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Kata Kunci : Poligami, Pembentukan Perilaku Kemandirian, Remaja 

Poligami adalah pintu darurat yang bersifat kasuistik-kondisional, karena 
ada sebab yang membolehkan bagi suatu keluarga tertentu untuk melakukannya, 
sehingga tidak berlaku kepada setiap keluarga yang tidak mempunyai 
permasalahan  yang mengharuskan untuk berpoligami. Dampak berpoligami dapat 
mempengaruhi lingkungan psikologi sosial dan budaya pada remaja dalam 
kehidupan bermasyarakat. Sehingga, dari pengaruh lingkungan psikologi sosial 
dan budaya tersebut maka terbentuk kemandirian dalam diri remaja. Sedangkan 
faktor-faktor yang mempengaruhi dan membentuk perilaku mandiri remaja adalah 
pola asuh dalam keluarga, pendidikan, interaksi sosial, jenis kelamin, usia, dan 
urutan kelahiran. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 
dampak poligami mempengaruhi sosial dan budaya remaja yang orang tuanya 
berpoligami terhadap kemandirian di desa Jetis Kapuan kecamatan Jati kabupaten 
Kudus? (2) Faktor apa sajakah yang mempengaruhi perilaku kemandirian remaja 
yang orang tuanya berpoligami?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) 
Untuk mengetahui dampak poligami dalam mempengaruhi lingkungan sosial dan 
budaya remaja yang orang tuanya berpoligami terhadap kemandirian di desa Jetis 
Kapuan kecamatan Jati kabupaten Kudus, dan (2) Untuk mengetahui faktor yang 
mempengaruhi perilaku kemandirian remaja yang orang tuanya berpoligami. 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Fokus dalam penelitian ini adalah : (1) Mengkaji bagaimana 
dampak poligami mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya remaja yang orang 
tuanya berpoligami terhadap kemandirian di desa Jetis Kapuan kecamatan Jati 
kabupaten Kudus, dan (2) Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 
kemandirian remaja yang orang tuanya berpoligami. Sumber data yang digunakan 
adalah informan, kenyataan yang diamati, dan foto. Validitas dan realibilitas data 
yang digunakan adalah tektik triangulasi sumber. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis interaktif yang terdiri dari : reduksi data, penyajian data 
dan verifikasia atau penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Poligami mempengaruhi 
lingkungan sosial pada remaja yang meliputi proses sosial, struktur sosial, serta 
perubahan-perubahan sosial, selain itu juga mempengaruhi lingkungan budaya 
pada remaja yang meliputi nilai-nilai yang timbul dari hasil pengalaman 
berinteraksi, (2)  Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan perilaku 
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kemandirian remaja yang orang tuanya berpoligami, di antaranya adalah pola asuh 
dalam keluarga, pendidikan, interaksi sosial, jenis kelamin, usia, dan urutan 
kelahiran. 

Simpulan yang dapat diambil adalah (1) Dampak poligami dapat 
mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya remaja, (2) Ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi perilaku kemandirian remaja.  

Saran yang dapat diambil adalah sebagai berikut: (1) Bagi orang tua yang 
berpoligami diusahakan untuk selalu membimbing dan memberikan arahan 
kepada anaknya terutama dalam proses menuju kemandirian agar menjadi pribadi 
yang mantap, dan (2) Bagi remaja yang orang tuanya berpoligami agar 
meningkatkan perilaku kemandiriannya dengan berusaha meningkatkan sikap 
tanggung jawab atas tindakannya, berusaha untuk bersikap lebih tegar dan tidak 
mudah dipengaruhi orang lain, konsekuen terhadap tindakannya dan mampu 
menunjukkan kontrol diri terhadap perilakunya supaya bisa hidup mandiri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 

tentang perkawinan, mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami atau istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Di dalam pasal 3 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan: 

”Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh 

mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai 

seorang suami”.  

Setiap masyarakat manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-

perubahan. Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai 

sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga 

kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan 

wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. 

Ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur 

kebudayaan baik yang material maupun yang immaterial, yang ditekankan 

adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur  

immaterial ( Ogburn dalam Soerjono 2001: 336 ). 



2 
 

 

Semua laki-laki mempunyai naluri poligami, apalagi jika ditunjang 

dengan kemapanan ekonomi dan kematangan usia saat puber kedua yang 

pada umumnya pada usia 30, 40, ataupun 50 tahunan. Puber kedua adalah 

tahapan dari seorang dewasa berpindah menjadi tua. Pada tahap ini, seseorang 

dihinggapi rasa takut menjadi tua, takut tidak menarik lagi, takut mati, dan 

sebagainya. Pada saat itulah seseorang umumnya berada di puncak karier, 

yang mempunyai penghasilan jauh di atas lumayan, memiliki fasilitas hidup 

seperti rumah, kendaraan, dan sementara anak-anak sudah beranjak besar. 

Secara keseluruhan tantangan hidupnya sudah mulai berkurang. Apalagi jika 

istri sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan biologis suaminya secara 

kualitas maupun kuantitas. Faktor-faktor penyebabnya adalah faktor 

geografis, masa subur perempuan terbatas, menstruasi dan pascakelahiran, 

ekonomi, dan jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. 

Poligami adalah pintu darurat yang bersifat kasuistik-kondisional, 

karena ada sebab yang membolehkan bagi suatu keluarga tertentu untuk 

melakukannya, sehingga tidak berlaku kepada setiap keluarga yang tidak 

mempunyai permasalahan  yang mengharuskan untuk berpoligami ( Nafsin, 

2005:62). 

Tetapi sebagai konsekuensi, para suami harus mempunyai 

kemampuan untuk mencukupi sebagai syarat berpoligami. Tidak cukup bagi 

lelaki hanya sekedar mempunyai uang banyak karena kekayaan hanyalah 

salah satu syarat yang harus dimiliki. Lebih dari itu lelaki harus menyiapkan, 

misalnya mampu berbuat adil, baik pembagian hartanya, sikapnya, 
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pembagian waktu, dana lain-lain. Adil tidak identik dengan sesuatu yang 

harus sama persis, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, 

sehingga dapat dipastikan oleh istri satu dengan lainnya mampu dihadapi 

secara bijak dan tidak ada yang saling merasa kurang atas apa yang 

seharusnya diterimanya.  

Poligami yang dipraktekan sekarang ini tidak berdasarkan syarat-

syarat yang sebenarnya berdasarkan Islam. Kebanyakan poligami sekarang ini 

terjadi karena hanya untuk kepuasan semata. Padahal, poligami adalah solusi 

kejujuran dari Islam terhadap pasangan yang mempunyai kasus khusus, 

misalnya perempuan tidak dapat menjalankan tugas sebagai istri karena sakit 

permanen, tidak dapat memberikan keturunan ( setelah diperiksa ternyata 

tidak bisa mengandung), tentu karena berbagai sebab atau ada sebab lain yang 

memungkinkan untuk melakukan poligami. Perempuan harus menerima ini 

sebagai suatu solusi yang tepat bagi dirinya. 

Kemandirian merupakan tugas utama remaja. Remaja juga sebagai 

tumpuan dan harapan orang tua, oleh sebab itu remaja perlu selalu dituntut 

untuk memiliki tanggung jawab. Remaja sebagai penerus bangsa diharapkan 

dapat mencapai kemandirian ketika memasuki masa dewasa karena akan 

menghadapi tantangan dalam kehidupannya, sehingga dengan memiliki 

kemandirian diharapkan mereka lebih mudah menghadapi permasalahannya. 

Perkembangan kemandirian seseorang biasanya dapat dipengaruhi oleh 

sejumlah faktor, baik dari individu maupun dari luar individu. Adapun faktor 

yang berasal dari dalam adalah usia, kecerdasan emosional, urutan kelahiran, 



4 
 

 

jenis kelamin, intelegensi. Faktor yang berasal dari luar adalah pola asuh 

orang tua, tempat tinggal, lingkungan budaya, dan interaksi sosial. 

Tugas perkembangan pada masa remaja menuntun perubahan besar 

dalam sikap dan pola perilaku anak. Bagi remaja yang mendambakan 

kemandirian, usaha untuk mandiri secara emosional dari orang tua dan orang-

orang dewasa lain merupakan tugas perkembangan yang mudah. Namun, 

kemandirian emosi tidaklah sama dengan kemandirian perilaku. Banyak 

remaja yang ingin mandiri, juga ingin dan membutuhkan rasa aman yang 

diperoleh dari ketergantungan emosi pada orang-orang tua atau pada orang 

dewasa lain (Harlock, 1980: 23). 

Selama masa remaja, tuntutan terhadap kemandirian ini sangat besar 

jika tidak direspon secara cepat bisa saja menimbulkan dampak yang tidak 

menguntungkan bagi perkembangan psikologis remaja di masa mendatang. 

Misalnya banyak aspek kehidupan remaja yang masih diatur oleh orang tua, 

meski banyak diantara remaja yang berusia lebih dari 17 tahun. Seperti 

halnya yang dialami remaja yang ayahnya berpoligami. 

Mengingat kemandirian akan banyak memberikan dampak positif bagi 

perkembangan individu, maka sebaiknya kemandirian diterapkan pada anak 

sedini mungkin sesuai kemampuannya. Segala sesuatu yang dapat diusahakan 

sedini akan dapat dihayati dan akan semakin berkembang menuju 

kesempurnaan. Latihan kemandirian yang diberikan kepada anak harus sesuai 

dengan usia anak. Misalkan untuk anak remaja memberikan kebebasan pada 

remaja untuk memutuskan jam berapa harus pulang ke rumah jika remaja 
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tersebut keluar malam bersama temannya. Dengan memberikan latihan-

latihan tersebut diharapkan dengan bertambahnya usia akan bertambah pula 

kemampuan anak untuk berfikir secara obyektif, tidak mudah terpengaruhi, 

berani mengambil keputusan sendiri, tumbuh rasa percaya diri, tidak 

tergantung pada orang tua, dengan demikian kemandirian akan berkembang 

dengan baik. 

Pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak merupakan 

kenyataan yang tidak dapat diabaikan. Lingkungan keluarga merupakan 

penyebab utama terjadinya respon dan stimulus dalam pembentukan 

kepribadian anak.  Hubungan antara stimulus dan respon dapat dinikmati 

hubungan sosial dalam keluarga berhubungan dengan rasa ingin tahu, aman 

dan rasa diakui. Demikian juga anak membutuhkan perhatian dan kasih 

sayang dari orang tua secara maksimal, sehingga anak dapat tumbuh dan 

berkembang menjadi manusia yang sempurna. Oleh karena itu, mereka 

membutuhkan pertolongan dari orang dewasa yaitu melalui pendidikan dan 

pelatihan dalam hal ini adalah keluarga, terutama orang tua. 

Alasan peneliti memilih judul ”Dampak Poligami Terhadap Perilaku 

Kemandirian Remaja ( Studi Kasus Di Desa Jetis Kapuan Kecamatan Jati 

Kabupaten Kudus )” adalah karena di desa/  tempat penelitian terdapat 

banyak masyarakat yang melakukan poligami dibandingkan dengan desa-desa 

sekitarnya. Selain itu juga masyarakat yang berpoligami di desa ini juga 

mempunyai anak remaja. Sehingga, peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian ini. 
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B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Identifikasi masalah merupakan hal yang penting sebelum suatu 

masalah dirumuskan, rumusan masalah yang baik harus memungkinkan 

untuk menentukan metode penemuan data dan pemecahannya secara tepat. 

Oleh karena itu penentuan identitas atau identifikasi masalah 

memungkinkan perumusan masalah yang operasional menjadi mudah. 

Untuk memberi arah yang jelas dan memperoleh kesatuan pengertian 

dalam penulisan. Maka perlu dijelaskan penentuan identitas atau 

identifikasi masalah yaitu dengan menguraikan identitasnya. Pembatasan 

masalah ini dimaksudkan agar  pelaksana penelitian menjadi terfokus pada 

sasaran yang diteliti. Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah ingin 

mengungkap dampak poligami dalam membentuk perilaku kemandirian 

remaja. 

 

C. Perumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang, maka perumusan masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana dampak poligami mempengaruhi lingkungan sosial dan 

budaya remaja yang orang tuanya berpoligami terhadap kemandirian di 

desa Jetis Kapuan kecamatan Jati kabupaten Kudus? 

2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi perilaku kemandirian remaja yang 

orang tuanya berpoligami? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas, 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dampak poligami mempengaruhi lingkungan sosial dan 

budaya remaja yang orang tuanya berpoligami terhadap kemandirian di 

desa Jetis Kapuan kecamatan Jati kabupaten Kudus. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku kemandirian 

remaja yang orang tuanya berpoligami. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat. 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat Jetis Kapuan 

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tentang keluarga yang 

menerapkan poligami. Bahwa dalam berpoligami dapat mempengaruhi 

psikologi sosial dan budaya remaja terhadap kemandirian. 

b. Bagi Peneliti 

 Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang kemasyarakatan 

dan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian 

lanjutan. 

c. Bagi Lembaga Pendidikan  (UNNES dan Jurusan Sosiologi Dan 

Antropologi) 
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Bagi lembaga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi 

pendidikan dan khasanah ilmu pengetahuan khususnya Sosiologi dan 

Antropologi. 

2. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis  hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang perilaku kemandirian remaja 

dalam penelitian selanjutnya yang sejenis. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi terdiri dari tiga bagian pokok yaitu bagian 

pendahuluan, isi, dan penutup.  

1. Bagian pendahuluan skripsi  

Berisi judul, sari, pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi skripsi 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan memuat uraian tentang (1) latar belakang, (2) 

identifikasi dan pembatasan masalah, (3) perumuan masalah, (4) 

tujuan penelitian, (5) kegunaan penelitian, dan (6) sistematika. 

BAB II: KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka ini berisi penjelasan tentang dampak poligami 

terhadap pembentukan perilaku kemandirian remaja. Menjelaskan 

secara teoritis tentang teori yang digunakan sebagai acuan 
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penelitian. Selain landasan teori juga digunakan sebagai dasar 

menyusun kerangka teoretik. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang: (1) jenis penelitian, (2) fokus  

penelitian, (3) lokasi penelitian, (4) sumber data penelitian, (5) 

metode pengumpulan data, (6) objektivitas dan keabsahan data, 

dan (7)  metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian dan penjelasan tentang (1) Poligami 

mempengaruhi lingkungan psikologi sosial pada remaja yang 

meliputi proses sosial, struktur sosial, dan perubahan-perubahan 

sosial dan mempengaruhi psikologi budaya pada remaja yang 

meliputi nilai-nilai yang timbul dari hasil pengalaman ber 

interaksi. (2) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pembentukan perilaku kemandirian remaja yang orang tuanya 

berpoligami, di antaranya adalah pola asuh dalam keluarga, 

pendidikan, interaksi sosial, jenis kelamin, usia, dan urutan 

kelahiran. 

BAB V: PENUTUP 

Bagian ini merupakan bab terkhir dari isi pokok skripsi, terdiri 

dari simpulan dan saran. 
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3. Bagian penutup skripsi 

Berisi daftar pustaka untuk memberikan informasi tentang semua 

buku sumber dan literatur lainnya yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini dan lampiran-lampiran dari hasil penelitian, ijin penelitian, dan 

instrumen  penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Perkawinan 

a. Pengertian perkawinan 

Masalah perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 1974. 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha 

Esa. Jadi perkawinan adalah ikatan dalam arti nyata antara pria dan 

wanita sebagai suami istri untuk tujuan membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. 

 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 26, 

perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan untuk waktu yang lama. 

Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

perkawinan adalah ikatan nyata antara seorang perempuan dan seorang 

laki-laki melalui ijab qobul atau serah terima, yang kemudian berjanji 

untuk hidup bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang 

damai dan teratur. Dengan demikian maka telah resmi menjadi 

pasangan suami istri menurut adat masing-masing. 
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b. Tujuan Perkawinan 

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Dari kalimat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1) Perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yaitu 

mendapatkan keturunan karena suatu keluarga tentunya terdiri dari 

suami-istri dan anak-anaknya. 

2) Perkawinan itu untuk selama-lamanya, hal ini dapat ditarik dari kata 

”kekal”. 

3) Perkawinan itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. 

4) Perkawinan harus mendapat keridhoan dari Tuhan Yang Maha Esa. 

Tujuan  perkawinan  yang diinginkan dalam Undang-Undang 

No.1 tahun 1974 adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak 

hanya melihat dari segi lahiriyah saja tetapi sekaligus terdapat adanya 

suatu peraturan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk 

membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia 

bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha 

Esa. 

c. Larangan Perkawinan 

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai larangan 

perkawinan diatur dalam pasal 8 dan 9. 

1) Larangan perkawinan menurut pasal 8 yaitu: 
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  Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 

a) berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke 

atas;  

b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 

antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua 

dan antara seorang dengan saudara neneknya;  

c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan 

ibu/bapak tiri;  

d) berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman 

susuan;  

e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih 

dari seorang;  

f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain 

yang berlaku dilarang kawin. 

2) Larangan perkawinan menurut pasal 9 UUP yaitu: 

Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang 

lain tidak dapat kawin lagi kecuali suami yang telah mendapat ijin 

pengadilan untuk beristri lebih dari seorang berdasarkan alasan-

alasan yang dibenarkan yaitu istri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit 

yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan 

keturunan.  
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2. Poligami 

a. Definisi Poligami 

Poligami adalah pintu darurat yang bersifat kasuistik-

kondisional, karena ada sebab yang membolehkan bagi suatu keluarga 

tertentu untuk melakukannya, sehingga tidak berlaku pada setiap 

keluarga yang tidak mempunyai permasalahan yang mengharuskan 

untuk berpoligami (Nafsin, 2005:62).  

Poligami adalah solusi kejujuran dari Islam terhadap pasangan 

yang mempunyai kasus khusus, misalnya perempuan tidak dapat 

menjalankan tugas sebagai istri karena sakit permanen, tidak dapat 

memberikan keturunan (setelah diperiksa ternyata tidak bisa 

mengandung), tentu karena berbagai sebab atau ada sebab lain yang 

memungkinkan untuk melakukan poligami (Nafsin, 2005:69). 

Salah satu sifat manusia adalah keinginan untuk mencari yang 

baru setelah mendapatkan keinginannya. Praktik poligami sudah 

berlaku pada bangsa-bangsa sebelum Islam. Islam tidak menganjurkan 

untuk mewajib kan poligami, melainkan sekedar berbicara tentang 

boleh atau tidaknya poligami. Dan poligami hanya sebuah pintu darurat 

kecil yang hanya boleh dilalui jika diperlukan. Kedatangan Islam justru 

membatasi poligami secara drastis dan syarat yang ketat, adil dan 

mempengaruhi istri-istri itu dengan ma’ruf dan baik tanpa menyakiti 

istri-istri yang dipoligami. 
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b. Dampak poligami terhadap remaja 

1) Mempengaruhi psikologi sosial pada remaja 

Menurut Gerungan (2000: 53), salah satu faktor utama yang 

mempengaruhi perkembangan sosial anak-anak adalah faktor keutuhan 

keluarga. Selain keutuhan keluarga dalam struktur keluarga, 

dimaksudkan pula dalam keutuhan dalam interaksi keluarga, jadi bahwa 

di dalam keluarga berlangsung interaksi sosial yang wajar (harmonis). 

Apabila orang tuanya bercekcok dan menyatakan sikap saling 

bermusuhan dengan disertai tindakan-tindakan yang agresif, keluarga 

itu dikatakan tidak utuh. 

Yang disebut lingkungan sosial adalah segala faktor ekstern 

yang mempengaruhi perkembangan pribadi manusia, yang berasal dari 

luar pribadi. Secara konseptual, lingkungan sosial mencakup unsur-

unsur sebagai berikut: (a) proses sosial, (b) struktur sosial, dan (c) 

perubahan-perubahan sosial. Proses sosial sebenarnya merupakan inti 

dinamika lingkungan sosial. Inti proses sosial adalah interaksi sosial, 

yang merupakan proses hubungan timbal balik antar pribadi, antar 

kelompok dan antar pribadi dengan kelompok. Proses sosial itu sendiri 

mencakup hubungan antara berbagai bidang kehidupan manusia, seperti 

misalnya bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan 

keamanan, dan hukum. Struktur sosial menjadi landasan lingkungan 

sosial karena mencakup aspek-aspek sosial yang pokok. Aspek-aspek 

yang merupakan hasil abstraksi proses sosial adalah sebagai berikut: (a) 
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kelompok sosial, (b) kebudayaan, (c) lembaga-lembaga sosial, (d) 

stratifikasi sosial, dan (e) kekuasaan dan wewenang ( Soekanto, 2004: 

80). 

2) Mempengaruhi psikologi budaya pada remaja 

 Secara sosiologis, lingkungan budaya merupakan hasil 

lingkungan sosial. Hal ini disebabkan karena kebudayaan merupakan 

hasil karya, hasil cipta, dan hasil rasa yang didasarkan pada karsa. 

Dengan demikian, maka lingkungan budaya terdiri dari aspek materiil 

dan spiritual. Aspek spiritual lingkungan budaya pada dasarnya 

berintikan pada nilai-nilai. Suatu nilai merupakan pandangan yang baik 

atau buruk mengenai sesuatu. Biasanya nilai-nilai timbul dari hasil 

pengalaman berinteraksi. Dari proses interaksi dengan pihak-pihak lain, 

manusia akan mendapatkan pandangan-pandangan tertentu mengenai 

interaksi tersebut. Apabila pandangan mengenai sesuatu hal baik, maka 

hal itulah yang dianut dan sebaliknya (Soekanto, 2004: 83).  

Lingkungan sosial ekonomi yang memadahi dengan pola 

pendidikan dan pembiasaan yang baik akan mendukung perkembangan 

anak-anak menjadi mandiri, demikian pula sebaliknya. Keadaan sosial 

ekonomi yang belum menguntungkan bahkan pas-pasan jika ditunjang 

dengan penanaman taraf kesadaran dan nilai-nilai luhur dalam 

kehidupan, akan menyebabkan anak-anak mempunyai nilai 

kemandirian yang baik. Sebaliknya jika keadaan sosial ekonomi yang 

masih kurang menggembirakan, sedang kedua orang tua tidak 
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menghiraukan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya, taraf 

keteladanan pun jauh dari taraf keluhuran, maka bukan tidak mungkin 

anak-anak akan berkembang salah dan sangat merugikan masa 

depannya, jika tidak tertolong dengan pendidikan dari orang tua 

selanjutnya ( Basri, 1995: 55). 

 

3. Kemandirian  

a. Pengertian Kemandirian 

Kemandirian menurut Barnadib (Mu’tadin: 2002) meliputi 

”perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan/ masalah, 

mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa 

bantuan orang lain”. Menurut Kartini (Mu’tadin: 2002) bahwa 

kemandirian adalah hasrat untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri. 

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa kemandirian mengandung 

pengertian: 

1) Suatu keadaan dimana seseorang yang memiliki hasrat bersaing 

untuk maju demi kebaikan dirinya, 

2) Mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah 

yang dihadapi, 

3) Memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya, 

4) Bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. 

Kemandirian merupakan suatu sikap individu yang diperoleh 

secara komulatif selama perkembangan, dimana individu akan terus 
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belajar untuk bersikap mandiri dalam berbagai situasi di lingkungan, 

sehingga individu pada akhirnya akan mampu berfikir dan bertindak 

sendiri. Dengan kemandiriannya seseorang dapat memilih jalan 

hidupnya untuk dapat berkembang dengan lebih mantap (Mu’tadin, 

2002). 

Menurut Suyata (Febriana, 2001:57), anak dikatakan mandiri 

apabila memiliki ciri-ciri menentukan diri atau identitas diri, memiliki 

inisiatif, membuat pertimbangan-pertimbangan dalam bertindak, 

bertanggung jawab atas tindakannya, dan dapat mencukupi kebutuhan-

kebutuhannya sendiri. 

Kemandirian menurut Elkind (Nuryoto, 1993:51) mencakup 

pengertian kebebasan untuk bertindak tidak tergantung kepada orang 

lain, tidak terpengaruh lingkungan dan bebas mengatur kebutuhan 

sendiri. Pendapat lain tentang kemandirian dikemukakan oleh Wadson 

(Nuryoto, 1993:51) bahwa tingkah laku mandiri meliputi pengambilan 

inisiatif, mengatasi hambatan, melakukan sesuatu dengan tepat, gigih 

dalam usaha dan melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. 

Menurut Bhatia (Nuryoto, 1993:51) yang menyatakan bahwa 

kemandirian adalah perilaku yang aktivitasnya diarahkan kepada diri 

sendiri, tidak mengharapkan pengarahan dari orang lain dan bahkan 

mencoba memecahkan masalahnya sendiri tanpa minta bantuan orang 

lain. Jadi dapat dikatakan, kemandirian akan tercapai kalau terlihat 

adanya sikap lepas dari orang tua, bebas menentukan sikap sendiri dan 
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tidak kekanak-kanakan. Ekspresi lain dari kemandirian dapat berupa 

sikap yang tegas dan tidak mudah dipengaruhi orang lain dan 

konsekuen terhadap kata-kata dan tindakannya. 

Mappiare (1982: 107) menyebutkan kemandirian dengan 

istilah kebebasan dan menyatakan sebagai salah satu tugas 

perkembangan yang penting bagi remaja awal. Mereka diharapkan 

melepaskan diri dari ketergantungan pada orang tua/ orang dewasa 

lainnya dalam banyak hal secara berangsur-angsur. 

Individu yang mempunyai kemandirian kuat, akan mampu 

bertanggung jawab, berani menghadapi masalah dan resiko dan tidak 

mudah terpengharuh, serta konsekuen terhadap kata-kata dan tindakan 

atau tergantung kepada orang lain. Kemandirian merupakan suatu sikap 

individu yang diperoleh secara komulatif selama perkembangan, 

dimana individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam 

menghadapi berbagai situasi di lingkungan, sehingga individu pada 

akhirnya akan mampu berfikir dan bertindak sendiri. Dengan 

kemandirian seseorang dapat memilih jalan hidupnya untuk dapat 

berkembang dengan lebih mantap. 

Untuk dapat mandiri seseorang membutuhkan kesempatan, 

dukungan dan dorongan  dari keluarga serta lingkungan sekitarnya, agar 

dapat mencapai otonomi atas dirinya sendiri. Pada saat ini peran orang 

tua dan respon dari lingkungan sangat diperlukan bagi anak sebagai 

”penguat” untuk setiap perilaku yang telah dilakukannya. Hal ini 



20 
 

 

sejalan dengan apa yang dikatakan Reber (Mu’tadin, 2002) bahwa 

kemandirian adalah suatu sikap otonomi dimana seseorang secara relatif 

bebas dari pengaruh penilaian, pendapat, dan keyakinan orang lain. 

Dengan otonomi tersebut seorang remaja diharapkan akan lebih 

bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Mengingat kemandirian akan 

banyak  memberikan dampak yang positif bagi perkembangan individu, 

maka sebaiknya kemandirian diajarkan pada anak sedini mungkin 

sesuai dengan kemampuannya. Segala sesuatu yang dapat diusahakan 

sedini akan dapat dihayati dan akan semakin berkembang menuju 

kesempurnaan. 

Menurut Basri ( 1995: 53), kemandirian dalam arti psikologis 

dan mentalis mengandung pengertian keadaan seseorang dalam 

kehidupannya yang mampu memutuskan atau mengerjakan sesuatu 

tanpa bantuan orang lain. Kemampuan demikian hanya mungkin 

dimiliki jika seseorang berkemampuan dengan seksama tentang sesuatu 

yang dikerjakannya atau diputuskannya, baik dalam segi-segi manfaat 

atau keuntungan maupun segi-segi negatif dan kerugian yang akan 

dialaminya.  

Menurut Alwilsol, pemanjaan yang berlebihan dan pengabaian 

orang tua terhadap anak mengakibatkan terhambatnya kemandirian 

anak. Oleh karena itu, pemahaman orang tua terhadap kebutuhan 

psikologis individu untuk mandiri sangat diperlukan dalam upaya 
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mendapatkan titik tengah penyelesaian konflik-konflik yang dihadapi 

(Nur Aeni, 2006: 21). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemandirian 

adalah suatu sikap dewasa yang mampu mengembangkan diri, 

bertanggung jawab, tampil sebagai totalitas pribadi yang mantap, 

menyadari apa yang dilakukan dan alasan melakukannya dan mampu 

menunjukkan kontrol diri terhadap perilakunya. 

b. Ciri-Ciri Kemandirian 

Kemandirian mempunyai ciri-ciri yang beragam, banyak dari para 

ahli yang berpendapat mengenai ciri-ciri kemandirian. Menurut Nawawi ( 

Amnur: 2009 ) menyebut beberapa ciri kemandirian itu meliputi: 

1) Mengetahui secara tepat cita-cita yang hendak dicapai 

2) Percaya diri dan dapat dipercaya serta percaya pada orang lain 

3) Mengetahui bahwa sukses adalah kesempatan bukan hadiah 

4) Membekali dengan pengetahuan dan ketrampilan yang berguna 

5) Mensyukuri nikmat Allah 

 Ciri-ciri kemandirian menurut Thoha (Amnur: 2009) adalah 

sebagai berikut: 

1) Menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi 

2) Secara reklatif jarang mencari pertolongan pada orang lain 

3) Menunjukkan rasa percaya diri 

4) Mempunyai rasa ingin menonjol 
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 Sejalan dengan dua pendapat dari ahli di atas, Antonius (dalam Nur 

Aeni, 2006 ) mengemukakan bahwa ciri-ciri mandiri adalah sebagai 

berikut: 

1) Percaya diri 

2) Mampu bekerja sendiri 

3) Menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya 

4) Menghargai waktu 

5) Tanggung jawab 

 

c. Proses Terbentuknya Kemandirian 

 Lingkungan kehidupan yang dihadapi individu sangat 

mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang, baik segi-segi 

positif maupun negatif. Lingkungan keluarga dan masyarakat yang baik 

terutama dalam bidang nilai dan kebiasaan-kebiasaan hidup akan 

membentuk kepribadian seseorang, dalam hal ini adalah kemandirian. 

Lingkungan sosial yang mempunyai kebiasaan yang baik dalam 

melaksanakan tugas-tugas dalam kehidupan, demikian pula keadaan dalam 

kehidupan keluarga akan mempengaruhi perkembangan keadaan 

kemandirian anak. Sikap orang tua yang tidak memanjakan anak akan 

menyebabkan anak berkembang secara wajar dan menggembirakan. 

Sebaliknya, remaja yang dimanjakan akan mengalami kesukaran dalam hal 

kemandiriannya. 
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 Menurut Antonius (dalam Nur Aeni, 2006), lingkungan sosial 

ekonomi yang memadai dengan pola pendidikan dan pembiasaan yang 

baik akan mendukung perkembangan anak-anak menjadi mandiri, 

demikian pula sebaliknya. Keadaan sosial ekonomi yang belum 

menguntungkan bahkan pas-pasan jika ditunjang dengan penanaman taraf 

kesadaran yang baik terutama dalam hal upaya mencari nafkah dan nilai-

nilai luhur dalam kehidupan, akan menyebabkan anak-anak mempunyai 

nilai kemandirian yang baik. Sebaliknya, jika keadaan sosial ekonomi 

masih kurang menggembirakan, sedang kedua orang tua tidak 

menghiraukan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya, dan taraf 

keteladanan pun jauh dari taraf keluhuran, maka bukan tidak mungkin 

anak-anak berkembang salah dan sangat merugikan masa depan jika tidak 

tertolong dengan pendidikan selanjutnya. 

Lingkungan keluarga yang normatif akan memungkinkan anak 

berkemampuan untuk melakukan pilihan terhadap sesuatu secara baik. 

Sebaliknya keluarga yang anormatif akan menyebabkan anak-anak yang 

berkembang di dalamnya mengalamim kegersangan nilai-nilai yang baik. 

Kedua orang tua yang baik tentu akan menuntun anak-anaknya agar selalu 

memperhatikan teman sepergaulannya. Dianjurkan untuk selalu mencari 

teman yang baik akhlaknya. Bukan hanya sekadar mempunyai kawan 

dalam kehidupan tanpa memperhatikan taraf kebaikan perangai dan 

tingkah lakunya  (Basri, 1995: 55). 
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Individu yang memiliki konsep diri positif akan menilai dirinya 

mampu, cenderung memiliki kemandirian dan sebaliknya individu yang 

memiliki konsep diri negatif akan menilai dirinya sendiri kurang atau 

cenderung menggantungkan dirinya pada orang lain. 

d. Faktor-Faktor Kemandirian 

Kemandirian seorang remaja tentunya tidak bisa terjadi begitu saja 

tanpa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi remaja tersebut. Faktor-

faktor tersebut lebih lanjut akan membentuk kemandirian remaja menjadi 

baik atau tergantung dari seberapa kuat faktor tersebut berpengaruh. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi  dan membentuk perilaku 

kemandirian remaja adalah: 

1) Menurut Santrock (2003: 145-220) faktor-faktor yang mempengaruhi 

dan membentuk perilaku kemandirian ada tiga, yaitu: 

a) Pola Asuh Orang Tua Dalam Keluarga 

Lingkungan keluarga berperan penting penanaman nilai-

nilai pada diri seorang remaja, termasuk nilai kemandirian. 

Penanaman nilai kemandirian tersebut tidak terlepas dari peran 

orang tua dan pengasuhan yang diberikan orang tua. Pengasuhan 

yang diberikan orang tua juga turut membentuk kemandirian 

seseorang. 

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi 

perkembangan anak, terutama pola didiknya sangat berpengaruh 

pada proses pendewasaan dibandingkan dengan perilaku yang 
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terlalu melindungi anak. Remaja yang orang tuanya otoriter 

seringkali merasa cemas akan perbandingan sosial, tidak mampu 

memulai suatu kegiatan dan memiliki kemampuan komunikasi 

yang rendah. Remaja yang orang tuanya autoritatif akan sadar dan 

bertanggung jawab secara total dan berkaitan dengan peningkatan 

remaja. 

b) Pendidikan  

Pendidikan mempunyai sumbangan yang berarti dalam 

perkembangan terbentuknya kemandirian pada diri seseorang. 

Pendidikan adalah usaha manusia dengan penuh tanggung jawab 

membimbing anak belum mandiri secara pribadi. Semakin 

bertambahnya pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, 

kemungkinan untuk mencoba sesuatu baru semakin besar, sehingga 

seseorang akan lebih kreatif dan memiliki kemampuan. Besarnya 

minat remaja terhadap pendidikan sangat mempenaruhi oleh minat 

mereka pada pekerjaan. Biasanya remaja lebih menaruh minat pada 

pelajaran yang nantinya akan berguna dalam bidang pekerjaan yang 

dipilihnya. 

2) Menurut Hurlock (dalam Nur Aeni, 2006) bahwa faktor yang 

mempengaruhi kemandirian remaja ada dua, yaitu: 

a) Interaksi Sosial 

Kemampuan seorang remaja dalam berinteraksi dengan 

lingkungan sosial, serta mampu melakukan penyesuaian diri 
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dengan baik akan mendukung perilaku yang bertanggung jawab 

mempunyai perasaan aman dan mampu menyelesaikan segala 

permasalahan yang dihadapi dengan tidak mudah menyerah akan 

mendukung perilaku mandiri. 

b) Jenis Kelamin 

Keinginan untuk berdiri sendiri dan mewujudkan dirinya 

sendiri merupakan kecenderungan yang ada pada setiap remaja. 

Adanya perbedaan sifat yang dimiliki laki-laki dan perempuan 

boleh jadi disebabkan oleh perbedaan perlakuan yang diberikan 

kepada anak laki-laki lebih banyak diberi kesempatan berdiri 

sendiri dan menanggung resiko serta banyak dituntut menunjukkan 

inisiatif dan membandingkan anak wanita. 

3) Sedangkan menurut Covey faktor yang mempengaruhi kemandirian 

remaja adalah usia, bahwa Individu dimasa anak-anak lebih 

tergantung pada orang tuanya, sedangkan individu dimasa remaja 

akan berusaha melepaskan diri dari orang tua. Dalam hal ini berarti 

individu cenderung tidak akan meminta bantuan kepada orang lain 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi.  

  Pengaruh dari orang tua akan berkurang secara perlahan- 

lahan pada saat remaja. Covey menegaskan bahwa kemandirian sejati 

adalah sebuah karakter yang akan memberi kekuatan untuk bertindak, 

dan bukan menjadi sasaran untuk tindakanya sendiri. Hal ini 

membebaskan diri dari ketergantungan pada keadaan/ pada orang lain, 
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sehingga kemandirian merupakan cita-cita pembebasan yang layak. 

Jadi bila anak sudah tidak tergantung dengan orang tua/orang lain 

berarti dia sudah bisa mandiri (Nur Aeni, 2006:22). 

4) Menurut Awilsol (dalam Nur Aeni, 2006) faktor yang mempengaruhi 

kemandirian remaja adalah urutan kelahiran, bahwa adanya urutan 

kelahiran dalam suatu keluarga tentunya mempunyai ciri tersendiri 

bagi setiap anak yang mungkin disebabkan oleh perlakuan dan 

perhatian yang berbeda bagi setiap anak. Urutan kelahiran anak adalah 

anak tunggal, anak sulung, anak kedua, anak tengah, dan anak bungsu. 

Awilsol mengatakan bahwa anak bungsu adalah anak yang sering 

dimanja karena pemanjaan tersebut maka akan beresiko tinggi 

menjadi anak bermasalah (kenakalan remaja). Anak sulung adalah 

anak yang pertama lahir, mendapatkan perhatian besar, sedikit 

dimanjakan dan pusat perhatian. Sebelum kelahiran anak kedua dia 

hidup dengan penuh fasilitas karena orang tua selalu bersikap terlalu 

menyayangi dan melindungi. 

Anak bungsu memperoleh curahan perhatian dari orang tua 

dan orang-orang di sekitarnya jauh lebih lama dari pada anak sulung. 

Namun anak sulung cenderung lebih matang secara emosi, 

cenderung lebih bertanggung jawab bila dibandingkan dengan anak 

bungsu. Dalam hal kemandirian, nampak anak sulung cenderung 

lebih mandiri dari anak bungsu walaupun anak sulung mempunyai 

kecenderungan mudah dipengaruhi oleh kelompok atau orang tua. 
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Anak sulung dan anak bungsu sama-sama mendapat curahan 

perhatian kasih sayang yang berlebih bila dibandingkan dengan 

anak-anak di antara keduanya yaitu anak tengah. 

Bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang diperbuat 

merupakan kunci untuk menuju kemandirian. Dengan berani 

tanggung jawab, remaja akan belajar untuk tidak mengulangi hal-hal 

yang memberikan dampak-dampak negatif bagi dirinya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi dan membentuk perilaku mandiri remaja adalah 

pola asuh dalam keluarga, pendidikan, interaksi sosial, jenis kelamin, 

usia, dan urutan kelahiran. 

 

4. Remaja  

a) Pengertian Remaja 

Menurut Tunner dan Helms bahwa remaja sebagai suatu masa 

dimana terjadi perubahan besar yang memberikan suatu tantangan pada 

individu remaja untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

dan mampu mengatasi perubahan fisik dan seksual yang sedang 

dialaminya (Nur Aeni, 2006:27).  

Istilah Adolesence atau remaja berasal dari kata Latin 

”adolescer” (kata bendanya, adolescentia yang berarti remaja) yang 

berarti ”tumbuh” atau ”tumbuh menjadi dewasa”. Istilah Adolesence, 

seperti yang digunakan saat ini mempunyai arti yang lebih luas, 
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mencakup kematangan mental emosional, sosial dan fisik. Menurut  

Piaget (Hurlock, 1980: 206) dengan mengatakan secara psikologis, 

masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan 

masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa di bawah 

tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan 

yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah bak.... Integrasi dalam 

masyarakat (dewasa) mempunyai banyak aspek afektif, kurang lebih 

berhubungan dengan masa puber..... Termasuk juga perubahan 

intelektual yang mencolok.... Transformasi intelektual yang khas dari 

cara berfikir remaja ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi 

dalam hubungan sosial orang dewasa, yang kenyataannya merupakan 

ciri khas yang umum dari periode perkembangan ini. 

Remaja ( Adolesence ) diartikan sebagai masa perkembangan 

transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa yang mencakup 

perubahan psikologis, kognitif dan sosial emosional (Santrock, 2003 : 

26 ). 

b) Ciri-Ciri Remaja 

Rentang kehidupan individu pasti akan menjalani fase-fase 

perkembangan secara berurutan, meski dengan kecepatan yang berbeda-

beda, masing-masing fase tersebut ditandai dengan ciri-ciri perilaku 

atau perkembangan tertentu, termasuk masa remaja juga mempunyai 

ciri tertentu.  
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Terdapat ciri-ciri masa remaja menurut Soeparwoto (2005:62-

63) antara lain: 

1) Periode yang penting 

Merupakan periode penting karena berakibat langsung 

terhadap sikap dan perilaku dan berakibat panjang juga. 

2) Periode peralihan  

Pada periode ini status individu tidak jelas dan terdapat 

keraguan akan peran yang harus dilakukan. Masa ini remaja bukan 

lagi seorang anak dan bukan orang dewasa. 

3) Periode perubahan 

Perubahan sikap dan perilaku sejajar dengan perubahan fisik, 

jika perubahan fisik terjadi secara pesat perubahan perilaku dan 

sikap juga berlangsung secara pesat. 

 

4) Usia bermasalah  

Masalah remaja sering sulit diatasi, hal ini sering disebabkan 

selama masa anak-anak sebagian besar masalahnya diselesaikan oleh 

orang tua, sehingga tidak  berpengalaman mengatasinya. 

5) Mencari identitas 

Pada awal masa remaja penyesuaian diri dengan kelompok 

masih penting kemudian lambat laun mulai mendambakan identitas 

diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-teman 

sebayanya. 
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6) Usia yang menimbulkan ketakutan 

Adanya anggapan remaja adalah anak-anak yang tidak rapi, 

tidak dapat dipercaya dan cenderung berperilaku merusak, membuat 

orang dewasa yang harus membimbing dan mengawasi remaja 

menjadi takut bertanggung jawab dan bersikap tidak simpatik 

terhadap perilaku remaja yang normal. 

7) Masa yang tidak realistis 

Remaja melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagai mana 

yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya. 

8) Ambang masa dewasa 

Remaja mulai bertindak seperti orang dewasa, misalnya 

merokok. 

Seperti halnya masa-masa perkembangan yang lain, masa 

remaja juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang harus dimiliki sebagai 

bekal menuju perkembangan berikutnya, dengan adanya ciri-ciri 

tersebut dapat dijadikan sinyal oleh lingkungan supaya remaja 

diperlakukan sebagaimana mestinya, bukan lagi diperlakukan seperti 

anak-anak. 

c) Tugas Perkembangan Pada Masa Remaja  

Tugas perkembangan masa remaja menurut Havighrust dalam 

Hurlock ( 1980 : 10 ) adalah: 

1) Mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman-

teman sebaya baik pria maupun wanita, akibat adanya kematangan 
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seksual yang dicapai, para remaja menngadakan hubungan sosial 

terutama ditekankan pada hubungan relasi antara dua jenis kelamin. 

Seorang remaja haruslah mendapat penerimaan dari kelompok teman 

sebaya agar memperoleh rasa dibutuhkan dan dihargai. 

2) Mencapai peran sosial pria atau wanita, yaitu mempelajari peran 

sosialnya masing-masing sebagai pria atau wanita, dapat 

menjalankan peran sesuai dengan jenis kelamin dan sesuai dengan 

norma yang berlaku. 

3) Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya scara 

efektif, menjadi bangga atau sekurang-kurangnya toleran dengan 

tubuh sendiri serta menjaga, melindungi dan menggunakannya 

secara efektif. 

4) Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung 

jawab, berpartisipasi sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

5) Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa 

lainnya, seorang remaja mulai dituntut memiliki kebebasan 

emosional, karena jika remaja mengalami keterlambatan akan 

menemui berbagai kesukaran pada masa dewasa, misalnya tidak 

dapat menentukan rencana sendiri dan tidak dapat bertanggung 

jawab. 

6) Mempersiapkan karier ekonomi, yaitu mulai memilih pekerjaan serta 

mempersiapkan diri masuk dunia kerja. 
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7) Mempersiapkan perkawinan dan keluarga, yaitu mulai berusaha 

memperoleh pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga, ada juga 

yang sudah tertarik untuk berkeluarga. 

8) Memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk 

berperilaku mengembangkan ideologi, yaitu dapat mengembangkan 

nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai pandangan hidup 

bermasyarakat. 

  

B. Landasan Teori 

Menurut Skinner (dalam Ritzer, 2002), kebudayaan  masyarakat 

tersusun dari tingkah laku. Dengan kata lain kebudayaan adalah 

tingkahlaku yang terpola. Untuk memahami tingkahlaku yang terpola ini 

tidak diperlukan konsep-konsep seperti ide-ide dan nilai-nilai. 

Skinner berusaha menghilangkan konsep voluntarisme Parsons dari 

dalam ilmu sosial, khususnya sosiologi. Menurut voluntarisme Parsons itu 

mengandung ide ”autonomous man”. Maksudnya manusia serba memiliki 

kebebasan dalam bertindak seakan-akan tanpa kendali. Parsons 

berpendirian bahwa manusia adalah makhluk yang aktif , kreatif dan 

evaluatif dalam memilih di antara berbagai alternatif  tindakan dalam 

usaha mencapai tujuan-tujuannya. Hal ini bahwa manusia memiliki 

seperangkat ”bagian dalam” yang menjadi sumber dari tindakannya. 

Orang hanya akan mampu berkarya, memulai sesuatu dan menciptakan 

karena bagian dalamnya itu. Padahal menurut Skinner pandangan yang 



34 
 

 

menganggap manusia mempunyai bagian dalam yang serba bebas 

demikian itu adalah pandangan yang bersifat mistik dan berstatus 

metafisik yang harus disingkirkan dari dalam ilmu sosial.  Pandangan 

yang menilai manusia mempunyai bagian dalam yang menentukan 

tindakannya itu hanya diperlukan untuk menerangkan sesuatu yang 

memang belum mampu diterangkan melalui berbagai cara yang ada.  

Prinsip yang menguasai antar hubungan individu dengan obyek 

sosial adalah sama dengan prinsip yang menguasai hubungan antara 

individu dengan obyek non sosial. Singkatnya hubungan antara individu 

dengan obyek sosial dan hubungan antara individu dengan obyek non 

sosial dikuasai oleh prinsip yang sama. Secara singkat pokok persoalan 

sosiologi menurut paradigma ini adalah tingkahlaku individu yang 

berlangsung dalam hubungannya dengan faktor lingkungan menimbulkan 

perubahan terhadap tingkahlaku. Jadi terdapat hubungan fungsional antara 

tingkahlaku dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan aktor.  

Salah satu teori yang termasuk ke dalam paradigma perilaku sosial 

adalah Behaviorial Sociology (Teori behavioral sociologi). Behavioral 

sociology dibangun dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip psikologi 

perilaku ke dalam sosiologi. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada 

hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi  di dalam 

lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor. Akibat-akibat tingkah laku 

diperlakukan sebagai variabel independen. Ini berarti bahwa teori ini 

berusaha menerangkan tingkah laku yang terjadi itu melalui akibat-akibat 
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yang mengikutinya kemudian. Jadi nyata secara metafisik ia mencoba 

menerangkan tingkah laku yang terjadi di masa sekarang melalui 

kemungkinan akibatnya yang terjadi di masa yang akan datang. Yang 

menarik perhatian behaviorial sociology adalah hubungan historis antara 

akibat tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan aktor dengan tingkah 

laku yang terjadi sekarang. Akibat dari tingkah laku yang terjadi di masa 

lalu mempengaruhi tingkah laku yang terjadi di masa sekarang. Dengan 

mengetahui apa yang diperoleh dari suatu tingkah laku nyata di masa lalu 

akan dapat diramalkan apakah seseorang aktor akan bertingkah laku yang 

sama (mengulanginya) dalam situasi sekarang (Ritzer, 2002: 70-73). 

Demikian juga dengan perilaku para remaja korban poligami di 

desa Jetis kapuan  yang dengan sendirinya mengalami perubahan. Perilaku 

remaja korban poligami menjadi berubah karena hubungannya dengan 

faktor lingkungan keluarga.  

 

C. Kerangka Berpikir 

Poligami adalah pintu darurat yang bersifat kasuistik-kondisional, 

karena ada sebab yang membolehkan bagi suatu keluarga tertentu untuk 

melakukannya, sehingga tidak berlaku kepada setiap keluarga yang tidak 

mempunyai permasalahan  yang mengharuskan untuk berpoligami. 

Dampak berpoligami dapat mempengaruhi lingkungan psikologi sosial 

dan budaya pada remaja dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga, dari 
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pengaruh lingkungan psikologi sosial dan budaya tersebut maka terbentuk 

kemandirian dalam diri remaja.  

Individu yang mempunyai kemandirian kuat, akan mampu 

bertanggung jawab, berani menghadapi masalah dan resiko dan tidak 

mudah terpengaruh, serta konsekuen terhadap kata-kata dan tindakan atau 

tergantung kepada orang lain. Kemandirian merupakan suatu sikap 

individu yang diperoleh secara komulatif selama perkembangan, dimana 

individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi 

berbagai situasi di lingkungan, sehingga individu pada akhirnya akan 

mampu berfikir dan bertindak sendiri. Dengan kemandirian seseorang 

dapat memilih jalan hidupnya untuk dapat berkembang dengan lebih 

mantap. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan membentuk perilaku 

mandiri remaja adalah pola asuh dalam keluarga, pendidikan, interaksi 

sosial, jenis kelamin, usia, dan urutan kelahiran.  
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Bagan 1. Kerangka Berpikir 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dampak berpoligami dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya 

pada remaja dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan sosial dan budaya yang 

memadahi dengan pola pendidikan dan pembiasaan yang baik dari keluarga dan 

masyarakat akan mendukung perkembangan remaja menjadi mandiri, demikian 

pula sebaliknya. Hal in juga diperkuat dengan adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemandirian remaja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kemandirian baik dari dalam maupun dari luar diri remaja untuk menjadi remaja 

mandiri yang baik. 

Dampak  Poligami 

Faktor-faktor  Kemandirian  

Lingkungan budaya 
remaja 

Lingkungan sosial 
remaja 

Perilaku kemandirian 
remaja 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif adalah 

karena dalam mengolah data dilakukan dalam bentuk kata-kata dan tidak 

berbentuk angka. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran atau 

situasi dan kejadian secara konkret tentang kedadaan objek atau masalah. 

Dengan pendekatan ini dapat dideskripsikan secara lebih teliti mengenai 

dampak poligami terhadap pembentukan perilaku kemandirian remaja di desa 

Jetis Kapuan kecamatan Jati kabupaten Kudus. 

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan, mendeskripsikan, 

menyelidiki dan memahami secara menyeluruh pada dampak poligami 

terhadap perilaku kemandirian remaja.  

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan memfokuskan pada dua masalah, yaitu: 

1. Mengkaji bagaimana dampak poligami terhadap pembentukan perilaku 

kemandirian remaja yang orang tuanya berpoligami di desa Jetis Kapuan 

kecamatan Jati kabupaten Kudus. 
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2. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kemandirian remaja 

yang orang tuanya berpoligami. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Jetis Kapuan kecamatan Jati 

kabupaten Kudus. Pemilihan lokasi ini atas dasar pertimbangan bahwa di desa 

Jetis Kapuan ini banyak terdapat orang yang berpoligami. 

Di desa Jetis Kapuan kecamatan Jati kabupaten Kudus terdapat 

berbagai fenomena  kehidupan keluarga sehari-hari, salah satunya adalah 

mengenai perilaku kemandirian remaja yang memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan keluarga lainnya yang kepala keluarganya tidak 

berpoligami. 

   

D. Sumber Data Penelitian 

1. Sumber Primer 

Sumber primer dalam penelitian ini terdiri dari subyek dan 

informan. Subyeknya adalah remaja yang orang tuanya berpoligami dan 

orang yang berpoligami, informannya adalah tokoh masyarakat dan 

perangkat desa setempat. 

2. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi. Data 

yang diperoleh dari dokumentasi berupa buku-buku dan literatur lain yang 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Selain itu juga dapat 
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diperoleh dari arsip yang tersimpan di Balai Desa yang meliputi monografi 

statis dan monografi dinamis kelurahan setempat untuk menambah data 

atau informasi yang masih berkaitan dengan tema penelitian.  

3. Foto 

Foto merupakan sumber data tambahan yang digunakan oleh 

penulis  dalam penelitian. Foto digunakan sebagai pelengkap dari data-data 

yang telah diperoleh melalui observasi, pengamatan, wawancara, dan 

sumber tertulis lainnya. Dengan menggunakan foto dimaksudkan untuk 

mengabadikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan yang terkait 

dengan menggunakan kamera digital yaitu dengan mengajak informan atau 

meminta orang lain untuk menggantikan mengambil foto yang tidak bisa 

dilakukan sendiri. Yang diambil dalam pengambilan foto ini adalah pada 

saat penulis mewawancarai dan berbincang-bincang dengan informan.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang tepat dalam penelitian ini perlu memilih alat dan tehnik 

pengumpulan data yang relevan, sehingga memungkinkan perolehan data 

yang objektif. Oleh karena data yang dikumpulkan dalam penelitian berupa 

kata-kata tertulis dan lisan dari informan serta perilaku yang diamati, maka 

dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Observasi 

  Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non 

partisipasi karena penulis tidak ikut berperan serta di dalamnya, tetapi 
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hanya meneliti dan mengamati perilaku objek penelitian serta 

mendokumentasikan  gambar. 

 Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti mengobservasi perilaku 

kemandirian remaja yang orang tuanya berpoligami. 

2. Wawancara 

  Wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada para remaja yang orang tuanya berpoligami, orang tua 

yang berpoligami, dan para tokoh masyarakat setempat. Dalam penelitian 

ini dilakukan teknik wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan 

secara terbuka, akrab dan penuh kekeluargaan. Untuk memperoleh data 

yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan, maka dalam 

wawancaradigunakan pedoman untuk wawancara yang memuat sejumlah 

pertanyaan yang terkait. 

  Sebelum  melakukan wawancara, perlu mempersiapkan hal-hal yang 

akan dilakukan yaitu: 

a. Pendekatan dengan orang yang akan diwawancarai. Dalam penelitian 

ini dilakukan dengan sering mengunjungi rumah subjek, ikut berkumpul 

dan mengobrol bersama. 

b. Pengembangan suasana lancar dalam wawancara, serta usaha untuk 

memberikan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang akan 

diwawancarai supaya tidak menimbulkan persepsi dari orang yang 

bersangkutan. 
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 Maksud dari pengembangan suasana lancar dalam wawancara yaitu 

dengan memberikan pengertian kepada anggota keluarga mengenai tujuan 

diadakannya penelitian ini. Pengertian diberikan untuk menghindari 

kesalahpahaman dari pihak yang bersangkutan mengenai perilaku 

kemandirian remaja. 

3. Dokumentasi  

   Dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk mengungkap 

masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini. Dokumentasi dalam 

penelitian berupa data yang diperoleh dari informan, data dari balai desa 

setempat, foto-foto/ gambar-gambar dari para remaja dan orang tua yang 

berpoligami. 

 

F. Objektivitas dan Keabsahan Data 

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengukur 

objektivitas dan keabsahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

yaitu membandingkan hasil wawancara antara apa yang dikatakan 

informan utama dengan apa yang dikatakan oleh para remaja tentang 

perilaku kemandirian remaja. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan informan dengan hasil pengamatan 

sendiri tentang dampak poligami terhadap pembentukan perilaku 

kemandirian remaja.  
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3. Membandingkan apa yang dikatakan informan tentang dampak poligami 

terhadap pembentukan perilaku kemandirian remaja dengan apa yang 

dilakukan peneliti sepanjang waktu. 

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

 

G. Metode Analisis Data 

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan tertulis di lapangan,  yang meliputi kegiatan ayah dan ibu 

dalam mendidik anak selama di rumah dan pembentukan perilaku 

kemandirian pada remaja. 

2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dari pengambilan tindakan. 

Informasi atau data ini disusun sedemikian rupa sehingga menjadi tulisan 

yang rapi dan tersusun dengan baik. Dengan demikian dalam ringkasan 

atau rangkuman di dalamnya termuat rumusan hubungan antara unsur 

dalam unit kajian penelitian sehingga dapat memungkinkan untuk 

memudahkan menarik kesimpulan. 

Menarik kesimpulan atau verifikasi, adalah suatu tinjauan ulang 

pada catatan yang telah dilakukan di lapangan. Penarikan kesimpulan 

dilakukan untuk mencari kejelasan dan pemahaman terhadap gejala yang 

terjadi di lapangan yaitu dampak poligami terhadap pembentukan 
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perilaku kemandirian remaja di desa Jetis Kapuan Kecamatan Jati 

kabupaten Kudus 

.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Keadaan Geografis 

Desa Jetis Kapuan merupakan salah satu desa yang terletak di 

kecamatan Jati kabupaten Kudus, dengan tingkat kemajuan ekonomi 

yang tergolong sedang. Di dekat desa Jetis Kapuan terdapat pabrik 

rokok yang lumayan besar, sehingga sebagian besar masyarakatnya 

bekerja sebagai karyawan di pabrik tersebut terutama kaum perempuan. 

Selain itu kaum perempuan juga bekerja sebagai pedagang sehingga 

sepanjang jalan di desa Jetis Kapuan banyak terdapat toko-toko. 

Sedangkan kaum laki-lakinya sebagian besar adalah kontraktor dan 

buruh bangunan. 

Letak desa Jetis Kapuan tidak begitu jauh dari pusat kota, untuk 

menempuh ke pusat kota memerlukan waktu lima belas menit. Yang  

menjadikan desa ini ramai adalah karena terletak di pinggir jalan raya 

Kudus-Purwodadi. Di mana sering dilewati berbagai macam alat 

transportasi baik dari dalam maupun luar Kudus.   

Secara administratif desa Jetis Kapuan termasuk dalam wilayah 

pembagian kecamatan Jati kabupaten Kudus, dengan batas-batas 

sebagai berikut: 
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Sebelah Utara : Desa Loram Kulon 

Sebelah Selatan : Desa Ngemlak 

Sebelah Timur : Desa Gulang 

Sebelah Barat : Desa Tanjung 

Desa Jetis Kapuan mempunyai luas wilayah 214.615 ha yang 

terdiri atas tanah sawah dan kering, secara geomorfologi desa Jetis 

Kapuan merupakan dataran rendah. Dalam menuju desa terdapat 

banyak rumah penduduk di kanan kiri jalan. 

b. Aspek Demografis 

Keadaan demografis merupakan suatu keadaan yang 

berhubungan dengan kependudukan. Kependudukan dapat 

dikelompokkan berdasarkan pada kelompok umur, pendidikan , mata 

pencaharian, dan agama yang dianut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

table di bawah ini: 

Table 1 Daftar Penduduk Menurut Umur 
No. Kelompok umur (tahun ) Jumlah ( tahun ) 
1. 0-4 181 
2. 5-9 190 
3. 10-14 186 
4. 15-19 200 
5. 20-24 204 
6. 25-29 213 
7. 30-34 199 
8. 35-39 199 
9. 40-44 205 
10. 45-49 207 
11. 50-54 202 
12. 55-58 169 
13. > 58  620 

 Jumlah total 2981 
 Jumlah laki-laki 1443 
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 Jumlah perempuan 1538 
 Jumlah kepala keluarga 783 KK 

 Sumber: Kantor Desa Jetis Kapuan Tahun 2008 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Jetis 

Kapuan pada tahun 2008 adalah sebanyak 2981 orang terdiri dari 1443 

penduduk laki-laki dan 1538 penduduk perempuan.  Perbedaan jumlah 

penduduk antara laki-laki dan perempuan seperti ini adalah masih 

sewajarnya, perbedaan jumlah tidak begitu signifikan, yaitu hanya 

selisih 95 orang antara laki-laki dengan perempuan.  Jumlah penduduk 

desa Jetis Kapuan berdasarkan umur yang paling tinggi adalah pada 

umur 58 tahun ke atas. Sedangkan kelompok umur yang paling rendah 

adalah 55-58 tahun. 

Tabel 2 Daftar Tingkat Pendidikan 
No. Tingkat pendidikan Jumlah ( orang ) 
1. Belum sekolah 207 
2. Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah 15 
3. Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat 104 
4. Tamat SD/ sederajat 912 
5. SLTP/ sederajat 795 
6. SLTA/ sederajat 532 
7. D-1 - 
8. D-2 25 
9. D-3 4 
10. S-1 78 
11. S-2 - 
12. S-3 - 

 Sumber: Kantor Desa Jetis Kapuan Desember 2008  

Berdasarkan tingkat pendidikan desa Jetis Kapuan tergolong 

tinggi atau meningkat, hal ini dapat dilihat dari jumlahnya. Dari 2981 

orang yang tidak pernah sekolah ada 15 orang. Sedangkan tingkat 

pendidikan tertinggi adalah SD yang berjumlah 912 orang. Urutan 
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terbesar kedua adalah tingkat pendidikan SLTP dengan jumlah 795 

orang. Tingkat pendidikan S1 berada di urutan keenam yaitu dengan 

jumlah 78 orang. 

Tabel 3 Daftar Mata Pencaharian 
No. Mata pencaharian Jumlah ( orang ) 
1. Petani 291 
2. Buruh tani 216 
3. Buruh/ swasta 999 
4. Pegawai negeri 23 
5. Pengrajin 37 
6. Pedagang 49 
7. Peternak 74 
8. Nelayan - 
9. Montir 16 
10. Dokter - 

  Sumber: Kantor Desa Jetis Kapuan tahun 2008 

Tingkat  pendidikan seseorang akan mempengaruhi pemilihan 

pekerjaannya. Begitu juga dengan masyarakat desa Jetis Kapuan, 

karena masyarakat sedikit yang tidak bersekolah, maka pekerjaannya 

pun sudah dipertimbangkan berdasarkan pendidikan. Berhubung di 

sebelah desa Jetis Kapuan terdapat sebuah pabrik rokok yang cukup 

besar dan terkenal yaitu PT. Djarum yang terletak di desa Tanjung, 

maka kebanyakan mereka memilih pekerjaan sebagai buruh/ swasta 

sebagai karyawan pabrik yaitu mencapai 999 orang, untuk menjadi 

seorang karyawan memerlukan persyaratan tertentu yang berhubungan 

dengan tingkat pendidikan.  

Kemudian mata pencaharian lain yang umumnya digeluti 

masyarakat desa Jetis Kapuan adalah petani yang mencapai 291 orang. 

Sawah di desa Jetis Kapuan pada umumnya ditanami padi, jagung, dan 
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kacang-kacangan karena tanahnya subur sehingga cocok ditanami 

tanaman itu. 

Sedangkan mata pencaharian yang sedikit digeluti adalah montir 

yaitu berjumlah 16 orang. Mata pencaharian yang lain yang dapat 

dilihat pada tabel 3 adalah buruh tani, pegawai negeri, pengrajin, 

pedagang, dan peternak. 

Tabel 4 Daftar Penduduk Menurut Agama 
No. Agama Jumlah ( orang ) 
1. Islam 2978 
2. Kristen - 
3. Katholik 3 
4. Hindu - 
5. Budha - 
 Jumlah  2981 

      Sumber: Kantor Desa Jetis Kapuan Tahun 2008 

 Berdasarkan tabel 4 penduduk desa Jetis Kapuan secara 

keseluruhan beragama Islam. Penduduk desa Jetis Kapuan sampai saat 

ini masih menjaga kerukunan antar umat beragama baik sesama 

pemeluk agama maupun dengan agama lain.  

c. Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Jetis Kapuan 

Dalam hidup bermasyarakat manusia tidak bisa hidup sendirian, 

manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia 

membutuhkan untuk berinteraksi dengan masyarakat yang disebut 

dengan proses sosial. Berinteraksi dengan orang lain atau masyarakat 

adalah syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial 

merupakan hubungan –hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut  

hubungan antara orang perorangan, orang dengan kelompok, maupun 
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kelompok dengan kelompok. Dalam kehidupan bermasyarakat seorang 

individu harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Pada masyarakat Jetis Kapuan penduduknya adalah suku Jawa 

(orang Jawa ). Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa, bahasa 

Jawa di Kudus mempunyai beberapa suku kata yang berbeda dengan 

bahasa Jawa yang ada di Semarang, Yogyakarta, Solo dan sekitarnya. 

Biasanya menggunakan kata “tah, re/ ra, nem, em ”, dan masih banyak 

lagi. Misalnya “ojo ngono tah” (jangan begitu), “nggonem” ( milikmu 

), anakem ( anakmu ). Biasanya orang yang mendengar bahasa Kudus 

untuk pertama kali akan tertawa karena keunikan bahasanya. Bahasa 

yang unik ini menjadikan ciri khas dan identitas Kudus.  

Orang Jawa biasanya menanamkan kerukunan dan kekeluargaan 

dalam bermasyarakat. Masyarakat Jetis Kapuan masih terjaga tingkat 

kesadarannya sebagai orang Jawa yaitu gotong royongnya masih 

ditanamkan. Jika ada orang yang membangun rumah, maka masyarakat 

lainnya terutama laki-laki ikut membantu atau sering disebut dengan 

istilah sambatan. Biasanya yang mempunyai rumah memberi makan 

yaitu sarapan pagi dan makan siang karena sambatan dimulai dari pagi 

sampai siang hari saja. Kegiatan yang lain adalah seperti rewang, 

rewang adalah suatu kegiatan membantu orang yang mempunyai kerja 

seperti pernikahan, khitanan, orang meninggal dunia, mempunyai anak/ 

puputan. Selain itu juga ada istilah nyumbang, yaitu sama-sama ke 
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tempat orang yang mempunyai kerja tetapi memberi barang berupa 

beras, gula, kelapa, uang, dan sebagainya. 

Salah satu bentuk organisasi sosial yang masih berjalan adalah 

PKK. Organisasi ini diketuai oleh istri dari kepala desa atau lebih akrab 

dipanggil dengan Bu lurah. Kegiatan PKK diadakan 36 hari ( selapan ) 

sekali yang dihadiri oleh semua ibu-ibu rumah tangga desa Jetis Kapuan 

pada hari minggu wage jam 16.00 WIB. 

Seperti yang dituturkan oleh Ibu Paini (47 tahun ) yang memegang 
jabatan sebagai bendahara PKK Jetis Kapuan: “Kegiatan PKK 
diadakan selapan (36 hari) sekali dibalai PKK yang terletak tepat di 
samping balai desa. Acara ini dihadiri oleh ibu-ibu rumah tangga 
pada hari minggu wage jam empat sore. Dalam kegiatan ini ibu-ibu 
diajari untuk kreatif seperti membuat kerajinan bunga dari sedotan, 
tissue, maupun dari kawat, menyulam pada taplak meja, diberi 
pengetahuan tentang kosmetik, dan lain sebagainya.” ( Wawancara 
tanggal 16 Juli 2009 ) 

 
Kegiatan PKK tersebut juga mendapat dukungan sepenuhnya oleh  
Bapak Sukarno ( 43 tahun ) sebagai kepala desa Jetis Kapuan 
seperti yang ditturkan sebagai berikut: “Saya sangat mendukung 
kegiatan PKK di desa Jetis Kapuan karena kegiatan ini dapat 
menambah pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu. Walaupun acara 
PKK ini diadakan selapan (36 hari ) sekali tetapi PKK masih 
diminati dan disenangi oleh warga terutama ibu-ibu. Gedung PKK 
ini rencananya akan dicat lagi supaya lebih indah dilihat dan 
nyaman. Selain untuk kegiatan PKK, gedung ini juga biasanya 
dibuat untuk perlombaan 17 Agustus, misalnya lomba masakan dan 
makanan serta lomba-lomba lainnya.” ( Wawancara tanggal 10 Juli 
2009) 
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Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Sukarno selaku 

kepala  
desa Jetis Kapuan ( kiri ) dan perangkat desa  
( kanan ) ( Dok. Pribadi ) 

Dari hasil wawancara Ibu Paini sebagai bendahara PKK dan 

Bapak Sukarno sebagai kepala desa Jetis Kapuan, menunjukkan bahwa 

kegiatan ini merupakan hal yang positif dan sangat menguntungkan 

karena dari kegiatan-kegiatan yang diajarkan maka ibu-ibu yang tidak 

mempunyai pekerjaan atau yang masih mengangur dapat memanfaatkan 

dengan cara menjual dari hasil kreatifnya sendiri untuk menambah 

penghasilan. 

Ada juga kegiatan-kegiatan lain seperti peringatan 17 Agustus 

yang biasanya dimeriahkan dengan mengadakan lomba-lomba tingkat 

RT dan RW. Selain lomba-lomba ada perayaan menyambut hari ulang 

tahun R.I. dengan bancaan (syukuran) yang dilakukan di sebuah 

mushola pada malam sebelum atau sesudah 17 Agustus, ada juga 

bancaan (syukuran) yang dilakukan di suatu kampung dan tempatnya di 

depan halaman seorang warga masyarakat. Biasanya tempat bancaan 
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ini tiap tahun bergantian di depan halaman seorang warga masyarakat, 

yang menghadiri acara ini adalah bapak-bapak maupun remaja laki-laki, 

sedangkan ibu-ibu dan remaja perempuan adalah yang memasak dan 

yang menyiapkan semuanya. Dana yang digunakan untuk acara ini 

yaitu dari iuran dari rumah ke rumah secara suka rela. Acara lainnya 

yaitu menonton bareng yang dilakukan setelah acara bancaan selesai di 

tempat yang sama, biasanya yang dipertontonkan adalah film anak-anak 

dan video klip lagu seperti dangdut, campur sari, keroncong, dan lagu-

lagu lainnya yang dimeriahkan oleh semua warga baik tua, muda, 

maupun anak-anak. 

Di desa Jetis Kapuan juga ada acara kenduri, yaitu semacam 

acara syukuran yang diadakan setiap warga masyarakat mempunyai 

acara seperti pernikahan, khitanan, puputan, maupun kematian. Acara 

kenduri juga sering disebut dengan acara slametan yang dihadiri oleh 

bapak-bapak maupu remaja laki-laki sebagai tanda menghormati dan 

menghargai dari perwakilan masing-masing rumah. 

 

2. Dampak Poligami Terhadap Terbentuknya Perilaku Kemandirian 

Remaja 

Wawancara dengan bapak Sulik (40 tahun) sebagai orang yang 
berpoligami: “Beginilah mbak  kehidupan rumah tangga saya, saya 
tinggal bersama kedua istri saya dalam satu rumah. Semua istri 
saya rukun karena mereka adalah kakak beradik. Dulu saya 
dijodohkan dengan istri pertama saya, padahal sebenarnya saya 
suka dengan adiknya, setelah kami dikaruniai anak laki-laki, 
ternyata saya masih belum bisa melupakan adik dari istri saya alias 
mantan pacar saya. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk 
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berpoligami karena istri pertama saya menyetujuinya. Sedangkan 
pernikahan kedua saya belum dikaruniai seorang anak. Sebenarnya 
saya malu dengan anak satu-satunya kami. Kemarin pas dikhitan 
saja itu yang membiayai sebagian besar adalah istri kedua sekaligus 
tante dari anak saya. Kadang-kadang anak saya marah kepada saya 
tanpa sebab, mungkin karena dia malu dengan keadaan 
keluarganya yang seperti ini. Sekarang anak laki-laki saya berumur 
14 tahun dan kelas 2 SMP. Anak saya berwatak keras tapi pendiam. 
Anak saya jarang berkomunikasi dengan saya tetapi dia lebih 
sering berkomunikasi dengan ibunya karena dekat sehari-harinya. 
Apa yang dia butuhkan dia ngomongnya sama ibuny, kemudian 
nanti ibunya bercerita kepada saya, misalnya tentang pembayaran 
uang SPP, dan lain-lain.” (Wawancara dengan bapak Sulik pada 
tanggal 18 Juli 2009 ) 

 
Berikut ini adalah wawancara dengan Bapak Muchlis ( 32 tahun ): 
”Sebenarnya seorang ayah mempunyai alasan sendiri untuk 
berpoligami, ada yang ingin memperoleh keturunan yang lebih baik 
dan memperbaiki ekonomi atau masih percaya pepatah ( bahwa 
banyak anak banyak rejeki ). Mungkin di mata masyarakat 
poligami adalah kejam karena yang dilihat oleh warga masyarakat 
kebanyakan seperti itu, tetapi tidak semua begitu jika istri 
menyetujui dan merestui suaminya menikah lagi. Salah satu warga 
Jetis Kapuan juga ada yang mengaku bahwa dia melakukan 
poligami karena percaya primbon Jawa. Bahwa weton istrinya tidak 
cocok dengan wetonnya dan hubungan perkawinannya akan 
langgeng jika dia menikah lagi dan apabila dia tidak menikah lagi 
maka istrinya itu akan meninggal. Karena seorang ayah menikah 
lagi otomatis curahan kasih sayang terhadap anak berkurang, 
mungkin bingung ngurusi sana sini. Jadi anak-anaknya terutama 
yang sudah remaja mau tudak mau ya harus mandiri karena 
tumpuan hidup yang bisa diharapkan hanya ibu. Anak-anak hanya 
menjadi korban dari ayahnya yang berpoligami. Anak remaja yang 
menjadi korban poligami rata-rata sudah bekerja sendiri baik 
setelah lulus sekolah maupun yang belum lulus sekolah. Mereka 
sudah bisa berpikir lebih dewasa dari pada remaja yang orang 
tuanya tidak poligami dan sadar kalau tugas ayahnya lebih berat 
dibandingkan dengan sebelum menikah lagi (poligami), jadi hidup 
mereka menjadi mandiri, atau tidak tergantung lagi terhadap orang 
tuanya, mereka juga bertanggung jawab atas apa yang sudah 
dilakukannya.” ( Wawancara pada tanggal 10 Juli 2009 ) 
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Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Muchlis (32 th)  

sebagai perangkat desa ( kanan ) 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muchlis yang menjabat 

perangkat desa maka dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan 

poligami di desa Jetis Kapuan masih percaya terhadap mitos bahwa 

banyak anak juga akan banyak rejeki. Selain itu juga ada yang 

mempunyai alasan masih percaya primbon. Sebenarnya anak-anak lah 

yang menjadi korban dari poligami karena seorang anak tidak 

mengetahui kesalahan apa yang telah diperbuat sehingga ayahnya 

menikah lagi. Sehingga, mau tidak mau anak-anak yang sudah menginjak 

remaja harus menanggung akibat untuk melindungi dan memperhatikan 

keluarga. Hal ini mempengaruhi psikologi sosial dan budaya pada remaja 

yang orang tuanya berpoligami di desa Jetis Kapuan. 

a. Mempengaruhi Lingkungan Sosial pada Remaja 

Wawancara dengan Johan (16 tahun) tentang perubahan interaksi 
sosial dengan masyarakat: “Keluarga saya termasuk keluarga yang 
terpandang di desa ini karena ayah saya merupakan orang yang 
dipercaya kebaikannya. Tetapi saya tidak tahu sebabnya mengapa 
ayah memutuskan untuk menikah lagi. Semenjak ayah saya 
menikah lagi dalam berinteraksi dengan tetangga dan teman-teman, 
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saya merasa tidak senyaman dulu ketika ayah belum menikah lagi. 
Terkadang saya malu bila berkumpul dengan teman-teman maupun 
tetangga saya karena kadang-kadang ada orang  yang mengejek 
kalau ayah saya mempunyai istri dua, sebenarnya saya jengkel jika 
ada yang mengejek saya seperti itu. Tetapi saya tidak membenci 
ayah saya walaupun perhatiannya kepada saya sudah berbeda dan 
tidak seperti dulu lagi. Saya mencoba memahami bahwa 
kepentingan/ kebutuhan ayah tidak hanya di rumah ini saja. 
Sedangkan ibu saya marah ketika mengetahui bahwa ayah menikah 
lagi, sebenarnya dulu ibu sudah melarangnya sampai terjadi 
pertengkaran yang bersangkutan dengan keluarga. Sekarang ibu 
dan ayah menjadi tidak akrab dan sering bertengkar.” (Wawancara 
dengan Johan Satrio tanggal 16 Juni 2009) 
 
Wawancara dengan Rusmiadah (Idah) yang berusia 13 tahun 
sebagai berikut: “ Hubungan saya dengan ayah saya kurang begitu 
baik karena ayah jarang pulang, lebih sering pulang ke selatan 
(rumah istri mudanya). Saya kadang merasa minder  jika bermain 
dengan teman-teman karena takut diejek kalau ayah saya menikah 
lagi. Saya mengikuti kegiatan kumpulan pada malam jum’at saja 
sebagai kegiatan ngaji yang dilakukan setiap satu kali dalam 
seminggu yang dilakukan dengan cara bergilir dari rumah ke 
rumah. Dengan mengikuti kegiatan kumpulan tersebut, maka 
melatih saya untuk menjadi berani berinteraksi maupun 
berpendapat di tengah-tengah masyarakat atau para tetangga 
saya.”(Wawancara dengan Rusmiadah tanggal 28 Juni 2009) 

 
Pernyataan oleh Uswatun Khasanah (18 tahun) yang orang tuanya 
berpoligami berikut ini: “ Hubunganku karo pa’e yo akrabe pol 
mba’e ora mesti ning omah kapan tapi luwih kerep bar teko kerjo 
nyampe bengi jam songo bar iku yo muleh ning mbok 
nom,hehehe…”. Aku melu kegiatan karang taruna asalae tapi saiki 
wis gak ono meneh, terus saiki melu kumpulan karo IPNU IPPNU 
ning kene. Saiki aku duwe akeh konco, pengalaman lan 
pengetahuan”. “Hubungan saya dengan ayah sangat akrab 
walaupun ayah tidak pasti kapan di rumah tetapi lebih sering di 
rumah setelah pulang kerja yaitu sore sampe malam jam 21.00 
WIB selebihnya ya pulang ke istri muda. Awalnya saya mengikuti 
kegiatan Karang Taruna tetapi sekarang sudah tidak berjalan lagi, 
terus sekarang kalau ada pemilu saya dimintai untuk menjadi 
panitia. Selain itu saya juga mengikuti   kegiatan kumpulan dan 
IPNU IPPNU di desa ini. Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan 
tersebut saya bisa mendapatkan banyak teman, pengalaman dan 
pengetahuan”.  ( Wawancara dengan  Uswatun Khasanah tanggal 
17 Juni 2009) 
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b. Mempengaruhi Lingkungan Budaya pada Remaja 

Berikut ini adalah wawancara dengan Ronji yang berumur 18 
tahun: “Dalam bergaul dengan teman-teman, tetangga, dan 
keluarga saya biasa menggunakan bahasa yang sama yang penting 
kan nada bicaranya sopan dan tidak membentak. Ibu saya 
mengajarkan agar dalam bergaul tidak kelewat batas. Tetapi 
biasanya saya terpengaruh dengan teman-teman sepermainan saya, 
kadang-kadang saya sering berbicara kotor pada saat saya jengkel 
kepada teman saya tetapi kalau dengan orang tua saya tidak berani 
melakukannya karena tidak berani, selain itu juga demi nama baik 
saya dan keluarga.” ( Wawancara dengan Ronji tanggal 17 Juni 
2009 ) 
 
 Berbeda dengan pendapat Ika Hariyani 15 tahun berikut ini : “Ibu 
saya mengajari saya agar sering serawungan dengan tetangga-
tetangga supaya tidak sering melamun. Saya diajari untuk sopan 
dengan semua orang dan tidak boleh kurang ajar. Kalau saya bicara 
dengan anak kecil saya memakai bahasa anak kecil berbeda dengan 
saat saya bicara dengan orang tua, contoh berbicara dengan anak 
kecil yaitu maem,mimik,bubuk, dan sebagainya sedangkan bila 
berbicara dengan orang tua saya biasanya menggunakan bahasa 
krama inggil. Sopan menurut saya yaitu kalau ada orang tua yang 
sedang bicara dengan saya, saya dengarkan dulu dan perhatikan”. 
(Wawancara dengan Ika Hariyani tanggal 16 Juni 2009) 

 

3. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kemandirian Remaja 

Wawancara dengan ibu Muntiari yang berusia 40 tahun yang anak 
remajanya masih bersekolah: “ Kulo gadhah putro kalih, sing 
nomer setunggal estri umur 15 tahun ( Ika Hariyani ) kaliyan jaler 
umur 9 tahun ( Dwi ). Putri kulo niku wantunan nek ajeng nopo-
nopo, kadang kulo diwarahi pundi sing sae lan boten.nek putrid 
kulo nembe wonten masalah abot ngge’e cerito, nyuwun 
pengarahan. Ting ndhalem kulo ngajari lare-lare sopan santun 
kaliyan tonggo-tonggo, ampun kurang ajar. Putri kulo nggih 
grapyak, sering serawungan nek kalih tonggo. Putro putri kulo 
nggih tak jogo, contone kulo pekso sinau ben mandiri. Kulo 
perhatikke nek sekolah menawi kulo mboten saget marahi PR tapi 
kulo perhatikke lan kulo tetiti, nek wayahe sinau nggih sinau nek 
wayah istirahat nggih kulo kengken istirahat.“ Saya mempunyai 
dua anak, yang pertama perempuan berusia 15 tahun ( Ika Hariyani 
) dan laki-laki berumur 9 tahun ( Dwi ). Anak saya termasuk berani 
dan percaya diri dalam mengerjakan semuanya, kalau saya mintai 
pendapat dia berani kasih pengarahan mana yang baik dan yang 
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tidak. Jika anak saya sedang mendapat masalah berat dia cerita dan 
minta pendapat sama saya. Dalam keluarga saya mengajarkan anak 
saya supaya sopan kepada semua orang, sama tetangga jangan 
bersikap kurang ajar. Anak saya sering berkomunikasi dengan para 
tetangga. Saya adalah ibu yang melindungi anak-anak, salah satu 
contohnya adalah memaksa anak saya untuk belajar, dengan begitu 
saya berarti mengajari mandiri. Saya selalu memperhatikan 
pendidikan anak saya walaupun saya tidak bisa membantu 
mengerjakan PR jika dimintai pendapat tetapi saya tetap ngasih 
perhatian dan mengecek kalau waktunya belajar ya belajar, istirahat 
ya saya suruh istirahat.” ( Wawancara dengan ibu Muntiari tanggal 
16 Juni 2009 ) 

 
Gambar 3 Wawancara dengan ibu Muntiari (40 tahun)  

sebagai istri yang dipoligami 
 
Sedangkan menurut pak Jambari ( 45 tahun ) yang juga merupakan 
suami dari ibu Muntiari menyatakan sebagai berikut: “Ndek kae 
aku isen yo merasa bersalah lah karo anakku loro iku wong aku 
kawin meneh. Pas pisanan aku gak eling anak karo bojoku sing tuo 
ndek kae aku khilaf tapi saiki aku gelo terus pingen nyayangi anak-
anakku. Anakku termasuk kendhel nak dikon ngomong nyatane 
dekne wani ngandhani aku nak aku keliru. Sing ngajari sopan 
santun karo sing liya-liyane yo ibune wong aku jarang ning omah. 
Sing ngatur masalah sekolah karo kebutuhan liyane yo ibune 
kabeh, aku gari nge’i duit kanggo keperluan sekolah karo 
keperluan bendinone. Sak iki anakku sing gedhe wis 15 taun kelas 
2 SMK, dadine aku to nukokno motor walaupun ora anyar. ”Dulu 
saya sangat malu dan merasa bersalah kepada kedua anak saya 
karena menikah lagi. Awalnya saya menelantarkan mereka karena 
saya khilaf, tetapi sekarang saya sangat menyesal dan ingin 
menyayangi anak-anak saya. Anak saya termasuk berani kalau 
mengeluarkan pendapat, nyatanya dia berani menasehati saya kalau 
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saya keliru. Yang mengajari tentang sopan santun dan sebagainya 
ya ibunya soalnya saya jarang di rumah. Yang mengatur masalah 
sekolah dan semua kebutuhannya ya ibunya semua, saya tinggal 
memberi uang untuk sekolah dan keperluan sehari-hari. Sekarang 
anak saya sudah 15 tahun dan kelas 2 SMK jadi sekarang saya 
belikan dia motor untuk sekolah walaupun tidak baru.” 

 
Setiap orang tua akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya 

terutama di Jawa, para orang tua dengan status sosial apapun akan 

memperlakukan anak-anaknya dengan baik, dengan lemah lembut dan 

tanpa emosional. Orang tua menganggap bahwa anak adalah sosok yang 

harus diperlakukan dengan lembut.  

a. Pola asuh orang tua 

Wawancara dengan ibu Jonah ( 50 tahun ): “ Dalam lingkungan 
keluarga yang baik, saya mengajarkan nilai dan kebiasaan-
kebiasaan hidup yang mendorong agar anak saya belajar untuk 
tidak bergantung terus dengan orang tua apalagi ibaratnya keluarga 
saya tidak utuh lagi. Berhubung anak-anak saya sudah besar semua 
dan sudah bekerja, maka saya biarkan dalam bergaul asal tidak 
melanggar aturan agama dan yang benar. Apalagi bapaknya jarang 
memperhatikan. Kadang saya menangis karena bapaknya menikah 
lagi, kasihan anak-anak saya. Saya tidak mau memanjakan anak-
anak saya supaya anak-anak saya berkembang secara wajar dan 
membanggakan orang tua, apalagi anak saya sudah remaja semua. 
Kalau saya memanjakan mereka saya khawatir kalau nantinya 
mereka kesulitan untuk mandiri pada saat jauh dari saya.” 
(Wawancara dengan ibu Jonah tanggal 16 Juni 2009 ). 

 
Sedangkan menurut ibu Rumijah ( 38 tahun ) adalah sebagai 
berikut: “Hidup dalam keluarga saya ya beginilah mbak anak-anak 
mendapatkan kasih sayang yang kurang dari ayahnya, dalam 
sehari-hari hanya mendapatkan perhatian dari saya padahal meraka 
seharusnya berkumpul dengan ayahya setiap hari seperti anak-anak 
lainnya. Anak-anak saya masih sekolah semua, walaupun ayahnya 
tidak peduli dengan anak-anak tetapi saya tetap mendidik anak-
anak saya dengan benar. Setiap malam saya selalu menyuruh anak 
saya untuk belajar, kalau tidak mau belajar tetap saya paksa kadang 
juga saya pukul dengan tangan atau saya cubit biar mau belajar. 
Anak saya harus patuh pada saya karena saya takut jika nantinya 
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anak saya menjadi anak yang tidak benar.” (Wawancara dengan ibu 
Rumijah tanggal 28 Juni 2009 ) 

 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Jonah dan ibu Rumijah, 

maka pola asuh yang diterapkan oleh orang tua yang berpoligami di 

desa Jetis Kapuan terhadap anak-anaknya terutama anak remajanya 

yaitu ada dua macam. Pola asuh yang diterapkan dalam keluarga yang 

ayahnya berpoligami yang pertama adalah bagi anak remajanya sudah 

bekerja yaitu ibu dan ayah membebaskan apa yang ingin dikerjakan 

asalkan tidak melanggar ajaran agama. Sedangkan yang kedua bagi 

anak remaja yang masih sekolah yaitu pola asuh orang tua yang 

mengharuskan remaja menuruti aturan dari ayah maupun ibu karena 

masih sekolah, jadi orang tua masih khawatir  tentang kondisi belajar 

anak. Biasanya yang mengatur kebutuhan dan kegiatan sekolah adalah 

ibu karena ayah jarang berada di rumah dan tidak begitu peduli dengan 

pendidikan anak-anaknya. Padahal pengasuhan dari orang tua sangat 

berpengaruh terhadap pembentukan kemandirian anak remaja. 

b. Pendidikan 

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Johan Satrio (16 tahun 
): “Sampai sekarang saya masih bingung kenapa ayah menikah 
lagi, tetapi kalau saya pikir terus nanti malah jadi stress, jadi saya 
lebih baik santai saja dan bergaul dengan teman-teman seperti 
biasa. Toh teman-teman saya tidak ada yang mengejek saya kalau 
ayah saya poligami. Kadang-kadang yang memberi uang saku saya 
adalah nenek saya karena saya kebih nyaman minta uang sama 
nenek. Setiap ayah pulang ke rumah selalu mengecek PR saya, 
belajar kalau ada PR , kadang-kadang tidak belajar kalau tidak ada 
PR. Jika nilai ulangan saya jelek ayah memarahi saya, tetapi jika 
nilai ulangan saya bagus maka ayah saya membelikan apa yang 
saya inginkan, misalnya saya uang saku yang lebih, tetapi 
sebenarnya uangnya saya tabung karena jarang-jarang saya 
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mendapatkan uang dari ayah. Peringkat kelas saya setiap semester 
Alhamdulillah semakin meningkat/ naik ” (Wawancara dengan 
Johan Satrio tanggal 16 Juni 2009).  
 

 
Gambar 4 Wawancara dengan Johan Satrio (16 tahun)  

sebagai remaja yang orang tuanya berpoligami 
 

Johan menyatakan bahwa dia tidak mau tinggal bersama-sama 

dengan ayah dan ibunya, melainkan lebih memilih tinggal bersama 

neneknya. Walaupun dia tinggal bersama neneknya tetapi ayah dan 

ibunya sering menengoknya. Ibunya sibuk dengan pekerjaannya tetapi 

ayahnya sering memantau kegiatan belajarnya baik di sekolah maupun 

di rumah. 

Sedangkan menurut Ika Hariyani (15 tahun) mengaku bahwa 
walaupun kedua keluarganya tidak harmonis tetapi semangat 
belajarnya semakin meningkat karena ingin menunjukkan bahwa 
dia juga mempunyai kemampuan yang tidak kalah dengan teman-
temannya. Ika tidak mau dipandang sebelah mata oleh teman-
temannya hanya karena ketidakharmonisan keluarganya. 

 
 

c. Interaksi sosial 

Berikut adalah wawancara dengan ibu Suharti (48 tahun): “ Pada 
awal ayahnya menikah lagi anak-anaknya yang sudah remaja 
mengalami stres dan merasa malu, sehingga mereka hampir setiap 
hari di dalam rumah karena minder tetapi keluarganya mendukung 
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mereka supaya berinteraksi dengan tetangga seperti dulu supaya 
tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Tetapi sekarang interaksi 
dengan tetangga dan keluarga sudah kembali normal lagi” 
(Wawancara dengan Ibu Suharti tanggal 26 Juni 2009). 
 
Sebagai tetangga dari orang yang berpoligami, ibu Suharti (48 

tahun) memahami jika remaja yang orang tuanya berpoligami memang 

berperilaku aneh dan tidak seperti biasanya karena masih belum bisa 

menerima. Poligami juga dianggap hal yang memalukan oleh 

masyarakat karena membuat nama keluarga menjadi tercemar dan 

dijuliki “si tukang kawin”. Maka dari itu remaja yang orang tuanya 

berpoligami malu dengan status ayahnya yang mempunyai istri lebih 

dari satu. Masyarakat menganggap korban dari poligami sendiri adalah 

anak dan istri. Ada beberapa remaja yang orang tuanya berpoligami 

yang perilakunya semakin buruk dan tidak sopan terhadap orang lain 

atau para tetangganya, tetapi ada juga remaja yang sopan dan prihatin 

karena mengerti akan keadaan keluarganya. 

d. Jenis kelamin 

Berikut adalah wawancara dengan ibu Jonah (50 tahun): ”Nak 
anakku sing wadon 21 tahun gaene ijeh nesunan, emosine dhuwur 
padahal ge’e ki anak sing gedhe nomer loro, tapi nak ronji anakku 
sing bungsu 18 tahun wis iso ngatur emosine. Loro-lorone wis 
kerjo kabeh dadi wis ora bebani aku. Aku luwih percoyo karo anak 
lanangku soale iso diandalno, nak dikon lapo-lapo isonan lan rosa. 
”Kalau anak saya yang perempuan (21 tahun) masih sering marah-
marah karena emosinya masih tinggi padahal dia anak kedua, 
sedangkan anak saya yang terakhir berusia (18 tahun) laki-laki 
sudah bisa mengendalikan emosinya. Kedua-duanya sudah bekerja 
jadi saya tidak terbebani karena anak-anak saya sudah bisa 
membantu meringankan beban saya. Saya lebih percaya sama anak 
laki-laki saya sebab kalau disuruh bantuin apa-apa dia kuat dan bisa 
diandalkan” ( Wawancara dengan ibu Jonah tanggal 16 Juni 2009). 
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Gambar 5 Wawancara dengan ibu Jonah (50 tahun) sebagai  

istri yang dipoligami 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Jonah (50 tahun) yang 

termasuk salah satu istri yang dipoligami di desa Jetis Kapuan 

menuturkan bahwa setelah suami saya menikah lagi dengan wanita lain, 

anak-anak saya yang sudah remaja semua menjadi lebih mandiri karena 

sudah bisa bekerja sendiri dan tidak lagi membebani ekonomi malah 

justru membantu. Walaupun anak saya yang terakhir adalah laki-laki 

(18 tahun) tetapi dia bisa mengendalikan emosi dari pada kakaknya 

yang perempuan (21 tahun). Biasanya memang kalau anak perempuan 

itu sering marah-marah karena sensitif. 

e. Usia 

Wawancara dengan Ika Hariyani (15 tahun) mengatakan bahwa: 
” Kalau ada masalah saya selalu cerita pada teman-teman saya baik 
di sekolah maupun teman di rumah karena ibu dan ayah saya sibuk 
bekerja. Ibu pulang kerja sampai sore sedangkan ayah saya kadang-
kadang tidak pulang ke rumah, jadi saya lebih nyaman cerita-cerita 
dengan teman-teman saya. Berbeda dengan adik saya yang masih 
berusia 9 tahun, kalau ada apa-apa pasti dibicarakan semua pada 
ibu karena masih bergantung pada ibu, apa yang dikatakan ibu pasti 
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dianggap benar. Kalau saya kan sudah bisa membedakan mana 
yang benar dan mana yang salah.” 
 

Menurut Uswatun Khasanah ( 18 tahun) menyatakan bahwa 

setelah dia lulus SMK dia langsung mencari pekerjaan karena ingin 

meringankan beban orang tua. Semakin bertambahnya usia, maka 

kesadaran untuk hidup mandiri semakin besar. 

f.  Urutan kelahiran 

Menurut Idah (13 tahun) yang orang tuanya berpoligami, 

mengaku bahwa orang tuanya memperlakukan dengan sama terhadap 

dirinya dan adik-adiknya. Meskipun demikian, dia sebagai anak sulung 

mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari adik-adiknya.  

Sedangkan adik keduanya mempunyai sikap yang semena-mena 

dalamsegala sesuatu dan adik terakhirnya mempunyai sikap yang 

mengalah dan menerima. 

Wawancara dengan bapak Suntoro (50 tahun) menuturkan bahwa: 
“Saya mempunyai tiga istri, tapi yang saya utamakan adalah istri 
pertama saya yang tinggal di rumah ini. Alasan saya menikah lagi 
yaitu karena saya mempercayai primbon bahwa jika weton saya 
dengan istri saya dijumlah maka hasilnya adalah istri saya akan 
meninggal jika saya tidak menikah lagi dalam waktu dekat. Untuk 
mencegah terjadinya hal itu maka saya memutuskan untuk menikah 
lagi. Padahal saya sudah mempunyai lima anak yang semuanya 
sudah menginjak remaja. Pasti ada perbedaan antara anak-anak 
saya, yaitu anak sulung lebih berani dan bertanggung jawab karena 
sudah biasa menjaga adik-adiknya, sedangkan anak tengah tingkat 
kemandiriannya sedang, dan anak bungsu saya agak manja, nakal 
dan lebih berani. Anak saya yang bungsu berusia 18 tahun sudah 
bisa menerapkan bahwa berani berbuat berani bertanggung jawab. 
Walaupun teman-teman seusianya masih bergantung paada orang 
tuanya tetapi anak saya tidak seperti itu, hal ini dikarenakan saya 
sebagai ayah jarang dirumah dan jarang memperhatikan anak-anak 
saya.” (Wawancara dengan bapak Suntoro tanggal 28 Juni 2009).  
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Gambar 6 Wawancara dengan bapak Suntoro (50 tahun) 

Sebagai orang yang melakukan poligami 
 

Berdasarkan pernyataan dari bapak Suntoro (50 tahun). Salah 

satu orang yang melakukan poligami (mempunyai tiga istri) di desa 

Jetis Kapuan mengaku bahwa ada perbedaan tanggung jawab yang 

dimiliki oleh anak-anaknya. Anak-anak dari bapak Suntoro terutama 

yang sudah remaja tidak bergantung kepada orang tua lagi tetapi sudah 

bisa menerapkan bahwa berani berbuat berani bertanggung jawab. 

Bapak Suntoro yang mempunyai tiga istri mengaku bahwa dirinya 

jarang di rumah dan jarang memperhatikan anak-anaknya di rumah. 
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B. Pembahasan  

1. Dampak Poligami terhadap Pembentukan Perilaku Kemandirian 

Remaja Dikaji dengan Teori Perilaku Sosial oleh Skinner 

Menurut Skinner, salah satu teori yang termasuk ke dalam 

paradigma perilaku sosial adalah Behaviorial Sociology (Teori behavioral 

sociologi). Behavioral sociology dibangun dalam rangka menerapkan 

prinsip-prinsip psikologi perilaku ke dalam sosiologi. Teori ini 

memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara akibat dari tingkah 

laku yang terjadi  di dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor. 

Berarti bahwa teori ini berusaha menerangkan tingkah laku yang terjadi itu 

melalui akibat-akibat yang mengikutinya kemudian. Jadi teori ini 

menerangkan tingkah laku yang terjadi di masa sekarang melalui 

kemungkinan akibatnya yang terjadi di masa yang akan datang.  

Dalam penelitian ini menggunakan teori behaviorial sociology 

karena adanya hubungan historis antara akibat tingkah laku yang terjadi 

dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku yang terjadi sekarang. Akibat 

dari tingkah laku yang terjadi di masa lalu mempengaruhi tingkah laku 

yang terjadi di masa sekarang. Dengan mengetahui apa yang diperoleh dari 

suatu tingkah laku nyata di masa lalu akan dapat diramalkan apakah 

seseorang aktor akan bertingkah laku yang sama (mengulanginya) dalam 

situasi sekarang. Perilaku kemandirian remaja muncul dalam diri remaja 

setelah ayahnya menikah lagi atau melakukan poligami. 
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a. Mempengaruhi Lingkungan Sosial pada Remaja 

Pada awalnya anak tidak bisa menerima keadaan ayahnya yang 

menikah lagi dengan perempuan yang tidak dikenal. Keadaan itu akan 

berubah menjadi hubungan yang tidak harmonis antara anak dengan 

ayah dan ayah dengan ibu ( suami dengan istri). Tetapi lama-kelamaan 

keadaan itu akan mereda seiring dengan berjalannya waktu yang juga 

disertai dengan dukungan dan nasihat dari sanak keluarga atau kerabat 

untuk menerima keadaan yang telah terjadi yaitu bisa menerima bahwa 

ayahnya mempunyai istri lebih dari satu.  

Pernyataan ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Soekanto 

(1982: 75) bahwa usaha-usaha awal yang sebaiknya dilakukan untuk 

mengatasi rasa rendah diri adalah suatu kesadaran bahwa keinginan-

keinginan saja (tanpa usaha yang penuh ketekunan) adalah sia-sia 

belaka. Yang diperlukan adalah kesanggupan untuk mengambil 

keputusan-keputusan yang tepat dan membentuk kepribadian yang kuat. 

Seseorang yang dihinggapi rasa rendah diri, sebaiknya memikirkan 

titik-titik yang dapat dijadikan tumpuan bagi kemajuan dan  bukan 

hanya melihat pada halangan-halangan saja. 

Poligami yang dilakukan oleh orang tua di desa Jetis Kapuan 

mempengaruhi perubahan perilaku kemandirian anak remajanya. 

Dampak poligami mempengaruhi lingkungan sosial remaja. Anak yang 

sudah menginjak remaja menolak jika ayahnya menikah lagi atau 

poligami. Akhirnya jika dipaksa untuk menerima kenyataan bahwa 
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ayahnya menikah lagi maka akan mempengaruhi lingkungan sosial 

remaja yang meliputi proses sosial, struktur sosial, dan perubahan-

perubahan sosial. Usia remaja perlu diberi nasihat dan petunjuk karena 

remaja tersebut membutuhkan keterangan mengenai keadaannya bagi 

kehidupannya. Masa remaja yang kurang mendapatkan nasihat, 

petunjuk, pengertian, kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya akan 

sangat mempengaruhi lingkungan psikologi sosial remaja.  

Perubahan lingkungan sosial remaja dapat dipengaruhi oleh 

dirinya sendiri dan dipengaruhi oleh sikap dan reaksi dari orang tua, 

teman-teman, saudara, guru, dan lingkungan masyarakat. Reaksi-reaksi 

atau sikap timbal balik tersebut bisa meliputi interaksi sosial antara 

pribadi dengan pribadi maupun pribadi dengan kelompok. Menurut 

pandangan masyarakat, remaja yang orang tuanya berpoligami di desa 

Jetis Kapuan mempunyai interaksi sosial yang baik kepada semua orang 

karena menunjukkan keramahan dan keberanian dalam bergaul. 

Namun, ada juga remaja yang dipandang oleh masyarakat mempunyai 

interaksi sosial yang kurang karena terlalu pendiam dan penakut. Ada 

beberapa remaja yang mengikuti organisasi-organisasi sosial seperti 

IPNU IPPNU, kumpulan yang dilakukan seminggu sekali baik 

kelompok laik-laki dan kelompok perempuan. 

b. Mempengaruhi Lingkungan Budaya pada Remaja 

Poligami juga mempengaruhi lingkungan budaya pada remaja 

yang meliputi nilai-nilai yang timbul dari hasil pengalaman 
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berinteraksi. Nilai-nilai yang diterapkan dalam bermasyarakat di desa 

Jetis Kapuan meliputi perilaku sopan santun dan mentaati peraturan-

peraturan yang dianggap baik oleh masyarakat atas kesepakatan 

bersama. Dampak poligami yang mempengaruhi lingkungan psikologi 

budaya pada remaja yang orang tuanya berpoligami di desa Jetis 

Kapuan dapat dilihat dari pengamatan dari masyarakat yang menilai 

dari perilaku atau nilai-nilai yang dianut. Dari proses interaksi dengan 

masyarakat lain, remaja yang orang tuanya berpoligami mendapatkan 

pandangan-pandangan yang baik dan juga buruk dari interaksi tersebut.  

Lingkungan sosial budaya yang memadahi dengan pola pendidikan 

dan pembiasaan yang baik akan mendukung perkembangan anak-anak 

menjadi mandiri, demikian pula sebaliknya. Keadaan sosial budaya yang 

belum menguntungkan bahkan pas-pasan jika ditunjang dengan 

penanaman taraf kesadaran dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan, akan 

menyebabkan anak-anak mempunyai nilai kemandirian yang baik. 

Sebaliknya jika keadaan sosial budaya yang masih kurang 

menggembirakan, sedang kedua orang tua tidak menghiraukan pendidikan 

yang baik bagi anak-anaknya, taraf keteladanan pun jauh dari taraf 

keluhuran, maka bukan tidak mungkin anak-anak akan berkembang salah 

dan sangat merugikan masa depannya, jika tidak tertolong dengan 

pendidikan dari orang tua selanjutnya ( Basri, 1995: 55). 

Jadi, dari pengaruh lingkungan sosial dan budaya maka remaja 

yang orang tuanya berpoligami masih membutuhkan pendidikan di dalam 
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keluarga melalui orang tua yang kompak untuk memiliki nilai kemandirian 

yang baik. Sebaliknya, jika remaja mendapatkan pendidikan atau 

bimbingan yang berupa nilai-nilai luhur dan keteladanan dari orang tua 

yang kurang atau tidak utuh lagi, bukan tidak mungkin remaja akan 

berkembang salah dan merugikan masa depannya. 

 

2. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kemandirian Remaja Dikaji 

dengan Teori Parsons 

Parsons berpendirian bahwa manusia adalah makhluk yang aktif , 

kreatif dan evaluatif dalam memilih di antara berbagai alternatif  tindakan 

dalam usaha mencapai tujuan-tujuannya. Hal ini bahwa manusia memiliki 

seperangkat ”bagian dalam” yang menjadi sumber dari tindakannya. 

Orang hanya akan mampu berkarya, memulai sesuatu dan menciptakan 

karena bagian dalamnya itu ( dalam Ritzer, 2002 ). 

Faktor yang mempengaruhi perilaku kemandirian remaja yang 

orang tuanya berpoligami tidak hanya terpengaruh dari dalam individu 

saja, melainkan juga dari luar individu juga. Faktor yang mempengaruhi 

perilaku kemandirian remaja yang orang tuanya berpoligami di desa Jetis 

Kapuan dari dalam adalah jenis kelamin, usia, dan urutan kelahiran, 

sedangkan faktor dari luar yaitu seperti pola asuh orang tua dalam 

keluarga, pendidikan, dan interaksi sosial. 
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a. Pola Asuh Orang Tua dalam Keluarga 

Perhatian khususnya perilaku manusia deterministik, 

penghargaan (reward) yang memberikan imbalan-imbalan yang 

mengundang perilaku-perilaku yang disukai dan hukuman-hukuman 

(punishment) yang menghambat perilaku yang tidak diinginkan, 

merupakan tindakan yang tidak akan diulang oleh individu. Suatu 

ganjaran yang tidak membawa pengaruh terhadap aktor tidak akan 

diulang  ( Salim, 2006: 35-36). 

Dalam penelitian ini, pola asuh yang dilakukan orang tua yang 

berpoligami di desa Jetis Kapuan terhadap anak remajanya 

mempengaruhi pembentukan perilaku kemandirian. Orang tua masih 

memberi hukuman-hukuman kepada anaknya dengan alasan yang 

mendukung dan telah disepakati dalam keluarga. Dengan demikian, 

hukuman-hukuman yang diberikan oleh orang tuanya merupakan 

teguran bagi anak remajanya untuk bersikap lebih mandiri. Jadi, tidak 

semua hukuman yang diberikan oleh orang tua yang berpoligami 

kepada anak remajanya di desa Jetis Kapuan akan menghambat remaja 

untuk bersikap mandiri.   

b. Pendidikan 

Pola pendidikan yang baik selalu ditegakkan dengan prinsip-

prinsip pendidikan reward dan punishment akan menyebabkan anak-

anak dalam keluarga memiliki taraf kesadaran dan pengalaman nilai-

nilai kehidupan yang lebih baik, apalagi kehidupan yang terkesan 
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amburadul, anormatif, gersang dari keteladanan yang terpuji, anak-

anak didik yang bertumbuh dan berkembang di dalam keluarga 

tersebut akan menunjukkan keadaan kepribadian yang kurang bahkan 

tidak menggembirakan (Basri, 1995: 54). 

Remaja yang orang tuanya berpoligami yang masih sekolah 

rata-rata mempunyai peringkat kelas yang semakin meningkat. 

Peringkat kelas yang semakin meningkat disebabkan oleh adanya 

dorongan untuk menjadi yang terbaik di antara teman yang lainnya. 

Remaja ini ingin menunjukkan bahwa  di samping ketidakharmonisan 

keluarganya, mereka juga mempunyai kelebihan dalam belajar. 

Sebenarnya dalam kegiatan pendidikan (sekolah) orang tua sangat 

memperhatikan dan mengkhawatirkan karena takut jika anaknya salah 

dalam pergaulan. 

Pendidikan sangat membantu dalam membimbing remaja yang 

belum mandiri, semakin bertambahnya pengetahuan yang dimiliki 

remaja, maka semakin besar pula untuk lebih kreatif dan memiliki 

kemampuan untuk mandiri. 

c. Interaksi Sosial 

Interaksi sosial remaja yang orang tuanya berpoligami di desa 

Jetis Kapuan dengan masyarakat yang pada mulanya berjalan dengan 

normal menjadi tidak normal karena remaja lebih banyak mengurung 

diri di rumah. Namun, sanak keluarga dan kerabat selalu berusaha 

menenangkan pikiran anak-anak terutama remaja dan mendorong agar 
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tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Keadaan bisa berubah karena 

dorongan dari sanak keluarga dan kerabat, anak-anak/ remaja pun 

perlahan-lahan memperbaiki interaksi dengan para tetangga dan 

mencoba menerima semua yang sudah terjadi bahwa ayahnya 

berpoligami. 

d. Jenis Kelamin 

Ada perbedaan sifat yang dimiliki laki-laki dan perempuan 

menjadikan adanya perbedaan perlakuan yang diberikan kepada anak 

laki-laki lebih banyak diberi kesempatan berdiri sendiri dan 

menanggung resiko serta banyak dituntut menunjukkan inisiatif 

dibandingkan dengan anak perempuan. Orang tua lebih percaya kepada 

anak laki-lakinya karena anak laki-laki lebih kuat baik fisik maupun 

mental dari pada anak perempuan. Sehingga hal ini menyebabkan 

tingkat kemandirian remaja laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan.  

e. Usia 

Anak-anak dan remaja yang orang tuanya berpoligami di desa 

Jetis Kapuan mempunyai tingkat kemandirian yang berbeda jika dilihat 

dari usia. Pada masa anak-anak tingkat ketergantungannya masih 

relatif tinggi. Namun, setelah mereka remaja secara perlahan-lahan 

akan belajar melepaskan diri dari orang tua karena seringnya bergaul 

dengan lingkungan luar seperti teman-teman sekolah, teman-teman 

bermain/ bergaul maupun dengan para tetangga. Kemandirian mereka 

bisa dilihat dari seringnya mereka curhat untuk memecahkan masalah 
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kepada teman sekolah, teman bermain maupun tetangga yang mereka 

percaya. 

f. Urutan Kelahiran 

Adanya urutan kelahiran dalam keluarga yang berpoligami 

mempunyai ciri tersendiri bagi setiap anak-anaknya yang mungkin 

disebabkan oleh perlakuan dan perhatian yang berbeda bagi setiap anak. 

Urutan kelahiran anak adalah anak tunggal, anak sulung, anak kedua, 

anak tengah, dan anak bungsu. Dalam keluarga yang berpoligami di 

desa Jetis Kapuan kebanyakan mengaku bahwa dalam memperlakukan 

anak-anaknya semua sama baik anak sulung, anak tengah maupun anak 

bungsu. Tetap ada perbedaan antara tingkat kemandirian karena 

biasanya anak sulung sudah terbiasa hidup untuk mendidik adik-

adiknya (jika mempunyai). Tetapi tingkat kemandirian remaja yang 

orang tuanya berpoligami tidak semua berurutan dari anak sulung 

sampai anak bungsu, tergantung dari dalam diri individu.
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

1. Poligami mempengaruhi lingkungan sosial pada remaja yang meliputi 

proses sosial, struktur sosial, dan perubahan-perubahan sosial. Keadaan 

lingkungan sosial budaya yang belum menguntungkan bahkan pas-pasan 

jika ditunjang dengan penanaman taraf kesadaran dan nilai-nilai luhur dalam 

kehidupan, akan menyebabkan anak-anak remaja mempunyai nilai 

kemandirian yang baik.  

2. Poligami juga mempengaruhi lingkungan budaya pada remaja yang meliputi 

nilai-nilai yang timbul dari hasil pengalaman berinteraksi dengan para 

tetangga dan teman-teman sebaya. 

3. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan perilaku 

kemandirian remaja yang orang tuanya berpoligami, di antaranya adalah 

pola asuh dalam keluarga, pendidikan, interaksi sosial, jenis kelamin, usia, 

dan urutan kelahiran. 

 

B. Saran  

1. Bagi orang tua yang berpoligami diusahakan untuk selalu membimbing dan 

memberikan arahan kepada anaknya terutama dalam proses menuju 

kemandirian agar menjadi pribadi yang mantap. 

2. Bagi remaja yang orang tuanya berpoligami agar meningkatkan perilaku 

kemandiriannya dengan berusaha meningkatkan sikap tanggung jawab atas 
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tindakannya, berusaha untuk bersikap lebih tegar dan tidak mudah 

dipengaruhi orang lain, konsekuen terhadap tindakannya dan mampu 

menunjukkan kontrol diri terhadap perilakunya supaya bisa hidup mandiri. 

Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa 

dengan topik serupa, maka disarankan untuk meneliti dampak-dampak 

poligami terhadap perilaku kemandirian remaja yang belum terungkap dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kemandirian remaja yang lainnya 

karena masih banyak dampak dan faktor lainnya yang belum diungkap 

dalam penelitian ini sehingga dapat menemukan dampak dan faktor yang 

dominan pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian remaja yang orang 

tuanya berpoligami. 
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LAMPIRAN 3 

  INSTRUMEN PENILITIAN 

 

 Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun sebagai persyaratan untuk 

mencapai gelar sarjana (Strata 1). Skripsi merupakan bukti kemampuan akademik 

mahasiswa dalam penelitian berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan 

bidang keahlian atau bidang studinya. Untuk itu dalam kesempatan ini, 

perkenankan saya memohon bantuan bapak, ibu/ saudara berkenan meluangkan 

waktunya memberikan informasi yang berkaitan dengan “DAMPAK 

POLIGAMI TERHADAP PEMBENTUKAN PERILAKU KEMANDIRIAN 

REMAJA (Studi Kasus Di Desa Jetis Kapuan, Kecamatan Jati, Kabupaten 

Kudus)" 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui : 

3. Dampak poligami terhadap pembentukan perilaku kemandirian remaja 

yang orang tuanya berpoligami di desa Jetis Kapuan kecamatan Jati 

kabupaten Kudus. 

4. Faktor apa yang mempengaruhi perilaku kemandirian remaja yang orang 

tuanya berpoligami.  

Karena hanya untuk kegiatan akademik, maka identitas dan semua 

informasi yang telah diberikan akan di jaga kerahasiaannya. Atas kerjasama dan 

informasinya saya ucapkan terimakasih. 

 

 

 

Hormat Saya, 

 

 

Rochimah Rondiyah 

NIM. 3501405017 
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PEDOMAN OBSERVASI 

DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMBENTUKAN PERILAKU 

KEMANDIRIAN REMAJA 

(Studi Kasus di desa Jetis Kapuan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus) 

 

 Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang penting 

sebagai pembanding data yang diperoleh dari wawancara. Adapun hal-hal yang 

menjadi fokus dalam melakukan observasi antara lain : 

1. Letak dan kondisi geografis desa Jetis Kapuan Kecamatan Jati Kabupaten 

Kudus. 

2. Profil masyarakat desa Jetis Kapuan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus 

3. Dampak poligami terhadap pembentukan perilaku kemandirian remaja di desa 

Jetis Kapuan. 

4. Faktor yang mempengaruhi kemandirian remaja yang orang tuanya 

berpoligami di desa Jetis Kapuan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PEMBENTUKAN PERILAKU 

KEMANDIRIAN REMAJA 

(Studi Kasus di desa Jetis Kapuan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus) 

 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu untuk 

memperoleh validitas dan data yang lengkap dipelukan pedoman wawancara. 

Pedoman wawancara ini merupakan himpunan dari pokok-pokok permasalahan 

penelitian. 

Pertanyaan untuk orang yang berpoligami (ayah/ suami) 

A. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di desa Jetis Kapuan Kecamatan Jati 

Kabupaten Kudus. 

 

B. Identitas Informan 

1. Nama  : 

2. Umur  : 

3. Pendidikan : 

4. Alamat  : 

5. Pekerjaan : 

 

C. Daftar Wawancara 

Permasalahan 

1. Dampak poligami terhadap remaja 

Indikator: 

a. Dampak negatif (sosio-psikologis) 

b. Dampak positif (mandiri) 

Pertanyaan: 

a. Dampak negatif (sosio-psikologis) 

1) Bagaimana cara anda membagi waktu dengan keluarga? 

2) Bagaimana hubungan anda dengan anak anda? 
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3) Adakah perubahan tingkah laku anak anda? 

4) Bagaimana perubahan tersebut? 

5) Apakah emosi anak anda menjadi tinggi? 

6) Bagaimana anda memberi hukuman jika anak anda melakukan 

kesalahan/ kecerobohan? 

7) Bagaimana anda membeda-bedakan hukuman pada anak-anak 

anda? 

8) Apakah anak anda merasa minder dan menjauh dari teman-teman 

sebayanya? 

9) Menurut anda, apakah anak anda pernah terjerumus dalam narkoba 

maupun pergaulan bebas? 

b. Dampak positif  

Indikator:   

1) Percaya diri 

2) Mampu bekerja sendiri 

3) Menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya 

4) Menghargai waktu 

5) Tanggung jawab 

Pertanyaan: 

1) Percaya diri 

a) Bagaimana perilaku anak anda dalam mengerjakan kegiatan? 

b) Apakah anak anda berani mengeluarkan pendapat tanpa 

dipengaruhi orang lain? 

2) Mampu bekerja sendiri 

Jika sudah bekerja 

a) Bagaimana usaha anak anda berusaha mencari pekerjaan? 

b) Pekerjaan apa yang dilakukan oleh anak anda? 

c) Siapa yang mencarikan pekerjaan tersebut? 

Jika masih sekolah 

d) Apakah anak anda sudah bekerja? 

e) Apakah anak anda bekerja setelah lulus sekolah? 
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f) Kalau belum, kenapa anda membiarkan anak anda putus 

sekolah? 

3) Menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya 

a) Keahlian seperti apa yang anak anda miliki? 

b) Apakah anak anda menguasai keahlian dan keterampilan sesuai 

dengan kerjanya? 

c) Ataukah hanya dijadikan sebagai pengisi waktu luang? 

4) Menghargai waktu 

a) Bagaimana anak anda menghargai waktu? 

b) Pekerjaan apa yang dilakukan/ dikerjakan jika ada waktu 

kosong? 

5) Tanggung jawab  

a) Bagaimana anak anda dalam memecahkan masalahnya?apakah 

meminta bantuan orang lain? 

b) Bagaimana bentuk tanggung jawab anak anda terhadap diri 

sendiri maupun keluarga? 

 

2. Faktor yang mempengaruhi perilaku kemandirian remaja  

Indikator: 

a. Intelegensi 

b. Pola asuh orang tua 

c. Pendidikan 

d. Interaksi sosial  

e. Jenis kelamin 

f. Usia  

g. Urutan kelahiran 

Pertanyaan 

a. Intelegensi  

1) Bagaimana cara anak anda dalam mengambil keputusan? 

b. Pola asuh orang tua 

1) Bagaimana anda mendidik anak dalam keluarga? 
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2) Nilai-nilai seperti apa yang anda ajarkan? 

3) Bagaimana anda mengajarkan nilai kemandirian? 

4) Apakah anda termasuk orang tua yang terlalu melindungi anak? 

5) Apakah anda pernah memaksakan kehendak (otoriter) anda kepada 

anak anda? 

6) Bagaimana tingkat komunikasi anak anda dengan keluarga, teman 

sebaya, dan tetangga? 

7) Dengan sifat otoriter anda, bagaimana anak anda dapat belajar 

tanggung jawab? 

c. Pendidikan  

1) Bagaimana anda memperhatikan pendidikan sekolah anak anda? 

2) Apakah anak anda selalu mendapatkan ranking di kelas? 

3) Apakah anda setiap hari selalu mengharuskan anak anda untuk 

belajar? 

4) Bagaimana anda membantu anak anda dalam belajar? 

5) Bagaimana prestasi belajar anak anda setelah anda menikah lagi? 

d. Interaksi sosial  

1) Bagaimana interaksi sosial anak anda terhadap lingkungan 

setempat? 

2) Apakah anak anda minder/ takut dengan para tetangga? 

3) Apakah anak anda sering mengurung diri di rumah? 

4) Bagaimana anak anda bermain dengan teman sebayanya? 

e. Jenis kelamin 

1) Berapa jumlah anak anda? Laki-laki/ perempuan? 

2) Bagaimana anda memperlakukan anak laki-laki/ perempuan dengan 

cara yang berbeda? 

3) Apakah anak laki-laki anda mendapat kesempatan lebih banyak 

dari pada anak perempuan? 

f. Usia  

1) Berapa jumlah anak anda yang remaja? 

2) Berapa usianya sekarang? 
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3) Apakah anak anda masih bergantung kepada orang tua/ orang lain? 

4) Bagaimana anak anda sudah mulai membiasakan hidup mandiri? 

g. Urutan kelahiran  

1) Bagaimana anda memperlakukan anak-anak anda sesuai dengan 

urutan kelahiran? 

2) Bagaimana tingkat kemandirian anak bungsu, anak tengah, dan 

anak sulung anda? 

3) Bagaimanakah perbedaan tingkat kemandirian di antara anak-anak 

anda?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

Pertanyaan untuk remaja 

A. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di desa Jetis Kapuan Kecamatan Jati 

Kabupaten Kudus. 

 

B. Identitas Informan 

1. Nama : 

2. Umur :  

3. Jenis kelamin : 

4. Pendidikan : 

5. Pekerjaan : 

 

C. Daftar Wawancara 

Permasalahan 

1. Dampak poligami terhadap remaja 

Indikator: 

c. Dampak negatif (sosio-psikologis) 

d. Dampak positif (mandiri) 

Pertanyaan: 

a. Dampak negatif (sosio-psikologis) 

1) Bagaimana hubungan anda dengan ayah anda? 

2) Adakah perubahan tingkah laku pada anda? 

3) Bagaimana perubahan tersebut? 

4) Apakah emosi anda menjadi tinggi? 

5) Bagaimana ayah/ibu memberi hukuman jika anda melakukan 

kesalahan/ kecerobohan? 

6) Bagaimana ayah/ ibu membeda-bedakan hukuman pada anda? 

7) Apakah anda merasa minder dan menjauh dari teman-teman? 

8) Apakah anda pernah terjerumus dalam narkoba maupun pergaulan 

bebas? 
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b. Dampak positif  

Indikator:  

1) Percaya diri 

2) Mampu bekerja sendiri 

3) Menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya 

4) Menghargai waktu 

5) Tanggung jawab 

Pertanyaan: 

1) Percaya diri 

a) Apakah anda merasa percaya diri dalam segala sesuatu yang anda 

kerjakan? 

b) Apakah anda berani mengambil keputusan sendiri tanpa 

dipengaruhi orang lain?  

c) Apakah anda berani mengeluarkan pendapat tanpa dipengaruhi 

orang lain? Apa alasannya? 

2) Mampu bekerja sendiri 

a) Bagaimana anda berusaha mencari pekerjaan? 

b) Apakah anda bekerja setelah lulus sekolah? Kalau belum, 

kenapa anda putus sekolah 

c) Pekerjaan seperti apa yang anda kerjakan? 

d) Siapa yang mencarikan pekerjaan tersebut? 

3) Menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya 

a) Seperti apa keahlian yang anda miliki? 

b) Apakah anda menguasai keahlian dan keterampilan sesuai dengan 

pekerjaan? 

c) Ataukah pekerjan itu hanya anda jadikan sebagai pengisi waktu 

luang? 

4) Menghargai waktu 

a) Bagaimana anda menghargai waktu? 

b) Apa yang anda lakukan/ kerjakan jika ada waktu kosong? 
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5) Tanggung jawab  

a) Jika sedang memiliki masalah, bagaimana anda berusaha 

menyelesaikan masalah? 

b) Bagaimana cara anda dalam memecahkan masalah? Apakah 

dengan bantuan orang lain/ orang tua? 

c) Bagaimana bentuk tanggung jawab anda terhadap diri sendiri 

maupun keluarga? 

 

2. Faktor yang mempengaruhi perilaku kemandirian remaja  

Indikator: 

a. Intelegensi 

b. Pola asuh orang tua 

c. Pendidikan 

d. Interaksi sosial  

e. Jenis kelamin 

f. Usia  

g. Urutan kelahiran 

Pertanyaan 

a. Intelegensi  

1) Bagaimana cara anda dalam mengambil keputusan? 

b. Pola asuh orang tua 

1) Bagaimana ayah/ ibu mendidik anda dalam keluarga? 

2) Nilai-nilai seperti apa yang orang tua anda ajarkan? 

3) Bagaimana orang tua anda mengajarkan nilai kemandirian? 

4) Apakah orang tua anda termasuk terlalu melindungi anak? 

5) Apakah orang tua anda pernah memaksakan kehendak (otoriter) 

kepada anda? 

6) Bagaimana tingkat komunikasi anda dengan keluarga, teman sebaya, 

dan tetangga? 

7) Apakah dengan sifat otoriter orang tua anda, anda dapat belajar 

tanggung jawab? 
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c. Pendidikan  

1) Bagaimana orang tua anda memperhatikan pendidikan sekolah anda? 

2) Apakah anda selalu mendapatkan ranking di kelas? 

3) Apakah anda setiap hari selalu belajar? 

4) Bagaimana orang tua  anda dalam membantu dalam belajar? 

5) Bagaimana prestasi belajar anda sekarang ini? 

d. Interaksi sosial  

1) Bagaimana interaksi sosial anda terhadap lingkungan setempat? 

2) Apakah anda minder/ takut dengan para tetangga? 

3) Apakah anda sering mengurung diri di rumah? 

4) Bagaimana anda bermain dengan teman sebayanya? 

e. Jenis kelamin 

1) Berapa jumlah saudara anda? Laki-laki/ perempuan? 

2) Bagaimana ayah/ibu anda memperlakukan anak laki-laki/ 

perempuan? (dengan cara yang berbeda) 

3) Apakah saudara laki-laki mendapat kesempatan lebih banyak dari 

pada saudara perempuan anda? 

f. Usia  

1) Berapa usia anda sekarang? 

2) Apakah anda masih bergantung kepada orang tua/ orang lain? 

3) Bagaimana anda mulai membiasakan hidup mandiri? 

g. Urutan kelahiran  

1) Apakah  anda sering dimanjakan? 

2) Bagaimana dengan adik/ kakak anda? 

3) Bagaimana tingkat kemandirian bungsu, anak tengah, dan anak 

sulung? 

4) Bagaimana perbedaan tingkat kemandirian di antara adik/kakak 

anda?  
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Pertanyaan untuk istri yang dipoligami 

A. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di desa Jetis Kapuan Kecamatan Jati 

Kabupaten Kudus. 

 

B. Identitas Informan 

1. Nama  : 

2. Umur  : 

3. Pendidikan : 

4. Alamat  : 

5. Pekerjaan : 

 

C. Daftar Wawancara 

Permasalahan 

1. Dampak poligami terhadap remaja 

Indikator: 

a. Dampak negatif (sosio-psikologis) 

b. Dampak positif (mandiri) 

Pertanyaan: 

a. Dampak negatif (sosio-psikologis) 

1. Bagaimana cara anda membagi waktu dengan keluarga? 

2. Bagaimana hubungan anda dengan anak anda? 

3. Apakah anak-anak anda setuju? 

4. Adakah perubahan tingkah laku anak anda? 

5. Bagaimana perubahan tersebut? 

6. Apakah emosi anak anda menjadi tinggi? 

7. Bagaimana anda memberi hukuman jika anak anda melakukan 

kesalahan/ kecerobohan? 

8. Bagaimana anda membeda-bedakan hukuman pada anak-anak 

anda? 
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9. Apakah anak anda merasa minder dan menjauh dari teman-teman 

sebayanya? 

10. Menurut anda, apakah anak anda pernah terjerumus dalam narkoba 

maupun pergaulan bebas? 

b. Dampak positif  

Indikator:   

1) Percaya diri 

2) Mampu bekerja sendiri 

3) Menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya 

4) Menghargai waktu 

5) Tanggung jawab 

Pertanyaan: 

1) Percaya diri 

a) Bagaimana perilaku anak anda dalam mengerjakan kegiatan? 

b) Apakah anak anda berani mengeluarkan pendapat tanpa 

dipengaruhi orang lain? 

2) Mampu bekerja sendiri 

Jika sudah bekerja 

a) Bagaimana usaha anak anda berusaha mencari pekerjaan? 

b) Pekerjaan apa yang dilakukan oleh anak anda? 

c) Siapa yang mencarikan pekerjaan tersebut? 

Jika masih sekolah 

d) Apakah anak anda sudah bekerja? 

e) Apakah anak anda bekerja setelah lulus sekolah? 

f) Kalau belum, kenapa anda membiarkan anak anda putus 

sekolah? 

3) Menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya 

a) Keahlian seperti apa yang anak anda miliki? 

b) Apakah anak anda menguasai keahlian dan keterampilan sesuai 

dengan kerjanya? 

c) Ataukah hanya dijadikan sebagai pengisi waktu luang? 
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4) Menghargai waktu 

a) Bagaimana anak anda menghargai waktu? 

b) Pekerjaan apa yang dilakukan/ dikerjakan jika ada waktu 

kosong? 

5) Tanggung jawab  

a) Jika sedang memiliki masalah, bagaimana anak anda berusaha 

menyelesaikan masalahnya? 

b) Bagaimana anak anda dalam memecahkan masalahnya?apakah 

meminta bantuan orang lain? 

c) Bagaimana bentuk tanggung jawab anak anda terhadap diri 

sendiri maupun keluarga? 

 

2. Faktor yang mempengaruhi perilaku kemandirian remaja  

Indikator: 

a. Intelegensi 

b. Pola asuh orang tua 

c. Pendidikan 

d. Interaksi sosial  

e. Jenis kelamin 

f. Usia  

g. Urutan kelahiran 

Pertanyaan 

a. Intelegensi  

Bagaimana cara anak anda dalam mengambil keputusan? 

b. Pola asuh orang tua 

1) Bagaimana anda mendidik anak dalam keluarga? 

2) Nilai-nilai seperti apa yang anda ajarkan? 

3) Bagaimana anda mengajarkan nilai kemandirian? 

4) Apakah anda termasuk orang tua yang terlalu melindungi anak? 

5) Apakah anda pernah memaksakan kehendak (otoriter) anda kepada 

anak anda? 
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6) Bagaimana tingkat komunikasi anak anda dengan keluarga, teman 

sebaya, dan tetangga? 

7) Dengan sifat otoriter anda, bagaimana anak anda dapat belajar 

tanggung jawab? 

c. Pendidikan  

1) Bagaimana anda memperhatikan pendidikan sekolah anak anda? 

2) Apakah anak anda selalu mendapatkan ranking di kelas? 

3) Apakah anda setiap hari selalu mengharuskan anak anda untuk 

belajar? 

4) Bagaimana anda membantu anak anda dalam belajar? 

5) Bagaimana prestasi belajar anak anda setelah anda menikah lagi? 

d. Interaksi sosial  

1) Bagaimana interaksi sosial anak anda terhadap lingkungan 

setempat? 

2) Apakah anak anda minder/ takut dengan para tetangga? 

3) Apakah anak anda sering mengurung diri di rumah? 

4) Bagaimana anak anda bermain dengan teman sebayanya? 

e. Jenis kelamin 

1) Berapa jumlah anak anda? Laki-laki/ perempuan? 

2) Bagaimana anda memperlakukan anak laki-laki/ perempuan dengan 

cara yang berbeda? 

3) Apakah anak laki-laki anda mendapat kesempatan lebih banyak 

dari pada anak perempuan? 

f. Usia  

1) Berapa jumlah anak anda yang remaja? 

2) Berapa usianya sekarang? 

3) Apakah anak anda masih bergantung kepada orang tua/ orang lain? 

4) Bagaimana anak anda sudah mulai membiasakan hidup mandiri? 

g. Urutan kelahiran  

1) Bagaimana anda memperlakukan anak-anak anda sesuai dengan 

urutan kelahiran? 
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2) Bagaimana tingkat kemandirian anak bungsu, anak tengah, dan 

anak sulung anda? 

Bagaimanakah perbedaan tingkat kemandirian di antara anak-anak anda? 
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LAMPIRAN 4 

DAFTAR SUBYEK DAN INFORMAN PENELITIAN 
 

A. DAFTAR SUBYEK 

 
1. Nama   : Dewi Rofiati 

Umur   : 20 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan  
Pekerjaan  : Karyawan 
Pendidikan Terakhir : SMA 

 
2. Nama   : Uswatun Khasanah 

Umur   : 18 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Pekerjaan  : Karyawan 
Pendidikan Terakhir : SMK 

 
3. Nama   : Johan Satrio 

Umur   : 16 tahun 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : - 
Pendidikan Terakhir : SMA Kelas X 

 
4. Nama   : Rusmiadah 

Umur   : 13 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Pekerjaan  : - 
Pendidikan Terakhir : SMP Kelas XI 

 
5. Nama   : Safa’ah 

Umur   : 21 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Pekerjaan  : Karyawan 
Pendidikan Terakhir : SMK 

 
6. Nama   : Ronji 

Umur   : 18 tahun 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Buruh Bangunan 
Pendidikan Terakhir : SMP 

 
7. Nama   : Ika Hariyani 
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Umur   :  15 tahun 
Jenis Kelamin  :  Perempuan 
Pekerjaan  : - 
Pendidikan Terakhir : SMK Kelas X 

 
8. Nama   : Jambari 

Umur   : 45 tahun 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Buruh bangunan 
Pendidikan Terakhir : SD 

 
9. Nama   : Jonah  

Umur   : 50 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Pekerjaan  : Wiraswasta 
Pendidikan Terakhir : SD 

 
10. Nama   : Suntoro 

Umur   :50 tahun 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Kontraktor 
Pendidikan Terakhir : SD 

 
11. Nama   : Surini 

Umur   :50 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Pekerjaan  : Penjahit 
Pendidikan Terakhir : SD 

 
12. Nama   : Muntiari 

Umur   : 40 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Pekerjaan  : Pedagang sayur 
Pendidikan Terakhir : SD 

 
13. Nama   : Rumijah 

Umur   : 38 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Pekerjaan  : Karyawan 
Pendidikan Terakhir : SD 
 

14. Nama   : Sulikin 

Umur   : 40 tahun 
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Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Wiraswasta 
Pendidikan Terakhir : SD 
 
 

B. DAFTAR INFORMAN 

 
1. Nama   : Sukarno 

Umur   : 43 tahun 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Kepala Desa Jetis Kapuan 
Pendidikan Terakhir : D3 

 
2. Nama   : Muchlis 

Umur   : 32 tahun 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Perangkat Desa Jetis Kapuan 
Pendidikan Terakhir : D1 
 

 
3. Nama   : Nasimin 

Umur   : 53 tahun 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Kontraktor 
Pendidikan Terakhir : SD 
 

4. Nama   : Suharti 

Umur   : 48 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Pekerjaan  : Wiraswasta 
Pendidikan Terakhir : SD 

 
5. Nama   : Anshori 

Umur   : 36 tahun 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Pekerjaan  : Perangkat desa Jetis Kapuan 
Pendidikan Terakhir : D1 

 
6. Nama   : Suharni Setiowati 

Umur   : 24 tahun 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Pekerjaan  : Karyawan 

Pendidikan Terakhir : D2 


