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SARI 
 
 

Pendiyanto. 2011. Pola Pendidikan Informal Anak Sampai Berusia 18 Tahun 
Pada Keluarga TKW (Studi Kasus di Desa Panusupan Kecamatan Rembang 
kabupaten Purbalingga). Skripsi, Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas 
Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.  
 
Kata Kunci: Pola Pendidikan Informal, keluarga TKW 

 
Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dan utama, tempat 

berinteraksi secara sosial. Pendidikan dalam keluarga memiliki nilai strategis 
dalam pembentukan kepribadian anak melalui pewarisan nilai dan norma dari 
orang tuanya. Pola pendidikan keluarga dan pewarisan nilai dan norma tersebut 
dapat berjalan dengan baik mana kala keberadaan anggota keluarga itu lengkap. 
Pola pendidikan keluarga dalam keluarga TKW tentunya akan berbeda dengan 
pola pendidikan keluarga pada keluarga yang anggotanya lengkap, karena dalam 
keluarga TKW tidak ada peran seorang ibu dalam mendidik anak. Hal tersebut 
menunjukan adanya kesenjangan antara teori dengan fakta di lapangan. 
Berdasarkan alasan di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) 
bagaimana profil keluarga TKW yang bekerja keluar negeri? (2) bagaimana pola 
pendidikan informal anak yang diterapkan dalam keluarga TKW? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian 
ini adalah pola pendidikan informal anak yang diterapkan oleh keluarga TKW di 
desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Subjek penelitian 
adalah keluarga TKW yang meliputi anak, suami TKW, dan kerabat dekat TKW 
yang ikut membantu mengasuh anak TKW. Informan pendukung lainnya yaitu 
kepala desa dan tokoh masyarakat. Metode pengumpulan datanya dengan 
menggunakan obrervasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara, teknik analisis 
datanya menggunakan analisis interaktif dari Milles & Huberman. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) profil keluarga TKW di Desa 
Panusupan sebagian besar adalah keluarga yang kurang mampu dalam segi 
ekonomi. Suami TKW bermatapencaharian sebagai petani dan buruh bangunan. 
Untuk membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya maka para istri di 
desa Panusupan memilih bekerja ke luar negeri menjadi TKW. (2) pola 
pendidikan informal anak dalam keluarga TKW di Desa Panusupan menujukan 
kurangnya perhatian dari ayah dan pengasuh (kerabat dekat TKW seperti orang 
tua TKW, mertua TKW dan saudara kandungnya) karena kesibukannya, mereka 
kurang memberi teguran yang tegas dan memberi sanksi kepada anak yang 
melanggar nilai atau norma, dan kurangnya dalam pemberian contoh sesuatu yang 
dianggap baik sehingga berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak yaitu 
kurang disiplinnya anak dalam mengelola waktu, mempunyai sikap manja yang 
selalu menuntut semua keinginannya dipenuhi. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa yang melatarbelakangi para 
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perempuan di Desa Panusupan menjadi TKW adalah kemiskinan ekonomi pada 
keluarga TKW dan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki para perempuan 
di Desa Panusupan karena masih dipengaruhi budaya yaitu anggapan bahwa 
perempuan tugasnya hanya mengurusi rumah tangga saja sehingga tidak 
mewajibkan para perempuan untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Akibatnya 
mereka memiliki lapangan kerja yang sempit di desa dan lingkungan sekitarnya. 
Lalu munculah kesadaran didalam dirinya untuk bekerja di sektor domestik 
dengan cara menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri guna memperbaiki 
kondisi ekonomi keluarganya. Pola pendidikan informal anak sampai berusia 18 
tahun pada keluarga TKW di desa Panusupan yang saya teliti menunjukan 
kurangnya perhatian dari ayah dan pengasuh (kerabat dekat TKW seperti orang 
tuanya dan saudara kandungnya) karena kesibukannya, kurang memberi 
peneguran yang tegas dan memberi sanksi kepada anak yang melanggar nilai atau 
norma, dan kurangnya dalam pemberian contoh sesuatu yang dianggap baik 
sehingga berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak yaitu kurang disiplinnya 
anak TKW dalam mengelola waktu, mempunyai sikap manja yang selalu 
menuntut semua keinginannya dipenuhi, 

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas saran yang diberikan adalah bagi 
keluarga yang ibunya bekerja ke luar negeri sebagai TKW sebaiknya Ayah lebih 
intens dalam mencurahkan waktu kepada anak karena pendidikan anak dalam 
keluarga itu sangat penting dan bagi kerabat dekat (nenek, kakek, Bu dhe, Pak 
dhe, dan kerabat dekat lain) hendaknya ikut serta memberikan bimbingan kepada 
anak, sehingga anak tidak merasakan kurang kasih sayang dan tetap memiliki 
sikap dan perilaku yang baik dalam keluarga yang selaras dengan masyarakat  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pendidikan anak merupakan faktor utama yang perlu mendapat 

perhatian. Pendidikan merupakan suatu proses untuk mempersiapkan anak 

mencapai kedewasaan. Pendidikan itu sendiri mengandung pengertian suatu 

usaha yang dilakukan secara teratur dan sistematis untuk mendewasakan anak 

didik dengan memberikan ilmu pengetahuan, melatih berbagai keterampilan, 

dan penanaman tentang nilai-nilai dan sikap hidup yang baik. Pendidikan juga 

merupakan suatu proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat 

manusia. Pendidikan merupakan contoh mentransfer atau memindahkan ilmu 

pengetahuan kepada orang lain.  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Bab 1 Pasal 1, bahwa Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan 

yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal 

pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan Formal adalah jalur 

pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan Nonformal adalah 

adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan 

secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan 

keluarga dan lingkungan. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa pendidikan 
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diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan peserta didik berlangsung 

sepanjang hayat. 

Setiap anak berada dalam suatu proses perkembangan. Perkembangan 

anak tersebut berjalan secara kontinyu (terus menerus), unik (komplek dan sifat 

khas) serta dinamis (berubah menyempurnakan diri). Perkembangan seorang 

anak juga membutuhkan keserasian dengan perkembangan anak lain serta 

lingkungan. Namun adakalanya perkembangan seorang anak berjalan secara 

lamban bahkan mengalami hambatan sehingga anak tidak akan berkembang 

secara optimal untuk membantu mengatasi kelambanan dan hambatan. 

Hambatan yang dihadapi anak serta agar anak mencapai perkembangan yang 

optimal maka dibutuhkan pola pendidikan yang tepat. Dalam kelangsungan 

hidup manusia anak merupakan bagian terpenting karena anak sebagai generasi 

penerus keturunan dalam suatu keluarga. Sejak lahir anak diperkenalkan 

dengan norma-norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku melalui pendidikan 

yang diberikan orang tua dalam keluarga. Dengan demikian untuk menuju 

terbentuknya pendewasaan seorang anak dibutuhkan proses sosialisasi. 

Pendidikan dalam keluarga memiliki nilai strategis dalam 

pembentukan kepribadian anak. Sejak kecil anak sudah mendapat keteladanan 

dan kebiasaan hidup sehari-hari dalam keluarga. Baik tidaknya keteladanan 

yang diberikan dan bagaimana kebiasaan hidup orang tua sehari-hari dalam 

keluarga akan mempengaruhi jiwa anak. Keteladanan dan kebiasaan yang 

orang tua tampilkan dalam bersikap dan berperilaku tidak terlepas dari 

perhatian dan pengamatan anak (Djamarah, 2004:24). 
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Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dan utama, 

tempat berinteraksi secara sosial. Keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang 

terkecil yang terdiri atas suami, istri dan jika ada anak - anak yang didahului 

oleh perkawinan. faktor individu membentuk keluarga adalah salah satunya 

mengharapkan keturunan atau anak. Faktor lain yang menyebabkan 

terbentuknya keluarga yaitu: 

1. Untuk memenuhi kebutuhan biologis atau kebutuhan seks. 

2. Untuk memenuhi kebutuhan sosial, status, penghargaan dan sebagainya. 

3. Untuk pembagian tugas misalnya mendidik anak, mencari nafkah dan 

sebagainya. 

4. Demi hari kelak yaitu pemeliharaan hari tua artinya setelah anak dewasa 

anak berkewajiban untuk memberikan kasih sayang kepada orang tua 

(Suardiman, 1989:121). 

 Keluarga sangat penting dalam proses sosialisasi. dalam keluarga 

anak mendapatkan pengalaman yang pertama kali untuk mengembangkan diri 

dan berinteraksi sosial. Selain itu keluarga merupakan tempat pendidikan yang 

utama dalam setiap kehidupan manusia (anak) yang sangat penting dalam 

perkembangan anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana ia 

berada. Keluarga juga merupakan tempat pembentukan kepribadian anak. 

Dalam menanamkan moral orangtua harus dapat menerapkan nilai-nilai dan 

prinsip kemerdekaan, kesamaan, dan saling terima (Sjarkawi, 2006:78). 

Dalam keluarga anak diwariskan norma-norma atau aturan-aturan 

serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keutuhan keluarga sangat 
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diperlukan dan penting dalam proses sosialisasi. Harian Kompas (16 Januari 

1995 dalam Shochib, 1998:7) menunjukan betapa pentingnya situasi dan 

kondisi kehidupan dalam keluarga yang dapat dihayati oleh semua anggoa 

keluarga. Kehadiran orang tua memungkinkan adanya rasa kebersamaan 

sehingga memudahkan orang tua untuk mewariskan nilai-nilai moral yang 

dipatuhi dan ditaati dalam berperilaku.  

Kondisi tersebut akan berbeda bagi mereka (anak) yang tidak 

mempunyai keluarga utuh. Dalam keluarga yang salah satu orang tuanya (ayah 

atau ibunya) tidak ada dalam artian pergi meninggalkan keluarga dan anak-

anaknya maka keluarga tersebut akan mengalami masalah-masalah dan 

kesulitan-kesulitan terutama dalam proses pengasuhan atau pendidikan anak. 

Karena pada hakekatnya pola pendidikan anak yang berhasil adalah jika 

dilakukan oleh keluarga yang utuh (ayah, ibu dan anak). 

Masyarakat desa Panusupan merupakan masyarakat yang sebagian 

besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Dari 

pekerjaan itu para suami mendapat penghasilan yang hanya cukup untuk biaya 

hidup sehari-hari. Penghasilan suami sebagai petani dan buruh tani juga tidak 

menentu, sedangkan kebutuhan sehari-hari semakin meningkat. Dengan 

kondisi yang demikian maka seorang istri atau ibu mempunyai inisiatif untuk 

mengatasi masalah tersebut dengan berbagai cara. Salah satu cara yang diambil 

seorang Ibu/Istri di desa Panusupan untuk membantu suami dalam hal 

pemenuhan kebutuhan keluarga adalah dengan mengambil keputusan bekerja 

menjadi seorang TKW keluar negeri.  
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Peran wanita sebagai ibu rumah tangga, sangat penting artinya dalam 

pembentukan keluarga sejahtera sebagai unit terkecil dalam kehidupan 

bermasyarakat. Kehidupan yang sehat dan sejahtera harus dapat 

dimanifestasikan dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Unsur yang sangat 

berperan untuk memanifestasikan idealisme keluarga sejahtera adalah 

terciptanya suatu keadaan keluarga sehat dan adanya stabilitas perekonomian 

keluarga. Menjadi TKW keluar negeri menjadi suatu pilihan dalam 

memecahkan masalah ekonomi keluarga bagi sebagian masyarakat dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Peningkatan kesejahteraan 

keluarga yang dirasa cukup besar merupakan tujuan utama dari partisipasi istri 

dalam perekonomian keluarganya karena nilai kesejahteraan keluarga dianggap 

penting terutama bagi wanita yang telah menikah (Situmorang, 1988:82). 

Pengambilan keputusan istri atau ibu tidak dapat dikatakan sebagai 

aktivitas yang sifatnya spontan, akan tetapi pengambilan keputusan yang 

cenderung bersifat responsif terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga dan 

daerah asal. Keterbatasan kesempatan kerja dan upah kerja yang relatif rendah 

di daerah asal menyebabkan sebagian besar TKW asal desa mengambil 

keputusan untuk melakukan mobilitas sosial yaitu bekerja sebagai TKW ke 

luar negeri. Negara-negara tujuan para migran wanita desa Panusupan 

mayoritas adalah Malaysia, Singapura, dan Taiwan. 

Seorang istri/Ibu yang mengambil keputusan menjadi TKW ke luar 

negeri tentunya akan membawa dampak bagi keluarga yang ditinggalkan. 

Banyak keluarga-keluarga yang kehilangan sosok seorang ibu yang sangat 
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berperan dalam mendidik anak. Soekanto (2004:116), mengemukakan “kiranya 

kenyataan menunjukan, bahwa peranan ibu pada masa anak-anak sangat besar 

sekali. Sejak dilahirkan, peranan tersebut tampak nyata sekali, sehingga dapat 

dikatakan bahwa pada awal proses sosialisasi, seorang ibu mempunyai peranan 

yang besar sekali (bahkan lebih besar dari pada seorang ayah)”.  

Dari uraian tesebut nampak ada masalah yang menarik untuk diteliti 

yaitu tenteng bagaimana pola pendidikan anak dalam keluarga yang ditinggal 

ibunya bekerja keluar negeri. Peneliti mengambil judul “Pola Pendidikan 

Informal Anak Sampai Berusia 18 Tahun Pada Keluarga TKW Studi Kasus di 

Desa Panusupan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

  Keluarga merupakan tempat pendidikan yang utama sekaligus 

peratama bagi anak-anak yang sangat mempengaruhi pembentukan dan 

perkembangan tingkah laku anak. Orang tua harus dapat menjadikan anak 

bertingkah laku, sesuai yang diharapkan oleh norma yang ada di masyarakat. 

Pembimbing dan pendidik yang pertama dan terakhir bagi setiap anak adalah 

orang tua mereka. Seorang anak dilahirkan dalam kebahagiaan dan keamanan 

mereka. Setiap tahap kehidupannya dipengaruhi oleh mereka.  

Keadaan keluarga yang kurang sejahtera kadang memaksa sang 

istri/ibu membantu suami untuk mencari uang walaupun harus pergi keluar 

negeri menjadi TKW. Keluarga yang ditinggalkan seorang ibu bekerja keluar 

negeri menjadi seorang TKW dalam waktu yang cukup lama tentunya akan 
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menimbulkan kendala-kendala terutama dalam mendidik anak. Keluarga 

kehilangan sosok seorang ibu yang sangat berpengaruh dalam hal mendidik 

anak. Penelitian ini hanya membatasi pada permasalahan tentang pola 

pendidikan anak sampai berusia 18 tahun dalam keluarga TKW. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, masalah 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil keluarga TKW yang bekerja keluar negeri? 

2. Bagaimana pola pendidikan informal anak yang diterapkan pada keluarga 

TKW? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui profil keluarga TKW yang bekerja ke luar negeri. 

2. Untuk mengetahui pola pendidikan anak yang diterapkan pada keluarga 

TKW di desa. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian tersebut terbagi menjadi dua yaitu manfaat 

penelitian teoretis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat penelitian secara teoretis adalah: 
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a. Dapat memberikan  masukan kepada masyarakat di desa Panusupan 

khusunya para ibu agar mendapat tambahan pengetahuan tentang 

peranan ibu dalam rumah tangga. 

b. Memberikan alternatif data untuk kajian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis: 

a. Bagi pemerintah desa agar lebih memperhatikan dalam memberikan 

penyuluhan dan pembinaan tentang pentingnya pendidikan anak untuk 

menuju keluarga sejahtera. 

b. Dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah kabupaten 

Purbalingga agar memperhatikan kondisi masyarakat sekitar khususnya 

masalah kemiskinan di pedesaan. 

 

F. Batasan Istilah 

1. Pola Pendidikan Anak 

Pola pendidikan anak adalah suatu wujud, tipe, sifat yang dikenakan 

kepada anak oleh orang tua dalam kegiatan mendidik, membimbing, dan 

mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai 

dengan norma yang diharapkan oleh masyarakat. Sementara istilah anak 

yang dimaksudkan adalah hasil buah hati dari orang tua (ayah dan ibu) 

(Khaerudin, 2008:4). Menurut UU RI No. 23 tahun 2002, anak adalah 

seorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. 
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2. Keluarga 

Dalam pengertian sosiologis, secara umum keluarga dapat 

didefinisikan sebagai suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh 

ikatan-ikatan perkawinan, darah, atau adopsi, merupakan susunan rumah 

tangga sendiri, berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain yang 

menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami istri, ayah dan ibu, putra 

dan putrinya, saudara laki-laki dan perempuan serta merupakan 

pemeliharaan kebudayaan bersama. Jadi keluarga merupakan kesatuan 

sosial yang terikat oleh hubungan darah dan masing-masimg anggotanya 

mempunyai peranan yang berlainan sesuai dengan fungsinya. Keluarga 

merupakan lembaga sosial yang terkecil dari masyarakat yang terdiri dari 

sekelompok manusia yang hidup bersama dengan adanya ikatan 

perkawinan, hubungan darah dan adopsi Haryoso (dalam Ritonga, 1996:29).  

Menurut UU No. 23 tahun 2002 keluarga adalah unit terkecil dalam 

masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan 

anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus 

keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga. 

3. Tenaga Kerja Wanita (TKW)  

Berdasarkan pasal 1  Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 

“Tenaga Kerja Indonesia yang kemudian disebut dengan TKI adalah setiap 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri 

dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”.  
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Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  

Republik  Indonesia  Nomor  KEP.104A/MEN/2002  tentang Penempatan 

Tenaga Kerja di luar negeri, menyatakan bahwa “Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang 

bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan 

perjanjian kerja melalui prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia”. 

Berdasarkan  pengertian tersebut,  maka  yang  dimaksud  dengan Tenaga 

Kerja Wanita (TKW) adalah Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang bekerja 

di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja 

dengan menerima upah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

 

A. Tinjauan Pustaka 

   Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan diantaranya adalah pola 

pengasuhan anak pada keluarga buruh wanita di desa klaling kecamatan Jekulo 

kabupaten Kudus oleh Ristiana (2007). Penelitian tersebut membahas tentang 

bagaimana kegiatan pengasuhan anak dalam keluarga yang dilakukan oleh 

seorang Ibu yang bekerja sebagai buruh di desa Klailing, kecamatan Jekulo, 

kabupaten Kudus. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pola 

pengasuhan anak yang dilakukan oleh buruh wanita tersebut menggunakan pola 

otoriter. 

   Penelitian berikutnya adalah penelitian Widiastuti (2007) yaitu peran 

istri sebagai tenaga kerja wanita (TKW) dalam meningkatkan kesejahteraan 

keluarga (studi kasus di desa Blambangan, kecamatan Bawang, kabupaten 

Banjarnegara). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kondisi 

kesejahteraan keluarga setelah istri menjadi TKW mengalami peningkatan, 

dimana segala pemenuhan kebutuhan yang meliputi pemenuhan kondisi pangan 

dan gizi, perumahan, sandang, pelayanan kesehatan, pendidikan keluarga, dan 

rekreasi.  

   Penelitian berikutnya adalah “Dampak Bekerja Di Luar Negeri Terhadap 

Perubahan Sosial Budaya (Studi Kasus Mantan TKI Di Desa Mojo Kecamatan 

Cluwak Kabupaten Pati)” oleh Ernawati (2009). Penelitian ini membahas tentang 



12 

 

dampak pengiriman TKI terhadap masyarakat atau perubahan sosial budaya yang 

mencakup sistem status, hubungan keluarga, dan persebaran penduduk dan juga 

berpengaruh pada struktur sosial (pola perilaku dan interaksi sosial). Masyarakat 

mengalami perubahan orientasi terhadap materi yaitu menjadikan materi sebagai 

tujuan hidup. 

    Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda degan penelitian 

sebelumnya karena penelitian ini memfokuskan pada kegiatan pendidikan 

informal anak pada keluarga yang ibunya bekerja keluar negeri sebagai TKW. 

Pola pendidikan informal anak yang di terapkan dalam keluarga yang bekerja 

menjadi TKW tentunya juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yang 

dikarenakan tidak adanya sosok seorang ibu yang biasanya menjadi tokoh sentral 

dalam kegiatan pengasuhan anak. Penelitian ini juga tidak membahas tentang 

bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat setelah seorang istri 

atau ibu bekerja menjadi TKW. 

 

B. Sosialisasi 

1. Konsep Sosialisasi 

   Sosialisasi adalah proses yang harus dilalui manusia muda untuk 

memperoleh nilai-nilai dan pengetahuan mengenai kelompoknya dan belajar 

mengenai kelompoknya dan belajar mengenai peran sosialnya yang cocok 

dengan kedudukannya disitu. (Goode, 2007:20). Sosialisasi adalah suatu proses 

belajar yang kompleks. Sosialisasi dilakukan dengan mendidik individu tentang 

kebudayaan yang arus dimiliki dan diikutinya, agar ia menjadi anggota yang 
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baik dalam masyarakat dan dalam berbagai kelompok khusus. Sosialisasi dapat 

dianggap sama dengan pendidikan. 

   Menurut Broom (1981:84) sosialisasi ini dapat dilihat dari dua 

titikpandang, yaitu titik pandang masyarakat, sosialisasi adalah proses 

menyelaraskan individu-individu baru anggota masyarakat kedalam pandangan 

hidup yang terorganisasi dan mengajarkan mereka tentang tradisi-tradisi 

budaya masyarakatnya. Sosialisasi adalah tindakan untuk mengubah kondisi 

manusia dari human animal menjadi human being sehingga dapat berfungsi 

sebagai makhluk sosial dan anggota masyarakat sesuai dengan kebudayaan 

masyarakatnya. Sementara dari titik pandang individual, sosialisasi adalah 

proses pengembangan diri. Melalui interaksi dengan orang lain, seseorang 

memperoleh identitas, megembangkan nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi. 

Sosialisasi diperlukan sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran diri dan 

membentuk jati diri. Bagi individu, sosialisasi memiliki fungsi sebagai 

pengalihan warisan sosial dan penciptaan kepribadian. 

   Dalam satu keluarga peranan sosialisai ini cukup penting, karena 

melelui proses ini setiap individu belajar berinteraksi dengan sesamanya, 

seperti orang tua, kakak, abang maupun anggota kerabat lainnya yang tinggal 

di rumah tersebut tentang sistem nilai, norma serta adat-istiadat yang mengatur 

masyarakat yang bersangkutan. Karena itu sosialisasi dalam sebuah keluarga 

termasuk pendidikan yang pertama dan utama diperoleh setiap anggota 

keluarga termasuk pendidikan yang pertama dan utama diperoleh setiap 

anggota keluarga sebelum ia mengembangkan sikap dan perilakunya di 
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lingkungan yang lebih luas yaitu pergaulan dalam masyarakatnya (Ritonga, 

1996:5 ). 

   Singgih D. Gunarsa (dalam Khairudin, 2002:70) menyatakan bahwa 

peran penting keluarga dalam proses sosialisasi terhadap anaknya ditujukan 

oleh kondisi: 

a. Keluarga merupakan kelompok kecil yang anggota-anggotanya sering saling 

berinteraksi face to face secara tetap, dalam kelompok yang demikian 

perkembangan anak dapat diikuti dengan seksama oleh orang tua dan 

penyesuaian secara pribadi dalam hubungan sosial lebih mudah terjadi. 

b. Orang tua mempunyai motifasi yang kuat untuk mendidik anak karena 

merupakan buah cinta kasih sayang suami-istri. 

c. Hubungan sosial dalam keluarga itu bersifat relatif tetap, maka orang tua 

memainkan peran sangat penting terhadap proses sosialisasi anak.  

 Vembriarto menyimpulkan bahwa sosialisasi adalah: 

a. Proses Sosialisasi adalah proses belajar, yaitu proses akomodasi dimana 

individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil 

cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya. 

b. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap-sikap, 

ide-ide, pola-pola, nilai dan tingkah laku dan standar tingkah laku dalam 

masyarakat dimana ia hidup . 

c. Semua sikap dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu 

disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri 

pribadinya (Khairudin, 2002:62). 
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   Dalam masyarakat, proses sosialisasi dapat membantu menyelaraskan 

adanya perbedaan-perbedaan antara anggota masyarakat sehingga dapat 

melahirkan persamaan-persamaan, contohnya aturan.  Aturan yang ada dalam 

masyarakat sebagian besar dibentuk oleh agen-agen sosialisasi, misal keluarga, 

sekolah, kelompok keagamaan, teman sebaya, mass media, dan lembaga-

lembaga nonformal. Agen ini masing-masing mengajarkan dan memberikan 

contoh tentang sikap atau tingkah laku serta nilai-nilai yang sesuai dengan 

konteksnya. 

2. Tahap-tahap Sosialisasi 

   Sosialisasi yang dialami oleh individu sebagai makhluk sosial 

sepanjang hidupnya sejak lahir sampai individu tersebut meninggal dunia. 

Menurut Berger dan Luckman (dalam Ihromi, 1999:32) sosialisasi dibedakan 

menjadi 2 tahap yaitu: 

a. Sosialisai Primer, sebagai sosialisasi yang pertama dijalani individu semasa 

kecil untuk menjadi anggota masyarakat. Dalam  tahap ini proses sosialisasi 

primermembentuk kepribadian anak ke dalam dunia umum dan 

keluarganya yang berperan sebagai agen sosialisasi. 

b. Sosialisasi Sekunder, sebagai proses berikutnyayang memperkenalkan 

individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dari dunia 

obyektif masyarakatnya. Dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada 

terwujudnya sikap profesionalisme dan yang menjadi agen sosialisasi 

adalah lembaga pendidikan, lembaga pekerjaan dan lingkungan keluarga. 
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Melalui sosialisasi, seorang anak menjadi mampu menempatkan diri secara 

tepat dalam masyarakat (Dagun, 2002:73). 

3. Agen-agen sosialisasi 

   Individu dibentuk berdasarkan contoh dan pengalaman masyarakat 

melalui agen-agen sosialisasi yang merupakan bagian utama dalam proses 

sossialisasi. Agen-agen tersebut adalah: 

a. Keluarga 

Keluarga merupakan pusat dalam pembentukan dan perkembangan 

tingkah laku, sosialisasi dan pengasuhan anak. Disini keluarga mempunyai 

tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan anak dalam masyarakat dan 

kebudayaan yang menjadi pedoman dan penuntut dalam setiap proses 

belajarnya yang dapat membentuk tingkah laku. 

b. Teman Sebaya 

Dalam tahun-tahun permulaan seorang anak akan bermain dengan 

teman sebayanya dalam masyarakat. Ia akan mengenal dan mempelajari 

tentang norma, aturan, sistem pengendalian sosial dan perbedaan-perbedaan 

sosial. Anak belajar kecakapan-kecakapan yang mendasar dalam 

masyarakat, mereka belajar apa yang menjadi batas-batas dalam toleransi, 

bagaimana menjalin kerjasama dengan yang lain dan bagaimana 

mengembangkan persahabatan sehingga mampu untuk memperkirakan apa 

yang akan dilakukan dalam berinteraksi dengan masyarakat luas yang 

beragam. 
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c. Sekolah  

Proses sosialisasi yang ditujukan oleh keluarga dalam masyarakat 

biasanya diserahkan kepada sekolah, kursus-kursus, lembaga keagamaan. 

Sekolah juga mempunyai tanggung jawabyang besar terhadap pewarisan 

budaya kepada anggota masyarakat yang lebih muda pada umumnya dengan 

memusatnya adanya lembaga-lembaga yang lain yang dapat membantu 

proses sosialisasi dalam masyarakat. 

d. Media Massa 

Mass media memberikan suatu batasan atau perangkat norma 

dalam masyarakat. Anak akan menerima batasan norma dalam masyarakat 

tersebut untuk membetasi tingkah lakunya. Keadaan ini telah 

diinternalisasikan oleh kekeuatan media sehingga akan mempengaruhi 

tingkah lakunya. Dapat diambil contoh, seks bebas, penggunaan alkohol, 

dan obat-obatan terlarang serta tindakan kekerasan. Apabila hal tersebut 

ditayangkan secara berulang-ulang di bioskop, TV, dan komik-komik maka 

akan berpengaruh terhadap psikologi anak yang nantinya akan 

mempengaruhi kepribadian si anak. 

e. Agen-agen Sosialisasi Khusus 

Agen ini meliputi kelompok keagamaan, lembaga pemerintahan, 

kelompok kerja. Semua agen jenis ini diperlukan oleh masyarakat karena 

dapat melengkapi agen sosialisasi. tujuan dari agen ini adalah membentuk 

kembali individu sehingga mereka akan berusaha dan bertingkah laku yang 

lebih baik sebagai anggota masyarakat. 
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4. Metode-metode dalam Sosialisasi 

   Dalam proses sosialisasi ada tiga metode yang dapat digunakan: 

a. Metode Ganjaran dan Hukuman 

   Metode ini, tingkah laku anak yang baik dan terpuji diberi ganjaran. 

Ganjaran disini ada dua macam yaitu ganjaran yang bersifat kebendaan dan 

bukan kebendaan. 

b. Metode Pengajaran 

   Metode ini kepada anak diberikan informasi tentang bermacam-

macam pengetahuan, diberi latihan tentang keterampilan dan dididik untuk 

memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai dan kaidah serta pola 

tingkah laku sosial. 

c. Metode Pemberian Contoh 

   Maksudnya orang dewasa memberikan contoh kepada anak dengan 

melihat contoh anak akan meiru tingkah laku dan sifat-sifat orang dewasa. 

Proses meniru ini dapat berlangsung secara tidak sadar. Melalui proses 

meniru tidak sadar itu pada diri anak tertanam nilai-nilai, sikap, keyakinan 

dan cita-cita. Dengan metode ini berkaitan erat dengan identifikasi yaitu 

proses menyamakan diri atau menyatukan diri secara psikis dengan orang 

lain. 

5. Pola Pendidikan Anak 

    Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha 

manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai yang ada didalam 

masyarakat dan kebudayaan, selanjutnya pendidikan diartikan sebagai usaha 
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yang dijalankan oleh seorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa 

atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti 

mental (Hasbullah, 2001:1). 

    Dalam dunia kependidikan dikenal adanya tiga lingkungan pendidikan, 

yaitu: lingkunagn pendidikan dalam keluarga, lingkungan pendidikan 

disekolah, dan lngkungan pendidikan di dalam masyarakat di luar keluarga dan 

sekolah. Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab VI pasal 13 ayat 1, bahwa jalur pendidikan terdiri atas 3 jalur pendidikan, 

yaitu formal, nonformal, dan informal (Sisdiknas, 2003:11). 

    Pendidikan Formal mempunyai jenjang dan dalam unsur waktu 

tertentu, teratur, sistematis, berdasarkan aturan yang resmi yang sudah di 

terapkan. Pendidikan Non Formal adalah penddidikan dielenggarakan dengan 

sengaja, tertib, dan berencana dilaksanakan diluar pendidikan formal. 

Pendidikan Informal kegiatannya tanpa suatu organisasi yang ketat tanpa adnya 

program, waktu dan tanpa adanya evaluasi.  

    Istilah lain yang sering dipergunakan sebagai pengganti sebutan 

lingkungan pendidikan dalam keluarga adalah “pendidikan informal”, 

lingkungan pendidikan disekolah adalah “pendidikan formal” sedangkan 

sebutan “pendidikan non formal” diperuntukan bagi semua jenis kegiatan 

pendidikan yang berlangsung di dalam masyarakat yang terjadi diluar keluarga 

dan sekolah. Ketiga lingkungan pendidikan tersebut dalam implementasinya 

diharapkan dapat saling behubungan secara koordinatif, agar supaya dapat 
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saling menunjang dalam arti saling menambah, saling melengkapi dan saling 

mengganti. 

    Pola pendidikan anak yaitu suatu wujud, tipe, sifat yang dikenakan 

kepada  anak  oleh  orang  tua  dalam  kegiatan  mendidik,  membimbing, 

mendisiplinkan serta melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai 

norma yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Dari definisi tersebut 

maka pendidikan dalam penelitian ini adalah pendidikan yang berlangsung dalam 

keluarga atau pendidikan informal. 

    Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di 

rumah dalam lingkungan keluarga, pendidikan ini berlangsung tanpa organisasi, 

yakni tanpa orang tertentu yang diangkat atau ditunjuk sebagai pendidik, tanpa 

suatu program yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu tanpa evaluasi 

yang formal berbentuk ujian. Namun demikian pendidikan informal ini sangat 

penting bagi pembentukan pribadi seseorang (UU RI No. 20 Th 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional). 

    Pendidikan keluarga atau pendidikan informal merupakan lingkungan 

pendidikan yang pertama atau primer, karena didalam keluargalah setiap orang 

sejak pertama kali dan untuk seterusnya belajar memperoleh pengembangan 

pribadi, sikap dan tigkah laku, nilai-nilai dan pengalaman hidup, pengetahuan dan 

keterampilan melalui interaksi sosial yang berlangsung setiap hari diantara sesama 

anggota keluarga. Karena itulah maka lingkungan pendidikan dalam lingkungan 

keluarga atau pendidikan informal ini merupakan kegiatan pendidikan yang 

berlangsung sepanjang hayat, dimana tiap-tiap orang memperoleh nilai, sikap, 
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keterampilan dan pengetahuan yang berasal dari pengalaman hidup sehari-hari dan  

dari pengaruh-pengaruh dan sumber-sumber pendidikan di dalam lingkungan 

hidupnya dari keluarga, tetangga, lingkungan permainan, pekerjaan, pasar, 

perrpustakaan, dan media massa (Sudjana 2003:13). 

   Beberapa ciri proses pendidikan informal yang berlangsung dalam 

lingkungan keluarga diantaranya: 

a. Proses pendidikan itu dapat berlangsung kapan saja, dimana saja, tidak terlalu 

terikat oleh waktu dan tempat. 

b. Proses belajarnya berlangsung tanpa adanya guru dan murid, tetapi antara 

orang tua dan anak atau antara kakak dengan adik. 

c. Tidak mengenal persyaratan usia karena yang tua maupun yang mudadapat 

langsung melibatkan diri, dalam proses belajar dan pembelajaran. 

d. Tidak menggunakan metode yang komplikatif yang sulit dimengerti atau sulit 

dilaksanakan. 

e. Bahan belajarnyapun cukup sederhana berisi pengetahuan praktis yang mudah 

dipahami dan mudah diterapkan. 

   Pola pendidikan anak yang diterapkan orang tua dalam keluarga ada tiga 

macam: 

a. Pola Otoriter 

    Pola otoriter adalah suatu tenaga yang dipaksakan dari luar (Spock, 

1992:265). Jadi pola ini memerlukan aturan yang ditujukan pada anak akan 

mematuhi sepanjang ada yang mengawasinya. Pola ini ditandai dengan adanya 

aturan yang kaku dari ibu yang tidak bisa ditolerir. Kebebasan anak sangat 
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dibatasi, anak harus melakukan apa yang diinginkan orang tua dan biasanya bila 

abak melanggar aturan, anak akan dihukum, namun bila anak sudah melakukan 

sesuatu seperti keehendak ibu maka ibu tidak akan member hadiah karena 

sudah dianggap wajar. Akibat yang timbul dari pelaksanaan pola ini adalah 

anak akan menjadi takut, tidak mempunayi inisiatif dan kreatifitas, kemandirian 

hilang, timbul rasa rendah diri, masa bodoh, tertekan jiwanya dan timbul rasa 

kecewa pada anak  (Tim Penggerak PKK pusat, 1995:29). 

    Pola ini di tandai dengan adanya aturan yang kaku dari orang tua yang 

tidak bias ditolelir. Kebebasan anak sangat dibatasi, anak harus melakukan apa 

yang diinginkan oleh orang tua dan biasanya bila anak melanggar aturan anak 

akan dihukum, segala kehendak anak selalu diatur, menonjolkan kekuasaan 

ditangan orang tua. 

b. Pola permisif 

    Dalam pola liberal keluarga begitu bebas, ada keabsahan yang diberikan 

kepada anaknya untuk berperilaku sesuai dengan keinginnanya sendiri. Ibu 

tidak member aturan dan pengarahan kepada anak-anaknya. Semua keputusan 

diserahkan kepada anak tanpa meminta pertimbangan kepada ibunya. Anak 

merasa tidak ada pegangan tertentu sehingga mereka tidak  tahu perilaku yang 

benar atau salah dan mereka bertindak sehendak dirinya sendiri. 

    Orang tua rela membiarkan anak membentuk kepribadian sendiri dan 

memiliki selera sendiri, keahlian, kemauan, dan cita-cita sendiri (Spock, 

1992:259). Pola ini ditandai dengan adanya aturan yang memberikan kebebasan 

penuh kepada anak untuk berbuat sekehendak hatinya, berbuat serba boleh. 
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Orang tua selalu membenarkan atau malah tidak peduli terhadap kelakuan 

anaknya sehingga dengan demikian ibu tidak pernah menghukum anaknya. 

Orang tua kurang berfungsi dalam mengontrol sikap anak serta adanya 

kekuasaandan kehedak anak yang dominan. Orang tua sangat kurang control 

terhadap kelakuan anak. Bimbingan dan arahan ibu sangat kurang dalam 

mempersiapkan depan anak, dan hanya berperan untuk sarana sesuai kebutuhan 

dan tuntutan anak. Dengan demikian hubungan antara anak dan orang tua 

jarang. 

c. Pola Demokratis 

    Pola ini memandang anak sebagai individu yang sedang berkembang. 

Oleh karena itu seorang ibu harus bersifat terbuka terhadap anak. Antara anak 

dan ibu membuat peraturan-peraturan yang disepakati bersama. Anak diberikan 

kebebasan mengemukakan pendapat orang lain. Rasa hormat terhadap martabat 

orang lain dijadikan dasar pergaulan hidup serta adanya unsur tanggung jawab 

dan kepercayaan yang diberikan menimbulkan rasa tanggung jawab kepada 

anak. 

    Pada pola asuh demokratis, orang tua menempatkan anak pada posisi 

yang sama dengan mereka (orang tua), dalam arti hak dan kewajibannya dalam 

keluarga. Anak selalu diajak untuk mendiskusikan masalah-masalah yang 

dihadapi dalam keluarga, terutama yang menyangkut masalah anak itu sendiri. 

Antara ibu dan anak saling terbuka, saling memberi dan berusaha mengontrol 

dengan mendorong dan membimbing anak agar dapat hidup secara mandiri. 

Dalam keluarga yang menerapkan pola asuh demokratis ini akan tercipta 
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hubungan yang hangat dan harmonis serta adanya timbale balik antara anak dan 

orang tua atau ibu. 

6. Keluarga 

    Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan 

manusia dimana seorang individu belajar dan menyatakan diri sebagai manusia 

sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya (Gerungan 2009:195), 

sedangkan menurut Khaerudin, keluarga adalah susunan orang-orang yang 

disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah atau adopsi. Pertalian antara 

orang tua dan anak biasanya adalah darah atau adopsi (Khaerudin 2002:6). 

    Lingkungan sosial pertama yang dikenal anak sejak lahir adalah 

keluarganya. Ibu, Ayah, dan anggota keluarga lainnya merupakan lingkungan 

sosial yang seara langsung berhubungan dengan individu. Sosialisasi yang 

dialami individu secara intensif berlangsung dalam keluarga. Pengenalan nilai, 

norma, dan kebiasaan untuk pertama kali diterima dari keluarga. Pengaruh 

sosialisasi dan enkulturasi yang berasal dari keluarga sangat besar bagi 

pembentukan dan perkembangan kepribadian individu. Hasil penelitian di 

Baylor College of Medicine menyatakan bahwa lingkungan memberi peran 

yang sangat besar dalam pembentukan sikap, kepribadian, dan pengembangan 

kemampuan anak secara optimal. Anak yang tidak mendapat lingkungan baik 

untuk merangsang pertumbuhan otaknya, misalnya jarang disentuh, jarang 

diajak bermain, jarang diajak berkomunikasi, maka perkembangan otaknya 

akan lebih kecil 20-30% dari ukuran normal seusianya (Kurniasih, 2009:6). 

     



25 

 

    Peran istri dalam keluarga dan masyarakat yaitu: 1) Siap melahirkan 

anak dan berdoa agar anaknya menjadi anak soleh dan soleha, 2) Siap untuk 

mendidik anak, 3) Menanamkan ikatan badaniah dan rohaniah pada anak, 4) 

Menjadikan rumah surga bagi keluarga, 5) Siap menjadi tempat curahan hati 

suami, 6) Merawat, menghibur dan mendamaikan kembali anak yang sedang 

berselisih. (Goode 1985: 143). Keempat item tersebut merupakan peran istri 

yang ideal di dalam keluarga bila dipandang secara umum. Namun pada 

kenyataannya di lapangan tidak semua istri yang ada di masyarakat dapat 

melakukan perannya tersebut dengan sempurna. Tak jarang pula ditemui, 

seorang istri yang tidak dapat menjalankan peran dengan baik di dalam 

keluarganya yang disebabkan karena sesuatu hal, sehingga suasana rumah 

menjadi tidak harmonis. 

    Peranan istri dalam masyarakat diartikan sebagai kedudukan mereka 

menurut hukum dalam masyarakat serta dalam hubungannya dengan pria. 

Peranan istri adalah fungsi yang diberikan kepada atau yang diwujudkan oleh 

istri, atau fungsi yang diharapkan oleh masyarakat dari istri. Istri yang ikut 

mencari nafkah tambahan juga merupakan salah satu pengembangan sumber 

daya manusia, karena suatu saat tidak jarang wanita akhirnya menjadi 

pemimpin yang selalu siap terlibat dalam persaingan hidup yang semakin keras 

dan penuh tantangan. Peran istri sangat berarti dalam pengembangan sumber 

daya manusia, karena istri harus ikut serta dalam meningkatkan pendidikan, 

perbaikan gizi, keterampilan dan lain-lain. (Anshori 1997:151). 
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    Peran Suami dalam Keluarg yaitu: 1) Mengatur tenaga kerja keluarga, 

2) Memecahkan masalah atau persoalan-persoalan dalam keluarga, 3) 

Melindungi seluruh anggota keluarga, 4) Menjalankan tugas sebagai pencari 

nafkah keluarga (Goode 1985: 144). Walaupun tidak dinyatakan secara konkrit 

akan tetapi pada umumnya anak-anak mengharapkan bahwa fungsi-fungsi yang 

ideal tersebut di atas terwujud di dalam kenyataannya. Di dalam proses 

sosialisasi, seorang ayah harus dapat menanamkan hal-hal yang kelak di 

kemudian hari merupakan modal utama untuk dapat berdiri sendiri. Dari 

seorang ayah diharapkan suatu kewibawaan dan semakin meningkat usia si 

anak, peranan tersebut berubah menjadi seorang kakak atau seorang sahabat.  

    Seorang suami di mata masyarakat dianggap mempunyai peran yang 

penting. Jika ada hajatan atau kepentingan yang berhubungan dengan publik 

maka yang diundang adalah sang suami. Karena pria atau para suami dianggap 

memiliki ketegasan dan jiwa pemimpin, dalam memutuskan sesuatu di 

dasarkan atas rasio atau pemikiran yang matang, tidak menggunakan perasaan 

seperti yang dilakukan oleh istri atau wanita. Di dalam masyarakat, 

kewibawaan dan harga diri dari suami sangat menentukan status dan 

kedudukannya dalam masyarakat, oleh sebab itu keluarga harus bisa 

menjaganya dengan baik. Jika anggota keluarga ada yang membuat kesalahan 

maka, nama baik suami akan tercemar. Masyarakat merupakan bentuk makro 

dari keluarga, maka kedudukan suami dalam keluarga memberikan legitimasi 

untuk mendapatkan prestise dan kekuasaan dalam masyarakat. 



27 

 

    Pada awal kehidupan manusia, biasanya agen sosialisasi terdiri atas 

orang tua dan saudara kandung. Pada masyarakat yang mengenal sistem 

keluarga luas (extended family), agen sosialisasi bisa berjumlah lebih banyak 

dan dapat mencakup pula nenek, kakek, paman, bibi, dan sebagainya. Di 

kalangan lapisan masyarakat perkotaan, sering kali pembantu rumah tangga 

memegang peranan penting sebagai agen sosialisasi anak, setidak-tidaknya 

pada tahap awal. 

    Jaeger mengemukakan bahwa peranan agen sosialisasi pada tahap awal 

ini, terutama orang tua, sangat penting. Sang anak (khususnya pada masyarakat 

modern barat) sangat tergantung pada orang tua, dan apa yang terjadi antara 

anak dan orang tua pada tahap ini jarang diketahui oleh orang luar. Dengan 

demikian anak tidak terlindung dari penyalahgunaan kekuasaan yang sering 

dilakukan pada masyarakat kita. Selanjutnya keadaan keluarga sebagai suatu 

bentuk lingkungan sosial, termasuk besar kecilnya keluarga, keharmonisan 

keluarga, perlakuan terhadap seorang anak, sangat mempengaruhi 

pembentukan dan perkembangan seorang anak (Hurlock, 1976:30). 

    Pengaruh keluarga pada anak, meskipun telah terjadi perubahan radikal 

dalam pola kehidupan dasawarsa terakhir, keluarga tetap merupakan bagian 

yang paling penting dari jaringan sosial anak, sebab anggota keluarga 

merupakan lingkungan pertama anak. Hubungan dengan anggota keluarga 

menjadi landasan sikap terhadap orang, benda, dan kehidupan secara umum. 

Mereka juga meletakan landasan bagi pola penyesuaian dan belajar berpikir 

tentang diri mereka, sebagaimana dilakukan anggota keluarga mereka. Kondisi-
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kondisi yang menyebabkan pentingnya peranan keluarga dalam proses 

sosialisasi anak adalah: 

1. Keluarga merupakan kelompok kecil yang anggota-anggotanya berinteraksi 

face to face secara tetap. Dalam kelompok yang demikian, perkembangan 

anak dapat diikuti dengan seksama oleh orang tuanya dan penyesuaian 

secara pribadi dalam hubungan sosial lebih mudah terjadi. 

2. Orang tua mempunyai motivasi yang kuat untuk mendidik anak karena anak 

merupakan buah cinta kasih hubungan suami istri. Anak merupakan 

perluasan biologis dan sosial orang tuanya. Motivasi yang kuat ini, 

melahirkan hubungan emosional antara orang tua dengan anak. Penelitiann-

penelitian ini membuktikan bahwa hubungan emosional lebih berarti dan 

efektif dari pada hubungan intelektual dalam proses sosialisasi. 

3. Karena hubungan sosial dalam keluarga itu bersifat relatif tetap, maka orang 

tua memainkan peranan sangat penting terhadap proses sosialisasi anak 

(Ahmadi 1991:175). 

   Menurut E.B Hurlock (1976:201), sumbangan keluarga pada 

perkembangan anak adalah: 

a. Perasaan aman karena menjadi anggota kelompok yang stabil. 

b. Orang-orang yang dapat diandalkannya dalam memenuhi kebutuhannya. 

c. Sumber kasih sayang dan penerimaan, yang tidak terpengaruh oleh apa 

yang mereka lakukan. 

d. Modal pola prilaku yang disetujui. 

e. bimbingan dalam pengembangan pola prilaku yang disetujuisecara sosial. 
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f.  Orang-orang yang dapat diharapkan bantuanya dalam memecaahkan 

masalah yang dihadapi. 

g. Bimbingan dan bantuan dalam mempelajari kecakapan yang diperlukan 

untuk penyesuaian diri. 

h. Perangsang kemampuan untuk mencapai keberhasilan di sekolah dan 

kehidupan sosial. 

i. Bantuan dalam menerapkan aspirasi yang sesuai dengan minat dan 

kemampuan. 

j.  Sumber persahabatan sampai mereka cukup besar untuk mendapatkan 

teman di luar rumah. 

    Betapa pentingnya nilai kehadiran keluarga bagi kebutuhan fisik 

maupun psikologis anak, pastinya jika kebutuhan itu tidak dapat terpenuhi akan 

terjadi kepincangan dalam kepribadian dan sikap anak di masa mendatang, 

selain itu, keluarga juga memiliki fungsi pokok yaitu seperti yang dikatakan 

Khaerudin (2002:48), sebagai berikut: 

1. Fungsi Biologis 

   Keluarga merupakan tempat lahirnya anak, fungsi biologis orang tua 

adalah melahirkan anak, fungsi ini merupakan dasar kelangsungan hidup 

manusia . 

2. Fungsi Afeksi 

  Hubungan yang bersifat sosial penuh dengan rasa cinta kasih, dari 

hubungan cinta kasih ini lahirlah hubungan persaudaraan, persahabatan, 
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persamaan pandangan tentang nilai-nilai dan kebiasaan. Dasar cinta kasih ini 

merupakan faktor penting bagi pertumbuhan kepribadian anak. 

3. Fungsi Sosialisasi 

   Melalui interaksi sosial dalam keluarga, anak mempelajari pola tingkah 

laku, sikap, keyakinan, cita-cita, nilai-nilai dan norma dalam masyarakat 

dalam rangka pembentukan kepribadiannya. 

7.  Teori Moral Kohlberg    

 Dalam mendidik anak hendaknya orang tua memperhatikan pendidikan dan 

perkembangan moral anaknya. Menurut K. Bertens dalam buku “Etika”, 

Lawrence Kohlberg membagi 3 tingkat dan 6 tahap perkembangan moral 

manusia yang kemudian menjadi sebuah teori moral yaitu: 

1. Tingkat Pra-konvensional 

a. Tahap orientasi hukuman dan kepatuhan, pada tahap ini anak dalam hal 

melakukan suatu tindakan akan memiliki orientasi atas hukuman yang 

merupakan konsekuensi atas tindakan itu, serta kepatuhan dari seseorang 

dalam hal ini orang yang dituakan atau kepatuhan terhadap hukum. 

b. Tahap orientasi relativis-instrumentalm, pada tahap anak tetap menilai 

sesuatu berdasarkan kemanfaatan, kesenangan, atau sesuatu yang buruk 

menjadi keburukan, namun disini si anak sudah mampu belajar 

memperhatikan harapan dan kepentingan orang lain. 

2. Tingkat Konvensial  

c. Tahap penyesuaian dengan kelompok atau orientasi untuk menjadi “anak 

manis”. Pada tahap selanjutnya, terjadi sebuah proses perkembangan 
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kearas sosialitas dan moralitas kelompok. Kesadaran dan kepedulian atas 

kelompok akrab, serta tercipta sebuah penilaian akan dirinya dihadapan 

komunitas/kelompok. 

d. Tahap orientasi hukum dan ketertiban. Pada kondisi ini dimana seseorang 

sudah mulai beranjak pada orientasi hukum legal/peraturan yang 

berfungsi untuk menciptakan kondisi yang tertib dan nyaman dalam 

kelompok/komunitas. 

3. Tingkat Pasca-konvensional 

e. Orientasi kontrak-sosial legalistik. Tahap ini merupakan suatu kondisi 

dimana penekanan terhadap hak dan kewajiban cukup ditekankan, 

sehingga proses demokratisasi terjadi.Pada tahap ini juga muncul sebuah 

sikap cinta tanah air dan pemerintahan yang berdaulat. 

f. Orientasi prinsip etika universal. Pada situasi ini dimana orang dalam 

melakukan tindakan mencoba untuk sesuai dengan nurani serta prinsip-

prinsip moral universal. Adapaun syarat atas prinsip moral universal 

menurut Kohlberg, yakni: komprehensif, universal, dan konsisten (tidak 

ada kontradiksi dalam penerapannya). Sedangkan prinsip universal itu 

ialah keadilan, prinsip perlakuan timbal balik (resiprositas), kesamaan, 

dan penghormatan terhadap martabat manusia.  

    Perkembangan moral Kohlberg memiliki sifat khusus, diantaranya: 

Perkembangan setiap tahap-tahap selalu berlangsung dengan cara yang sama 

(dalam arti si anak dari tahap pertama berlanjut ke tahap kedua), Orang (anak) 

hanya dapat mengerti penalaran moral satu tahap diatas tahap dimana ia berada, 
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dan anak secara kognitif memiliki ketertarikan pada cara berfikir satu tahap 

diatas tahapnya sendiri. 

8. Tenaga Kerja Wanita (TKW)  

    Perempuan dalam kehidupan rumah tangga mempunyai tugas dan 

peran pokok dalam keluarga. Sebagai seorang istri wanita mempunyai 

tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangga. Istri adalah 

menejer rumah tangga, istrilah yang paham seberapa besar kebutuhan rumah 

tangga serta seberapa besar penghasilan yang diperoleh suami. Untuk 

membantu suami dalam mensejahterakan keluarga Istri bisa mengambil 

keputusan untuk mencari penghasilan atau bekerja. 

    Beberapa cara dilakukan seorang perempuan untuk meningkatkan 

perekonomian keluarga antara lain adalah: berdagang, bertani, buruh, penjahit 

dan lain sebagainya. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada di desa dan 

upah kerja yang relatif rendah mempengaruhi jumlah pendapatan yang 

diperoleh istri sehingga menjadikan kondisi keluarga yang prasejahtera 

(miskin). 

    Kondisi kemiskinan mendorong perempuan untuk ikut mengambil alih 

tanggung jawab ekonomi keluarga. Dengan berbagai cara perempuan ikut 

berperan aktif menaikan pendapatan. Perempuan miskin di desa dan kota 

merupakan kelompok terbesar yang terus menerus mencari peluang kerja demi 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Mereka bekerja sebagai buruh tani, 

buruh perkebunan, pembantu rumah tangga, pemulung, buruh pabrik, dan 

pekerjaan (Astuti, 2008:42). Karena faktor lingkungan asal dan kemiskinan 
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keluarga banyak perempuan atau istri yang rela meninggalkan keluarganya 

untuk bermigrasi keluar negeri menjadi seorang TKW. Mereka berharap 

mendapatkan pekerjaan yang baru untuk mensejahterakan hidupnya dan 

keluarganya. Mereka berbekal pendidikan seadanya dan tidak peduli akan 

nasibnya disana, yang mereka pikirkan adalah kesejahteraan keluarganya. 

    Berdasarkan pasal 1  Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 

“Tenaga Kerja Indonesia yang kemudian disebut dengan TKI adalah setiap 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri 

dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”. 

Sedangkan menurut pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  KEP.104A/MEN/2002  tentang 

Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri, “Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di 

luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja 

melalui prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia”. Berdasarkan  pengertian  

tersebut,  maka  yang  dimaksud  dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah 

Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka 

waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja dengan menerima upah. 

    Negara-negara yang sering menjadi tujuan TKW adalah Malaysia, 

Singapura, Arab Saudi, Taiwan dan Hongkong. Keinginan memutus belenggu 

kemiskinan dengan jalan pintas ditambah bukti meningkatnya taraf kehidupan 

kehidupan TKW asal desanya yang sukses, membuat para perempuan desa 
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berbondong-bondong melamar menjadi TKW, tanpa memikirkan resiko yang 

akan mereka temui di negara tujuan. Bayang-bayang atas segala tindakan 

kekerasan, perkosaan, tidak digaji yang mungkin dialami di Negara tujuan 

tidak menjadi mereka takut. Para TKW mempunyai nyali yang luar biasa 

bermigrasi dari desa ke luar negeri yang berbeda bahasa dan budayanya.  

    Seorang TKW yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak biasanya 

menyerahkan tugas pengasuhan anaknya pada suami dan keluarga yang 

ditinggalkan separti orangtua TKW, kakak, adik, dan mertua. Untuk mencukupi 

kebutuhan keluarganya biasanya seorang TKW akan mengirimkan gaji yang 

diperolehnya beberapa bulan sekali. 

9. Keputusan Seorang Perempuan Bekerja Ke Luar Negeri Menjadi TKW 

    Keputusan berasal dari bahasa inggris yaitu decision yang berarti 

pilihan atas berbagai alternatif atau penilaian akan alternatif tertentu 

(Katosapoetra dalam Nasikah (2009:9). Pengambilan keputusan dapat pula 

diartikan sebagai pemilihan dari berbagai alternatif yang tersedia dengan tujuan 

untuk memecahkan masalah. 

    Pengambilan keputusan dapat dilakukan secara kelompok maupun 

secara individu. Pengambilan keputusan akan menentukan pilihan, sehingga 

selalu mempertimbangkan untung rugi serta dorongan atau hambatan dari 

beberapa pilihan yang tersedia. Pengambilan keputusan akan dilakukan 

terhadap pilihan atau alternatif yang dipandang dapat memberikan keuntungan 

yang terbesar dengan biaya yang rendah (Joyomartono dalam Nasikah, 
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(2009:10). Pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh sikap, nilai, dan 

tujuan individu.  

    Bekerja menjadi suatu strategi menghadapi tekanan ekonomi sekaligus 

mewujudkan rasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan ekonomi rumah 

tangganya. Asumsi bahwa perempuan bekerja hanya sekedar untuk 

memperoleh tambahan uang saku untuk dinikamati sendiri, tidaklah benar. 

Penghasilan perempuan dalam bentuk tunai sangatlah penting karena dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari. Apapun anggapan 

orang penghasilan perempuan sangat berarti, karen dapat digunakan untuk 

membiayai kebutuhan konsumsi yang dapat ditunda. Misalnya: biaya anak 

sekolah, perbaikan rumah, dan perabotan rumah tangga (Abdullah, 2003:230). 

    Migran biasanya memiliki alasan tertentu yang menyebabkan buruh 

migran meninggalkan kampung halamannya dan kemudian memilih tempat-

tempat yang dianggap dapat memenuhi keinginan yang kurang atau tidak 

terpenuhi kalau sekiranya tetap bertahan di tempat asal. Alasan utama migran 

meninggalkan negara asal adalah faktor ekonomi, terutama disebabkan 

sukarnya mendapat pekerjaan, serta wujudnya keinginan untuk mendapatkan 

penghasilan yang lebih tinggi. 

    Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah nilai, 

materi, dan komunikasi atau informasi. Nilai adalah suatu konsepsi mengenai 

apa yang baik, dan biasanya merupakan tujuan akhir dari apa yang diinginkan 

individu pembuat keputusan. Nilai dalam permasalahan ini adalah Bekerja. 
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Bekerja merupakan salah satu strategi seorang perempuan atau istri untuk 

membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. 

    Materi merupakan faktor kedua yang mempengaruhi individu dalam 

mengambil keputusan. Materi dalam permasalahan ini adalah Menjadi TKW 

keluar negeri yang menjadi pilihan seorang perempuan dalam bekerja. Materi 

yang akan dipilih oleh pembuat keputusan biasanya materi yang dianggap 

memiliki nilai yang sesuai dengan tujuan pembuat keputusan. Materi yang 

dipandang lebih baik dari materi lain akan cenderung dipilih oleh individu.  

    Komunikasi atau informasi merupakan faktor penting setelah faktor 

niai dan faktor materi dalam menentukan keputusan. Komunikasi atau 

informasi yang diperoleh individu mempengaruhi pengetahuan dan anggapan 

bahwa bekerja diluar negeri menjadi TKW adalah suatu pilihan yang tepat. 

Semakin banyak informasi yang menjelaskan megenai keberhasilan bekerja 

keluar negeri menjadi TKW maka makin yakin individu untuk mengambil 

keputusan untuk mengambil tindakan itu sesuai informasi yang diperoleh. 

 

C. Kerangka Berpikir 

    Kerangka berpikir memaparkan dimensi-dimensi kajian utama, faktor-

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

yang disusun dalam bentuk narasi atau grafis. Dalam penelitian ini kerangka 

konseptual Pola Pendidikan Informal Anak Sampai Berusia 18 Tahun Pada 

Keluarga TKW sebagai berikut: 



37 

 

    Tempat sosialisasi yang pertama dalam kehidupan manusia adalah 

keluarga. Peran keluarga  sangat penting sekali karena disitulah anak di 

wariskan nilai-nilai dan norma-norma untuk hidup ditengah lingkungan dan 

masyarakatnya. Hubungan antara orang tua dan anak sangat penting artinya 

bagi perkembangan kepribadian anak, sebab orang tualah yang 

merupakan orang pertama yang dikenal oleh si anak. Melalui orang 

tualah anak mendapat kesan-kesan pertama tentang dunia luar. Oleh karena 

itu sikap dan mental seseorang di tentukan oleh pendidikan anak dalam 

keluarganya.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Bagan 1. Kerangka Berpikir 

Keluarga 
Inti 

Keluarga 
Luas 

Pendidikan Anak pada
Keluarga TKW 

Konsep  
Sosialisasi 

Anak  

Sikap:  
• Disiplin 
• Mandiri 
• Tanggung jawab
• Sopan santun 
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Keluarga TKW di desa Panusupan adalah sebuah keluarga yang kehilangan 

sosok seorang ibu dalam mendidik anak dan yang menggantikan ibu adalah 

orang terdekatnya yaitu suami TKW. Suami TKW tentunya masih punya 

kewajiban lain yaitu  mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga 

yang ditinggalkan TKW. Pola pendidikan anak yang diterapkanpun kurang 

maksimal dan kadang menyerahkan pengasuhan anak TKW kepada kerabat 

terdekatnya yaitu orang tua atau mertua dan saudara atau iparnya. Dalam 

keadaan yang normal, maka lingkungan pertama yang berhubungan dengan 

anak adalah orang tuanya, saudara-saudaranya serta mungkin kerabat 

dekatnya yang tinggal serumah. Melalui lingkungan itulah anak 

mengenal dunia sekitar dengan pola pergaulan hidup yang berlaku  

sehari-hari; melalui lingkungan itulah anak-anak mengalami proses 

sosialisasi awal. Sosialisasi yaitu proses yang membantu individu melalui 

proses belajar dan menyesuaikan diri bagaimana cara hidup dan bagaimana 

cara berfikir dalam kelompok tersebut.   

   Dalam proses pendidikan anak yang dilakukan suami TKW dan 

kerabat dekatnya tentunya melalui proses sosialisasi yaitu penanaman nilai-

nilai serta norma kepada si anak yang akan direfleksikan dengan sikap anak. 

Nilai-nilai itu antara lain disiplin, mandiri, tanggung jawab dan sopan santun. 

Sejauh mana keberhasilan penanaman nilai-nilai itu dapat dilihat dari sikap si 

anak dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga dan 

lingkungan masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

D. Pendekatan Penelitian 

  Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini 

selain dilakukan proses pengambilan data juga dituntut penjelasan yang berupa 

uraian dan analisis yang mendalam. Penelitian berupa deskriptif diharapkan 

hasilnya mampu memberikan gambaran riil mengenai kondisi di lapangan tidak 

hanya sekedar sajian data saja. 

  Penelitian kualitatif yaitu peneltian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti (Moleong, 2007:6). 

  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan 

pertimbangan, yang diteliti adalah pola pendidikan informal anak sampai berusia 

18 tahun dalam keluarga TKW karena selain mengambil data yang dituntut, juga 

terdapat penjelasan yang berupa uraian dan analisis yang mendalam yang tidak 

bisa dinyatakan dengan angka-angka. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah data yang terkumpul berbentuk kata-kata lisan dan mencakup catatan, 

laporan dan foto-foto sebagai dokumentasi. 

 

E. Lokasi Penelitian 

  Penalitian ini memilih tempat di Desa Panusupan Kecamatan Rembang 

kabupaten Purbalingga. Alasan memilih desa Panusupan adalah: berdasarkan 
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observasi pendahuluan yang dilakukan peneliti di desa Panusupan terdapat cukup 

banyak perempuan yang bekerja sebagai TKW. Dari data yang ada di desa 

Panusupan terdapat 104 orang yang menjadi TKW keluar negeri, dari jumlah 

penduduk perempuan usia produktif yaitu 945 orang. 

 

F. Fokus Penelitian 

  Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan 

fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang 

inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi 

atau memasukan-mengeluarkan suatu informan yang diperoleh (Moleong, 

2007:94). 

  Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat 

perhatian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana 

pola pendidikan anak yang diterapakan dalam keluarga yang ibunya bekerja 

menjadi TKW. 

 

G. Sumber dan Data Penelitian 

Data  dalam penelitian ini diperoleh dari: 

1. Subjek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah keluarga yang ditinggalkan seorang 

ibu ke luar negeri menjadi TKW di desa Panusupan kecamatan Rembang 

Kabupaten Purbalingga yang memiliki anak berusia 0-18 tahun. Subjek 

penelitian dalam penelitian ini diambil sebanyak 8 keluarga TKW. 
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2. Informan 

Informan dalam penelitian ini ada dua yaitu: 

a. Informan utama yaitu meliputi anak, suami, orang tua, mertua, kakak, 

dan adik dari TKW. 

b. Informan pendukung yaitu tokoh masyarakat di desa Panusupan, yakni 

ibu Surismi selaku kepala Desa Panusupan dan bapak Amin Sarwono 

selaku tokoh agama di desa Panusupan. 

3. Sumber Pustaka 

 Selain data yang diperoleh dari subjek penelitian, data penelitian juga 

diperoleh dari sumber pustaka lain, misalnya buku, arsip-arsip, dan 

dokumen-dokumen yang terkait dengan hal yang diteliti. Sumber tertulis ini 

digunakan sebagai referensi tambahan untuk melengkapi data-data yang 

tidak dapat diperoleh dari subjek penelitian. 

4. Foto 

 Foto digunakan sebagai sumber data tambahan pendukung penelitian.   

Penggunaan foto sebagai pelengkap dari data-data yang telah diperoleh dari 

hasil observasi, wawancara dan sumber tertulis lainnya. Foto digunakan 

untuk   mengabadikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian 

yang terkait dengan  objek penelitian. 

 

H. Metode Pengumpulan  Data 

 Menurut Rachman (1999:71), bahwa penelitian disamping menggunakan 

metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan pengumpulan data yang 
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relevan. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Wawancara (interview) 

   Metode wawancara ini adalah metode pengumpulan informasi dengan 

cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan 

pula (Rachman, 1999:85). Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai 

keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut bisa dilakukan secara individu 

maupun dalam bentuk kelompok, sehingga peneliti mendapatklan data 

informatif yang otentik. 

   Metode wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk 

mendapatakan informasi mengenai pola pendidikan anak usia sampai berusia 

18 tahun pada keluarga TKW di Desa Panusupan. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu 

instrumen yang berbentuk pertanyaan yang ditujukan kepada keluarga TKW di 

desa Panusupan. 

b. Pengamatan (Observation) 

   Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. Dimana dilakukan pengamatan 

atau pemusatan perhatian terhadap obyek dengan menggunakan seluruh alat 

indera. Jadi pengobservasian dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba dan pengecap. Dalam menggunakan metode observasicara 

yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko 

pengamatan sebagai instrument. (Arikunto, 2006:229). 
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   Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan 

data secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala 

pada obyek penelitian dengan melihat pedoman sebagai instrumen pengamatan 

yang ditujukan kepada keluarga TKW di Desa Panusupan. 

c. Dokumentasi  

   Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai data atau variable 

yang berupa catatan, transkrip, buku, suarat kabar, majalah prasasti, notulen 

rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006:231). Dalam penelitian 

ini, metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data mengenai 

pola pendidikan informal anak sampai berusia 18 tahun pada keluarga TKW 

melalui buku-buku, majalah-majalah, makalah dan sebagainya untuk lebih 

akurat dan lengkap. 

   Dalam alat dan teknik  pengumpulan data, peneliti menggunakan (tiga) 

metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti memilih tiga 

metode ini karena cukup relevan dalam pengumpulan data tentang metode 

“Pola Pendidikan Informal Anak Sampai Berusia 18 Tahun pada Keluarga 

TKW di desa Panusupan”. 

 

I. Keabsahan Data 

  Uji keabsahan data dalam penelitian, sering ditekenkan pada uji validitas 

dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil 

penelitian adalah, valid, reliabel dan objektif. Validitas merupakan derajat 

ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat 
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dilaporkan oleh peneliti dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak 

berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2005:117). 

  Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2005:118) menyatakan bahwa 

reliabilitas adalah merupakan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. 

Dalam pandangan positivistic (kualitatif), suatu data yang dinyatakan reliabel 

apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang 

sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau 

sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukan data yang tidak berbeda. 

  Dalam penelitian kualitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan 

reliabel yang diuji validitas dan reliabilitasnya adalah instrumen penelitiannya, 

sedangkan dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya, oleh karena itu 

Sutan Stanback (1988) menyatakan bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan 

pada aspek validitas. 

  Pemeriksaan triangulasi data diterapkan dalam rangka membuktikan 

kebenaran hasil peneliti dengan kenyataan di lapangan. Menurut Moleong 

(2007:330) untuk memeriksa triangulasi/validitas data pada penelitian kualitatif 

antara lain diguanakan taraf kepercayaan data. Teknik ini digunakan untuk 

memerikasa keabsahan data adalah teknik Triangulasi. 

  Teknik triangulasi adalah teknik pemerikasaan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau membandingakan data. 

Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik triangulaisi 

sumber. Hal ini sejalan dengan pendapat (Moleong, 2007:331) yang menyatakan 
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teknik triangulasi yang digunakan adalah pemerikasaan melalui sumber-sumber 

lainnya. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda yaitu dengan cara;  

1. membandingkan data hasil dari pengamatan dengan data hasil wawancara.  

2. membandingkan apa yang dikatakan orang dalam umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

3. membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang. 

4. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

  Pemeriksaan triangulasi data ini diterapkan dengan tujuan untuk 

membuktikan kebenaran hasil penelitian dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

Pemeriksaan triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Cara yang 

dilakukan adalah dengan membandingkan antara apa yang dilihat oleh peneliti di 

lapangan dengan data yang diperoleh peneliti pada saat wawancara dengan 

keluarga TKW di Desa Panusupan (suami, anak, dan kerabat dekat TKW) dan 

juga membandingkannya dengan apa yang dituturkan oleh informan pendukung, 

dalam penelitian ini yaitu tetangga TKW di Desa Panusupan. 

 

J. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini melalui tiga tahapan yaitu: 

1. Tahap Prapenelitian 
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Dalam tahap ini peneliti membuat rancangan skripsi yang meliputi 

pembuatan instrumen penelitian dan membuat surat ijin penelitian. 

2. Tahap Penelitian 

a. Melakukan penelitian yaitu mengadakan pengamatan dan wawancara 

dengan suami, anak-anak, dan kerabat dekat TKW di Desa Panusupan. 

b. Melakukan pengamatan langsung mengenai profil keluarga TKW dan 

pola pendidikan anak yang diterapkan dalam keluarga TKW. 

c. Kajian pustaka yaitu pengumpulan data dari informasi dan tambahan 

dari buku-buku referensi yang menunjang (berkaitan dengan penelitian). 

3. Tahap Pembuatan Laporan 

Dalam tahap ini peneliti menyusun data hasil penelitian yang 

kemudian dianalisis dan dideskripsikan untuk bahan pertimbangan, 

sehingga terbentuklah suatu laporan hasil penelitian. 

 

K. Teknik Analisis Data 

 Bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya dengan 

menjadikan satu kesatuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. Analisis data yang dilakukan dalam hal ini pertama-tama 

dimaksudkan untuk mengorganisasikan data yang terdiri dari catatan-catatan yang 

didapat di lapangan dari hasil penelitian berupa gambar, foto, dokumen yang 

berupa laporan, artikel dan sebagainya. Dalam menganalisis data harus sesuai 

urutan yaitu mengatur. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2005) 
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adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengurutkan, mengelompokkan, 

pemberian kode, dan mengategorikan. 

 Untuk menganalisis data yang sudah dianalisis dengan menggunakan 

model analisis data yaitu metode analisis diskriptif analitik. Metode ini digunakan 

untuk menggambarkan data-data yang sudah didapat melalui proses analisis dan 

selanjutnya digambarkan secara runtut dan jelas dalam bentuk naratif atau narasi. 

Data yang didapat di lapangan didasarkan dari hasil observasi (pengamatan), 

wawancara dan dokumen-dokumen hasil catatan data yang bermacam-macam. 

Langkah-langkah atau urutan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data. 

Semula data dicatat secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil 

observasi di lapangan. Setelah data dicatat, dibaca, dipelajari, ditelaah, 

kemudian data dikumpulkan sesuai dengan bagian-bagiannya. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu memilih data-data pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang 

menggolongkan dan mengorganisasikan data-data yang direduksi dan 

memberikan gambaran secara mendalam mengenai hasil pengamatan di 

lapangan dan membuang data yang dirasa atau dianggap tidak penting. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang telah disusun secara 

runtut dan sistematis, kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan langkah 

untuk pengambilan tindakan. Dengan demikian dalam ringkasan-ringkasan 
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atau rangkuman yang di dalamnya telah tersusun secara runtut mengenai 

rumusan hubungan-hubungan antar unsur-unsur dalam suatu kajian 

memudahkan peneliti dalam melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu usaha untuk mencari kejelasan 

dan pemahaman terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi atau didapat di 

lapangan yang diawali dari suatu usaha untuk memahami suatu makna, 

keteraturan dan pola-pola dari penjelasan, jalan pemikiran (alur) sebab akibat. 

Dari data tersebut peneliti berusaha mencoba menarik kesimpulan. Verifikasi 

didasarkan dari proses reduksi data yang merupakan jawaban dari 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Apabila data simpulan yang 

diambil kurang mantap maka peneliti dapat kembali ke lapangan untuk 

melengkapi data. 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. Proses Analisis Data Interaktif 

Sumber : Milles dan Hubberman (1992:20) 
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Keempat proses tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain. 

Diawali dari peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan melakukan 

wawancara dengan responden secara langsung yang disebut pengumpulan data 

kemudian data tersebut direduksi data karena data yang didapat cukup banyak. 

Setelah direduksi kemudian dilakukan penyajian data, setelah penyajian data 

selesai, kemudian penarikan kesimpulan/verifikasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Lokasi Umum Penelitian 

1. Keadaan Geografis 

Desa Panusupan merupakan salah satu dari 17 Desa di wilayah 

kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah. Secara 

geografis desa Panusupan merupakan salah satu dataran tinggi yang terletak 

pada ketinggian 240 meter di atas permukaan laut, dan bercurah hujan rata-

rata 200 milimeter pertahun dengan suhu rata-rata 22”C-35”C. 

Desa Panusupan secara administrasi terbagi 37 RT dan terbagi 

menjadi 10 RW dan 8 Dusun yaitu: Dusun Tipar, Dusun Candi, Dusun 

Panusupan, Dusun Karangedang, Dusun Bojongsana, Dusun Ragamukti, 

Dusun Batur, dan Dusun Pagelaran. Jarak desa Panusupan ke ibukota 

kecamatan yaitu 7 km dan jarak ibukota Kabupaten yaitu 41 km dan dengan 

ibukota propinsi 190 km. 

Batas-batas wilayah desa Panusupan dengan wilayah di sekitarnya 

adalah: 

a. Sebelah Utara: Kehutanan Ardilawet 

b. Sebelah Timur: Desa Tanalum 

c. Sebeleh Selatan: Desa Makam 

d. Sebelah Barat: Desa Tunjung Muli 

Desa Panusupan merupakan daerah dataran tinggi yang sebagian 
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besar luas wilayahnya adalah Tegal/Ladang. Luas desa adalah 930 Ha, 

dimana 88 Ha adalah pemukiman dan sisanya merupakan tegal/lading, sawah 

tadah hujan, perkantoran pemerintahan, lapangan, dll (Data monografi Desa 

Panusupan, 2009). 

2. Penduduk 

Jumlah total penduduk desa Panusupan adalah 7731 jiwa yaitu 3864 

penduduk laki-laki dan 3867 penduduk perempuan. Dimana penduduk laki-

laki dan perempuan ini tergabung dari 2135 Kepala Keluarga yang ada di 

desa Panusupan. Lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1. 

Daftar Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 

No. Kelompok 
Umur 

Jenis Kelamin 
Jumlah % Laki-laki Perempu

an 
1.   0 – 4  tahun 360 381 741       9,58  
2.   5 – 9  tahun 319 330 649       8,39 
3. 10 – 14 tahun 325 341 666       8,61  
4. 15 – 24 tahun 623 644 1267     16,38  
5. 25 – 34 tahun 639 657 1296     16,76 
6. 35 – 44 tahun 620 628 1248     16,14 
7. 45 – 54 tahun 652 663 1315     17,00  
8. 55 – 64 tahun 312 324 636       8,22  
9. 65 + tahun 115 127 242       3,13  

Jumlah 3.864 3.867 7731    100 
       Sumber: Data Olahan Monografi Desa Panusupan Tahun 2009 

 Berdasarkan tabel 1. diketahui jumlah penduduk usia produktif 

(15-64 tahun) di Desa Panusupan sebanyak 7489 jiwa atau 90,01% dari 

jumlah seluruh penduduk.  Usia produktif merupakan rentang usia yang ideal 

bagi seseorang untuk bekerja, namun tidak semua orang bekerja karena ada 

beberapa yang belum memiliki pekerjaan. Jumlah penduduk perempuan usia 



52 

 

produktif ada 2.916 jiwa yang sudah mempunyai pekerjaan/bekerja di 

berbagai bidang termasuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). 

3. Pendidikan 

 Pendidikan masyarakat desa Panusupan rata-rata yaitu lulusan 

Sekolah Dasar. Banyak juga penduduk yang menempuh pendidikan setingkat 

Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas tetapi jumlahnya 

tidak sebanyak penduduk lulusan SD. Di desa Panusupan terdapat tiga 

Sekolah Dasar yaitu SD N 1 Panusupan, SD N 2 Panusupan dan SD N 3 

Panusupan. Terdapat tiga Madrasah Ibditaiyah yaitu MIN 1 Panusupan, MIN 

2 Panusupan dan MIN 3 Panusupan. Kemudian terdapat 1 buah Sekolah 

Menengah Pertama yaitu SMP N 4 Rembang.  

 Lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan penduduk desa 

Panusupan bisa dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 2. 
 Daftar Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah   % 
1. Belum Sekolah 741 9,58 
2. Tidak Tamat SD 320 4,13 
3. Tamat SD/Sederajat 5282 68,32 
4. Tamat SLTP/Sederajat 1045 13,51 
5. Tamat SLTA/Sederajat 315 4,07 
6. Diploma 23 0,29 
7. Sarjana (SI–S3) 4 0,05 
8. Buta Huruf 1 0,01 

Jumlah 7731   100 
        Sumber: Data Olahan Monografi Desa Panusupan Tahun 2009 

Dari hasil pengamatan dan wawancara sebagian besar TKW, Suami 

dan Kerabat TKW yang ditinggalkan bekerja keluar negeri rata-rata 

mempunyai tingkat pendidikan SD dan SMP. Hal ini sangat berpengaruh 
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kepada pola pendidikan anak yang diterapkan di keluarga TKW karena 

tingkat pendidikan sangat menentukan sejauh mana pemahaman orang 

terhadap pola pendidikan anak dalam keluarga. 

4. Kondisi Sosial Masyarakat 

a. Kondisi Sosial Budaya 

Dalam kehidupan bermasyarakat penduduk desa Panusupan masih 

menjalankan adat istiadat, nilai dan norma budaya jawa. lebih spesifiknya 

yaitu jawa Banyumasan yang masyarakatnya menggunakan bahasa jawa 

dengan logat Banyumasan. Seperti halnya pada masyarakat jawa 

umumnya masyarakat desa Panusupan pun masih mengenal dan 

menjalankan tradisi-tradisi jawa diantaranya Selamatan memperingati 

kehamilan yang ketujuh (mitoni), selamatan kelahiran anak, upacara 

potong rambut pertama, upacara menyentuh tanah untuk pertama kali 

(tedak siten), upacara menusuk telinga (tindik) khitanan, perkawinan, 

kematian serta upacara memperingati hari kematian seseorang. 

Hubungan antara anggota masyarakat berjalan dengan norma yang 

berlangsung di masyarakat. Interaksi yang terjalin antara individu 

menunjukan adanya suatu nilai kerukunan yang dijunjung tinggi pada 

masyarakat desa Panusupan. Pergaulan yang terjadi masih pada koridor 

sesuai dengan nilai dan norma. Hal ini tampak pada budaya gotong royong 

yang masih sangat dilestarikan. Istilah gotong royong di desa Panusupan 

disebut Sambatan/Nyambat yaitu dalam pembangunan rumah dan hajatan 

yang lain yaitu warga saling membantu terutama tetangga dan kerabat-
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kerabatnya. 

Asas resiprositas masih berlaku dalam masyarakat. Seperti pada 

saat anggota masyarakat memiliki hajat seperti melakukan pernikahan dan 

Khitanan, maka para warga yang lain ikut berpartisipasi dan terjadi pola 

Nyumbang. Terjadi juga bila anggota masyarakat melahirkan anaknya 

maka warga yang lain berpartisipasi dengan istilah dalam masyarakat yang 

disebut Muyi. Begitu juga jika anggota masyarakat sakit atau meninggal 

maka warga yang lain ikut membantu guna meringankan beban. 

Kehidupan keagamaan juga berjalan dengan rukun meski 

sebenarnya masyarakat desa Panusupan terbelah ormas islam yaitu NU 

dan Muhamadiyah yang cukup taat menjalankan syariat-syariatnya tapi hal 

itu tidak pernah menimbulkan konflik karena setiap warga mampu 

mengendalikan kefanatikannya. Masyarakat desa Panusupan juga masih 

sangat mempercayai perhitungan dan kalender (petungan jawa) jawa 

untuk menentukan hari pernikahan dan lain lain. Sikap hormat dalam 

masyarakat desa Panusupan terjalin dengan normatif juga, antara yang tua 

dengan yang muda, yang berstatus tinggi dan yang rendah ini terjadi 

dengan baik. 

b. Kondisi Sosial Ekonomi 

Dalam aspek ekonomi atau mata pencaharian warga masyarakat 

desa Panusupan mayoritas menjadi petani tetapi sekarang jumlahnya tidak 

berbeda jauh antara penduduk yang bermata pencaharian sebagai buruh. 

Meningkatnya jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai buruh 



55 

 

ini disebabkan karena kurang diminatinya lagi pekerjaan sebagai petani 

dan lahan-lahan pertanian sudah menyempit yang disebabkan dibangun 

perumahan dan dijualnya. Untuk lebih detailnya dapat di lihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 3. 

Jumlah Penduduk desa Panusupan menurut Mata Pencaharian 
Jenis Pekerjaan Jumlah % 

1. Petani 
2. Buruh tani 
3. Buruh/swasta 
4. Pegawai negeri 
5. Pengrajin 
6. Pedagang 
7. Peternak 
8. Nelayan 
9. Montir 
10. Dokter 

1971
515 

1940 
21 
200 
550 

- 
- 
- 
- 

37,92 
9,90 

37,32 
0,40 
3,84 

10,58 
 

Jumlah Total 5197 100 
Sumber: Data Olahan Monografi Desa Panusupan Tahun 2009 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penduduk desa 

panusupan yang sudah mempunyai mata pencaharian adalah sejumlah 

5197 jiwa kemudian sisanya sebanyak 2540 jiwa belum atau sudah tidak 

memiliki mata pencaharian. Mata pencaharian masyarakat desa Panusupan 

yang dominan adalah petani dan buruh/swasta. Sesuai hasil pengamatan 

dan wawancara di lapangan di peroleh informasi bahwa para istri/ibu rela 

bekerja menjadi TKW karena latarbelakang kondisi keluarganya yang 

kurang sejahtera. Suami TKW di desa Panusupan rata-rata 

bermatapencaharian sebagai petani dan buruh. Hasil dari bekerjanya itu 

dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 
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Para TKW di desa Panusupan yang sudah berkeluarga menitipkan 

anak-anak mereka kepada suami atau kerabat dekatnya yaitu kepada orang 

tuanya, mertua dan saudaranya (kakak/adiknya). Mereka menyerahkan 

pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak kepada keluarga yang 

ditinggalkan di desa. Keadaan keluarga yang kehilangan sosok seorang ibu 

tentunya sangat mempengaruhi pola pendidikan dalam keluarganya. Para 

suami TKW lebih mementingkan pekerjaannya yaitu sebagai petani atau 

buruh sementara kegiatan pendidikan atau pengasuhan anaknya kurang 

diperhatikan karena yang diperhatikan adalah bagaimana para suami TKW 

tersebut bekerja memperoleh penghasilan guna mencukupi kebutuhan 

keluarganya yang kehilangan sosok seorang ibu. Sementara kerabat yang 

lain seperti orangtua/mertua dan saudara TKW yang juga diberi tanggung 

jawab dalam mengurus anak-anak TKW juga terlihat kurang maksimal. 

Hal ini dikarenakan karena mereka tidak bisa dipungkiri sudah mempunyai 

tanggungjawab sendiri untuk keluarganya. 

 

B. Profil Keluarga TKW Yang Bekerja Keluar Negeri 

1. Kehidupan Sosial-Ekonomi Keluarga TKW 

Dari hasil penelitian di lapangan Desa Panusupan merupakan desa 

yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani dan 

buruh (buruh pabrik dan bangunan) termasuk keluarga TKW. Dari 

sejumlah penduduk yang ada, sebagian masyarakat desa yang memiliki 

tanah pertanian digunakan sebagai mata pencaharian namun tidak sedikit 
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yang tidak mempunyai tanah pertanian yang akhirnya mereka harus 

bekerja sebagai buruh pertanian pada mereka yang memiliki tanah 

pertanian yang luas dengan keadaan seperti ini maka mengakibatkan 

masyarakat tersebut harus berpikir panjang. Alasannya karena jika tiap 

hari ada orang yang membutuhkan tenaga mereka sebagai buruh harian 

kalau tidak ada orang yang membutuhkan mereka akan sangat repot sekali. 

Seperti yang dikemukakan oleh Bpk Siswanto (38). Beliau adalah salah 

satu suami TKW yang bekerja di Malaysia yang menuturkan:  

“Najan kulo tiyang mriki asli tapi kulo mboten gadhah sawah 
kalih kebon Mas, mulane teng mriki kerjaku nggih mung tumut mring 
tiyang sing gadhah sawah kalih kebon niku. Kulo kerja menawi 
wonten sing prentah Mas, nek  mboten wonten nggih kulo mboten 
wonten gawean”.  
 
Artinya: “Walaupun saya orang daerah sini asli tetapi saya tidak 
memiliki sawah dan kebun Mas, oleh sebab itu disini pekerjaan saya 
ya cuma ikut dengan orang yang mempunyai sawah dan kebun. Saya 
kerja kalau ada yang menyuruh Mas, kalau tidak ada yang menyuruh 
ya saya tidak ada pekerjaan”. (Hasil wawancara tanggal 20 November 
2010). 
 

Dari penuturan di atas terlihat bahwa suami TKW tersebut merasa 

kesusahan karena mata pencahariannya sebagai buruh tani tersebut tidak 

setiap hari ada. Mereka harus menunggu pada saat tertentu yaitu jika ada 

yang menyuruh mereka untuk buruh harian, namun jika tidak ada mereka 

harus menganggur di rumah. Dengan semakin terbatasnya lapangan kerja di 

pedesaan tersebut mengakibatkan penduduk desa khususnya perempuan 

berinisiatif untuk mencari pekerjaan di luar daerahnya.  
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Hal yang sama juga dituturkan juga oleh Bpk Barto (36) salah satu 

suami TKW yang bekerja di Malaysia: 

“Aku neng kene ndue sawah tapi ora amba mas, sawah anu 
tinggalane wong tua sing kudu tek jaga. Mbarang mbiyen aku 
pancen wis biasa kerja neng sawah tapi mung ngrewangi wong tua 
mas, tapi siki wis dadi pegaweanku. Nek agi males tani ya aku sok 
kerja bangunan mas nek ana sing prentah. Tapi sekang hasil tani 
karo nukang kiye mung ngepas tok nggo mangan sekeluarga, nek 
nggo nyekolahna anak ya abot mas. Aku ora ngerti mas arep kerja 
apa nek ora olih warisan tanah sekang wong tua”.  

 
Artinya: “Saya disini punya sawah tetapi tidak luas mas, 

sawah itu peninggalan orang tua yang harus saya jaga. Dari dahulu 
saya memang sudah biasa kerja di sawah tapi hanya membantu orang 
tua mas, tetapi sekarang itu sudah menjadi pekerjaan saya. Kalau 
sedang jenuh bertani saya kadang kerja buruh bangunan mas kalau 
ada yang menyuruh. Tetapi dari hasil bertani dengan menjadi tukang 
(buruh bangunan) ini hanya cukup untuk makan sekeluarga, tapi 
kalau untuk menyekolahkan anak ya berat mas. Saya tidak tahu mas 
mau kerja apa kalau tidak dapat warisan tanah dari orang tua”. (Hasil 
wawancara tanggal 18 November 2010). 

 
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa lahan pertanian di 

desa semakin sempit oleh karena proses pewarisan yang dibagi-bagikan 

kepada anggota keluarga. Disisi lain dengan diberikannya warisan berupa 

sawah untuk anaknya maka secara tidak langsung memberikan pekerjaan 

untuk anaknya. Dengan semakin terbatasnya lapangan pertanian maka tidak 

dapat menyerap tenaga kerja yang banyak, oleh sebab itu ada dari sebagian 

penduduk khususnya perempuan mencari pekerjaan lain di luar pertanian. 

Lemahnya penguasaan atas aset kepemilikan lahan pertanian menyebabkan 

kondisi keluarga yang miskin. Lahan pertanian bagi masyarakat desa 

Panusupan merupakan sumber produksi atau mata pencaharian yang utama, 

sebaliknya bagi pemilik lahan yang luas merupakan modal yang penting 
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untuk mempertahankan status quo bahwa dirinya memiliki prestise sosial 

yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki 

penguasaan atas lahan pertanian harus bekerja sebagai kuli atau bekerja pada 

pemilik tanah atau lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

Dilihat dari fakta yang ada di desa Panusupan kita tidak dapat 

melarang keputusan keluarga para petani/buruh di desa Panusupan yang 

menghendaki agar seorang istri atau ibu ikut membantu bekerja di luar 

negeri sebagai strategi untuk mengatasi kondisi ekonomi keluarganya yang 

lemah karena mereka menilai lahan pekerjaan di desa semakin terbatas dan 

tidak menentu. di bidang pertanian sendiri sudah terasa dampak dari 

intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, seperti sudah digunakan 

pemakaian beberapa jenis pupuk pertanian serta pemakaian alat mesin 

semakin menambah beban pada para pekerja dilahan pertanian, kini para 

petani di desa Panusupan sudah beralih pada penggunaan mesin traktor dan 

penggiling gabah. Beralihnya penggunaan tenaga manusia dan tenaga mesin 

semakin menambah kesenjangan yang cukup besar, karena para petani lebih 

tertarik dengan penggunaan dan pemanfaatan mesin dibanding dengan 

menggunakan tenaga manusia (buruh/kuli), dimana pertimbangan 

pemakaian tenaga mesin dianggap lebih murah, efektif dan efisien. Hal ini 

menyebabkan para perempuan desa Panusupan semakin tersingkirkan dalam 

bidang pertanian karena semuanya telah diganti dengan mesin. Ibu Sutirah 

(39) kakak dari salah satu TKW yang bekerja di Malaysia dalam wawancara 

menuturkan: 
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“mbakyuku mangkat maring Malaysia kiye anu keluargane 
wis angel banget mas, arep kerja ning kene ora ana gawean, upah 
kerja bojone mbakyuku mung cukup nggo mangan tok padahal 
mbakyuku kepengin banget anake pada bisa sekolah. Wis ana setaun 
ndean mabyuku kerja neng kana. Bocahe ya ora tau gela apa 
kepriwe ditinggal biyunge suwe wong ning kene uripe karo aku mas, 
dadi  wis tek anggep anakku dewek. Kon melu bapane aku ora tega 
mas, kayane di jorna banget” 

 
Artinya: “kakak saya berangkat ke Malaysia itu karena 

keluarganya sudah sulit sekali Mas, mau bekerja di sini tidak ada 
pekerjaan, upah kerja suaminya hanya cukup untuk makan saja 
padahal kakak saya ingin sekali anaknya bisa bersekolah. Sudah ada 
setahun mungkin kakak saya bekerja disana. Anaknya ya tidak 
pernah merasa sedih atau yang lain ditinggal lama ibunya karena di 
sini hidupnya dengan saya Mas, jadi sudah saya anggap anak saya 
sendiri. kalau ikut bapaknya saya tidak tega Mas, sepertinya terlalu 
dibiarkan”. .(Hasil wawancara tanggal 18 November 2010). 

 

Dari beberapa petikan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa 

sebagian besar kondisi sosial-ekonomi keluarga TKW di desa Panusupan 

dapat digolongkan sebagai keluarga yang kurang mampu, artinya dalam 

upaya pemenuhan akan kebutuhan primer seperti makan, pakaian, rumah 

yang sehat dan ideal, pendidikan, dan kesehatan masih dirasa berat belum 

lagi ditambah dengan tuntutan keluarga akan pemenuhan kebutuhan 

sekunder, seperti membeli TV, membeli motor sebagai sarana transportasi 

keluarga, telepon genggam, peralatan rumah tangga, kulkas dan untuk 

memperbaiki rumah serta membangun sarana MCK yang sehat dan layak. 

Hasil temuan lain di lapangan menemukan bahwa tidak hanya 

keluarga yang kurang mampu saja yang salah satu anggota keluarganya 

menjadi TKW tetapi keluarga yang tergolong sudah mampu pun ada. 

Kategori mampu ini bisa dilihat dari kehidupan sosial-ekonomi yang sudah 
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cukup sejahtera artinya sudah mampu memenuhi kebutuhan primer dan 

sebagian kebutuhan sekundernya tanpa harus dibantu dengan istri menjadi 

TKW ke luar negeri. Kondisi keluarga TKW yang dirasa sudah mampu itu 

bisa dilihat dari kepemilikan tanah dan kebun yang cukup luas dan 

mempunyai status sosial yang dianggap tinggi di desa. Inilah penuturan dari 

Bpk Darmanto (38) seorang guru SMP yang istrinya menjadi TKW di 

Singapura: 

“Saya ngajar di SMP  N 4 Rembang Mas, anak saya sudah 
dua yang besar sendiri sudah kelas 2 SMA dan adiknya masih SMP 
mas, istri saya itu berangkat ke Singapura kira-kira dua tahun yang 
lalu mas, awalnya si saya tidak mengizinkan istri saya bekerja 
menjadi TKW tapi wong kemauannya sendiri begitu ya akhirnya 
saya mengizinkan, ya mungkin dia tertarik berangkat kesana karena 
banyak tetangga disini yang cukup sukses bekerja disana mas. 
Selama istri saya ga di rumah ya anak-anak ikut saya, tapi nenek 
dan kakeknya juga ikut mengurusnya, saya punya kerjaan lain habis 
ngajar si jadinya waktu untuk anak-anak sedikit kurang mas. tapi ya 
kalau sudah pulang ke rumah saya tetap memperhatikan mereka.” 
(Hasil wawancara 20 November 2010). 

 
Dari penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mendorong bekerja menjadi TKW adalah faktor dari lingkungan sekitar 

yaitu adanya TKW yang sudah sukses karena bekerja di Singapura. Karena 

faktor ajakan dan cerita tentang kesuksesan TKW yang berhasil 

mensejahterakan keluarganya menjadi daya tarik tersendiri untuk menjadi 

perempuan migran dengan tujuan mengalami nasib yang sama dengan 

tetangganya itu.  

Keberhasilan dari para perantau terdahulu membuat mereka ingin 

menuju yang lebih baik. Seandainya tenaga laki-laki lebih dibutuhkan untuk 

pekerjaan sebagai PRT di Luar Negeri maka terus terang para istri memilih 
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dirumah untuk mengerjakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, dari pada 

harus meninggalkan keluarganya untuk bekerja diluar rumah. Dalam 

kenyataannya tenaga perempuan lebih dibutuhkan diluar negeri khusunya 

dalam bidang pekerjaan sebagai PRT, sedangkan untuk bidang pekerjaan 

tersebut tidak banyak membutuhkan tenaga laki-laki. Hal itulah yang 

menyebabkan wanita-wanita Indonesia umumnya dan wanita-wanita Desa 

Panusupan khususnya memutuskan untuk tidak melewatkan kesempatan 

tersebut untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, walaupun didalam 

hatinya berkecambuk antara perasaan ingin tetap bekerja demi tercapainya 

peningkatan taraf ekonomi keluarga yang lebih baik dengan perasaan takut 

yang senantiasa menghantui dirinya. 

Mengenai banyaknya perempuan desa Panusupan yang menjadi 

migran sesuai dengan pendapat Irwan Abdulah (dalam bukunya: Sangkan 

Peran Gender). Bahwa keterlibatan wanita dalam kegiatan ekonomi keluarga 

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

lingkungan keluarga yang sangat mendukung dalam bekerja. Ketiga, tidak 

ada peluang kerja lain yang sesuai dengan ketrampilannya. (Abdullah, 

2003:226). Wanita adalah pengelola rumahtangga, dialah yang tahu seberapa 

besar kebutuhan rumahtangga serta seberapa pula pengahasilan yang 

diperoleh suami. Jika wanita memilih bekerja bekerja dan terlibat dalam 

ekonomi keluarga pasti karena penghasilan suami saja tidak mencukupi. Oleh 

karena itu, istri merasa perlu membantu suami dan sebaliknya suami sangat 

mendukung. Bekerja menjadi suatu strategi menghadapi tekanan ekonomi 
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sekaligus mewujudkan rasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan 

ekonomi rumahtangganya. Asumsi bahwa wanita bekerja hanya sekedar 

untuk memperoleh tambahan uang saku untuk dinikmati sendiri, tidaklah 

benar. Penghasilan wanita dalam bentuk tunai, sangatlah penting karena 

dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan dapur sehari-hari. Apapun 

anggapan orang penghasilan wanita sangat berarti, karena dapat dipakai 

untuk membiayai kebutuhan konsumsi yang dapat ditunda, misalnya: biaya 

anak sekolah, memperbaiki rumah, dan perabotan rumah tangga (Abdullah, 

2003:230). 

2. Latar Belakang Pendidikan TKW 

  Dari hasil pengamatan dan wawancara di lapangan dapat diketahui 

bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki TKW adalah relatif rendah. Hal 

itulah yang kemudian menjadi salah satu pendorong para perempuan di desa 

Panusupan untuk bekerja sebagai TKW ke luar negeri. Para perempuan di 

desa Panusupan mempunyai alasan bekerja menjadi TKW merupakan 

penyesuaian terhadap lapangan pekerjaan dengan latar belakang 

pendidikannya. Mereka menyadari bahwa dengan jenjang pendidikan yang 

relatif rendah (SD/SMP) maka jenis pekerjaan yang cocok adalah pekerjaan 

yang ruang kejanya di sektor domestik. Oleh karena itu rata-rata para TKW 

di desa Panusupan bekerja di luar negeri menjadi pembantu rumah tangga 

yang tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Dari hasil 

observasi dan wawancara bahwa rata-rata istri atau ibu yang bekerja ke 

luarnegeri adalah  lulus SD dan SMP. Tetapi menurut keterangan Ibu 
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Surismi (Kepala desa Panusupan) ada beberapa TKW yang jenjang 

pendidikannya sampai SMA yang biasanya bekerja ke Jepang dan Korea 

selatan. 

  Dari hasil wancara dengan Ibu Sukiyah (54) sorang tua dari salah 

satu TKW yang bekerja di Malaysia) mengatakan: 

“Anak kulo kriyin mring Malaysia niku mung tamatan SD 
Mas, ndisit Eni niku mangkat dijek calo mas tapi nggih nyatane 
saged dugi Malaysia. Eni kinten-kinten nggih sampun tigang 
taunan wonten Malaysia dados pembantu. Kulo nggih syukur 
banget najan lulusan SD tapi Eni saged mangkat teng luar negeri, 
nek mboten ketampi kerja teng mriko nggih bingung mas, arep 
kerja teng pundi-pundi mesti radi angel, saniki ndaftar teng pundi-
pundi kan mesti di deleng ijazahe. Alhamdulillah Eni tekan seprene 
arane nggih sampun saged mbantu-mbantu keluarga utamanipun 
ngge njajan anake sing paling alit”.  

 
Artinya: “Anak saya dulu berangkat ke Malaysia itu hanya 

tamatan SD Mas, dulu Eni (Anak Ibu Sukiyah yang bekerja 
menjadi TKW) itu berangkat karena diajak calo tapi kenyataannya 
bisa sampai Malaysia. Eni kira-kira ya sudah tiga tahun di 
Malaysia jadi pembantu. Saya sangat bersyukur walaupun lulusan 
SD tapi Eni dapat berangkat ke luar negeri, kalau tidak diterima 
kerja disana ya bingung mas, mau kerja di mana-mana pasti agak 
sulit, sekarang ndaftar di mana-mana kan pasti dilihat ijazahnya. 
Alhamdulillah Eni hingga saat ini sudah dapat membantu keluarga 
terutama untuk jajan anaknya yang paling kecil”. (Hasil wawancara 
tanggal 20 November 2010). 

 
  Berdasarkan petikan wawancara di atas bisa dilihat bahwa TKW di 

desa Panusupan yang tingkat pendidikannya hanya sampai SD mempunyai 

motivasi yang kuat untuk bekerja di luar negeri guna membantu 

meningkatkan kesejahteraan keluarga terutama untuk membiayai pendidikan 

formal anak-anaknya. Para perempuan di desa Panusupan merasa menjadi 

TKW merupakan strategi yang tepat agar dia berhasil dengan menyesuaikan 

tingkat pendidikan yang dimilikinya. Hal ini senada dengan apa yang di 
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ungkapkan Ibu Hamidah (54) orang tua dari salah satu TKW yang bekerja di 

Arab Saudi): 

“Anak kula niku namung lulusan SD mas, ning kene golet 
gawean kiye angel, ndisit wis pernah ana sing nawari kon mangkat 
maring Jakarta dadi pembantu tapi ya aku ora olih soale mbok olih 
majikan sing ora bener mbarian hasile kan ora akeh mas, anakku 
kerja kan niate nggo mbantu-mbantu bojone karo nggo nyekolahna 
anak angger ora hasil kan percuma mas duwite ntong nggo biaya 
mangkat karo bali tok. Akhire anakku mangkat meng Arab mas, aku 
ngijinna wong kerja ning kana kan kerja maring wong islam dadine 
pikiranku mandan tenang”.  

     
Artinya: “Anak saya itu hanya lulusan SD mas, di desa 

mencari pekerjaan itu sulit, dulu sudah ada yang menawarkan untuk 
berangkat ke Jakarta jadi pembantu tapi saya tidak mengijinkan 
karena takut mendapatkan majikan yang tidak baik selain itu hasilnya 
kan tidak banyak mas, anak saya kerja kan niatnya untuk membantu 
suaminya dan untuk menyekolahkan anaknya kalau tidak berhasil kan 
percuma mas, uangnya habis untuk biaya berangkat dan pulang saja. 
Akhirnya anak saya berangkat ke Arab Mas, saya mengijinkan karena 
kerja disana kan kerja ke orang islam sehingga pikiran saya lebih 
tenang”. (Hasil wawancara tanggal 25 November2010). 

 
Berdasarkan petikan-petikan wawancara di atas dapat diketahui 

bahwa alternatif-alternatif yang dijadikan pilihan sebagai strategi adaptasi 

ekonomi dari kondisi semacam itu adalah dengan mengambil keputusan yang 

dianggap sesuai dan mampu membantu pada perbaikan kodisi keluarga yang 

kurang mampu atau miskin, dan keputusan tersebut nampak pada untuk 

seorang istri atau ibu memilih untuk bekerja menjadi TKW ke luarnegeri 

sebagai pembantu rumah tangga dan pekerjaan pada ranah domestik lainnya 

yang tidak terlalu membutuhkan keterampilan tertentu kecuali pada bidang 

rumah tangga yang dianggap mudah untuk dijalankannya. Hal ini terkait 

dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh sebagian besar TKW di desa 

Panusupan yang tergolong rendah. 
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Hal terbesar yang menjadi alasan bagi seorang istri bertekad untuk 

meratau yaitu karena faktor kemiskinan, karena dari hasil pengamatan hampir 

semua dari keluarga yang istrinya bekerja sebagai TKW adalah berasal dari 

keluarga miskin. Sebelum para istri memutuskan untuk menjadi TKW 

mereka tinggal bersama orang tua dari pihak suami maupun orang tua dari 

pihak istri. Jadi bisa dikatakan mereka tinggal didalam keluarga besar dengan 

penghasilan yang sangat minim atau serba kekurangan. Dengan adanya 

kekurangan-kekurangan yang tidak akan bisa tertutupi maka setiap hari tidak 

dapat dihindarkan dari yang namanya percekcokan antar anggota keluarga. 

Karena permasalahan tersebutlah maka para istri bertekad untuk membantu 

menambah penghasilan suami yang hanya bekerja sebagai buruh tani pada 

lahan pertanian orang lain yaitu dengan menjadi TKW tentunya. 

 

3. Dampak Sosial Budaya Keluarga TKW. 

a. Peningkatan Kesejahteraan 

Suatu keluarga dikatakan sejahtera jika kebutuhan keluarga tersebut 

secara lahiriah dan batiniah terpenuhi secara serasi, selaras, dan seimbang. 

Pemenuhan kebutuhan lahiriah dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan fisik 

keluarga Suatu contoh dari keluarga TKW yang berhasil yaitu keluarga 

Bapak Pujiono (30) yang istrinya bekerja menjadi TKW ke Singapura 

sekarang dapat hidup mandiri pisah dari orang tuanya, dia juga mampu 

membeli tanah dan merenovasi rumah, dapat menyekolahkan anaknya 

walaupun masih TK dan mampu mencukupi semua kebutuhan anaknya 
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bahkan jika dilihat perabotan rumah tangganya sekarang jauh lebih lengkap 

jika dibandingkan dahulu, selain itu juga mampu membeli kendaraan. 

Kebutuhan pangan sehari-hari keluarga TKW sekarang sudah mulai lebih 

baik, seperti dinyatakan oleh beliau sebagai berikut: 

“Pahalanku siki mbengkel Mas, hasile jan ora nyenengi banget 
mas, ora cukup nggo njajan bocah acan, mangkane aku rasan 
maring bojoku ben mbantu aku kerja soale nek ngandalna hasil 
kerjaku kan angel mas. Bojone aku mangkat meng singapura wis 
rong taun kepungkur mas pas anakku esih umur telung taun. 
Alhamdulillah mas hasile lumayan, keluarga kebantu banget mas, 
tekan siki ya seora-orane wis bisa nggo ndandani umah karo 
nyekolahna anakku ngasi meh rampung TK. Bojoku siki ya 
Alhamdullilah aben wulan mesti kirim, wekase mung kon nggo tuku 
sing kira-kira dadi kebutuhane bocah terus kon nggo ngapiki umah 
ben keluarga kabeh melu seneng mas”. 
 

Artinya: “Kerjaan saya sekarang jadi montir (bengkel 
kendaraan) mas, tidak cukup untuk jajan anak, karena itu saya 
membujuk kepada istri saya supaya membantu saya kerja soalnya 
kalau mengandalkan hasil pekerjaan saya kan sulit mas. Istri saya 
mangkat ke Singapura sudah dua tahun yang lalu Mas waktu anak 
saya masih berumur tiga tahun. Alhamdulillah Mas hasilnya 
lumayan, keluarga terbantu sekali Mas, hingga sekarang setidak-
tidaknya sudah bisa untuk memperbaiki rumah dan menyekolahkan 
anak saya sampai akan selesai TK. Istriku sekarang Alhamdulillah 
setiap bulan pasti selalu mengirim, pesannya supaya untuk membeli 
sesuatu yang kira-kira menjadi kebutuhan anak dan untuk 
memperbaiki rumah supaya keluarga semua ikut bangga Mas”. 
(Hasil wawancara tanggal 25 November 2010). 

 
Dari petikan wawancara di atas dapat diketahui bahwa hasil dari 

bekerja menjadi TKW sangat membantu keluarganya. Dikatakan disitu 

bahwa hasilnya bisa untuk memperbaiki rumah dan membiayai pendidikan 

formal anaknya. Hal itu berarti menunjukan adanya peningkatan 

kesejahteraan keluarga TKW. Berikut adalah gambar kondisi rumah 

keluarga TKW yang sudah direnovasi dari hasil bekerja menjadi TKW: 
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Gambar 1. Rumah TKW yang sudah direnovasi. 
 Sumber: Dokumentasi Penelitian Tahun 2010. 
  
Gambar 1. Memperlihatkan rumah keluarga TKW yaitu Bpk Pujiono 

yang sudah direnovasi dengan hasil uang kiriman istrinya yang bekerja ke 

Singapura. Menurut hasil wawancara perbaikan rumah tersebut atas dasar 

keinginan dari TKW (istri bapak Pujiono) sendiri yang bermaksud agar 

keluarga dan tetangganya mengetahui bahwa hasil dari ia bekerja di 

Singapura tidak sia-sia dan sangat membantu mensejahterakan keluarganya. 

Inilah satu bukti bahwa kondisi ekonomi keluarga mampu terangkat pada 

keluarga TKW di desa Panusupan. 

Hasil wawancara dengan Bapak Jamal salah satu suami yang Istrinya 

bekerja menjadi TKW ke Arab Saudi (35) menuturkan:  

“Kerjaanku sebenere kue tani Mas, aku biasa macul karo 
manen nek ana sing prentah mas, aganu tah meh nggal dina aku 
macul terus tapi suwe-suwe selote langka sing prentah maning 
dadine aku nganggur mas, paling-paling angger mangsa panen lha 
aku mesti olih kodean. Mangkane mas daripada nganggur aku siki 
dagang pakean cilik-cilikan ning pasar kecamatan. Alhamdulillah 
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bisa nggo mangan karo njajan bocah. Bojoku mangkat maring Arab 
wis ana rong taunan lewih Mas, kepriwe maning Mas lha anakku 
wis loro wis pada sekolah kabeh, siji esih SD siji wis SMA 
sementara aku penghasilane ora tentu angger bojoku ning ngumah 
bae ya abot banget mas, ngurusi kebutuhane bocah karo sekolahe 
kan butuh duwit. Alhamdulillah siki bojoku aben wulan ya mesti 
kirim. Nggo sangu karo nggo biaya sekolah bocah ya wis ora 
kurang. Anaku sing mbarep siki wis tekan SMA kelas 
telu,insyaAlloh taun ngarep lulus Mas. sing cilik tah tembe kelas 5 
SD tapi ya nggo tuku buku, mbayar SPP, tuku sepatu ya 
Alhamdulillah bisa kedurusan malah siki wis bisa nabung ning 
Bank mas nek kirimane bojoku lewih”.  

 
Artinya: “Pekerjaan saya sebenarnya itu tani Mas, saya biasa 
mencangkul dan memanen kalau ada yang menyuruh Mas, dulu 
hampir setiap hari saya mencangkul tapi lama-kelamaan tidak ada 
yang menyuruh lagi jadi saya menganggur Mas, paling-paling kalau 
musim panen saya pasti dapat pekerjaan. Makanya Mas daripada 
menganggur saya sekarang berdagang pakaian kecil-kecilan di pasar 
kecamatan. Alhamdulillah bisa untuk makan dan jajan anak. Istri 
saya berangkat ke Arab sudah ada dua tahun lebih Mas, harus 
bagaimana lagi Mas anak saya sudah dua sudah sekolah semua, 
yang satu masih SD yang satu sudah SMA sementara saya 
penghasilannya tidak menentu jika istri saya di rumah terus ya berat 
sekali mas, mengurus keperluan anak dan sekolahnya kan butuh 
uang. Alhamdulillah sekarang istri saya setiap bulan ya pasti 
mengirim uang. Untuk sakudan biaya sekolah anaksudah tidak 
kurang. Anak saya yang pertama sekarang sudah sampai SMA kelas 
tiga  insya Allaoh tahun depan lulus Mas, anak yang paling kecil 
baru kelas lima SD, tapi untuk membeli buku, membayar SPP, 
membeli sepatu Alhamdulillah bisa terpenuhi dan malah sekarang 
sudah bisa menabung di Bank Mas kalau kiriman dari istri saya 
lebih”. (Hasil wawancara 25 november 2010). 

 

Dari petikan wawancara di atas dapat diketahui bahwa keputusan 

istrinya untuk bekerja di luar negeri sebagai TKW ternyata membawa 

dampak bagi perbaikan kondisi ekonomi keluarganya. Istrinya sangat 

membantudalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga terutama dalam hal 

pembiayaan pendidikan formal anak-anaknya. Bahkan lebih dari itu, karena 

kiriman uang gaji istrinya selama bekerja di luarnegeri dirasa lebih dari 
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cukup maka keluarga tersebut sampai memiliki tabungan di Bank. 

b. Perilaku Sosial dalam Keluarga 

   Bapak Darmanto (38) menuturkan (wawancara tanggal 20 

November 2010), bahwa istrinya bekerja di luar negeri bukan karena 

paksaan dari dirinya, akan tetapi karena kesadaran diri atau keinginan 

sendiri. Baginya bekerja di luar negeri untuk menambah pendapatan 

keluarga. Dirinya merasa bangga dan senang karena dapat membantu suami 

dan saling bekerjasama menopang ekonomi keluarga, selain itu bekerja di 

luar negeri menunjukkan adanya kemandirian bahwa ia dapat mengambil 

keputusan untuk dirinya sendiri dan adanya kemauan untuk mengubah 

nasib. Sebagaimana diketahui bahwa keluarga yang ibunya kerja di luar 

negeri, maka tugas ibu digantikan oleh ayahnya yaitu memasak, mencuci, 

dan mengurus rumah tanggga, adapun tugas ibu digantikan oleh neneknya 

termasuk pengasuhan anak-anaknya. Ayah sebagai kepala keluarga tetap 

berperan dalam pengurusan keluarga seperti mencari nafkah sesuai dengan 

kebiasaan sehari-hari yang dapat dilakukannya.  

   Menurut Bapak Darmanto (20 November 2010), perilaku anaknya 

cenderung pendiam, dia berbeda dengan anak-anak lain yang seumurnya, 

yang biasanya suka bermain dan bersenang-senang. Selain itu karena sudah 

terbiasa ditinggal ibunya bekerja, anaknya justru memperlihatkan hidup 

kemandirian dan keprihatinan. Kalau ibunya mengirim uang, maka anaknya 

pun juga tidak minta dibelikan macam-macam, biasanya ayahnya dulu yang 

menawarkan dengan kesadaran diri untuk diperkenankan membeli barang 
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yang diinginkan anaknya. Anaknya seringkali hemat dalam menggunakan 

uang, prestasi belajarnya di sekolah juga cukup baik. Mengenai perilaku 

sosial yang dilakukan anak dalam keluarga cukup baik, hal tersebut karena 

didikan oleh neneknya cukup baik, kapan ia bermain, kapan ia belajar, dan 

kapan ia mengaji telah diatur oleh neneknya. 

   Lain dengan apa yang dituturkan Bapak Darmanto, menurut Bapak 

Barto (wawancara tanggal 18 November 2010) yang ditinggal istrinya pergi 

keluar negeri hampir 2 (dua) tahun, anak-anaknya diasuh oleh kakak iparnya 

(kakak kandung istrinya yang menjadi TKW) yang sudah mempunyai anak 

dan pekerjaan sendiri dan karena dirinya kerja buruh tani dan kadang 

menjadi buruh bangunan, maka tidak ada kesempatan untuk mengawasi dan 

memberikan pendidikan keluarga atau pengasuhan pada anaknya. Kendati 

demikian yang paling menyolok dirasakan Bpk. Barto adalah anak terasa 

sangat manja, uang saku untuk anaknya yang duduk di kelas 2 SMP minta 

Rp.5.000,00 per hari pada hal jarak ke sekolah tidak begitu jauh jika naik 

sepeda. Uang saku Rp.5.000,00 bukan ukuran bagi seusia dia. 

c. Perubahan Status Sosial Keluarga TKW 

   Kedudukan dan status menentukan kelas seseorang dalam 

masyarakat. Kedudukan ini memberikan pengaruh, kehormatan, 

kewibawaan, dan lain-lain. Beberapa keluarga di desa sekarang sudah 

mengalami perubahan status sosial ekonomi, sehingga banyak keluarga 

TKW yang berstatus keluarga tidak mampu sebelumnya menjadi keluarga 

yang mampu. Bpk Pujiono (30) menuturkan:  
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“Sadurunge bojoku mangkat ning Singapura pahalanku 
ndisit tani mas, nggarap sawahe uwong, bar bojoku mangkat terus 
hasile Mandan lumayan aku nenggo duwit kirimane bojoku nggo 
modal ngedegna bengkel motor neng desa kene, najan tekan siki 
hasile urung katon tapi ya mending mas kerjaanku dadi ora patia 
rekasa, najan akeh saingane tapi kerja mbengkel tek nikmati 
banget wong kiye kesenenganku si”. 

 
Artinya: sebelum istri saya berangkat ke Singapura pekerjaan saya 
dulu tani Mas menggarap sawah milik orang, setelah istri saya 
berangkat terus hasilnya agak lumayan saya memakai uang kiriman 
istri saya untuk modal mendirikan bengkel motor di desa ini, 
walaupun sampai sekarang belum terlihat hasilnya tapi ya lebih 
baik mas, kerjaan saya menjadi tidak begitu berat, walaupun 
banyak saingan tetapi kerja dibengkel saya begitu menikmati 
karena ini kegemaranku”. (wawancara tanggal 25 November 
2010):  

 

   Sebelum istrinya bekerja di Singapura adalah sebagai buruh tani, 

berkat kiriman uang dari istrinya dia mampu memiliki modal untuk membeli 

peralatan bengkel sehingga ia dapat membuka bengkel. Predikat Bapak 

Pujiono sekarang menjadi wiraswasta pemilik bengkel. Suatu peningkatan 

status dikalangan buruh tani.  

   Adanya peningkatan status dan peranan sosial keluarga TKW 

sangat menyulitkan para petani penggarap, karena kekurangan tenaga 

sebagai buruh tani. Keluarga TKW yang dulunya sebagai buruh tani 

sekarang tidak lagi menjadi menjadi buruh tani lagi, sebab sebagian dari 

mereka menjadi petani tetap. Bahkan mereka sendiri membutuhkan buruh 

tani untuk membantu mengerjakan tugas-tugas pertanian lainnya. Seiring 

dengan keadaan itu maka timbulah persaingan tidak sehat diantara sesama 

petani dalam memberikan upah dan pelayanannya kepada buruh tani, 

sehingga buruh tani semakin lebih memilih-memilih untuk siapa mereka 
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bekerja. Bahkan mereka mengambil buruh tani untuk derep dari desa lain 

atau daerah lain seperti dari Banjarnegara.  

 

C. Pola Pendidikan Informal Anak yang Diterapkan Pada Keluarga TKW. 

Menurut Khaerudin (2004:4) keluarga merupakan kelompok primer 

yang terpenting dalam masyarakat secara historis keluarga terbentuk paling 

utama yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan. Di lain itu keluarga adalah 

suatu kesatuan sosial yang terkecil yang terdiri dari suami, istri dan jika ada 

anak-anak yang di dahului perkawinan. Keluarga merupakan agen sosialisasi 

yang pertama yang mengenalkan nilai-nilai kebudayaan pada anak dan 

disinilah dialami antar aksi dan disiplin pertama yang dikenakan pada anak 

dalam kehidupan sosial. Dalam interaksi ini anak mempunyai hubungan baik 

dengan orang dewasa (misalnya: bapak, ibu, kakak, teman sebaya dan lain 

sebagainya). Pengenalan nilai-nilai, sikap dan perilaku pada anak diterapkan 

melalui pola pendidikan keluarga yang dilakukan orang tua dengan proses 

sosialisasi dan enkulturasi. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan para TKW 

yang bekerja ke luar negeri (TKW yang sudah berkeluarga dan mempunyai 

anak) mereka menyerahkan sepenuhnya anak-anak kepada suaminya. Para 

TKW mempercayakan masalah pendidikan keluarga dan pengasuhan anak 

kepada suaminya. Hal ini menjadi tugas berat bagi para suami TKW karena 

selain bekerja mencari nafkah dia juga harus mendidik dan mengasuh anak-

anaknya tanpa bantuan seorang Ibu sehingga waktu untuk mengurus keluarga 
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baik itu pekerjaan rumah dan perawatan anak sangat kurang.  

Menjadi masalah yang berat bagi para suami yang ditinggalkan 

istrinya menjadi TKW ke luarnegeri mengenai pendidikan keluarga untuk 

anak-anaknya karena seorang suami atau bapak dalam mendidik anak tidak 

seintens yang dilakukan oleh ibu. Apalagi stereotipe laki-laki berbeda dengan 

stereotipe perempuan, dimana laki-laki tidak mengurusi masalah domestik 

keluarga dan cenderung menangani masalah pencarian nafkah bagi keluarga.  

Oleh karena itu sesuai pengamatan yang telah dilakukan para suami TKW 

meminta bantuan kepada kerabat-kerabat dekatnya untuk membantu merawat, 

mendidik, dan mengasuh anak-anaknya yang di tinggal istrinya ke luar negeri. 

Kebanyakan para suami menitipkan anak-anaknya kepada orang tua TKW 

(mertuanya) jika masih ada dan kepada saudara kandung istrinya (iparnya). 

Seperti apa yang dialami Bapak Barto seorang suami yang ditinggalkan istrinya 

ke luar negeri menjadi TKW ke Malaysia, selain bertani beliau juga bekerja 

sebagai buruh bangunan kalau ada proyek, beliau mengungkapkan:     

“aku wis ndue anak loro mas lanang kabeh, sing gedhe wis 
SMP sing cilik esih kelas telu SD. Aben dina aku kerja mas nguli 
bangunan Alhamdulillah siki ana terus sing prentah, aku jarang ning 
ngumah dadi ya ora bisa ngawasi bocah-bocah terus, mangkane 
anak-anakku tek titipna maring mbekayuku mas kon melu ngrumatna. 
paling angger wis mbengi wayahe turu lha anak-anakku pada bali 
meng ngumah soale mbekayuku kan pada bae wis nduwe  anak dewek 
dadi ora kepenak mbok terlalu ngributi”. 

 
Artinya: “saya sudah punya anak dua mas laki-laki semua, yang 
paling besar sudah SMP yang paling kecil masih kelas tiga SD. Setiap 
hari saya bekerja mas menjadi kuli bangunan, Alhamdulillah sekarang 
ada terus yang meminta, saya jarang di rumah jadi ya tidak bisa 
mengawasi anak-anak terus, makanya anak-anak saya saya titipkan ke 
kakak perempuan (kakak istri beliau) saya mas, untuk ikut 
merawatnya. Paling-paling kalau sudah malam waktunya tidur anak-
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anak saya pulang ke rumah soalnya kakak perempuan saya juga sudah 
mempunyai anak sendiri jadi tidak enak kalau terlalu merepotkan”. 
(wawancara tanggal 18 November 2010). 

 
Gambar 2. Suami TKW (Bpk Barto) yang Bekerja Menjadi 
Buruh Bangunan. 
Sumber: Dokumentasi Penelitian Tahun 2010. 
 
Sebagai buruh bangunan waktu Bapak Barto (36) untuk mendidik 

anak-anaknya sangat terbatas. Dari pagi sampai sore beliau bekerja mencari 

nafkah keluarga. Karena keterbatasan waktu yang dimiliki Bapak Barto maka 

beliau sedikit membiarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan anak-anaknya, 

beliau tidak pernah memarahi kalau anak-anaknya tidak melakukan hal yang 

salah ataupun melanggar peaturan. Berikut pengungkapan Bapak Barto:  

“Wah nek aku bali kerja mesti menangi anakku agi dolanan 
PS karo kanca-kancane terutama sing gedhe Mas, pokoke nggal dina 
kye kayane ora tau lat pokoke pendak bali sekolah mesti pada kumpul 
neng rental PS neng jejer umahku mas, tapi ya ora papa sing penting 
ora keterlaluan, aku ora tau ngomai bocah mas, melas mas anu 
bocah ditinggal biyunge li butuh rasa seneng, mbok ngko dadi jengkel 
malah aku sing repot dewek mas. paling ya aku ngandalna 
mbekayuku kon ngandani bocah, biasane wong wadon kan pinter nek 
ngatur bocah”. 
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Artinya: “wah kalau saya pulang kerja pasti menemui anak saya 
sedang bermain PS bersama teman-temannya terutama yang paling 
besar mas, pokoknya hampir setiap hari sepertinya tidak pernah 
berhenti pokoknya kalau pulang sekolah pasti kumpul di rental PS di 
samping rumah saya mas, tapi ya tidak masalah yang penting tidak 
keterlaluan, saya tidak pernah memarahi anak mas, kasihan mas, anak 
yang ditinggal ibunya kan butuh rasa senang, kalau nanti menjadi 
marah kan malah saya yang repot sendiri mas. paling-paling saya ya 
mengandalkan kakak saya untuk menasehati anak, biasanya kan 
perempuan pandai kalau mengatur anak”. (hasil wawancara tanggal 
18 November 2010). 
 

Dari petikan wawancara di atas dapat diketahui bahwa tidak ada 

peneguran yang tegas oleh Bapak Barto kepada anak-anaknya melakukan hal-

hal yang kurang diharapkan. Bapak Barto merasa Iba kepada anak-anaknya 

yang di tinggal ibunya ke luarnegeri jadi dia menjaga perasaan anak-anaknya 

dengan memberikan kesenangan dan tidak pernah memarahi terhadap apa yang 

dikerjakan anak. 

Hal ini diperkuat dengan apa yang diungkapkan Gilang (14) dalam 

wawancara yang telah dilakukan: 

  “aku sekolah neng SMP negeri papat Rembang mas, tembe 
kelas loro. Aku nggal dina mangkat sekolah mas tau si mbolos tapi 
ora sering banget. Aku ora tau olih ranking mas ning kelas. Angger 
bali sekolah ya paling aku nonton tv neng gon uwane aku terus dolan 
karo batir-batirku tekan magrib bar kuwe bali neng gone uwane aku 
maning. Bapane aku tah ora tau ngomai aku mas, tau sedina dolan 
karo batirku terus ora bali be ora diomei mas paling di takoni tok, 
sekang ndi kaya kue. Adine aku ya pada bae mas aku ora tau weruh 
adine aku di omai bapane aku padahal nakal karo manja banget mas. 
njajane nglewihi aku, bapane aku ya mesti nukokna sing dijaluk adine 
aku”. 

 
Artinya: “saya sekolah di SMP negeri empat Rembang mas, baru 
kelas dua. Saya setiap hari berangkat sekolah mas, pernah si 
membolos tetapi tidak begitu sering. Saya tidak pernah mendapat 
renking mas di kelas. Kalau pulang sekolah ya paling saya nonton tv 
di tempat Bu Dhe saya terus main dengan teman-teman saya sampai 
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magrib setelah itu pulang ke tempat Bu Dhe lagi. Bapak saya itu tidak 
pernah memarahi saya mas, pernah sehari aku main dengan temanku 
terus tidak pulang tapi ya tidak di marahi mas paling-paling hanya di 
Tanya, dari mana?seperti itu.adik saya ya sama saja mas, saya tidak 
pernahmelihat adik saya di marahi bapak saya padahal nakal dan 
manja sekali mas, jajannya melebihi saya, bapak saya ya pasti 
membelikan yang diminta adik saya.” (hasil wawancara 27 November 
2010). 

 
Dari penuturan di atas didapatkan keterangan bahwa Bapak Barto 

cenderung melakukan pembiaran terhadap apa yang di lakukan anak. Selain itu 

juga beliau terlalu memanjakan anak dengan memberi apa yang di minta oleh 

anak. Karena pola mendidik yang seperti itu maka anak akan terbiasa dengan 

keadaan seperti itu terbukti dengan si anak selalu mengguakan waktu setelah 

pulang sekolah untuk bermain dan tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat 

yang akhirnya tidak membawa perbaikan dalam hal akademik anak dan 

kemudian anak terbiasa manja, apa yang mereka minta harus selalu di penuhi. 

Mereka juga tidak pernah dibatasi dengan siapa mereka harus berteman dan 

hal-hal semacam apa yang harus di lakukan dengan teman-temannya. Dari 

penjelasan tadi dapat diketahui bahwa pola pendidikan anak yang diterapkan 

dalam keluarga Bapak Barto menggunakan pola permisif. Hal ini sesuai dengan 

apa yang dikatakan Baumrind (1974) bahwa Pola permisif yaitu pola pengasuhan 

yang memberikan pengawasan yang sangat longgar. Memberikan kesempatan 

pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. 

Mereka cenderung tidak menegur atau memperingatkan anak apabila anak sedang 

dalam bahaya, dan sangat sedikit bimbingan yang diberikan oleh mereka. Namun 

orang tua tipe ini biasanya bersifat hangat, sehingga seringkali disukai oleh anak. 
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Ibu Sutirah (39) kakak perempuan dari TKW yang dititipi untuk 

membantu mengasuh Gilang (14) dan adiknya Galih (8) mengungkapkan: 

“Iya aku pancen dititipi ning adine aku kon melu ngrewangi ndidik 
si Gilang karo si Galih mas aku ya ngiyani wong melas mas angger di 
jorna terus sapa sing ngrumati wong ramane kan nggal dina kerja 
terus. Gole ndidik bocah-bocah ya sebisane aku mas lha wong aku be 
wis ndue anak dewek. Tapi ya wis tek anggap anakku dewek 
mas,ndina-ndina neng kene terus mas, tekan wengi kye mesti esih 
neng kene, maem adus be neng kene mas. bocah-bocah janu tek warai 
kon ginau mandiri karo kon mandan melas maring biyunge sing wis 
berjuang tekan Malaysia nggo nguripi koe-koe. Bocah nek butuh apa-
apa ya mesti ngmong aku, tapi nek njaluk sing aku ora bisa nuruti ya 
aku njur ngomong ramane bocah-bocah. Alhamdulillah anak-anakku 
wis gedhe-gedhe mas, siji wis rumah tangga sing sijine wis SMA kelas 
siji dadi malah cok melu ngomongi si Gilang karo Galih. Angger 
bocahe kewengen gole dolan ya kadang-kadang malah anakku sing 
ngomai”.  

 
Artinya: iya saya memang dititipi oleh adik saya supaya ikut 
membantu mendidik si Gilang dengan si Galih mas, saya ya 
mengiyakan karena kasihan mas kalau dibiarkan terus siapa yang 
mengurusi karena ayahnya kan setiap hari bekerja terus. Dalam 
mendidik anak-anak ya sebisa saya mask arena saya sudah memiliki 
anak sendiri. Tetapi ya sudah saya anggap seperti anak saya sendiri 
mas, setiap hari di sini terus mas, sampai malam itu pasti masih disini, 
makan dan mandi juga di sini mas. Anak-anak kadang saya ajari 
untuk belajar mandiri dan supaya kasiha dengan ibunya yang sudah 
berjuang sampai ke Malaysia untuk menghidupi kalian. Anak kalau 
butuh sesuatu ya pasti bilang saya, tetapi kalau minta yang saya tidak 
bisa memenuhi ya saya terus bilang kepada ayahnya anak-anak. 
Alhamdulillah anak-anak saya sudah besar-besar mas, satu sudah 
berumah tangga yang satu sudah SMA kelas satu jadi malah kadang 
ikut menasehati si Gilang dan Galih. Kalau anaknya terlalu malam 
bermain ya kadang-kadang malah anak saya yang menegur”. (hasil 
wawancara tanggal 18 November 2010). 

 
Dari petikan wawancara dengan ibu Sutirah dapat diketahui bahwa 

pengawasan terhadap anak-anak TKW belum maksimal. Terbukti dengan 

seringnya anak dibiarkan terus-terusan bermain dan tidak adanya teguran yang 

tegas. Hal ini disebabkan karena ibu Sutirah sudah mempunyai anak-anak 
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sendiri yang membutuhkan pendidikan keluarga juga dari beliau. Oleh sebab 

itu pendidikan keluarga pada anak-anak TKW kurang maksimal karena 

perhatian Ibu Sutirah terpecah. Apalagi menurut hasil pengamatan Ibu Sutirah 

dirumah juga ditinggalkan suaminya bekerja di luar kota. Di rumah hanya 

tinggal dengan anak-anaknya dan anak-anak TKW. Hal ini tentu akan 

menyulitkan Ibu Sutirah dalam hal mendidik anak karena kehilangan peran 

seorang suami atau ayah. 

Suami TKW sebagai orang tua untuk kehidupan dimasa depannya 

harus menerapkan pola pendidikan yang tepat dan sesuai pada anak. Ketidak 

tepatan dalam menerapkan pola pendidikan anak dalam keluarga akan 

membawa dampak yang fatal dalam perkembangan kepribadiannya. Menjadi 

orang tua memang suatu anugrah yang tak terkira, namun bukan pekerjaan 

mudah untuk mengasuh dan mendidik anak, apalagi hal ini dilakukan sendiri 

tanpa dampingan dari seorang istri atau ibu. 

Sebagai makhluk sosial  yang hidup di tengah-tengah masyarakat agar 

dapat diterima oleh masyarakat haruslah mempunyai sikap, tingkah laku dan 

kepribadian yang baik. Maka dalam pendidikan informalnya maka orag tua 

sejak dini harus menanamkan sikap disiplin, mandiri, tanggung jawab, dan 

sopan santun agar dalam dirinya melekat kepribadian yang baik. Berikut 

penerapan sikap disiplin, mandiri, tanggung jawab, dan sopan santun oleh 

suami dan kerabat dekat TKW kepada anak-anak TKW. 
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1. Disiplin 

Perkembangan kepribadian anak sangat ditentukan oleh proses penanaman 

sikap disiplin kepada anak oleh orang tuanya. Disiplin disini dimaksudkan 

adalah suatu sikap yang menunjukan ketaatan terhadap ketentuan yang sudah 

disepakati bersama baik oleh keluarganya maupun oleh masyarakat 

lingkungannya. Agar anak menjadi pribadi yang disiplin tentunya orang tua 

harus bekerja keras melatih dan membiasakan anak mengendalikan diri dan 

berusaha menepati waktu. Idealnya orang tua harus membiasakan anak 

berdisiplin dari hal-hal yang sederhana (menaati kewajiban anak dalam 

keluarga) kemudian kewajiban anak sebagai anggota dari masyarakat. Hal-hal 

yang kecil itu misalnya sesuatu yang harus dan tidak boleh dikerjakan anak 

dalam keluarga dari dia bangun tidur sampai tidur. 

Berdasar hasil pengamatan dan wawancara dengan bapak Siswanto (38) 

salah satu suami TKW yang ditinggalkan istrinya ke Malaysia dalam proses 

pendisiplinan anak menuturkan:  

“kangge masalah kedisiplinan lare, najan mboten wonten 
biyunge kulo nggih tetep ngurusi. Nek masalah tangi anak kulo,  
nggih kulo gugah esuk-esuk, kinten-kinten jam nem’an lah mas 
terutama sing tesih sekolah mbok terlambat sekolahe mas, nek sing 
ageng si sampun ngertos kiyambak, mboten usah kulo gugah nggih 
tangi. Masalah sholat shubuh kulo jarang nyanjangi mas, nek 
sholat Magrib lha kulo ngwanti-ngwanti banget, sing penting 
gelem mangkat sekolah nggih kulo sampun bungah, mangke nek 
sampun ageng kan ngertos kiyambek masalah sholat mas”. 

 
Artinya: “untuk masalah kedisiplinan anak, walaupun tidak ada 
ibunya saya tetap memperhatikan. Kalau masalah bangun tidur 
anak saya, saya ya bangunkan pagi-pagi, kira-kira jam enaman 
mas, terutama yang masih sekolah kalau takut terlambat 
sekolahnya mas, kalau yang besar sudah tahu sendiri, tidak usah 
saya bangunkan ya bangun. Masalah sholat shubuh saya jarang 
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menasehati mas, kalau sholat magrib itu baru saya tekankan, yang 
penting mau berangkat sekolah s kan tahu sendiri masalah sholat 
masaya sudah bahagia, nanti kalau sudah besar”. (hasil wawancara 
tanggal 20 November 2010). 
 
Dari petikan wawancara di atas dapat diketahui bahwa penanaman 

kedisiplinan anak kurang begitu maksimal. Hal itu terlihat dari tidak 

adanya upaya membiasakan anak untuk bangun lebih awal dan tidak ada 

penekanan untuk melaksanakan sholat shubuh yang merupakan kewajiban 

si anak sendiri. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan peran seorang Ibu yang 

terbiasa bangun pagi-pagi untuk memasak dan menyiapkan sarapan untuk 

anak-anaknya dan suaminya serta menjalankan kewajibannya lain yang 

harus dipersiapkan berbeda dengan Ayah. Penanaman kedisiplinan anak 

TKW diungkapkan lagi oleh Ibu Sukiyah (54) yang merupakan pengasuh 

dari anak-anak Bapak Siswanto (Ibu kandung TKW). 

“Putuku li uripe kalih kulo Mas, si Sigit (9) niku bar 
sekolah mesti wangsule teng nggene kulo, bali ngumahe kiyambek 
paling nek sampun diparani ramane ndalu-ndalu Mas, nek 
kakange tah sekepenake kiyambeke mas, wong sampun mboten 
sekolah malih, gaweane paling nggih tongkrongan kalih tukang 
ojek teng prapatan niku mas. angger bali sekolah Sigit (9) mesti 
kulo biasaaken maem mangke nek sampun maem lha kulo 
mbebasaken dolan kalih rencang-rencange Mas. Masalah sinau 
nggih terserah larene kiyambek mas lha wong teng sekolahan kan 
mesti sampun di sinauni kaleh guru-gurune mas, paling kulo sok 
nyanjangi kon sekolah sing temenanan ben munggah terus. Sigit 
(9) niku kelebu rosa dolane Mas, nek bar maem mesti langsung 
medal kalih rencang-rencange duko teng pundi, wangsule mengkin 
nek wis sore mas” 

 
Artinya: “cucu saya itu hidupnya itu dengan saya mas, Si Sigit (9) 
itu sehabis sekolah pasti pulangnya ke rumah saya, pulang ke 
rumahnya sendiri paling kalau sudah di jemput ayahnya malam-
malam Mas, kalau kakaknya itu semaunya sendiri mas, karena 
sudah tidak sekolah lagi, pekerjaannya paling ya nongkrong 
dengan tukang ojek di prapatan itu mas. kalau pulang sekolah Sigit 
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(9) pasti saya biasakan makan nanti kalau sudah makan lha saya 
bebaskan bermain dengan teman-temannya Mas. masalah belajar 
ya terserah anaknya sendiri mas lha wong di sekolahan kan pasti 
sudah di belajari oleh guru-gurunya Mas, paling saya sering 
menasehati supaya sekolah yang serius supaya naik kelas terus. 
Sigit(9) itu termasuk kuat bermainnya mas, kalau sudah makan 
pasti langsung keluar dengan teman-temannya tidak tahu kemana, 
pulangnya nanti kalau sudah sore mas”. (hasil wawancara tanggal 
20 November 2010). 

 

Dari wawancara dengan Ibu Sukiah dapat diketahui bahwa tidak 

ada penekanan kepada anak untuk belajar di rumah, beliau hanya 

melakukan penekanan pada anak untuk disiplin makan siang. Beliau juga 

sedikit melakukan pembiaran terhadap kegiatan bermain anak bersama 

teman-temannya, terlihat tidak ada peneguran atau sanksi apapun bila anak 

terlambat pulang ke rumah karena terlalu asyik bermain. Hal ini tentu saja 

akan berpengaruh kepada kepribadian anak dan selanjutnya akan 

membawa pengaruh kepada sikap anak. Kalau anak tidak dibiasakan 

berdisiplin di dalam lingkungan keluarga tentunya dalam lingkungan 

sekolah dan masyarakat anak akan tidak bisa berdisiplin. Hal ini di 

ungkapkan Irwan (18) kakak dari Sigit (9) yang putus sekolah karena di 

keluarkan dar sekolahnya. 

“Siki aku nganggur mas, paling ya ngojek nek lagi akeh 
wong pada jiarah mring Ardi Lawet, biasane unggal rebo pon. Aku 
ndisit sekolah neng SMA siji Rembang, tapi pas kelas loro ditokna 
mas gara-gara sering alfa, ngajog banget Mas yakin. Lah aku 
jarang bali ngumah mas, paling ya angger turu tok, uwane ya ora 
tau ngomai apa maning ramane wong aku wis gedhe ko mas ”. 
 
Artinya: “sekarang saya menganggur mas, paling-paling ya 
mengojek kalau sedang banyak orang berziarah ke Ardi Lawet, 
biasanya setiaprabu pon. Saya dulu sekolah di SMA satu Rembang, 
tapi pas kelas dua dikeluarkan, gara-gara sering alpha (bolos) 
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menyesal sekali mas, sungguh. Saya jarang pulang ke rmah mas, 
paling-paling ya kalau tidur saja, Bu Dhe ya tidak pernah 
memarahi apa lagi bapak saya karena saya sudah besar mas”. (hasil 
wawancara 27 November 2010). 
 
Dari keterangan Irwan (18) dapat diambil kesimpulan bahwa tidak 

ada peneguran yang tegas ataupun pemberian sanksi terhadap perilaku 

anak. Kemudian tidak ada penjadwalan waktu bermain dan belajar. Semua 

diserahkan kepada anak. Akibatnya anak salah dalam pergaulan dan tidak 

berdisiplin dalam lingkungan sekolahnya. Anak TKW kemudian gagal 

dalam pendidikan formalnya karena sekarang dia putus sekolah.  

 
Gambar 3. Irwan (kiri) sedang bersama teman-temannya yang 
tidak memanfaatkan waktu dengan baik. 
Sumber: Dokumentasi Penelitian Tahun 2010. 
 
Pola pendidikan informal anak yang cenderung permisif yang 

diterapkan oleh bapak Siswanto dan Ibu Sukiyah dengan memberikan 

kebebasan, tidak ada peneguran dan pemberian sanksi yang tegas 

menjadikan anak-anak TKW tidak berdisiplin dalam lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah serta lingkungan masyarakatnya.  
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2. Mandiri 

Mandiri berarti sikap dapat memecahkan persoalan atau 

kepentigannya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Kemandirian pada 

seseorang sangat mutlak diperlukan oleh sebab itu sikap kemandirian 

harus di biasakan pada diri anak sedini mungkin. Manusia pada suatu 

saatnya pasti akan terpisah dengan keluarganya dan harus mampu hidup 

sendiri tanpa bantuan orang lain. Salah satu kebanggaan dan dambaan 

setiap orang tua adalah memiliki anak-anak yang mandiri. Kemandirian 

dalam aspek berpikir maupun dalam setiap tindakan sehari-harinya 

merupakan satu sifat yang selalu diharapkan oleh para orang tua. 

Meskipun demikian, kemandirian bukanlah satu hal yang akan terbentuk 

dengan sendirinya dalam jiwa anak-anak. Kemandirian bukanlah satu hal 

yang terjadi secara instan, melainkan hasil dari suatu proses yang 

membutuhkan waktu. 

Baik dan disiplinnya sikap dan sifat anak-anak merupakan salah 

satu bentuk keberhasilan orang tua dalam mengurus dan mendidik anak-

anaknya. Sedangkan buruk atau rendahnya sikap dan atau sifat anak-anak 

merupakan salah satu cermin kegagalan orang tua dalam mengurus dan 

mendidik anak-anaknya. Untuk memperoleh kemandirian yang matang 

dalam aspek berpikir maupun berbuat, tentunya penanaman kemandirian 

tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kemandirian harus 

ditanamkan pada anak-anak sejak usia dini, sehingga akan melekat erat 

dalam kehidupannya kelak. 
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Sebenarnya banyak sekali cara-cara atau langkah-langkah yang 

dapat ditempuh oleh orang tua dalam rangka mendidik anak-anak agar 

memiliki kemandirian. Sebaiknya, semua langkah tersebut harus dilakukan 

dan dibiasakan sejak anak berusia dini. Karena, anak-anak diusia dini akan 

lebih mudah dibentuk ketimbang ketika mereka telah memasuki usia 

remaja atau bahkan dewasa. Diusia dini, anak-anak bagaikan kertas 

kosong yang belum ditulisi dan mudah untuk ditulisi. Saat itulah orang tua 

dapat menulisinya dengan ajaran kemandirian. Sedangkan di usia remaja 

dan dewasa, pikiran anak-anak sudah banyak terpengaruh oleh pergaulan 

dan gaya hidup yang beraneka ragam. Pada usia remaja dan dewasa ini, 

anak-anak bagaikan kertas yang sudah penuh dengan titik, noda, tulisan, 

coretan, kata-kata, gambar, dan lain-lain, sehingga sulit bagi orang tua 

untuk menulisinya lagi. Orang tua akan sangat sulit untuk mendapatkan 

ruang kosong agar dapat menuliskan ajaran kemandirian pada anak-

anaknya. 

Mengurus dan mendidik anak-anak bukanlah satu tugas yang 

ringan. Tugas berat tersebut mau tidak mau harus diemban oleh setiap 

orang tua, itulah salah satu konsekuensi yang harus diterima oleh setiap 

orang tua. Oleh sebab itu, membentuk kemandirian dalam jiwa anak-anak 

sejak dini merupakan tugas dan tanggung jawab setiap orang tua yang 

tidak bisa diabaikan. Dalam keluarga TKW hal tersebut semakin sulit 

karena keluarga kehilangan sosok seorang ibu yang stereotipenya mahir 

dalam hal mengasuh dan mendidik anak perannya digantikan oleh ayah 
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atau kerabat dekatnya yang tidak mencurahkan waktu secara maksimal. 

Dalam wawancara Bapak Darmanto (38) mengungkapkan:  

“semenjak ditinggal ibunya anak-anak saya malah semakin 
terlihat manja, kalau meminta sesuatu ya harus di penuhi kalau 
tidak ya dia ngambek mas. pernah si Restu (17) minta dibelikan 
motor untuk sekolah dan saya menolaknya dia langsung pergi dari 
rumah mas, ya terpaksa saya ngalah mas. adiknya juga begitu, dia 
malah sampai sekarang belum bisa mencuci dan menyetrika 
pakaiannya sendiri. Jadi tiap hari sabtu saya terpaksa meminta 
bantuan kepada tetanga saya untuk mencuci semua pakaian anak-
anak saya ”. (hasil wawancara tanggal 20 November 2010). 

 
Dari petikan wawancara di atas dapat diketahui bahwa anak-anak 

TKW mempunyai sifat yang manja. Semua keinginannya harus terpenuhi 

karena merasa uang kiriman ibu dapat membeli keinginannya itu. Anak 

TKW juga menjadi tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang mudah seperti 

mencuci baju, menyetrika dan membereskan kamar karena tidak ada yang 

memberi contoh. Biasanya hal-hal semacam itu selalu dikerjakan oleh 

seorang ibu tiap hari dan ini berbeda dengan Ayah. 

Hal berbeda disampaikan oleh Ibu Hamidah (54) yang menjadi 

pengasuh cucunya Erna (18) dan Eva (9):  

“Putuku tah mesti tek ajari ngumbahi klambi, nyapu umah, 
karo ngrapikna kamar. Putuku kan kebeneran wadon loro-lorone 
dadi aku wedi mbok gedhene ora bisa apa-apa kan ngisin-isinna 
banget. Angger aku lagi ngumbahi mesti Eva tek jek sungkene 
cepet ngerti cara-carane”.  

 
Artinya: “cucu saya pasti saya ajar mencuci baju, nyapu rumah, 
dan merapikan kamar. Cucu saya kan kebetulan perempuan dua-
duanya jadi saya takut kalau besarnya nanti tidak bisa apa-apa kan 
sangat memalukan. Kalau saya sedang mencuci baju pasti Eva saya 
ajak supaya cepat tahu cara-caranya”. 
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Gambar 4. Gambar mertua TKW (Ibu Hamidah) sedang 
mengajarkan cara menjemur pakaian kepada anak TKW.  
Sumber: Dokumentasi Penelitian Tahun 2010. 

 

Dalam mendidik anak TKW Ibu Hamidah memberikan contoh 

perbuatan (mencuci dan menjemur pakaian) agar anak TKW meniru 

perbuatannya. Ini sesuai dengan salah satu metode Sosialisasi yaitu 

Metode Pemberian Contoh maksudnya adalah orang dewasa memberikan 

contoh kepada anak dengan melihat contoh anak akan meiru tingkah laku 

dan sifat-sifat orang dewasa. Proses meniru ini dapat berlangsung secara 

tidak sadar. Melalui proses meniru tidak sadar itu pada diri anak tertanam 

nilai-nilai, sikap, keyakinan dan cita-cita. Dengan metode ini berkaitan 

erat dengan identifikasi yaitu proses menyamakan diri atau menyatukan 

diri secara psikis dengan orang lain. 

Erna (18) yang merupakan anak TKW yang ditingal Ibunya ke 

Arab Saudi dalam wawancara dengan peneliti menuturkan:  
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“Saya sekolah di SMA satu Bobotsari mas, Bapak selalu 
memberikan uang saku seminggu sekali. saya mungkin bisa 
dikatakan sudah mandiri mas, tiap hari saya mencuci sendiri, 
menyetrika sendiri, dan kadang menyapu rumah sendiri. Tapi 
kalau malas ya saya cuma nonton Tv dirumah Bu Dhe saya dan 
tidak ada yang memarahi.” (hasil wawancara 30 November 2010). 
 

Dari penuturan Eva di atas dapat diketahui bahwa ada upaya oleh 

Suami TKW untuk mendidik anaknya menjadi mandiri. Hal tersebut 

dilakukan dengan memberi uang saku kepada anaknya seminggu sekali. 

Hal itu dimaksudkan agar anaknya bisa mengelola uang sendiri. Tetapi 

walaupun begitu baik Suami TKW maupun pengasuh dari anak-anaknya 

(Ibu hamidah) tidak pernah melakukan peneguran yang tegas kepada anak-

anak TKW yang berperilaku tidak mandiri. 

3. Tanggung jawab  

Orang tua harus melatih anak-anaknya agar memiliki rasa 

tanggung jawab yang besar dengaan memberikan tugas-tugas kepada 

anaknya. Baik tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan rumah 

maupun tugas yang bersifat umum. Pemberian tugas harus di sesuaikan 

dengan tingkat umurnya. Pemberian tugas ini bertujuan agar anaknya 

mempunyai rasa tanggung jawab terhadap apa yang ditugaskan kepadanya. 

Dari pengamatan peneliti, dari sekian keluarga TKW tidak memberikan 

tugas kepada anak laki-lakinya. Pekerjaan rumah seperti mencuci piring, 

menyapu dan mengepel lebih sering diberikan kepada anak perempuan. 

Karena menurut hasil pengamatan jika pekerjaan tersebut diberikan 

kepada laki-laki maka pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak akan di 
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kerjakannya.  

Restu (17) dalam wawancara mengungkapkan bahwa tidak ada 

pekerjaan pekerjaan khusus yang diberikan kepadanya. Berikut petikan 

wawancaranya:  

“Aku karo adine aku ora tau dinei kerjaan ning bapak mas, 
paling ya kur kon sinau sing tekun karo rajin gole sekolah mas. 
sing ngumbahi klambi karo nyetrika klambi terus ngresiki kamar 
kan tanggaku mas, prentahane bapak. Angger bali sekolah ya 
paling aku maem terus nonton TV nggone Eyang putri mas terus 
dolan”. 

 
Artinya: “saya dan adik saya tidak pernah dikasih pekerjaan oleh 
Bapak mas, paling-paling cuma disuruh belajar dan supaya rajin 
dalam sekolah mas. yang mencuci pakaian dan menyetrika pakaian 
serta membersihkan kamar kan tetangga saya mas, suruhan Bapak. 
Kalau pulang sekolah paling saya ya makan terus nonton TV di 
tempat Nenek saya mas terus main”. (hasil wawancara tanggal 30 
November 2010). 

 
Dari petikan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anak 

TKW kurang dilatih untuk mempunyai sikap tanggung jawab. Suami 

TKW hanya menekankan kepada anaknya untuk belajar giat. Berdasarkan 

hasil pengamatan, anak-anak TKW tidak diberikan ketentuan jam belajar 

yang pasti oleh Ayah dan pengasuhnya. Restu selalu belajar tetapi tidak 

rutin setiap hari, hanya pada saat hendak ulangan harian dan tes 

semesteran menurut pengamatan dalam belajarpun dia tidak didampingi 

bapak dan pengasuhnya. 

Berdasarkan pengamatan anak-anak TKW juga kurang bisa 

melaksanakan tanggung jawabnya kepada diri sendiri, kepada keluarganya 

dan kepada lingkungan masyarakat. Terlihat pada jam-jam waktunya 

sholat para anak TKW masih sibuk bermain atau nongkrong ini enunjukan 
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bahwa mereka kurang memiliki tanggung jawab menjalankan 

kewajibannya. Karena asyik bermain dan kumpul dengan teman-temannya 

maka kewajiban-kewajiban dalam keluarga pun diabaikan seperti 

membantu membersihkan rumah, menjaga rumah bila dalam keadaan 

kosong, mengisi air di kamar mandi dan kewajiban-kewajiban lain. Dari 

hasil pengamatan dan wawancara di ketahui bahwa salah satu anak TKW 

juga terlibat melakukan kenakalan remaja di desa Panusupan yaitu terlibat 

minum minuman keras bersama teman-temannya. Hal itu karena 

penanaman nilai dan norma sosial dalam perilaku anak tidaak di 

laksanakan secara maksimal. Si anak kurang diajari untuk bisa hidup dan 

berinteraksi sosial dengan baik dengan lingkungan masyarakat sesuai 

dengan tata nilai dan norma yang ada. Seperti harus berbicara sopan dan 

hormat kepada setiap orang khususnya yang lebih tua danselalu menjaga 

hubungan baik dengan siapapun itu kurang sekali di ajarkan. 

4. Sopan Santun 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari hubungan 

sosial dengan sesamanya. Hubungan sosial atau interaksi social yang 

terjadi antara individu satu dengan yang lainnya bersifat berkelanjutan dan 

saling membutuhkan. Begitu halnya dalam suatu hubungan antara keluarga 

satu dengan keluarga lainnya, terjalin suatu ikatan yang sifatnya mengikat 

karena adanya nilai dan norma yang mengatur di masyarakatnya. Nilai dan 

norma inilah yang pada akhirnya akan mengatur perilaku individu dengan 

sesama. 
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Keluarga dalam konteks sosial budaya tidak bisa di pisahkan dari 

tradisi budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dalam 

konteks sosial, anak pasti hidup bermasyarakat dan bergumul dengan 

budaya yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini orang tua memiliki 

tanggung jawab untuk mendidik anak agar menjadi orang yang pandai 

hidup bermasyarakat dan hidup dengan budaya yang baik dalam 

masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, anak dituntut untuk terlibat di 

dalamnya dan bukan sebagai penonton tanpa mengambil peranan.  

Peranan keluarga dalam menjadikan perilaku anak sesuai dengan 

norma dan nilai serta selalu menjunjung tinggi budayanya adalah 

mengenalkan pada esensi budayanya. Dalam penelitian ini berarti anak 

harus tahu terlebih dahulu apa yang dituntun budaya jawa dalam 

berperilaku di lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga anak-anak 

dapat menjalankanya secara konsisten. Salah satu esensi dari budaya jawa 

adalah Sopan santun. Budaya jawa mengenal sopan santun dalam berbagai 

hal yang terkait dengan hubungan individu dengan individu lain misalnya 

yaitu dalam hal berbahasa.  

Dalam berkomunikasi dengan orang lain orang jawa mempunyai 

ketentuan sendiri. Orang jawa mengenal tingkatan-tingkatan dalam bahasa 

jawa yang berfungsi untuk menghormati orang lain. Di antaranya adalah 

bahasa jawa ngoko, kromo, dan kromo inggil. Berdasarkan pengamatan 

masyarakat di desa Panusupan termasuk keluarga TKW memahami 

tingkatan bahasa itu meski ada beberapa yang lancar dan tahu 
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penggunaannya dan juga ada yang tidak paham sama sekali. Peran penting 

dari keluarga adalah mengenalkan dan membiasakan anak untuk berbahasa 

Jawa yang baik dan tahu penggunaanya guna menghormati orang lain 

sehingga hubungan anak dengan orang lain dalam masyarakat terjalin 

harmonis karena saling menghargai. Untuk membiasakaan nilai-nilai 

sopan santun hendaknya orang tua memberi contoh nyata kepada anak-

anaknya sehingga mereka paham. Tetapi berdasarkan pengamatan 

keluarga TKW tidak melakukan hal itu dengan baik. Bapak Jamal (35) 

dalam wawancara mengungkapkan: 

“Aku ora tau prentah meng anak-anakku kon pada krama 
maring aku, sing penting bocahe manut prentahku aku wis seneng 
mas, tapi nek maring wong lia terutama sing lewih tua aku prentah 
anaku kon krama”. 
 
Artinya: “saya tidak pernah memerintahkan kepada anak-anak saya 
untuk menggunakan bahasa kromo kepada saya, yang penting 
anaknya patuh dengan perintah saya sudah bangga mas, tapi kalau 
dengan orang lain terutama kepada yang lebih tua saya 
memerintahkan anak saya untuk berbahasa kromo”. (hasil 
wawancara 25 November 2010). 
 
Dari petikan wawancara di atas dapat diketahui bahwa Bpk Jamal 

tidak pernah membiasakan anak untuk berbahasa karma dalam keluarga 

karena tidak ada keharusan untuk itu. Bapak Jamal hanya meminta anak-

anaknya untuk berbahasa kromo dengan orang lain yang lebih tua tanpa 

memberikan contoh. Berdasarkan pengamatan bahwa dalam keluarga 

bahasa komunikasi yang digunakan bahasa ngoko. Artinya si Anak dengan 

ayahnya tidak menggunakan bahasa karma tetapi mereka menggunakan 

bahasa jawa ngoko. Si anak dengan nenek dan kakeknya juga tidak 
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menggunakan bahasa jawa karma. Hal ini sama dengan yang terjadi di 

keluarga Bapak Barto yang diketahui dengan penuturan anaknya Galih (8), 

sebagai berikut: 

   “aku tah ora tau basa neng Bapak karo Uwa aku kan 
urung bisa mas anu esih cilik. Ngemben bae lah nek wis gedhe”. 
 
Artinya: “saya itu tidak pernah menggunakan basa (maksudnya 
krama) dengan Bapak dan Bu Dhe saya kan belum bisa mask arena 
masih kecil. Besok-besok saja lah kalau sudah besar”. (27 
November 2010).s 
 
Erna (18) anak dari Bapak Jamal (35) juga menuturkan hal yang 

sama dengan Galih (8) yang menerangkan bahwa: 

“aku mring bapaku trus mring uwa urung bisa karma mas, 
urung biasa si dadi isin, mbarian ora diwajibna bapak kon karma 
koh mas. tapi nek maring wong lia sing lewih tua aku insyaalloh 
basa terus. Nek basa maring bapak koh isin ya kayane,”  
 
Artinya: “saya ke bapak saya dan ke Bu Dhe belum bisa krama 
mas, belum terbiasa si jadi malu, lagian tidak diwajibkan Bapak 
untuk berbahasa krama”. (30 November 2010). 
 
Dari petikan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

pembiasaan kepada anak untuk menggunakan bahasa krama dalam 

keluarga bahkan tidak ada pemberian contoh dari Suami (TKW) dan 

Kerabat dekat TKW yang mengasuh anak-anak TKW. Hal tersebut 

membawa dampak yaitu tidak pahamnya anak terhadap bahasa jawa 

krama. 

Sebenarnya sikap sopan santun tidak hanya diwujudkan dalam berbahasa 

dengan bahasa jawa kromo saja tetapi juga dengan perilaku-perilaku yang lain. 

Sopan santun dalam sebuah keluarga ditransfer dari orang tua kepada anak-

anaknya melewati proses sosialisasi dan enkulturasi yaitu anak-anak dengan 
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belajar dengan melihat dan bertindak (berbuat). Nilai sopan santun dapat 

diwujudkan dalam tingkah laku, menghargai orang yang lebih dewasa, 

menyapa orang yang lebih tua, dan menunduk jika berjalan orang yang di 

hormati dan lebih tua. Berdasar hasil pengamatan penanaman nilai-nilai itu 

pada anak dalam keluarga TKW terlihat kurang maksimal. 

Berdasarkan hasil penelitian pada keluarga TKW di desa Panusupan 

dalam mendidik anak-anaknya para pengasuh (suami TKW dan kerabat 

dekatnya) menggunakan pola asuh Permisif. Pola asuh yang permisif ini 

ditunjukan dengan kurangnya kepedulian suami TKW/ayah dan kerabat TKW 

(pengasuh anak) terhadap sikap atau perilaku disiplin, mandiri, tanggung 

jawab, dan sopan santun pada anak. Dalam kesehariannya para ayah dan 

kerabat dekat TKW tidak berusaha memberikan contoh yang baik kepada anak 

untuk di tiru. Anak-anak dari keluarga TKW tidak berdisiplin misalnya tidak 

bangun pagi dan melaksanakan sholat shubuh tepat waktu, anak-anak TKW 

ada beberapa yang mempunyai sikap manja, semua keinginnanya harus di 

penuhi tetapi tidak ada ketegasan dari Ayah untuk menolaknya agar si anak 

tidak terus-terusan manja, dalam hal sopan santun anak-anak TKW dalam 

berkomunikasi dengan Ayah dan pengasuhnya tidak memakai bahasa Krama 

sebagai bentuk penghormatan dan tidak ada peneguran karena hal itu tidak 

dibiasakan dan tidak diwajibkan oleh Ayah dan kerabat dekat TKW sebagai 

pengasuh anak. Pengarahan dan pertimbangan juga tidak di berikan disetiap 

tindakan anak, baik itu tindakan benar maupun salah.  
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Adanya interaksi antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain 

menyebabkan bahwa seorang anak akan menyadari bahwa dia berfungsi 

sebagai individu dan juga sebagai makhluk sosial. Kedua fungsi ini akan 

dimiliki oleh anak karena pengenalan dari orang tua. Oleh karena itu 

perkembangan anak dipengaruhi oleh kondisi situasi keluarga dan pengalaman-

pengalaman yang dimilikinya. Sehingga dalam kehidupan masyarakat akan kita 

jumpai perkembangan anak yang satu dengan yang lain akan berbeda-beda 

(Dagun 2002). Kajian mengenai pola pendidikan informal pada keluarga TKW 

memiliki kepribadian yang berbeda dengan anak dari keluarga lainnya. 

Kepribadian anak cenderung kurang memiliki sikap yang baik dalam 

berdisiplin, sikap mandiri, tanggung jawab dan sopan santun yang kurang. Hal 

ini disebabkan karena keluarga tersebut kehilangan sosok seorang ibu dan 

cenderung menggunakan pola pengasuhan anak yang Permisif.  

Fungsi keluarga sebagai fungsi sosialisasi dan enkulturasi juga sangat 

penting untuk di perhatikan. Dengan sosialisasi, seorang anak menjadi mampu 

menenmpatkan diri secara tepat dalam masyarakat (Dagun, 2002:73). 

Sosialisasi adalah proses penting bagi individu dalam hidup bermasyarakat 

agar individu tersebut mampu menyesuaikan diri dan bertahan hidup disana 

sebagai anggota masyarakat.  

Proses sosialisasi ini adalah penanaman nilai yang dilakukan orang tua 

kepada anaknya dan masyarakat kepada individu lainnya. Proses sosialisasi ini 

terjadi bisa dalam beberapa media. Yaitu keluarga, masyarakat teman sebaya, 

sekolah, tempat kerja dan media massa. Adapun media yang paling penting 
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adalah dari keluarga karena keluarga adalah lingkungan pertama tempat anak 

itu belajar mengenal dunianya (masyarakat). Proses sosialisasi ini terjadi dalam 

berbagai keluarga, termasuk dalam keluarga TKW. Proses sosialisasi yang 

terjadi di dalam keluarga TKW berjalan dengan kurang baik. Hal ini terlihat 

dari perilaku yang ditampakan dan dipraktekan oleh si anak dan orang tua 

dalam lingkungan keluarga dan lingkunga masyarakat ini kurang sesuai dengan 

nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. 

Proses sosialisasi yang berjalan kurang baik ini ditunjukan dengan dalam 

hubungan dengan keluarga tidak begitu dekat karena si anak jarang bertemu 

dengan ayah kerena kesibukan dalam bekerja dan melakukan aktivitas lain. 

Beberapa anak TKW juga menunjukan perilaku yang kurang taat terhadap 

norma masyarakat ini ditunjukan dengan dengan anak TKW terlibat perilaku 

menyimpang yaitu terlibat minum-minuman keras. Anak-anak TKW tidak 

mempunyai jam belajar yang teratur sehingga mempengaruhi prestasi di 

sekolahnya. Kemudian anak-anak TKW tidak memakai bahasa jawa krama 

dalam berkomunikasi dengan Ayah dan kerabat dekatnya (Mbah dan Bu Dhe) 

nya.  

 

D. Pendidikan Formal dan Non Formal Anak TKW  

    Pendidikan adalah komponen penting dalam setiap individu termasuk 

juga bagi anak-anak TKW. Dalam dunia pendidikan dikenal dengan tiga 

lingkungan pendidikan, yaitu: lingkunagn pendidikan dalam keluarga, 

lingkungan pendidikan disekolah, dan lngkungan pendidikan di dalam 
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masyarakat di luar keluarga dan sekolah. Menurut UU No.20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VI pasal 13 ayat 1, bahwa jalur 

pendidikan terdiri atas 3 jalur pendidikan, yaitu formal, nonformal, dan 

informal (Sisdiknas, 2003:11).  

    Dalam pendidikan formal dan non formal seorang anak yang notebene 

masih tergantung dari orang tua akan terpengaruh oleh pilihan-pilihan dari 

orang tuanya untuk menentukan dimana si anak tersebut akan bersekolah dan  

kebijakan-kebijakan atau aturan kepada anak dalam menjalankan pendidikan 

formalnya tersebut. Pendidikan formal seperti sekolah negeri atau swasta 

adalah tempat anak itu mulai belajar ilmu pengetahuan. Sekolah merupakan 

jenjang yang secara siklus dilalui oleh individu, khususnya anak-anak. Sekolah 

di indonesia ini mencakup beberapa kategori yaitu, mulai sekolah dari balita 

atau anak usia dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 

Perguruan Tinggi (PT). Jenjang-jenjang pendidikan formal inilah yang akan 

dilalui individu untuk mencapai sesuatu. 

    Wajib belajar (wajar) 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah harus 

ditempuh oleh setiap anak didik di Indonesia. Dengan belajar rajin akan 

mendapatkan apa yang diinginkan. Anak-anak TKW di desa Panusupan 

semuanya bersekolah walaupun ada beberapa yang putus sekolah akibat sanksi 

dari sekolah (dikeluarkan). Menurut anak-anak TKW sekolah adalah sarana 

untuk mencapai kesuksesan. Bapak Mahirun (36) dalam wawancara 

mengukapkan: 
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“Aku tekad nyekolahna bocah mas semampune aku ben dadi bocah 
sing pinter lagian nyekolahna bocah kan uwis kewajibane wong tua 
mas”. 

 
Artinya: “saya bertekad menyekolahkan anak mas semampu saya 
supaya menjadi anak yang pandai lagipula menyekolahkan anak kan 
sudah kewajiban orang tua mas”. (30 November 2010). 

 
 

    Berdasarkan pengamatan peneliti pada semua anak-anak TKW di desa 

Panusupan mereka memilih sekolah seperti yang dianjurkan oleh  Ayah dan 

pengasuhnya. Sedangkan kegiatan belajar di rumah tidak rutin setiap hari 

dilakukannya melainkan kalau ada tugas atau pada saat ujian semesteran saja. 

Walaupun kegiatan belajar jarang mereka lakukan tetapi hal ini dilakukannya 

dengan kesadaran tanpa disuruh dan paksaan dari ayah dan pengasuhnya. 

Melihat seperti itu Ayah tindakannya kurang tegas, hanya menasehati dan 

malah terkadang dibiarkan. 

    Hal ini diungkapkan oleh Meli (15) anak tunggal dari bapak Mahirun 

duduk dibangku SMP kelas 2: 

“saya kalau belajar tergantung mude saya mas, biasanya sih 
kalau habis isya, biasanya kalau lagi mude banget saya bisa belajar 
lama mas, semisal kalau ada PR pasti saya kerjakan sendiri. Kalau 
tidak ada PR ya saya ngumpul dirumah kakek”. (wawancara 30 
November 2010). 

 
    Dari petikan wawancara di atas dapat diketahui bahwa kurangnya 

perhatian suami TKW terhadap kegiatan belajar anaknya di dalam rumah. 

Terlihat dengan tidak memberlakukannya jam belajar dan membiarkan si anak 

belajar sendiri tanpa dampingannya. Hal ini sedikit banyak tentunya 

mempengaruhi prestasinya di sekolah karena Ayah tidak mengetahui kesulitan-

kesulitan belajar yang di alami oleh anaknya yang kemudian tidak bisa 
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membentunya. Dari hasil pengamatan di lapangan prestasi anak-anak TKW di 

sekolah pada umumnya tidak ada yang menonjol. Para suami TKW hanya 

menasehati dan memberi pengarahan saja apabila nilai anaknya jelek dan 

mengalami penurunan, tidak ada tindakan yang tegas dari sang Ayah agar nilai 

anak berubah. Apabila nilai anak bagus juga tidak ada hadiah dari ayah untuk 

anaknya. Hal ini juga diungkapkan oleh bapak Wagiyo (38) ayah dari Hendi 

(17) dan Gita (12): 

   “ya nek masalah sinau si wis kewajibane bocah-bocah, angger 
pinter ya nggo dewek ikih, aku tah ora tau maksa-maksa wis padha 
gedhe ikih li ngerti dewek. Biasane anakku malah sinau bareng karo 
kanca-kancane nek ana PR dadi aku melu tenang. Hasile ya ora ngisin 
ngisina banget mas alhamdulillah anak-anakku selama sekolah kiye 
munggah terus. (wawancara 28 November 2010 ). 
 
Artinya: “ya kalau masalah belajar kan sudah menjadi kewajiban anak-
anak, kalau pandai ya untuk sendiri, saya tidakpernah memaksa karena 
sudah besar kan tahu sendiri. Biasanya anak saya malah belajar 
bersama dengan teman-temannya kalau ada PR jadi saya ikut tenang. 
Hasilnya ya tidak begitu memalukan mas, alhamdulillah anak-anak 
saya selama sekolah selalu naik kelas terus” 

 

    Di desa Panusupan juga terdapat satu buah TPQ (Taman Pendidikan 

Al-Quran) tepatnya di dusun Candi. Lembaga tersebut berfungsi sebagai 

tempat belajar mendalami ilmu agama islam yang kegiatan belajarnya setelah 

jam sekolah selesai sampai sore. Kalau digolongkan berdasarkan jalur 

pendidikan maka TPQ merupakan jalur pendidikan Non Formal karena 

kegiatannya diluar pendidikan formal. Dalam TPQ anak-anak diajari cara baca 

tulis Al-Quran  yang benar serta dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan 

agama yang bermanfaat. Dari hasil pengamatan di lapangan pemanfaatan 



100 

 

lembaga pendidikan Non Formal tersebut kurang maksimal. Dalam wawancara 

dengan Bapak Amin Sarwono selaku ketua TPQ menuturkan: 

      “Ada beberapa putra-putri TKW yang sudah disebutkan tadi 
pernah mengaji di sini Mas, biasanya hanya sampai pada juz’ama 
saja atau kira-kira ya sampai lulus SD mas habis itu ya mereka 
berhenti mengaji. Mungkin mereka melanjutkan ke SMP yang agak 
jauh dan sering mendapatkan jam tambahan disekolahnya dan 
pulangnya sore banget jadi tidak bisa mengaji lagi”. (wawancara 
tanggal 30 november 2010). 

 

Dari petikan wawancara tadi dapat disimpulkan bahwa Anak-anak TKW 

rata-rata tidak memanfaatkan pendidikan Non Formal yaitu TPQ dengan baik. 

Beberapa anak TKW yang mengaji di TPQ rata-rata hanya sampai tamat SD dan 

tidak meneruskan lagi. Padahal pendidikan Non formal tersebut sangat penting 

bagi setiap anak karena dalam lembaga itu anak di ajarkan nilai-nilai agama serta 

diajarkan kemampuan membaca dan menulis Al-quran dengan baik yang tentunya 

sangat bermanfaat bagi si Anak dalam kehidupannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan deskripsi dan pembahasan hasil penelitian yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya yang menunjukkan bahwa profil 

keluarga TKW di Desa Panusupan sebagian besar adalah keluarga yang 

kurang mampu dalam segi ekonomi maka dapat disimpulkan hal yang 

melatarbelakangi para perempuan di Desa Panusupan menjadi TKW 

adalah kemiskinan ekonomi pada keluarga TKW yang disebabkan oleh 

para suami TKW yang matapencahariannya sebagai petani dan buruh 

bangunan sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi semua 

kebutuhan keluarganya. Hal lain yang melatarbelakangi yaitu tingkat 

pendidikan yang dimiliki para perempuan di Desa Panusupan karena 

masih dipengaruhi budaya yaitu anggapan bahwa perempuan tugasnya 

hanya mengurusi rumah tangga saja sehingga tidak mewajibkan para 

perempuan untuk menempuh pendidikan yang tinggi akibatnya mereka 

memiliki lapangan kerja yang sempit di desa dan lingkungan sekitarnya. 

Lalu munculah kesadaran didalam dirinya untuk bekerja di sektor 

domestik dengan cara menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri guna 

memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. 

2. Pendidikan informal anak sampai berusia 18 tahun pada keluarga TKW di 

Desa Panusupan yang saya teliti menunjukan kurangnya perhatian dari 



102 

 

ayah dan pengasuh (kerabat dekat TKW seperti orang tuanya dan saudara 

kandungnya) karena kesibukannya, kurang memberi peneguran yang tegas 

dan memberi sanksi kepada anak yang melanggar nilai atau norma, dan 

kurangnya dalam pemberian contoh sesuatu yang dianggap baik sehingga 

berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak yaitu kurang disiplinnya 

anak TKW dalam mengelola waktu, mempunyai sikap manja yang selalu 

menuntut semua keinginannya dipenuhi, 

 

B. Saran 

1. Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas saran yang diberikan adalah bagi 

keluarga yang ibunya bekerja ke luar negeri sebagai TKW sebaiknya Ayah 

lebih intens dalam mencurahkan waktu kepada anak karena pendidikan 

anak dalam keluarga itu sangat penting dan bagi kerabat dekat (nenek, 

kakek, Bu dhe, Pak dhe, dan kerabat dekat lain) hendaknya ikut serta 

memberikan bimbingan kepada anak, sehingga anak tidak merasakan 

kurang kasih sayang dan tetap memiliki sikap dan perilaku yang baik 

dalam keluarga yang selaras dengan masyarakat  

2. Penelitian ini masih terbatas pada satu subyek penelitian yaitu keluarga 

TKW yang berlokasi di Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, 

Kabupaten Purbalingga hendaknya perlu dilakukan penelitian lanjutan 

guna mengetahui pola pendidikan informal anak pada keluarga-keluarga 

selain keluarga TKW.  
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Lampiran 3 
 

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN 
(ANAK TKW) 

 
 

1. Nama : Sigit   
 Umur : 9 tahun 
 Status : Anak TKW 
 Pendidikan : Siswa SD kelas 4 
 Alamat : Desa Panusupan 

  RT. 06/05 
 

2. Nama : Gilang 
 Umur : 14 tahun 
 Status : Anak TKW 
 Pendidikan : Siswa SMP kelas 2 
 Alamat : Desa Panusupan  

  RT. 01/01 
 

3. Nama : Naura 
    Umur : 5 tahun 
    Status : Anak TKW 
    Pendidikan : TK 
    Alamat : Desa Panusupan 

  RT. 03/02 
 
4. Nama : Restu 
    Umur : 17 tahun 

             Status : Anak TKW 
             Pendidikan : Siswa SMA kls 2 
             Alamat : Desa Panusupan 

  RT. 01/02 
 

5. Nama : Erna 
    Umur : 18 tahun 

             Status : Anak TKW 
             Pendidikan : Siswa SMA kls 3 
             Alamat : Desa Panusupan  
     RT. 02/03 
 

6. Nama : Irwan 
             Umur : 18 tahun 
             Status : Anak TKW 
             Pendidikan : - 
             Alamat : Desa Panusupan  

  RT. 06/05 
7. Nama : Galih 
    Umur : 8 tahun 
    Status : Anak TKW 

             Pendidikan : Siswa SD kelas 3 
             Alamat : Desa Panusupan  
     RT. 01/01 

 
8. Nama : Yusuf 
    Umur : 14 tahun 

             Status : Anak TKW 
             Pendidikan : Siswa SMP kelas 2 
             Alamat : Desa Panusupan 

              RT. 01/02 
 

9. Nama : Eva 
             Umur : 9 tahun 
             Status : Anak TKW 
             Pendidikan : Siswa SD kelas 4 
             Alamat : Desa Panusupan  

  RT. 02/03 
 
          10. Nama : Hendi 

          Umur : 17 tahun 
          Status : Anak TKW 
          Pendidikan  : Siswa SMA kls 2  

             Alamat : Desa Panusupan  
  RT. 06/05 

 
          11. Nama : Gita 

    Umur : 12 tahun 
    Status : Anak TKW 
    Pendidikan  : Siswa SD kelas 6 
    Alamat : Desa Panusupan 
       RT. 06/05 
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DAFTAR INFORMAN PENELITIAN 
(SUAMI TKW) 

 
 

 
1. Nama  : Bpk Siswanto 
    Umur : 38 tahun 
    Status : Suami TKW 
    Pekerjaan   : Buruh Bangunan 
    Alamat : Desa Panusupan  
       RT. 06/05 
 
2. Nama  : Bpk Barto 
    Umur : 34 tahun 
    Status : Suami TKW 
    Pekerjaan   : Buruh Bangunan 
    Alamat : Desa Panusupan  
       RT. 01/01 
 
3. Nama  : Bpk Pujiono 
    Umur : 12 tahun 
    Status : Suami TKW 
    Pekerjaan   : Montir 
    Alamat : Desa Panusupan 
       RT. 03/02 
 
4. Nama  : Bpk Darmanto 
    Umur : 38 tahun 
    Status : Suami TKW 
    Pekerjaan   : Guru  
    Alamat : Desa Panusupan  
       RT. 01/02 
 
 
 
 
 

5. Nama  : Bapak Jamal 
    Umur : 35 tahun 
    Status : Suami TKW 
    Pekerjaan   : Pedagang 
    Alamat : Desa Panusupan  
       RT. 02/03 
 
6. Nama  : Bpk Wagiyo 
    Umur : 38 tahun 
    Status : Suami TKW 
    Pekerjaan   : Petani 
    Alamat : Desa Panusupan  
       RT. 03/04 
 
7. Nama  : Bpk Mahirun 
    Umur : 36 tahun 
    Status : Suami TKW 
    Pekerjaan   : Petani 
    Alamat : Desa Panusupan  
       RT. 06/05 
 
8. Nama  : Bpk Sarwanto 
    Umur : 38 tahun 
    Status : Suami TKW 
    Pekerjaan   : Buruh Bangunan 
    Alamat : Desa Panusupan  
       RT. 04/04 
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DAFTAR INFORMAN PENELITIAN 
(KERABAT DEKAT TKW) 

 
 
 

 
1. Nama  : Ibu Sukiyah   
    Umur : 54 tahun 
    Status : Mertua TKW 
    Pekerjaan   : Ibu rumah tangga  
    Alamat : Desa Panusupan  
      RT. 06/05 
 
2. Nama  : Ibu Sutirah   
    Umur : 39 tahun 
    Status : Saudara TKW 
    Pekerjaan   : Ibu  rumah tangga 
    Alamat : Desa Panusupan  
      RT. 01/01 
 
3. Nama  : Ibu Wasini   
    Umur : 46 tahun 
    Status : Saudara TKW 
    Pekerjaan   : Ibu rumah tangga 
    Alamat : Desa Panusupan 
       RT. 01/02 
 
4. Nama  : Ibu Umiyati   
    Umur : 55 tahun 
    Status : Orang tua TKW 
    Pekerjaan   : Ibu rumah tangga 
    Alamat : Desa Panusupan  
       RT. 01/02 

 
5. Nama  : Ibu Hamidah   
    Umur : 54 tahun 
    Status : Orang tua 
    Pekerjaan   : Ibu rumah tangga 
    Alamat : Desa Panusupan  
       RT. 05/05 

 
6. Nama  : Ibu Suratin   
    Umur : 54 tahun 
    Status : Mertua TKW 
    Pekerjaan   : Ibu rumah tangga 
    Alamat : Desa Panusupan  
       RT. 03/04 

 
 

 
 

 
 
7. Nama  : Bpk Muhadi   
    Umur : 55 tahun 
    Status : Orang tua TKW 
    Pekerjaan   : Petani 
    Alamat : Desa Panusupan  
       RT. 03/02 

 
8. Nama  : Bpk Sukaryo   
    Umur : 56 tahun 
    Status : Mertua TKW 
    Pekerjaan   : Petani 
    Alamat : Desa Panusupan  
       RT. 06/05 
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DAFTAR INFORMAN PENELITIAN 
(TOKOH MASYARAKAT)

 
 
 

1. Nama  : Ibu Surismi   
    Umur : 39 tahun 
    Status : Tokoh masyarakat 
    Pekerjaan   : Kepala Desa 
    Alamat : Desa Panusupan  
      RT. 02/01 
 
2. Nama  : Bpk Amin S   
    Umur : 58 tahun 
    Status : Tokoh masyarakat 
    Pekerjaan   : Pemuka Agama  
    Alamat : Desa Panusupan  
      RT. 03/04 
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Lampiran 4 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Penelitian ini mengambil judul Pola Pendidikan Informal Anak Sampai Berusia 18 

Tahun Pada Keluarga TKW (Studi kasus di Desa Panusupan Kecamatan Rembang 

Kabupaten Purbalingga) Tujuan yang ingin dicapai peneliti melalui penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana cara yang dilakukan oleh Suami dan Kerabat TKW dalam 

mendidik anak-anaknya dalam keluarga yang ditinggal ibunya bekerja keluar negeri. 

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, peneliti akan mewawancarai beberapa pihak 

yang terkait dengan proses pendidikan informal anak dalam keluarga TKW tersebut. Dalam 

melakukan wawancara, diperlukan pedoman yang tepat agar jalannya wawancara tetap 

terfokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Pedoman wawancara dapat menjadi 

patokan bagi peneliti dalam melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

Pedoman observasi dalam penelitian Pola Pendidikan Informal Anak Sampai 

Berusia 18 Tahun Pada Keluarga TKW (Studi khasus di Desa Panusupan Kecamatan 

Rembang Kabupaten Purbalingga) adalah sebagai berikut: 

1. Kondisi Geografis dan keadaan alam di desa Panusupan. 

2. Kondisi sosial, budaya, dan ekonomi desa Panusupan. 

3. Aktifitas keluarga yang ditinggal ibunya bekerja sebagai TKW. 

4. Interaksi anak dengan pengasuh (Ayah dan Kerabat dekatnya: Nenek/Kakek, Bu/Pak Lik, 

Bu/Pak Dhe). 

5. Perilaku anak dengan lingkungan (keluarga, teman sebaya, dan masyarakat). 

6. Tempat-tempat anak dalam beraktifitas sehari-harinya, yang meliputi, rumah sendiri, 

teman sebaya, tetangga, dan sekolahnya. 

7. Perilaku kerabat TKW (keluarga luas) dalam mendidik anak TKW. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Identitas Informan 

Nama  : 

Alamat  : 

Umur : 

Pendidikan akhir  : 

Pekerjaan :  

 

2. Daftar Wawancara 

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

TKW. 

A. Profil Keluarga TKW 

1. Apakah anda (adik) mengetahui bahwa ibu adik bekerja sebagai TKW? 

2. Dimana adik sekolah atau bekerja? 

3. Bagaimana menurut adik tentang kondisi ekonomi keluarga adik? 

4. Siapa saja yang ditinggal dirumah selain adik dan bapak dan adik? 

5. Apakah adik merelakan ibu anda (adik) untuk bekerja keluar negeri sebagai 

TKW? 

6. Apakah ibu anda (adik) selalu mengirimkan uang gaji kepada adik untuk 

membiayai kebutuhan anda (adik) ? 

7. Bagaiamakah anda (adik) memanfaatkan Uang gaji yang dikirim oleh ibu anda? 

8. Apakah adik bisa mencukupi semua kebutuhan adik dengan uang gaji yang ibu 

kirimkan? 

9. Apakah adik mempunyai perasaan minder menjadi anak seorang TKW ? 

10. Bagaimana hubungan antara adik, bapak, dan ibu sebelum dan setelah ditinggal 

ibu bekerja sebagai TKW ? 

11. Apakah dampak yang adik rasakan setelah ibu bekerja keluar negeri sebagai 

seorang TKW ? 

 

B. Pola Pendidikan Informal Anak Sampai Berusia 18 Tahun Pada keluarga TKW 
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1. Siapa yang membantu adik dalam merawat dan, mendidik, dan menyekolahkan 

setelah ibu anda bekerja keluar negeri? 

2. Di mana adik bersekolah? 

3. Apakah jika adik bersekolah ada yang mengantarkan? 

4. Apakah adik memiliki cita-cita, apa itu? 

5. Bagaimana prestasi belajar adik di sekolah? 

6. Apa yang adik kerjakan setelah pulang sekolah? 

7. Apakah adik sering berkeluh kesah dengan ayah atau keluarga adik? 

8. Siapa yang paling berkuasa dalam rumah setelah ibu bekerja keluar negeri? 

9. Siapa yang sering mengambil keputusan? 

10. Apakah adik selalu diatur oleh ayah atau keluarga anda (adik) ? 

11. Apakah adik sering melanggar aturan yang dibuat oleh Ayah atau keluarga adik? 

12.   Apakah adik merasa pergaulannya dibatasi Ayah atau saudara adik? 

13. Apakah Ayah atau keluarga adik pernah marah kepada adik jika adik melanggar 

peraturan? 

14. Kepada siapa adik meminta uang atau sesuatu? 

15. Siapa yang paling sering menasehati adik? 

16. Apakah adik pernah mengalami masalah disekolahan? 

17. Siapa yang menentukan jadwal adik dalam bermain? 

18. Pekerjaan atau kewajiban apakah yang di tekankan ayah dan keluarga adik 

untuk dilakukan sehari-hari? 

19. Apakah adik menggunakan bahasa jawa kromo dalam berkomunikasi dengan 

ayah dan keluarga adik untuk menghormatinya? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Identitas Informan 

Nama  : 

Alamat  : 

Umur : 

Pendidikan akhir  : 

Pekerjaan :  

 

2. Daftar Wawancara 

Informan: Suami TKW 

A. Profil Keluarga TKW 

1. Dimanakah bapak bekerja sekarang? 

2. Berapa jumlah anak bapak? 

3. Apakah dengan hasil bekerja dapat mencukupi kebutuhan keluarga bapak? 

4. Apakah yang melatarbelakangi istri bapak bekerja sebagai TKW? 

5. Apakah bapak turut serta dalam pengambilan keputusan ketika istri anda 

bekerja sebagai TKW? 

6. Mengapa bapak merelakan istri bapak bekerja keluar negeri sebagai TKW? 

7. Berapa bulan sekali istri anda mengirimkan uang gaji ke desa? 

8. Bagaimanakah pemanfaatan uang gaji yang dikirimkan istri anda? 

9. Berapa tahun istri bapak mengambil keputusan kontrak bekerja keluar negeri dan 

di negara mana istri bapak bekerja? 

10. Selain bekerja apa yang bapak lakukan sehari-hari dirumah? 

 

B. Pola Pendidikan Informal Anak Sampai Berusia 18 Tahun Pada keluarga TKW 

1. Berapa jumlah anak bapak? 

2. Apakah bapak mempunyai keinginan yang kuat untuk menyekolahkan anak-anak 

bapak? 

3. Dimanakah sekarang mereka bersekolah? 

4. Jenis kelamin dan umur anak bapak? 
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5. Apakah bapak menentukan sekolah bagi anak-anak? 

6. Kepada siapa bapak menitipkan anak selama istri bapak bekerja di luar negeri 

untuk membantu merawatnya? 

7. Apa yang dilakukan anak bapak sehari-hari setelah di tinggal istri bapak bekerja ke 

luar negeri? 

8. Bagaimana cara bapak merawat atau mengasuh anak-anak bapak? 

9. Apakah Bapak selalu membiasakan anak untuk disiplin, misalnya belajar sholat, 

bangun tidur dan lain-lain? 

10. Apakah ada perubahan sikap anak setelah di tinggal ibunya? 

11. Apa saja yang bapak kerjakan dirumah selama istri bapak bekerja menjadi TKW? 

12. Apakah bapak mengatur kegiatan anak? 

13. Apakah memberi hukuman untuk anak yang melanggar peraturan? 

14. Apakah memberi hadiah untuk anak yang memperoleh prestasi dan melakukan hal 

yang membanggakan? 

15. Apakah bapak membatasi pergaulan anak? 

16. Apakah bapak sering menanyakan pendapat atau berdiskusi dengan anak dalam 

menentukan keputusan bagi anak? 

17. Apakah bapak selalu membiasakan anak untuk berbahasa jawa kromo? 

18. Apakah yang bapak lakukan jika anak menginginkan sesuatu? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Identitas Informan 

Nama  : 

Alamat  : 

Umur : 

Pendidikan akhir  : 

Pekerjaan :  

 

2. Daftar Wawancara 

Informan: Kerabat TKW (kakak, adik, ipar dan mertua TKW) 

A. Profil Keluarga TKW 

1. Apakah bapak/ibu mempuyai kerabat yang bekerja sebagai TKW? 

2. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai kondisi ekonomi keluarga kerabat anda 

yang menjadi TKW? 

3. Pendidikan terakhir kerabat bapak/ibu apa? 

4. Mengapa kerabat anda memilih keputusan menjadi TKW? 

5. Siapa sajakah yang ditinggal kerabat anda yang bekerja menjadi TKW? 

6. Di negara mana kerabat bapak/ibu bekerja? 

7. Berapa tahun kerabat anda mengambil kontrak bekerja keluar negeri dan sudah 

berapa tahun bekerja di sana? 

8. Bagaimana pemanfaatan gaji kerabat anda (TKW) yang dikirim untuk 

keluarganya? 

9. Jenis pekerjaan apa yang dipilih kerabat anda (TKW) selama bekerja diluar negeri? 

10. Menurut bapak/ibu apakah keputusan kerabat anda menjadi seorang TKW cukup 

berhasil? 

11. Bagaimanakah dampak kondisi keluarga kerabat anda (TKW) setelah bekerja 

keluar negeri? 

 

B. Pola Pendidikan Informal Anak Sampai Berusia 18 Tahun Pada Keluarga TKW 
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1. Apakah bapak/ibu diminta untuk membantu merawat anak kerabat anda yang 

menjadi TKW? 

2. Berapa jumlah anak kandung ibu/bapak? 

3. Apa pekerjaan ibu/bapak sendiri? 

4. Sebagai seorang kerabat TKW bagaimana cara bapak/ibu mendidik anaknya? 

5. Bagaimana cara bapak/ibu membagi waktu untuk anak TKW? 

6. Apakah bapak/ibu selalu mengatur kegiatan anak TKW? 

7. Apakah anda membedakan cara mendidik anak? 

8. Apa yang dikerjakan anak kerabat anda sehari-hari? 

9. Apa yang ibu/bapak lakukan dengan sikapnya itu? 

10. Apa saja aktivitas yang harus dilakukan oleh anak dalam kesehariannya? 

11. Apakah anak selalu di waajibkan untuk belajar? 

12. Bagaimana cara mengatasi masalah kenakalan anak TKW? 

13. Apakah bapak/ibu menanamkan kedisiplinan bagi anak TKW?bentuknya dalam hal 

apa? 

14. Nilai-nili apa yang bapak/ibu ajarkan kepada anak TKW? 

15. Apakah ibu/bapak selalu mengajarkan anak TKW untuk mandiri? 

16. Bagaimana ibu mengatur kegiatan belajar anak TKW? 

17. Bagaimana cara memberikan nasihat yang baik bagi anak TKW? 

18. Siapa yang lebih sering menegur/menghukum anak TKW? 

19. Keterampilan apa yang bapak/ibu berikan kepada anak TKW? 

20. Bagaimana pergaulan anak dengan teman sebaya atau dengan warga? 

21. Apakah bapak/ibu menentukan jam bermain untuk anak TKW? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Identitas Informan 

Nama  : 

Alamat  : 

Umur : 

Pendidikan akhir  : 

Pekerjaan :  

 

2. Daftar Wawancara 

Informan Pendukung: Perangkat Desa atau Tokoh Masyarakat 

A. Profil Keluarga TKW 

1. Bagaimana struktur Desa Panusupan? 

2. Bagaimana data monografi desa Panusupan mengenai keadaan penduduk, mata 

pencaharian, pendidikan dan kondisi social-budayanya? 

3. Apakah saudara memiliki kerabat yang menjadi atau pernah bekerja menjadi 

TKW keluar negeri? 

4. Menurut anda apakah ada dampak terhadap kesejahteraan keluarga setelah 

keluarga tersebut Istri/Ibunya bekerja menjadi TKW?  

5. Apakah Ibu atau Bapak mengetahui perilaku anak-anak TKW setelah ditinggal 

ibunya bekerja? 

 

 


