah 

longsor/labil. (sumber: monografi Desa Karanggayam, tahun 2011). 

b. Keadaan Penduduk 

Jumlah penduduk Desa Karanggayam adalah 3.759 jiwa, 

laki-laki berjumlah 1.895 orang dan wanita berjumlah 1.864 orang. 

Untuk dapat melihat lebih jelas mengenai jumlah penduduk dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2. Klasifikasi TKW Menurut Umur di Desa Karanggayam 

Tahun 2011 

 

No 

 

Nama 

 

Umur 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Suminah 

Kur Aisyah 

Kamini 

Yeniati 

Adminah 

37 

25 

28 

36 

39 

Sumber: monografi Desa Karanggayam, tahun 2011 
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Permasalahan pertama tentang latar belakang kehidupan 

sosial ekonomi keluarga sebelum istri atau ibu bekerja menjadi TKW 

ke luar negeri dalam penelitian ini, maka unsur perbedaan usia pada 

tiap klasifikasi kelompok umur antara laki-laki dan wanita. Perbedaan 

yang tidak signifikan di atas dapat dikatakan sebagai angka yang 

menunjukan bahwa antara wanita dan laki-laki pada dasarnya 

mempunyai peluang dan kesempatan yang sama dalam berbagai 

bidang atau sektor kehidupan. Berpengaruh pula pada kondisi sosial 

dan terutama ekonomi pada keluarga-keluarga di Desa Karanggayam. 

Berangkat dari orientasi pemilihan jenis pekerjaan dan penerapan 

pola-pola kehidupan dalam rumah tangga keluarganya. 

Kelompok umur wanita asal Desa Karanggayam yang 

hampir sama dengan kelompok umur laki-laki, dapat menunjukkan 

adanya kecenderungan dan kesempatan untuk membantu dan 

berupaya memenuhi kebutuhan keluarga baik dalam ranah domestik 

maupun publik. Wanita dalam ranah domestik pada masyarakat Desa 

Karanggayam umumnya merawat anak dan mengurus rumah, 

sedangkan ranah publik berupaya untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga yang antara lain dengan cara bekerja ke sawah sebagai buruh 

tani atau berupaya bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah 

tangga. Sedangkan laki-laki orientasi mata pencahariannya tetap saja 

pada bidang pertanian baik sebagai tani maupun buruh tani. 
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c. Pendidikan TKW 

 Fasilitas pendidikan di Desa Karanggayam sudah 

tergolong maju dan berkembang. Fasilitas pendidikan yang ada di 

Desa Karanggayam meliputi 3 buah gedung SD Negeri, 2 buah Taman 

Kanak-Kanak dan 1 buah PAUD, sebagian besar penduduk Desa 

Karanggayam adalah tamatan Sekolah Dasar yaitu sebanyak 1126 

orang.  

 Tabel 3. Klasifikasi Tingkat Pendidikan TKW di Desa 

Karanggayam Tahun 2011 

 

No.  Nama Tingkat Pendidikan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Suminah 

Kur Aisyah 

Kamini  

Yeniati 

Adminah 

SD 

SLTA 

SD 

SD 

SD 

Sumber: monografi Desa Karanggayam, tahun 2011. 

 

Dengan tingkat pendidikan TKW masyarakat Desa 

Karanggayam yang rata-rata masih rendah, berpengaruh pada kondisi 

sosial ekonomi keluarga yang rendah pula. Hal ini dapat dilihat dari 

orientasi pemanfaatan uang dan pola-pola kehidupan yang juga masih 

sangat sederhana. Tingkat pendidikan TKW baik yang sedang bekerja 

di luar negeri maupun pernah menjadi TKW, dari hasil observasi 

dapat dilihat bahwa pendidikan para TKW terutama para istri atau ibu 

pada umumnya masih rendah dan rata-rata lulusan SD dan tidak tamat 
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SD. TKW yang masih muda atau belum menikah tingkat 

pendidikannya juga rendah, meskipun masih ada beberapa TKW yang 

pendidikannya sampai jenjang SLTP dan SLTA. 

d. Mata Pencaharian 

Mata pencaharian di Desa Karanggayam sebagian besar 

adalah buruh tani dan petani sedangkan sisanya di bidang buruh harian  

lepas, pedagang, PNS dan TNI/POLRI dan sebagainya. Mata 

pencaharian masyarakat Desa Karanggayam pada keluarga TKW 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4. Klasifikasi Mata Pencaharian Keluarga TKW Desa 

Karanggayam Tahun 2011 

 

No Nama Mata Pencaharian 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Suminah 

Kur Aisyah 

Kamini  

Yeniati 

Adminah 

Buruh Tani 

Buruh Tani 

Buruh Tani 

Buruh Tani 

Buruh Tani 

(Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyumas Kecamatan Lumbir Desa 

Karanggayam). 

 

Para istri atau  ibu yang bekerja menjadi TKW ke luar 

negeri pada umumnya didasari oleh kondisi ekomoni yang sulit. 

Kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga-keluarga para TKW 

adalah disebabkan oleh rendahnya penguasaan atas lahan atau sawah 

pertanian dan bermata pencaharian sebagai buruh tani dengan upah 
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yang rendah. Tidak adanya pilihan pekerjaan lain yang mampu untuk 

dilakukan dan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya oleh para 

keluarga TKW, sehingga para istri atau ibu memilih untuk bekerja 

menjadi TKW ke luar negeri. 

 

2. Kehidupan Sosial-Ekonomi Keluarga TKW. 

Hasil penelitian (observasi dan pengamatan) di Desa 

Karanggayam, menunjukkan bahwa kondisi sosial-ekonomi keluarga 

TKW sebagian besar adalah dapat dikategorikan sebagai keluarga yang 

miskin, artinya dalam upaya pemenuhan akan kebutuhan primer, seperti 

kebutuhan makan, pakaian, rumah yang sehat dan ideal, pendidikan, dan 

kesehatan masih dirasa berat belum lagi ditambah dengan tuntutan 

keluarga akan pemenuhan kebutuhan sekunder, seperti membeli sepeda 

motor sebagai alat/kendaraan untuk transportasi, membeli peralatan rumah 

tangga (meja, kursi, karpet, tempat tidur dan lain-lain), TV, radio, kulkas 

dan untuk memperbaiki kondisi rumah serta membangun kamar mandi 

yang layak dan ideal. 

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Karanggayam yang 

lemah (miskin), tingkat pendidikan yang rendah, dan penguasaan asset 

lahan/tanah pertanian memaksa bagi sebagian wanita terutama istri atau 

ibu bekerja di luar sektor pertanian sebagai penghasilan tambahan guna 

meningkatkan pendapatan keluarga. Kaitannya dengan istri atau ibu yang 

memilih bekerja menjadi TKW ke luar negeri pada umumnya didasari oleh 
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kondisi ekonomi dan tingkat pendapatan keluarga yang serba terbatas 

bahkan kekurangan. Karena tidak memiliki pekerjaan lain selain sebagai 

buruh tani dengan menerima upah yang sangat rendah dan sifatnya juga 

musiman, sehingga antara waktu bekerja dengan menunggu musim kerja 

lagi (masa tanam dan masa panen), lebih lama menunggu untuk bekerja 

kembali. 

Pendidikan merupakan salah satu komponen pilar kehidupan. 

Pendidikan manusia akan mempunyai kemampuan-kemampuan dalam 

melakukan pilihan-pilihan alternatif yang telah diketahui dan 

dipelajarinya,baik berupa upaya mencari peluang usaha untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, maupun upaya lain dalam rangka menyesuaikan diri 

dengan keadaan dan lingkungannya. 

Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Desa Karanggayam Kecamatan 

Lumbir Kabupaten Banyumas, menurut bapak Supangkat (sekretaris Desa 

Karanggayam) sebagian besar terdiri dari istri atau ibu rumah tangga 

memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dari hasil observasi bahwa rata-

rata para istri atau ibu yang bekerja menjadi TKW ke luar negeri sebagian 

besar adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan tidak tamat Sekolah Dasar.  

Rendahnya tingkat pendidikan warga atau seseorang merupakan 

salah satu penyebab dari kondisi keluarga yang miskin. Sebab 

bagaimanapun juga kemampuan sumber daya manusia yang rendah serta 

tidak memiliki ketrampilan (unskill) menentukan pada pilihan-pilihan 

anggota keluarganya untuk bekerja pada batas kemampuannya, yaitu 
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hanya terbatas pada kemampuan dalam sektor pertanian sebagai buruh 

tani. Gejala yang muncul dan nampak dari konsekuensi tingkat pendidikan 

atau sumber daya yang rendah adalah tidak dimilikinya sejumlah 

ketrampilan yang mendukung pada orientasi jenis pekerjaan yang dapat 

membantu untuk memperoleh pendapatan yang dapat memperbaiki tingkat 

kesejahteraan hidup dan kebutuhan keluarga. 

Ekonomi memegang peranan yang penting dalam suatu tatanan 

kehidupan, dan mayoritas masyarakat Desa Karanggayam penghidupan 

ekonominya berpangkal pada kegiatan pertanian. Rendahnya tingkat 

kepemilikan sawah atau lahan pertanian, sulitnya mendapatkan pekerjaan 

selain di sektor pertanian salah satu akibat dari semakin bertambahnya 

jumlah penduduk desa, mengakibatkan tingkat pendapatan keluarga yang 

rendah. Bapak Wartim (kepala Desa Karanggayam) mengatakan bahwa 

rata-rata istri atau ibu yang memilih bekerja menjadi TKW ke luar negeri 

karena dilatar belakangi oleh kondisi keluarga yang ekonominya rendah. 

Keinginan yang kuat dari istri atau ibu untuk meningkatkan status sosial 

ekonominya yang demikian semakin longgar peluang istri atau ibu tersebut 

menjadi TKW ke luar negeri. Menurut Bapak Sutrisno (bapak TKW), 

bahwa sebagian besar TKW asal Desa Karanggayam adalah wanita (istri 

atau ibu) yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi.  

Hasil wawancara dengan  bapak Arisyono (salah satu suami TKW) 

asal Desa Karanggayam, terdapat beberapa alasan atau faktor-faktor yang 

mendorong istrinya pergi ke luar negeri menjadi TKW adalah karena 
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terdesak oleh kebutuhan ekonomi, dan dirinya sebagai suami merasa tidak 

mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang dirasa semakin berat. 

Pihak yang paling berperan dalam memutuskan untuk bekerja ke luar 

negeri (istri bapak Arisyono) adalah istrinya sendiri, sebagaimana 

dikatakan dalam wawancara: 

“Pripun malih mba, nek bojoku sampun duwe kekarepan pengin 

kerja dados TKW teng luar negeri lan atine sampun mantep, kula nggih 

mboten sagep nglarang. Keputusan kerja dados TKW teng luar negeri 

nggih kangge kebaikan keluarga”. (Arisyono, tani, 34 tahun, 24 Juni 

2011). 

 “Mau gimana lagi mba, jika istri saya sudah mempunyai keinginan 

untuk bekerja menjadi TKW ke luar negeri maka saya tidak bisa 

melarangnya. Keputusan untuk bekerja ke luar negeri juga untuk kebaikan 

keluarga”.  

 

Alasan lain juga di sampaikan oleh ibu Kamini, yaitu salah satu ibu 

dengan dua orang anak yang pernah bekerja ke luar negeri menjadi TKW. 

Alasan ibu Kamini memutuskan untuk bekerja ke lur negeri adalah karena 

kondisi ekonomi. Pihak yang paling berperan dalam memutuskan untuk 

bekerja ke luar negeri, adalah diri ibu Kamini sendiri, karena suaminya 

memang dalam hal ini dirasa oleh ibu Kamini sikapnya cukup longgar. 

Alasan utama mengapa ibu Kamini memutuskan untuk bekerja ke luar 

negeri saat itu adalah ibu Kamini merasa bahwa dirinya dan terutama 

keluarganya tidak mampu secara ekonomi, karena hanya memiliki sawah 

yang tidak seluas warga tani yang lainnya, hingga beliau harus bekerja 

sambilan sebagai buruh tani.  
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Dalam memutuskan istri atau ibu bekerja ke luar negeri menjadi 

TKW sebagian besar yang paling berperan adalah diri pribadi istri atau ibu 

sendiri. Hal ini telah menunjukkan bahwa meningkatnya peranan wanita di 

berbagai sektor kehidupan pada level masyarakat pedesaan, pada 

gilirannya, mampu merubah struktur pasar kerja yang selama ini 

didominasi oleh laki-laki. Hal ini akan berdampak positif karena dapat 

menciptakan harmoni atau keseimbangan pasar kerja baik domestik 

maupun publik. 

Semakin meningkatnya peran wanita di berbagai sektor kehidupan 

mampu menciptakan iklim pertukaran peran yang lebih setara di dalam 

hubungan gender. Meskipun peran yang melekat pada diri TKW masih 

sebatas pada ruang lingkup jenis pekerjaan domestik sebagai pembantu 

rumah tangga pada sebuah majikan, tetapi peran yang dipikulnya untuk 

keluarga memberi nilai dan arti tersendiri bagi kelangsungan hidup 

keluarga yang ditinggalkannya di daerah asal (Desa Karanggayam). 

Menurut ibu Yeniati (mantan TKW), hubungan dan ikatan 

kekeluargaan yang sangat kuat pada keluarga istri atau ibu yang menjadi 

TKW di luar negeri, mendorong para istri atau ibu tersebut untuk selalu 

mengirimkan uang hasil kerja kerasnya kepada keluarganya yang berada di 

rumah atau di daerah asal. 

Ketika ditanya tentang jenis pekerjaan sebelum bekerja ke luar 

negeri pada ibu Yeniati, sebagaimana ditunjukkan dalam satu di atas: 
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“Sak derange kula nyambut damel teng luar negeri, kula nggih 

namung tanen kaliyan ngrangkep dados buruh tani”. (Yeniati, buruh tani, 

36 tahun, 20 Juni 2011). 

 “Jenis pekerjaan saya sebelum bekerja ke luar negeri menjadi 

TKW, adalah tani dan merangkap sebagai buruh tani”.  

 

Jenis pekerjaan sebagian besar istri atau ibu sebelum bekerja ke 

luar negeri menjadi TKW adalah sebagai tani dan buruh tani yang 

kehidupannya serba kekurangan. Tingkat pendapatan yang rendah dari 

bertani dan menjadi buruh tani baik dirinya maupun suaminya tidak 

mampu mencukupi kebutuhan keluarganya yang semakin kompleks dalam 

tataran masyarakat desa. 

Saat dilakukan wawancara dengan ibu Yeniati tentang beberapa hal 

yang menjadi alasan utama memutuskan untuk menjadi TKW adalah: 

“Alesan kula kepengin dados TKW nggih merga masalah ekonomi 

mba, lha pripun malih kula wong mlarat, mboten gadah sawah kanggo 

nyukupi keperluan keluarga. Sak liyane niku nggih mumpung wonten 

kesempatan, keluarga ndukung, terus bojoku nggih ndukung”. (Yeniati, 

buruh tani, 36 tahun, 20 Juni 2011) . 

 “Yang menjadi alasan utama mengapa saya mengambil keputusan 

menjadi TKW adalah karena faktor ekonomi (miskin, tidak memiliki 

sawah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga), selain itu juga 

ditambahkan karena situasi dan kondisi yang lain seperti ada kesempatan, 

didukung suami dan keluarga yang paling berperan adalah saya sendiri”.  

 

Hasil wawancara dengan bapak Wartim selaku kepala Desa 

Karanggayam, warga masyarakat yang bekerja ke luar negeri terutama dari 

para istri atau ibu yang bekerja ke luar negeri menjadi TKW rata-rata 
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berhasil meningkatkan ekonomi/keuangan keluarga. Indikasi 

meningkatnya ekonomi keluarga ditandai dengan beberapa hal, antara lain 

keluarga tersebut mampu memperbaiki atau membangun rumah, mampu 

membeli sejumlah tanah pekarangan atau sawah pertanian, mampu 

mendirikan usaha dagang, dan mampu membeli kendaraan bermotor. 

 

3. Pembagian dan Pergeseran Peran dalam Keluarga TKW. 

a. Pembagian Peran 

Lingkungan keluarga sebagai lingkup terkecil dari suatu 

kelompok masyarakat, ibu sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

dan pertumbuhan anak. Seorang ibu dalam kehidupan sosial 

bermasyarakat khususnya di Desa Karanggayam dianggap oleh 

sebagain besar masyarakat mempunyai peran/ kewajiban menjaga, 

merawat dan mendidik anak untuk dipersiapkan menjadi bagian dari 

anggota masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kepedulian sosok 

istri atau ibu dalam memberi perhatian dan kasih sayang pada anaknya. 

Kepedulian seorang ibu kepada anak-anaknya di Desa 

Karanggayam dapat dilihat dari kebiasaan keluarga dalam masyarakat 

ketika mengantar dan menjemput anaknya sekolah, dan mengaji. Pada 

waktu pulang sekolah, anak-anak TK/SD lebih banyak dijemput oleh 

ibunya daripada ayahnya. Selain itu, pada acara-acara kekeluargaan ibu 

cenderung lebih telaten mengajak anaknya meskipun hanya sekedar 

memperkenalkan saudara-saudaranya kepada anaknya. Misalnya saja 
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pada acara menghadiri resepsi pernikahan, banyak dijumpai ibu-ibu 

yang membawa anak-anaknya, sedangkan bagi seorang bapak yang 

membawa anak dalam upacara pernikahan jarang sekali dijumpai 

(Sumber: hasil pengamatan di Desa Karanggayam). 

Selain mengurus anak dan keluarga, istri atau ibu yang 

merupakan bagian dari anggota keluarga juga mengemban berbagai 

jenis peran dan tugas yang lain, yaitu mengurus anggota keluarga atau 

kerabat lain yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri (misalnya, 

sakit, lanjut usia, yatim piatu, cerai dengan pasangannya). Salah satu 

anggota keluarga yang telah cerai dengan suami atau istrinya, maka 

keluarga intinya akan menerimanya sebagai anggota keluarga dan akan 

memenuhi segala keperluan hidupnya. Bahkan dalam hal ini orang tua 

masih bertanggung jawab untuk menikahkan lagi anaknya yang telah 

cerai. 

Kenyataan lain yang ada di Desa Karanggayam menunjukkan 

bahwa pada dasarnya wanita (istri atau ibu) pada sebuah keluarga di 

desa mempunyai tugas dan peran ganda, yaitu selain sebagai pencari 

nafkah keluarga di ranah publik (bekerja sebagai buruh tani), juga 

memiliki peran domestik, seperti merawat anak, merawat rumah, dan 

mengurus suami serta mempersiapkan keperluan keluarga sehari-hari. 

Hasil observasi, wanita asal Desa Karanggayam sebenarnya 

tidak hanya bekerja dalam urusan rumah tangga, melainkan juga terlibat 

dalam kegiatan di luar rumah, terutama di bidang pertanian. pekerjaan 



45 
 

 

dalam bidang pertanian dapat dikatakan sebagai sebuah pekerjaan 

kedua dari istri atau ibu di Desa Karanggayam selain pekerjaan 

domestik (lingkup rumah tangga), bahkan di beberapa keluarga yang 

ada di Desa Karanggayam menurut bapak Supangkat (sekretaris Desa 

Karanggayam) terdapat sekitar 130 istri atau ibu yang pernah dan 

sedang bekerja menjadi TKW ke luar negeri, mereka bekerja sebagai 

pembantu rumah tangga. Hal ini menunjukkan para istri atau ibu tetap 

bekerja dalam sektor domestik, hanya saja dalam ruang lingkup yang 

baru di rumah tangga majikannya.  

Suami mempunyai peran, antara lain, yaitu berkewajiban 

mencarikan nafkah untuk keluarga, sebagai pelindung keluarga, dan 

sebagai penentu kebijakan. Keputusan-keputusan penting mengenai 

kehidupan keluarga yang terjadi di Desa Karanggayam ternyata masih 

banyak yang ditentukan oleh bapak atau orang tua laki-laki (suami). 

Suatu keputusan biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki 

otoritas yang dominan, sedangkan dalam menentukan keputusan 

seorang istri atau ibu untuk pergi ke luar negeri menjadi TKW, wanita 

tidak lagi sebagai pihak yang pasif dalam menentukan sebuah 

keputusan keluarga. Meskipun stereotip yang berkembang di 

masyarakat bahwa wanita adalah konco wingking (teman di belakang) 

dengan fungsi antara lain masak, macak, dan melahirkan. 

Konsekuensi logis dalam menentukan keputusan istri atau ibu 

untuk menjadi TKW ke luar negeri, antara lain adalah selain mengalami 
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peningkatan ekonomi atau pendapatan keluarga, juga terjadi pergeseran 

peran dan fungsi keluarga. Pergseran peran dan fungsi keluarga dalam 

hal ini adalah telah terjadi pergeseran peran istri atau ibu, yaitu dari 

peran sebagai sosok yang merawat anak, mendidik dan mengasuh anak, 

memberi kasih sayang pada anak-anaknya, dan merawat rumah (bekerja 

dalam rumah domestik), menjadi pihak yang mencari sumber 

pendapatan ekonomi keluarga (kerja di ranah publik) setelah 

memutuskan untuk menjadi TKW ke luar negeri dan meninggalkan 

keluarganya dalam waktu yang relatif lama antara dua hingga enam 

tahun. Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku 

interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam 

posisi dan situasi tertentu. Peranan individu dalam keluarga didasari 

oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok, dan 

masyarakat. 

1. Peranan Ayah 

Dalam penelitian ini, yang pada awalnya sosok ayah atau 

suami memiliki peran yang dominan dalam ranah publik dan penentu 

kebijakan, sekarang dengan adanya istri atau ibu bekerja menjadi 

TKW ke luar negeri maka terdapat perbedaan peran dan fungsi 

keluarga. Suami tidak lagi nampak dominan dalam menentukan 

suatu keputusan keluarga, karena pemegang otoritas sumber 

produksi sudah digeser dan digantikan oleh istri yang jauh memiliki 

tingkat pendapatan yang lebih besar dengan menjadi TKW ke luar 
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negeri dibandingkan dengan suaminya yang bekerja disektor 

pertanian sebagai buruh tani. Ayah atau suami juga melakukan 

aktivitas rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh istrinya, seperti 

membeli sembako dan memasak untuk memenuhi kebutuhan makan 

bagi anak-anaknya, menjaga, mengasuh dan merawat anak-anaknya 

sendiri. Peran ayah atau suami dalam mengurus rumah tangga juga 

kerap dibantu oleh kakek dan nenek si anak, dan kadang-kadang oleh 

paman dan bibinya. 

2. Peranan Ibu 

Dalam penelitian ini, peran istri atau ibu sudah digantikan 

oleh suami atau ayah, kakek atau nenek, dan paman atau bibinya 

terutama dalam aktivitas rumah tangga dan pemberian kasih sayang 

dan perhatian terhadap anak-anaknya. Dalam aktivitas rumah tangga 

seperti memasak, mencuci, dan mengurus anak yang pada awalnya 

dilakukan oleh istri atau ibu, namun dengan adanya istri atau ibu 

bekerja menjadi TKW ke luar negeri maka aktivitas rumah tangga 

digantikan oleh ayah atau suami, nenek atau kakek, dan paman atau 

bibinya. 

3. Peranan Anak 

Dalam penelitian ini, saat ibu bekerja menjadi TKW ke luar 

negeri maka anak sudah tidak lagi mendapatkan perhatian dan kasih 

sayang dari ibunya sendiri. Pada umumnya ayah kurang perhatian 

dalam memberi atau memenuhi kebutuhan anaknya. Para suami 
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lebih suka menyerahkan pengasuhan anak-anaknya kepada kakek 

atau nenek si anak bila masih ada (hidup) dan tinggal dalam satu 

rumah. Kurangnya perhatian dan kasih sayang maka dapat 

menimbulkan perubahan sikap dan pola perilaku anak-anak yang 

kurang baik. Perubahan tersebut antara lain, anak-anak yang ibunya 

menjadi TKW ke luar negeri berubah menjadi nakal, suka bicara 

yang kotor dan kasar karena diajari oleh teman-temannya yang lebih 

dewasa, suka minta uang jajan pada ayah dan terutama neneknya 

dalam jumlah yang banyak, melakukan kebiasaan merokok, dan ada 

juga yang ikut-ikutan minum-minuman keras, jika naik motor suka 

kebut-kebutan. Bagi anak perempuan yang ibunya bekerja menjadi 

TKW ke luar negeri suka membelanjakan uang hasil jerih payah 

ibunya untuk keperluan yang kurang penting, bahkan anak 

perempuan dari TKW ada yang hamil di luar nikah akibat pergaulan 

bebas yang kurang pengawasan dari orang tua terutama ibunya. 

b. Pergeseran Peran 

Pergeseran peran istri atau ibu setelah memutuskan menjadi 

TKW ke luar negeri, memiliki dampak yang positif dilihat dari 

penguasaan atau sumber ekonomi keluarga, yaitu istri atau ibu lebih 

dominan perannya dalam memenuhi dan meningkatkan kebutuhan 

keluarga dari pada suaminya. Meningkatnya status ekonomi keluarga 

TKW, maka akan mampu meningkatkan pula status sosial keluarganya 

di mata masyarakat. Keluarga tersebut akan dipandang lebih kaya 
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karena mampu membeli sawah pertanian, mampu membeli beberapa 

kendaraan dan membangun rumah. 

Dampak negatif dari istri atau ibu yang memutuskan bekerja 

menjadi TKW ke luar negeri antara lain, yaitu terjadi perubahan dalam 

sikap dan pola perilaku anak yang mengarah pada sikap dan pola 

perilaku yang negatif. Perubahan sikap dan perilaku anak tersebut 

dikarenakan kurangnya perhatian dan kasih sayang kepada anak. 

1.  Perubahan Pola Pembagian Kerja 

Pola pembagian kerja dalam hal ini, yaitu terkait dengan 

peran anggota keluarga antara lain pencari nafkah yang bergelut di 

ranah publik dan pekerjaan mengurus rumah tangga yang bergelut di 

ranah domestik. Pada masyarakat Desa Karanggayam, terutama pada 

keluarga yang istri atau ibunya menjadi TKW, pola pembagian kerja 

tersebut sudah mulai mengalami pergeseran. Sehingga sulit untuk 

dibedakan siapa yang semestinya berperan dalam ranah publik dan 

siapa yang  berperan dalam ranah domestik. 

Kalau pada awalnya sosok ayah atau suami memiliki peran 

yang dominan dalam ranah publik dan penentu kebijakan, sekarang 

dengan adanya suatu fenomena keputusan seorang istri atau ibu 

menjadi TKW untuk bekerja ke luar negeri mencari pendapatan 

keluarga, arti dari pembedaan peran dan fungsi masing-masing 

anggota keluarga sudah mengalami pergeseran peran dan fungsi 

keluarga, terutama dalam keluarga TKW asal Desa Karanggayam 
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Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Suami tidak lagi nampak 

dominan dalam menentukan suatu keputusan keluarga, karena 

pemegang otoritas sumber produksi sudah digeser dan digantikan 

oleh istri yang jauh memiliki tingkat pendapatan yang lebih besar 

dengan menjadi TKW ke luar negeri dibandingkan dengan suaminya 

yang bekerja di sektor pertanian sebagai buruh tani.  

Kemampuan istri atau ibu dalam meningkatkan pendapatan 

keluarga dapat dilihat dari bentuk pemanfaatan uang untuk 

kebutuhan memperbaiki dan membangun rumah, membeli sawah, 

membeli tanah pekarangan serta memenuhi kebutuhan keluarga 

seperti membeli sepeda motor, pendidikan anak, dan kebutuhan 

hidup sehari-hari keluarga. 

  
Gambar 2. Rumah sebagai salah satu bentuk pemanfaatan uang 

yang dikirim oleh para istri atau ibu yang bekerja menjadi 

TKW. 

Sumber: dokumen pribadi, tahun 2011. 
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Istri atau ibu yang telah bekerja menjadi TKW ke luar negeri, 

perannya yang biasa dilakukan di dalam rumah tangganya di daerah 

asal terpaksa harus digantikan oleh suaminya, kakek atau nenek, dan 

kerabat yang lain. Suami dengan segala konsekuensinya harus 

mengambil alih peran yang biasa dilakukan oleh istrinya, sperti 

mengurus rumah tangga, memasak untuk anaknya, mencuci pakaian, 

dan mengurus kebutuhan rumah tangga lainnya. 

 

Gambar 3. Wujud aktivitas dari pergeseran peran suami yang 

ditinggal istrinya bekerja ke luar negeri menjadi TKW. 

Sumber: dokumen pribadi, thun 2011. 

 

Pergeseran peran yang terjadi pada keluarga dengan sosok 

istri atau ibu yang menjadi TKW ke luar negeri dalam waktu yang 

relatif lama antara dua hingga enam tahun, mengharuskan sosok 

suami untuk melakukan aktivitas rumah tangga yang biasanya 

dilakukan oleh istrinya, seperti membeli sembako dan memasak 
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untuk memenuhi kebutuhan makan bagi anak-anaknya, menjaga, 

mengasuh dan merawat anak-anaknya sendiri. Peran ayah dalam 

mengurus rumah tangga juga kerap kali dibantu oleh kakek dan 

nenek si anak, dan kadang-kadang oleh paman dan bibinya. 

2.  Perubahan Pola Pengasuhan Anak 

Kondisi rumah tangga yang istri atau ibunya bekerja ke luar 

negeri menjadi TKW pada umumnya telah memiliki rumah sendiri, 

tetapi ada pula yang tidak memiliki rumah sendiri atau masih ikut 

dengan orang tua atau mertuanya. Kondisi rumah tangga yang 

demikian, berdampak terhadap pola pengasuhan anak yang ditinggal 

ibunya bekerja ke luar negeri menjadi TKW dalam waktu yang 

relatif lama antara dua hingga enam tahun. 

Keluarga yang telah memiliki rumah sendiri dan tidak 

berdekatan dengan rumah tangga orang tua atau mertuanya, dalam 

pola pengasuhan anak yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri 

dilakukan oleh ayahnya sendiri. Hal ini berbeda dengan keluarga 

TKW yang belum memiliki rumah sendiri dan masih bertempat 

tinggal satu atap atau berdekatan dengan orang tua atau mertuanya, 

yaitu dalam pola pengasuhan anaknya biasanya dilakukan oleh 

kakek atau nenek baik dari pihak ibu maupun bapak dari si anak 

tersebut (Hasil pengamatan peneliti pada tanggal 12 Juni 2011 di 

Desa Karanggayam). 
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Konsekuensi yang biasanya timbul terhadap keputusan istri 

atau ibu yang bekerja ke luar negeri dalam waktu yang relatif lama 

meninggalkan keluarganya berpengaruh terhadap pergeseran peran 

dan fungsi dari masing-masing anggota keluarga, yaitu antara ayah 

atau ibu. Konsekuensi tersebut dapat berdampak pada perubahan 

dalam sikap dan pola perilaku anak, perubahan dalam gaya hidup, 

pola pengasuhan orang tua terhadap anaknya, dan pembentukan 

kepribadian anak. 

Menurut ibu Adminah, dengan bekerja menjadi TKW ke luar 

negeri meninggalkan suami dan anaknya dalam waktu yang lama, 

ibu Adminah merasa terdapat perubahan sikap dan perilaku suami 

dan anaknya. Hasil uang yang dikirim kepada suami dipakai untuk 

bersenang-senang sendiri dengan wanita lain (menjalin kasih dengan 

wanita lain), sehingga sepulang ibu Adminah menjadi TKW 

langsung bercerai dan suaminya menikah lagi dengan wanita lain. 

Sedangkan perubahan sikap dan perilaku anaknya tersebut, antara 

lain menjadi sulit diatur, jika dipanggil tidak menjawab, jika 

diperintah ibunya untuk melakukan sesuatu suka membantah dan 

suka berbicara keras dengan orang lain. Ibu Adminah juga 

menyadari jika keputusannya untuk bekerja ke luar negeri akan 

berdampak pada keluarga dan terutama anaknya, namun karena 

faktor ekonomi keluarganya yang sulit dan ingin memperbaikinya, 

ibu Adminah pertama kali dengan berat hati harus memutuskan 
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bekerja ke luar negeri. Hal lain yang juga dikatakan oleh ibu 

Adminah, yaitu tentang harapnnya, jika nanti anaknya tumbuh 

dewasa mampu melanjutkan sekolahnya seperti teman-temannya 

yang lain bisa sampai ke tingkat menengah atas bahkan sampai ke 

perguruan tinggi. 

Selama istri atau ibu bekerja ke luar negeri menjadi TKW, 

pola pengasuhan anak selain dilakukan oleh ayahnya juga biasanya 

dilakukan oleh anggota keluarga yang lain, seperti kakek atau nenek, 

paman atau bibi. 

 

Gambar 4. Bapak Primono sedang momong (mengasuh) 

keponakan yang ditinggal ibunya bekerja menjadi TKW ke luar 

negeri. 

Sumber: dokumen pribadi, tahun 2011. 

 

Ayah, kakek atau nenek, atau kerabat yang lain akan 

menggantikan peran yang biasanya dilakukan oleh ibunya terhadap 

pola asuh anaknya dan merawat segala kebutuhannya dengan segala 
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keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki. Perhatian dan kasih sayang 

yang diberikan oleh ibunya berbeda dengan yang diberikan oleh 

pihak lainnya meskipun oleh bapak, kakek atau neneknya sendiri. 

Bentuk perhatian dan kasih sayang yang berasal dari ibunya lebih 

mendalam dan penuh dengan rasa emosional yang kuat dari pada 

orang lain. Pertumbuhan anak tanpa diikuti dengan kasih sayang 

yang berasal dari ibunya dapat mempengaruhi sikap dan pola 

perilaku anak yang ditinggal ibunya bekerja ke luar negeri, anak 

lebih mudah berubah menjadi anak yang nakal dan suka 

berbuat/bertingkah laku yang kurang baik sebagia dampak dari 

kurangnya kasih sayang dan perhatian terutama yang berasal dari 

ibunya sendiri. 

Hasil wawancara dengan Nur Hayati (anak TKW), dikatakan 

bahwa selain ia sendiri, anak-anak dari para TKW asal Desa 

Karanggayam, keagamaan (ibadah), pendidikan, dan teman-teman 

bergaul anak tersebut kurang mendapat perhatian yang baik dari 

keluarganya (terutama pihak bapak) apalagi dari keluarganya yang 

lain seperti nenek atau kakeknya. Bapak atau neneknya umumnya 

hanya memperhatikan sebatas pada kebutuhan makan, minum dan 

pakaian. Untuk kebutuhan pendidikannya dianggap kurang begitu 

penting, apalagi meminta anaknya untuk belajar di rumah. Kesehatan 

anak-anak dari para TKW yang ikut nenek atau kakeknya juga 

kurang mendapat perhatian, kakek atau nenek tersebut hanya 
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mengurus, merawat dan menjaga kesehatan si anak sebatas ala 

kadarnya. Penanaman nilai dan teladan dari keluarganya juga masih 

sangat kurang, sedangkan ayah, nenek atau kakeknya, 

paman/bibinya cenderung tidak memperhatikannya.  

Sedangkan menurut Arif Purnomo (anak TKW), kurangnya 

perhatian dari orang-orang di dekat anak yang ibunya bekerja 

menjadi TKW tersebut dapat menimbulkan perubahan sikap dan 

pola perilaku anak-anak tersebut menjadi bersikap dan berperilaku 

kurang baik, hal ini tidak seperti sebelum ibunya menjadi TKW ke 

luar negeri. Perubahan tersebut antara lain, adalah anak-anak yang 

ibunya menjadi TKW ke luar negeri berubah menjadi nakal, suka 

bicara yang kotor dan kasar karena diajari oleh teman-temannya 

yang lebih dewasa, suka minta uang jajan pada ayah dan terutama 

neneknya dalam jumlah yang banyak, melakukan kebiasaan 

merokok, dan ada juga yang ikut-ikutan minum-minuman keras, jika 

naik motor suka kebut-kebutan. Bagi anak perempuan dari ibunya 

yang bekerja ke luar negeri suka membelanjakan uang hasil jerih 

payah ibunya untuk keperluan yang kurang penting, bahkan anak 

perempuan dari TKW ada yang hamil di luar nikah akibat pergaulan 

bebas yang kurang pengawasan dari orang tua terutama ibunya. 

Menurut bapak Jasmin, para suami yang istrinya bekerja ke 

luar negeri umumnya kurang perhatian dalam memberi atau 

memenuhi kebutuhan anaknya. Para suami lebih suka menyerahkan 
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pengasuhan anak-anaknya kepada kakek atau nenek si anak bila 

masih ada (hidup) dan tinggal dalam satu rumah. Pola asuh anak 

yang dilakukan oleh kakek dan neneknya, bagi suami akan 

meringankan hidupnya, yaitu lebih bebas dalam bekerja dan 

menjalankan hidup (bersenang-senang menikmati uang kiriman 

istrinya) tanpa harus mengurus dan memperhatikan kebutuhan 

sehari-hari anaknya, seperti memasak untuk anaknya, menyapu 

halaman, mengepel lantai, dan mencuci pakaian yang kotor karena 

semua tugas dan pekerjaan tersebut telah dilakukan oleh nenek si 

anak. 

Bertambah besarnya urusan atau tugas rumah tangga, 

terbatasnya jumlah pendapatan suami, dan adanya kesadaran suami 

akan pentingnya peran istri tidak saja dalam urusan rumah tangga, 

tetapi juga dalam urusan sosial dan ekonomi juga menyebabkan istri 

atau ibu untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya, 

dan tidak hanya kebutuhan pokok, kebutuhan tersier-pun nampaknya 

merupakan suatu kebutuhan yang sekarang sudah mulai menjadi 

tuntutan untuk dipenuhi oleh sebuah keluarga. Kebutuhan sandang 

(pakaian atau baju), pangan (makan dan minum), dan papan (rumah), 

tidak mungkin dipertahankan begitu saja tanpa diimbangi dengan 

pemenuhan kebutuhan akan pendidikan, kesehatan dan rekreasi dan 

lain sebagainya. 
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Alasan pekerjaan masih menjadi masalah yang belum teratasi 

dalam kehidupan sehari-harinya di desa karanggayam, sehingga 

menjadi kepenatan pada diri istri atau ibu dan harus melakukan 

alternatif-alternatif pilhan yang dianggap mampu untuk 

menyelesaikan masalahnya tersebut, yaitu yang berkaitan dengan 

masalah finansial atau keuangan keluarga atau yang berhubungan 

dengan tingkat pendapatan keluarga. Hal ini disebabkan  karena 

rendahnya tingkat pertumbuhan kesempatan kerja di Desa 

Karanggayam Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, sehingga 

menyebabkan terjadinya penumpukan tenaga kerja. Di Desa 

Karanggayam kebanyakan seorang istri berperan di ranah domestik 

yaitu sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga dan 

mengurus anak-anaknya. Selain itu, istri juga membantu suaminya 

bekerja sebagai buruh tani untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-

hari. Sedangkan suami bekerja di ranah publik sebagai pencari 

nafkah yaitu dengan bekerja sebagai petani dan buruh tani. Namun 

dengan semakin meningkatnya kebutuhan keluarga yang harus 

dipenuhi, sedangkan penghasilan mereka sebagai petani dan buruh 

tani tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari maka hal ini 

mendorong para istri untuk mencari alternatif untuk memecahkan 

masalah ekonomi keluarganya. Data yang diperoleh dari hasil 

penelitian di Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir Kabupaten 

Banyumas menunjukan bahwa upaya yang dilakukan oleh para istri 
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atau ibu untuk memecahkan masalah ekonomi keluarganya yaitu 

dengan memutuskan untuk bekerja menjadi TKW ke luar negeri 

sebagai pembantu rumah tangga. Hal ini disebabkan karena alasan 

ekonomi yang lemah dan untuk memperjuangkan perbaikan kondisi 

ekonomi. 

Mobilitas angkatan kerja wanita asal Desa Karanggayam 

Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas ke luar negeri, seperti 

Singapura, Hongkong, Taiwan, dan Malaysia, sesungguhnya 

merupakan upaya melepaskan diri dari tekanan ekonomi, sosial, dan 

budaya. Secara umum meningkatnya mobilitas wanita dapat 

dipandang sebagai hal yang positif, terutama berkaitan dengan 

keterlibatan wanita di berbagai sektor kehidupan, misalnya pada 

sektor ekonomi maupun berperan sebagai sosok yang sentral dari 

bagian keluarga yang dijadikan tumpuan sumber pendapatan 

keluarga. 

Pergeseran orientasi peran dan fungsi keluarga, terutama 

pihak ibu yang dengan nyata perannya dalam kehidupan keluarga 

telah mengalami pergeseran peran semu, yaitu berbagai bentuk 

adaptasi peran yang dilakukan oleh diri TKW (istri atau ibu), serta 

suaminya di desa asal yang dilakukan namun cenderung fleksibel. 

Hal ini dapat dilihat selama istri bekerja menjadi TKW di luar 

negeri, semua peran istri atau ibu di rumah tangganya digantikan 

oleh suaminya, namun setelah istri atau ibu tersebut kembali ke desa 
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asal (keluarganya) peran yang ditinggalkan istri atau ibu tersebut 

kembali dijalankannya yaitu tetap sebagai ibu rumah tangga yang 

mengurus dan merawat rumah serta yang mengasuh anak-anaknya 

dan demikian pula yang terjadi pada suaminya bekerja mencari 

nafkah sebagai tani atau buruh tani. 

 

4. Dampak Pergeseran Peran dalam Keluarga TKW 

a. Dampak Ekonomi 

Keputusan istri atau ibu untuk bekerja ke luar negeri menjadi TKW 

meninggalkan keluarganya di daerah asal (Desa Karanggayam), yaitu 

suami dan atau anak-anaknya, menimbulkan pengaruh yang besar terhadap 

pergeseran peran dan perubahan peran dan fungsi keluarga. Pergeseran dan 

perubahan peran dan fungsi keluarga tersebut antara lain berpengaruh 

secara langsung terhadap anak, terutama dalam hal penanaman nilai, 

pendidikan, sosialisasi, contoh dan teladan, serta kasih sayang yang 

seharusnya menurut pola kebiasaan masyarakat Desa Karanggayam adalah 

dilakukan dan diberikan oleh seorang ibu, namun setelah sosok ibu tidak 

ada suatu rumah tangga keluarga maka fungsi dan peran tersebut 

digantikan antara lain oleh suami, kakek atau neneknya, paman atau 

bibinya, dan bahkan oleh orang lain. Fungsi keluarga yang lain adalah 

fungsi biologis, yaitu salah satu fungtsi yang mengatur hubungan sek 

antara suami dan istri dalam sebuah keluarga. 
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Dampak positif dari keputusan istri atau ibu yang telah berhasil 

bekerja menjadi TKW ke luar negeri terhadap keluarga (suami dan anak) 

adalah terjadinya perubahan ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya. 

Kebutuhan hidup keluarga sehari-hari serta kebutuhan sekolah anak dapat 

terpenuhi karena setiap bulan istri mengirimkan uang hasil kerja kerasnya 

kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka juga bisa membangun rumah 

yang lebih baik dari sebelumnya, membeli sawah/pekarangan, bahkan ada 

yang memanfaatkan uangnya untuk usaha dagang. Bekerja menjadi TKW 

ke luar negeri juga menyebabkan terjadinya peran yang bertambah dan 

peran berkurang dari seorang suami. Peran yang bertambah dari variasi 

peran suami adalah harus menggantikan peran-peran istri di ranah 

domestik, yaitu mengerjakan tugas dan kewajiban yang biasanya 

dikerjakan oleh istrinya, misalnya mengurus dan merawat rumah, 

mendidik dan mengasuh anak, memasak, membersihkan rumah, mencuci 

pakaian sendiri dan pakaian anak-anak. Bertambahnya peran suami dalam 

kehidupan rumah tangga dapat dikatakan sebagai segi kemanfaatan yang 

sifatnya positif, artinya dalam perkembangan hubungan antara suami dan 

istri dalam tugas rumah tangga tidak lagi dibedakan secara gender. 

Sedangkan peran suami yang berkurang sebagai dampak dari keputusan 

istri menjadi TKW adalah suami tidak bekerja lagi sebagai buruh tani dan 

lebih memilih nganggur menikmati uang kiriman dari istrinya. 

Sedangkan bentuk peran suami yang berkurang sebagai akibat dari 

keputusan istri atau ibu menjadi TKW di luar negeri antara lain adalah 
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sebagian besar suami tidak lagi bekerja di luar mencari nafkah (sebagai 

tani maupun buruh tani), karena suami merasa kebutuhan rumah tangganya 

sudah terpenuhi dari hasil kiriman uang istrinya, suami lebih memilih 

hidup bersenang-senang dengan menggunakan uang kiriman istrinya dari 

pada harus bersusah payah bekerja. Pola hidup suami yang demikian 

biasanya dalam menjalankan variasi perannya dalam merawat dan 

mengasuh anak cenderung diserahkan pada kakek dan neneknya atau 

saudaranya. 

b. Dampak Sosial 

Dengan istri bekerja menjadi TKW ke luar negeri maka peran istri 

yang awalnya berperan di ranah domestik sebagai ibu rumah tangga 

kemudian berganti menjadi ranah publik yaitu sebagai pencari nafkah 

dengan bekerja menjadi TKW ke luar negeri. Peran yang biasanya 

dilakukan oleh istri pun akan digantikan oleh suaminya, kakek atau nenek, 

dan kerabat yang lain. Hal ini mengharuskan suami untuk melakukan 

aktivitas rumah tangga seperti mengasuh dan merawat anak, memasak, 

mencuci, membersihkan rumah dan masih banyak yang lain. Sedangkan 

bagi anak-anak yang ditinggal ibunya bekerja menjadi TKW ke luar 

negeri. Selain itu, suami yang ditinggal istrinya bekerja ke luar negeri 

menjadi TKW tidak bisa memanfaatkan uang kiriman hasil kerja keras 

istrinya dengan baik. Suami menggunakan uang kiriman dari istrinya 

untuk hal-hal yang tidak penting dan bersenang-senang dengan wanita 
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lain. Sehingga setelah istri pulang dari luar negeri terjadi perceraian dalam 

keluarga TKW tersebut karena adanya ketidakharmonisan dalam keluarga. 

c. Dampak Psikologis 

Dampak negatif dari istri yang menjadi TKW ke luar negeri yaitu 

seorang istri akan bertambah bebannya yaitu sebagai pencari nafkah utama 

sebagai TKW ke luar negeri dan harus mengirimkan uang hasil kerjanya 

untuk kebutuhan hidup keluarga yang ditinggalkannya. Sedangkan bagi 

suaminya yang istrinya bekerja menjadi TKW harus bertanggung jawab 

dalam urusan rumah tangga dan anak-anaknya. Namun ada juga suami 

yang justru dengan istrinya bekerja menjadi TKW ke luar negeri maka dia 

hanya bersenang-senang dengan wanita lain dan menggunakan uang hasil 

kiriman istrinya untuk hal-hal yang tidak penting. Anak-anak yang 

ditinggal ibunya bekerja menjadi TKW ke luar negeri juga mengakibatkan 

perubahan dalam sikap dan pola perilaku yang mengarah pada sikap dan 

pola perilaku yang negatif. Perubahan sikap dan perilaku anak tersebut 

dikarenakan kurangnya perhatian dan kasih sayang kepada anak dan 

adanya aliran uang dalam jumlah yang banyak untuk keluarga, sehingga 

anak dapat dengan leluasa memanfaatkan uang jajannya yang diterima dari 

ibunya untuk memenuhi keinginannya. Anak-anak dari para TKW asal 

Desa Karanggayam banyak yang bergaul dengan anak-anak yang nakal 

dan menghabiskan uang jajannya bersama anak-anak yang nakal tersebut 

untuk hal-hal yang tidak penting.  
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B. Pembahasan 

Konsekuensi dari keputusan istri atau ibu untuk bekerja menjadi 

TKW ke luar negeri sangat dirasakan oleh anggota keluarga dan kerabat yang 

lain yang berada di daerah asal, bentuk pergeseran semu (peran dan fungsi 

ibu) dalam keluarga dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Fungsi Pengaturan Seksual 

Keluarga merupakan lembaga pokok yang menjadi wahana bagi 

masyarakat untuk mengatur dan mengorganisasikan kepuasan dan 

keinginan seksual. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa selama istri 

menjadi TKW, sebagian besar suami dapat menahan kebutuhan 

biologisnya dengan cara melakukan kegiatan positif. Tetapi masih ada 

suami yang tidak tahan sehingga ia berselingkuh dengan wanita lain atau 

jajan (berhubungan dengan pekerja seks komersial) yang bisanya 

memanfaatkan uang kiriman dari istrinya yang bekerja menjadi TKW, dan 

bila hal itu sampai didengar istrinya ketika sudah kembali ke Desa 

seringkali berakhir dengan perceraian. Seperti yang dialami oleh ibu 

Adminah yang harus bercerai dengan suaminya karena suaminya 

bersenang-senang dengan wanita lain saat ibu Adminah menjadi TKW di 

luar negeri. 

Saat dilakukan wawancara dengan ibu Adminah tentang hal yang 

menjadi alasan bercerai dengan suaminya adalah: 

“Alesan kula pisah kalih bojoku nggih merga bojoku seneng 

malih kalih wong wadon liya lan arto sing kula kirim malah mboten 
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dimanfaataken kangge kebutuhan keluarga”. (Adminah, buruh tani, 39 

tahun, 8 Juni 2011). 

“Alasan saya cerai dengan suami saya karena suami saya suka 

dengan wanita lain dan uang yang saya kirim tidak dimanfaatkan untuk 

kebutuhan keluarga”. 

 

 

2. Fungsi Perlindungan dan Pemeliharaan 

Keluarga berfungsi sebagai perlindungan dan pemeliharaan 

terhadap semua anggota keluarga, terutama kepada anak yang masih bayi, 

karena kehidupan bayi pada saat itu masih sangat bergantung kepada orang 

tuanya. Selama istri atau ibu menjadi TKW, mereka secara rutin mengirim 

uang untuk keperluan sehari-hari bagi keluarganya di desa (suami dan atau 

anaknya), dan itu berarti ada sebagian yang tidak secara rutin mengirim 

uang untuk keperluan sehari-hari (makan) tersebut. 

Selama dan sesudah istri atau ibu menjadi TKW, sebagian besar 

dari diri istri atau ibu tersebut membelanjakan uang, selain untuk 

kebutuhan produktif modal untuk berdagang, membeli tanah, baik berupa 

tanah pertanian maupun tanah pekarangan, membeli sepeda motor, 

membangun atau hanya sekedar memperbaiki rumah, tetapi juga masih 

cukup banyak diantara para TKW atau keluarganya yang membelanjakan 

uangnya untuk kebutuhan konsumtif, seperti belanja perhiasan, pakaian, 

dan alat-alat rumah tangga. Yang bertujuan untuk dipamerkan pada 

tetangganya dan masyarakat.  
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Rumah bagi sebagian besar masyarakat pedesaan merupakan 

simbol status sosial (Haris, 2003:128). Oleh karena itu, sebagian besar 

uang yang dikirim para istri atau ibu yang bekerja menjadi TKW di luar 

negeri banyak dimanfaatkan oleh keluarganya untuk kepentingan 

perumahan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota keluarga TKW, 

yaitu suami dan atau anaknya menyatakan tidak menderita karena istri atau 

ibu menjadi TKW. Hal ini ditunjukkan oleh pandangan suami yang pada 

umumnya berpendapat bahwa tidak apa-apa istri menjadi TKW yang 

penting hidupnya dan keluarganya menjadi senang, karena tidak ada 

masalah dengan kebutuhan finansial (ekonomi keluarga). Bahwa selama 

dan setelah istri atau ibu menjadi TKW , keuangan keluarga menjadi 

meningkat dan ada juga keluarga yang keuangannya malah menjadi morat-

marit karena modal yang digunakan dalam proses berangkat ke luar negeri 

dari hasil peminjaman (utang). 

 

3. Fungsi Pendidikan 

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan 

utama karena anak mengenal pendidikan yang pertama kali adalah di 

dalam lingkungan keluarga, bahkan pendidikan tersebut dapat berlangsung 

pada saat anak masih berada di dalam kandungan ibunya. 

Dari hasil penelitian di Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir 

Kabupaten Banyumas, selama istri atau ibu menjadi TKW pengasuhan 
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anak sebagian besar dilakukan oleh suami dibantu oleh kakek dan 

neneknya. Sedangkan dalam pemberian bimbingan belajar anak selama 

istri atau ibu menjadi TKW suami, kakek atau neneknya mempunyai peran 

yang besar dalam membantu proses pembimbingan belajar anak. Selain 

itu, perilaku teladan selama istri atau ibu menjadi TKW banyak diberikan 

oleh ayah, nenek atau kakek, dan keluarga lain yaitu paman atau bibi. 

Pihak yang paling berperan dalam pendidikan anaknya yaitu ayah, 

sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Wigu dalam wawancara: 

“Kula mesti ngaweh perhatian kangge anak kula uatamanipun 

teng hal pendidikan merga wedi kena pengaruh saking rencange”. (Wigu, 

buruh tani, 46 tahun, 26 Juni 2011). 

“saya harus memberikan perhatian untuk anak saya terutama 

dalam hal pendidikan karena takut terpengaruh dengan temannya”.  

 

Walaupun banyak yang membantu dalam melakukan fungsi 

pendidikan, tetapi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih 

terdapat anak-anak yang terlantar pendidikannya. Hal ini menunjukkan 

bahwa peran ibu sangat diperlukan oleh anak-anaknya dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. Fungsi seorang ibu dalam 

memberikan asuhan, bimbingan, contoh dan teladan sangat penting dan 

sulit digantikan oleh orang lain, sekalipun oleh ayahnya. 
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4. Fungsi Sosialisasi 

Keluarga merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan 

anak karena keluarga sebagai kelompok primer yang di dalamnya terjadi 

interaksi di antara para anggota dan disitulah terjadinya proses sosialisasi. 

Fungsi sosialisasi dalam penelitian ini berkaitan dengan 

pengawasan lingkungan bermain anak. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa selama istri atau ibu bekerja menjadi TKW pengawasan terhadap 

teman-teman bermain bagi anak-anak yang pada umumnya dilakukan oleh 

suami, tetapi masih cukup banyak anak-anak yang tidak terawasi oleh 

ayahnya. Bantuan pengawasan terhadap anak-anak tersebut juga dilakukan 

oleh kakek/nenek atau paman/bibi. 

Masih adanya anak-anak yang tidak terawasi oleh bapak atau 

keluarga lain, menunjukkan bahwa peran ibu dalam melakukan 

pengawasan sosial terhadap anak sangat diperlukan dan sulit untuk 

digantikan. Hal ini berkenaan dengan sifat dari seorang ibu yang cukup 

telaten dan mengedepankan perasaan dan perhatiannya dalam mengawasi 

anak-anaknya. Hal ini yang sangat penting dan dimiliki oleh seorang ibu 

ialah kesabaran. Seorang ibu dengan sabar memberikan bimbingan kepada 

anak mengenai kehidupan sosial dan norma-norma sosial, sehingga 

kehidupan disekitarnya dapat dimengerti oleh anak. 
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5. Fungsi Ekonomis 

Keluarga merupakan unit ekonomi dasar dalam sebagian besar 

masyarakat. Para anggota keluarga bekerja sama sebagai tim untuk 

menghasilkan sesuatu guna pemecahan kebutuhan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa jika istri atau ibu bekerja 

menjadi TKW maka ekonomi keluarga akan menjadi lebih baik. 

Kebutuhan sehari-hari mereka akan terpenuhi karena setiap bulan istri atau 

ibu mengirimkan uang untuk keluarganya. Namun dengan istri atau ibu 

bekerja menjadi TKW ke luar negeri maka di dalam keluarga akan kurang 

harmonis karena adanya pergeseran peran dalam keluarga yang pada 

awalnya peran istri atau ibu di ranah domestik kemudian beralih ke ranah 

publik sebagai pencari nafkah dengan bekerja menjadi TKW ke luar 

negeri. 

Seperti yang dikatakan oleh bapak Eka pada saat wawancara 

tentang kebutuhan keluarga adalah: 

“Kebutuhan keluarga saged kecukupan merga istri nyambut 

damel dados TKW teng luar negeri”. (Eka, buruh tani, 25 tahun, 16 Juni 

2011). 

“Kebutuhan keluarga bisa terpenuhi karena istri bekerja menjadi 

TKW ke luar negeri”. 

 

Dari penelitian diatas, maka dapat dianalisis bahwa hal tersebut 

sesuai dengan teori fungsionalisme yang dikemukakan oleh B. Malinowski 

dan Talcott Parson. Menurut Malinowski, fungsi dari satu unsur budaya 

adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau beberapa 
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kebutuhan yang timbul dari kebutuhan dasar yaitu kebutuhan sekunder 

dari para warga suatu masyarakat. Kebutuhan pokok adalah seperti 

makanan, reproduksi (melahirkan keturunan), merasakan enak badan 

(bodily comfort), keamanan, kesantaian, gerak dan pertumbuhan. 

Sedangkan menurut Parsons, sistem sosial individu menduduki suatu 

tempat (status), dan bertindak (peranan) sesuai dengan norma atau aturan-

aturan yang dibuat oleh sistem. Peranan bersifat timbal balik dalam arti 

mengandung pengharapan yang sifatnya timbal balik pula. Jadi status 

sebagai seorang “suami” mengandung peranan normatif (misalnya sebagai 

seorang pencari nafkah yang baik), tetapi ini bukan peranan satu-satunya. 

Peranan sebagai seorang “suami” bersifat timbal balik dalam arti 

mencakup saling ketergantungan dengan peranan “istri”. 

Disini berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa beberapa 

fungsi yang dapat dijalankan setiap keluarga agar bisa terbentuk keluarga 

yang harmonis antara lain adalah fungsi pengaturan seksual, fungsi 

reproduksi, fungsi perlindungan dan pemeliharaan, fungsi pendidikan, 

fungsi sosialisasi, fungsi afeksi dan rekreasi, fungsi ekonomis, serta fungsi 

status sosial. Dengan adanya istri bekerja menjadi TKW ke luar negeri 

maka fungsi-fungsi tersebut tidak lagi berjalan dengan baik karena adanya 

pergeseran peran yang terjadi dalam keluarga TKW tersebut. Namun 

dengan adanya istri bekerja menjadi TKW ke luar negeri dimaksudkan 

dengan tujuan agar ekonomi keluarga mereka menjadi lebih baik dari 

sebelumnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data penelitian yang telah diperoleh maka dapat 

disimpulkan penelitian yang tertuang dalam skripsi ini sebagai berikut: 

1. Sebelum istri bekerja menjadi TKW ke luar negeri, istri berperan di ranah 

domestik (sebagai ibu rumah tangga), ayah berperan di ranah publik 

(sebagai pencari nafkah), sedangkan anak mendapatkan perhatian dan 

kasih sayang dari orang tuanya. Namun pada saat istri bekerja menjadi 

TKW, peran istri digantikan oleh suami, anak dan keluarganya sehingga 

terjadi pergeseran peran dalam keluarga terutama ibu dalam kehidupan 

rumah tangganya. 

2. Dampak dari pergeseran peran dalam keluarga yang istrinya bekerja 

menjadi TKW ke luar negeri yaitu dampak ekonomi (ekonomi keluarga 

menjadi lebih sehingga kebutuhan hidup keluarga dapat terpenuhi), 

dampak sosial (suami dan anaknya tidak bisa memanfaatkan uang hasil 

kiriman istrinya dengan baik), dampak psikologis (terjadi perubahan sikap 

dan perilaku pada anak dan suami yang cenderung negatif).  
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B. Saran 

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, dapat diajukan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi anggota keluarga TKW (suami dan anak), sebaiknya berperilaku 

yang baik dan bisa memanfaatkan uang hasil kiriman dari istri atau ibunya 

dengan baik, misalnya digunakan untuk modal kegiatan usaha atau 

produksi. 

2. Bagi masyarakat Desa Karanggayam, sebaiknya ikut membantu 

mengawasi anak-anak dari keluarga TKW dalam pola perilaku dan 

pergaulan sehingga anak tersebut tidak terjerumus kedalam hal-hal yang 

negatif. 
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Lampiran - Lampiran 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Pedoman observasi dalam penelitian “Pergeseran Peran dalam Keluarga 

TKW” ini, menggunakan indikator penelitian sebagai acuan antara lain; 

1. Pergeseran peran ibu sebagai pihak pencari nafkah utama. 

2. Pola sistem pembagian kerja. 

3. Pola asuh dan perawatan anak. 

4. Kebebasan melakukan aktivitas publik bagi wanita. 

5. Hubungan timbal balik (saling ketergantungan) antar suami istri. 

6. Usia asing-masing pasangan. 

 

Dengan demikian hal-hal yang akan diamati dalam penelitian ini adalah: 

1. Bentuk aktifitas pergeseran peran yang biasanya dijalankan oleh sosok istri 

yang digantikan oleh suami, kakek, nenek, paman, bibi, atau orang lain 

dalam mengurus rumah tangga keluarga TKW. 

2. Dilakukan oleh siapa pekerjaan mencari nafkah, mencuci, memasak, 

membersihkan rumah, dan mengasuh anak dari keluarga TKW. 

3. Pihak siapa saja yang paling berperan dalam pola pengasuhan dan 

perawatan anak dari keluarga TKW. 

4. Kerjasama dalam sistem pembagian kerja. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

A. SUBJEK DAN INFORMAN PENELITIAN 

1. SUBJEK 

Para istri atau ibu yang pernah bekerja menjadi TKW ke luar negeri. 

2. INFORMAN 

a. Para suami yang istrinya bekerja menjadi TKW ke luar negeri. 

b. Anak-anak yang ibunya bekerja menjadi TKW ke luar negeri.  

c. Masyarakat atau tokoh masyarakat. 

 

B. JUDUL SKRIPSI 

“Pergeseran Peran dalam Keluarga TKW (studi kasus di Desa 

Karanggayam Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)” 

 

C. PEDOMAN WAWANCARA 

Nama    : 

Tempat, tgl lahir/umur : 

Pekerjaan   : 

Jenjang pendidikan  : 

Status perkawinan  : 
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D. PEDOMAN WAWANCARA 

Susunan pedoman wawancara ini hanya menyangkut pokok-pokok 

permasalahan dalam penelitian, sedangkan dalam pelaksanaannya 

wawancara dapat berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian. 

Wawancara ini ditujukan pada para istri atau ibu yang pernah bekerja 

menjadi TKW ke luar negeri, para suami yang ditinggal istrinya bekerja 

menjadi TKW ke luar negeri, anak-anak yang ibunya bekerja menjadi 

TKW ke luar negeri, masyarakat dan tokoh masyarakat terutama keluarga 

atau kerabat TKW (meliputi kakak, adik, orang tua, dan mertua) serta para 

perangkat desa. 
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DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA 

(subjek: Istri atau Ibu yang pernah Bekerja menjadi TKW ke Luar Negeri) 

 

A. Pembagian Peran-Peran dalam KeluargaTKW 

1. Sebelum anda bekerja menjadi TKW ke luar negeri sebelumnya 

bekerja di mana? 

2. Bagaimana pendapat anda mengenai kondisi ekonomi keluarga anda? 

3. Menurut anda apakah dengan pergi lama untuk bekerja dan tidak 

pernah bertemu dengan keluarga terutama anak-anak ibu selama masa 

kontrak kerja ada perubahan sikap dan pola perilaku anak-anak anda? 

4. Mengapa anda memilih bekerja ke luar negeri menjadi TKW? 

5. Siapakah yang paling berperan dalam memutuskan untuk pergi bekerja 

ke luar negeri? 

6. Bagaimana pembagian peran (peran ayah/suami, ibu/istri, dan anak) 

dalam keluarga sebelum menjadi TKW? 

 

B. Bentuk Pergeseran Peran dalam Keluarga TKW 

1. Bagaimana keadaan atau konodisi anda selama bekerja di luar negeri? 

2. Siapakah yang merawat anak anda selama anda bekerja ke luar negeri 

menjadi TKW? 

3. Siapakah yang mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak, 

mencuci, dll ketika anda menjadi TKW? Suami, anak, atau yang lain? 
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C. Dampak Pergeseran Peran dalam Keluarga TKW 

1. Bagaimana anda melihat pergeseran peran yang terjadi selama anda 

menjadi TKW? 

2. Bagaimana pendapat anda dengan terjadinya pergeseran peran 

tersebut? 

3. Bagaimana keadaan anak-anak anda selama anda bekerja di luar 

negeri? 

4. Bagaimana keadaan suami anda selama anda bekerja di luar negeri? 

5. Bagaimana hubungan perkawinan keluarga anda selama anda bekerja 

menjadi TKW? 

6. Setelah anda kembali ke Tanah air, bagaimana peran dalam keluarga di 

berlakukan kembali? 
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DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA 

(Subjek: Suami yang istrinya bekerja menjadi TKW ke Luar Negeri) 

 

A. Pembagian Peran-Peran dalam keluarga TKW 

1. Bagaiman perasaan bapak setelah ditinggal lama oleh istri? 

2. Bagaimana kondisi ekonomi (keuangan) keluarga bapak? 

3. Bagaimana kondisi hubungan bapak dengan keluarga atau kerabat 

lain dan masyarakat? 

4. Bagaimana pandangan bapak terhadap pergaulan anak bapak 

dilingkungan teman-temanya? 

5. Siapakah yang paling berperan dalam memutuskan untuk pergi 

bekerja ke luar negeri? 

6. Bagaimana pembagian peran sebelum istri anda menjadi TKW? 

7. Bagaimana anda melihat perbedaan peran tersebut? 

 

B. Bentuk Pergeseran Peran dalam Keluarga TKW 

1. Bagaimana pendapat bapak tentang keputusan istri memilih bekerja 

menjadi TKW? 

2. Berapa tahun istri bapak bekerja ke luar negeri? 

3. Bagaimana reaksi anak-anak setelah ditinggal ibunya pergi bekrja 

ke luar negeri dalam kurun waktu yang relatif lama? 

4. Apakah ada perbedaan sikap dan pola perilaku anakanak bapak 

selama ditinggal ibunya bekerja menjadi TKW? 
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5. Apakah anak-anak dapat menyesuaikan diri dengan situasi rumah 

yang baru (tidak adanya sosok ibu)? 

6. Bagaimana pola pengurusan anak selama istri menjadi TKW? 

7. Bagaimana kondisi pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci, 

memasak, dan merawat anak yang biasanya dilakukan oleh istri 

bapak? 

8. Adakah orang selain bapak yang mengerjakan pekerjaan rumah 

tangga yang biasanya dilakukan oleh istri bapak? 

9. Bagaimana cara anda merawat anak-anak sepeninggal istri? 

(sendiri atau dengan bantuan orang lain)? Alasan? 

 

C. Dampak Pergeseran Peran dalam Keluarga TKW 

1. Menurut anda, sebaiknya istri bekerja dirumah atau menjadi TKW? 

Alasan? 

2. Dengan istri menjadi TKW apakah kondisi keluarga menjadi lebih 

baik? 

3. Bagaimana keadaan anak-anak anda selama istri bekerja di luar 

negeri? 

4. Bagaimana hubungan perkawinan keluarga anda selama anda 

bekerja menjadi TKW? 
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DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA 

(Subjek: anak-anak TKW (remaja atau dewasa) yang ibunya bekerja sebagai 

TKW ke Luar Negeri) 

 

A. Pembagian Peran-Peran dalam keluarga TKW 

1. Siapa saja yang ditinggal dirumah selain anda dan bapak dirumah? 

2. Bagaimana pendapat anda tentang keuangan keluarga? 

3. Bagaimana hubungan antara anda, bapak, dan ibu sebelum dan setelah 

ditinggal ibu bekerja menjadi TKW ke luar negeri? 

4. Siapa yang membantu anda dalam merawat, mendidik, memasak, dan 

mencucikan pakaian setelah ibu menjadi TKW? 

5. Peran apa yang sudah dilakukan dalam keluarga? 

 

B. Bentuk Pergeseran Peran dalam Keluarga TKW 

1. Apakah ada perbedaan yang anda rasakan sebelum dan setelah ibu 

anda menjadi TKW? 

2. Apakah ada peran dalam keluarga yang berubah setelah ibu anda 

menjadi TKW? 

3. Apa saja yang berubah? 

4. Siapa yang menggantikan peran ibu ketika ibu anda menjadi TKW? 
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C. Dampak Pergeseran Peran dalam Keluarga TKW 

1. Perubahan seperti apa yang anda rasakan selama ibu anda bekerja 

menjadi TKW? 

2. Apa pendapat teman tentang ibu anda bekerja menjadi TKW ke luar 

negeri? 

3. Bagaimana keadaan keluarga anda (anda dan bapak) selama ibu anda 

bekerja menjadi TKW? 

4. Dengan ibu menjadi TKW apakah kondisi keluarga menjadi lebih 

baik? 

5. Apa dampak yang anda rasakan ketika terjadi perubahan-perubahan 

penyesuaian peran dalam keluarga? 

6. Bagaimana cara anda mengatasinya? 
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DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA 

(Informan: Tokoh Masyrakat) 

 

1. Apakah saudara memliki kerabat yang pernah atau menjadi TKW ke 

luar negeri? 

2. Bagaimana pendapat saudara tentang istri atau ibu yang bekerja 

menjadi TKW ke luar negeri? 

3. Apakah dengan istri bekerja ke luar negeri kondisi keluarga mereka 

menjadi lebih baik? 

4. Bagaimana anda melihat kehidupan keluarga TKW sebelum dan 

setelah istri yang bekerja menjadi TKW ke luar negeri? 

5. Bagaimana hubungan perkawinan keluarga mereka selama istri 

menjadi TKW di masyarakat Desa Karanggayam, Kecamatan Lumbir, 

Kabupaten Banyumas? 

6. Bagaimana dampak dalam keluarga masyarakat secara umum? 

 

 

 


