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SARI 

 

Sahidin. 2016. Fenomena Beban Ganda pada Suami Tenaga Kerja Wanita 
(TKW) (Studi Kasus di Desa Padangsari Kecamatan Majenang, Kabupaten 
Cilacap, Jawa Tengah). Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Fakultas 

Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Dra. Rini 

Iswari., M.Si, dan Dosen Pembimbing II Antari Ayuning Arsi, S.Sos., M.Si,., 

M.Hum. 150 halaman. 

Kata Kunci: beban ganda, TKW, peran gender, redifinisi peran 

Tekanan ekonomi menjadi dasar perempuan untuk bekerja sebagai 

Tenaga Kerja Wanita. Kondisi ketika perempuan atau ibu memutuskan untuk 

menjadi Tenaga Kerja wanita (TKW) secara otomatis meninggalkan peran 

domestik dalam keluarga. Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Mengetahui 

pembagian peran gender dalam keluarga TKW sebelum istri menjadi tenaga kerja 

wanita (TKW), (2) Mengetahui pelaksanaan peran yang dilakukan  oleh suami 

tenaga kerja wanita (TKW), (3) Mengetahui pandangan terhadap peran istri yang 

dilakukan oleh suami tenaga kerja wanita (TKW)  di luar negeri. 

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melibatkan 

Konsep pembagian peran sesuai jenis kelamin dan Konsep redefinisi peran. 

Penelitian ini berlokasi di di Desa Padangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten 

Cilacap. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Uji validitas data dilakukan melalui teknik triangulasi data. Teknik 

analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

dan verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pembagian peran gender 

keluarga sebelum istri menjadi TKW meliputi pembagian peran keluarga secara 

tegas.dan pembagian peran keluarga relatif terbuka. (2) Pembagian peran pada 

keluarga TKW, suami tidak saja melakukan peran pencari nafkah namun suami 

juga menggantikan peran yang ditinggalan oleh istri selama menjadi TKW. 

Selama istri menjadi TKW suami melakukan peran perempuan/seorang istri 

sementara waktu. Kondisi dimana suami terbiasa dengan peran perempuan sejak 

dini menjadi salah satu faktor yang mendukung suami dalam menjalankan peran 

istri. Faktor lain yang mendukung adalah adanya bantuan dari keluarga besar yang 

membantu setiap kesulitan suami TKW.  Dukungan dalam melaksanakan peran 

istri juga tidak terlepas dari kesulitan yang dialami suami dikarenakan laki-laki 

kurang terampil dan managerial yang tidak baik. (3) Pada awalnya suami 

mengalami proses adaptasi terhadap peran yang ditinggalakan oleh istri. Pada 

proses adaptasi tersebut suami mengalami beban terhadap peran istri, hingga 

sampai pada suami menyadari peran istri juga merupakan peran sebagai seorang 

suami. Selama istri bekerja menjadi TKW suami harus mampu menggantika peran 
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yang ditinggalkan oleh istri dan tetap melakukan tugas sebagai suami. Gambaran 

tampak sesuai dengan apa yang disebut redefinesi peran atau pemaknaan kembali 

terhadap tatanan yang sudah baku selama ini. Kondisi dimana suami TKW 

melakukan peran yang ditinggalkan oleh istri. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagi pemerintah, 

adanya sosialisasi mengenai kesetaraan gender untuk menanamkan pengertian 

suami mengenai kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. (2) 

Bagi masyarakat Desa Padangsari berperan memperhatikan kehidupan keluarga 

TKW untuk keberlangsungan fungsi kemasyarakatan dari Keluarga TKW. 
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ABSTRACT 

Sahidin. 2016. The Phenomenon of Double Burden on the Labor Womans‘ 
Husband (A Case Study in Padangsari, Majenang District, Cilacap Regency, 
Central Java). Final Project. Antropology and Sociology Department. Faculty of 

Social Science. Semarang State University. First advisor: Dra. Rini Iswari., M.Si, 

dan Second Advisor: Antari Ayuning Arsi, S.Sos., M.Si,., M.Hum. 150 pages. 

Kata Kunci: double burden, labor woman, gender role, redefinition role 

Economic pressure is the basic for women to work as Labor Women. It is 
a condition when a woman or a mother decides to become a woman of labor 
(TKW), automatically she will leave the role of domestic in the family. The aim of 
this research are: (1) to determine the role of gender in the maid family before the 
wife becomes labor woman (TKW), (2) to determine the implementation of the 
role performed by the husband of labor woman (TKW), (3) to find out the views of 
the role wife which carried out by the husband of labor woman in other country.  

The method of the study is descriptive qualitative by using the concept of 
determining the roles of gender based on sex type and concept of role redefinition. 
This research took place in Padangsari village, District of Majenang, Cilacap 
Regency. The data was collected through interviews, observation and 
documentation. The test validity is done by using triangulation technique. The 
data analysis technique is done through data collection, data reduction, data 
presentation, and data verification. 

The results showed that (1) the determination of the gender role before 
the wife become a woman labor are so strict and relatively opened. (2) the 
determination role in the maid family, the husband is not only making money but 
also replace the role of his wife due to become labor woman. During his wife 
being a labor woman, the husband take the wifes’ role. The condition which is the 
husband used to do the wifes’ role earlier become one of factor which supports 
the husband in doing the wifes’ role. Another supporting factor is the assistance 
from the big family who assist in facing the difficulties. The support in 
implementing the wifes’ role is inseparable from the husband because of his less 
skilled and managerial was not well enough. (3) At first the husband undergoing a 
process of adaptation to the role which is left by his wife. In the process of 
adaptation, the husband felt burden to the wifes’ role until he realizes that wifes’ 
role is also husbands’ role. During the wife worked as labor woman, the husband 
have to be able to replace the role which is left by the wife and also keep doing 
the duty as husband. The illustration is match with redefinition role or remeaning 
against the rule which is standard up to now. The condition where the husband do 
the wife’s role left by his wife. 

The suggestions of the study are : (1) For the government, holding a 
socialization about gender equality to give deep understanding that husband has 
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equal rights and obligations as women. (2) For the people of Padangsari acting to 
give more attention to the labor woman family for the sustainability of the social 
function. 
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BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Individu disebut sebagai laki-laki adalah karena ia memiliki alat kelamin 

yang berdasar pada pembagian biologis tertentu. Demikian pula seorang 

perempuan karena seseorang memiliki organ-organ tubuh yang berfungsi 

berdasarkan dari tanda biologis yang dikenal dengan istilah seks. Seks atau jenis 

kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang 

ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu (Fakih, 

2012:07). Perbedaan mendasar pada keduanya terutama dengan fungsi 

reproduksi.. Fungsi reproduksi secara biologis melekat pada manusia sama sekali 

tidak dapat dipertukarkan antara keduanya. Secara permanen tidak berubah dan 

merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan 

(kodrat).  

Pendefinisian individu sesuai dengan jenis kelamin berimbas pada 

pendifinisian sosio kultural masyarakat terhadap individu perempuan dan laki-

laki. Struktur sosial yang dominan dalam masyrakat, batasan-batasan sosial 

berdasarkan jenis kelamin termanifestasi pada pelembagaan perbedaan laki-laki 

dan perempuan secara gender. Stereotip (citra baku) yang menempatkan laki-laki 

sebagai sosok yang  kuat dan tegar sebaliknya perempuan sebagai sosok lembut 

dan lemah berimplikasi pada pembagian peran antara keduanya. Peran perempuan 

dibakukan ke dalam sektor yang dianggap cocok yaitu sektor domestik. 
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Sedangkan peran laki-laki dibakukan pada sektor publik. Perbedaan-perbedaan 

peran tersebut menjadikan adanya peran-peran sosial yang hanya pantas untuk 

perempuan dan juga sebaliknya adanya peran yang hanya pantas untuk laki-laki.  

Kompleksitas perkembangan masyarakat dan tuntutan perkembangan  

berimbas pada perubahan kehidupan sosio-kultural masyarakat. Perubahan 

masyarakat tersebut telah menyebabkan transformasi pada institusi sosial, 

komunitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang akhirnya juga memberikan 

tekanan-tekanan, baik secara sosial, ekonomi maupun psikologi pada tingkatan 

individu, keluarga dan masyarakat.  Perkembangan ekonomi membawa pengaruh 

pada pergeseran nilai-nilai individu dan keluarga baik yang berkaitan dengan 

prinsip-prinsip hidup, nilai-nilai keluarga maupun nilai-nilai kebersamaan 

termasuk pergeseran peran gender antara laki-laki dan perempuan.    

Pergeseran nilai-nilai individu tercermin dari kesadaran bahwa peran dan 

tanggung jawab laki-laki dan perempuan adalah sama (equal) meskipun secara 

biologis mempunyai perbedaan. Pergeseran nilai-nilai atau norma masyarakat 

tercermin dari adanya kemitraan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, 

dan bahwa laki-laki (suami) tidak satu-satunya aktor yang bertanggung jawab 

pada pekerjaan publik (mencari uang), namun sudah menjadi tanggung jawab 

bersama dengan perempuan (istri).  Pergeseran nilai keluarga tercermin dari 

meningkatnya kemitraan gender dalam menjalankan fungsi ekonomi keluarga 

yang ditunjukkan dengan saling dukungan dalam perekonomian keluarga. 

Bentuk dari saling dukung dalam perekonomian keluarga adalah dengan 

munculnya fenomena TKW pada kalangan Istri atau ibu. Keputusan menjadi 
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Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri sebagai perwujudan konsep saling 

dukung dalam perekonomian keluarga. Maraknya fenomena TKW didukung data 

BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia) mencatat penempatan TKI ke berbagai negara di dunia pada tahun 

2015 sebanyak 429.872 orang berangkat ke luar negeri, 68,5 persen adalah 

perempuan.  

Potret serupa juga terlihat di masyarakat Desa Padangsari. Beberapa dari  

penduduk desa bekerja sebagai TKW. Tekanan ekonomi  menjadi dasar 

perempuan untuk bekerja sebagai TKW. Kebutuhan ekonomi keluarga 

membentuk kemitraan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, dan bahwa 

laki-laki (suami) tidak satu-satunya aktor yang bertanggung jawab pada pekerjaan 

publik (mencari uang), namun sudah menjadi tanggung jawab bersama dengan 

perempuan (istri ).  

Kenyataan tersebut  mendorong para istri atau ibu memutuskan untuk 

menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri, untuk membantu 

perekonomian keluarga. Menjadi TKW sebagai strategi yang dilakukan oleh kaum 

perempuan untuk menanggulangi kemiskinan. Migrasi sebagai bentuk harapan 

penghasilan yang diperoleh saat bekerja di luar negeri dapat mengubah kehidupan 

keluarga di desa.  

Fenomena migrasi yang dilakukan perempuan ke luar negeri membawa 

berbagai dampak pada kehidupan sosial perempuan yang bersangkutan dan pada 

masyarakat secara. Perempuan atau ibu memutuskan untuk menjadi Tenaga Kerja 

wanita (TKW) kebanyakan merupakan para ibu dan memiliki keluarga yang di 
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tinggalakan. Kepergian perempuan atau ibu secara otomatis meninggalkan peran 

domestik dalam keluarga. Pilihan untuk bekerja menjadi TKW di luar negeri, 

berarti perempuan telah memutuskan untuk meninggalkan laki-laki  dan anak-

anak. Kondisi tersebut dimungkinkan banyak permasalahan baru yang muncul, 

terutama tentang pergeseran peran dalam keluarga. Perginya kaum perempuan ke 

luar negeri berpengaruh terhadap peran dan status yang mereka miliki. sebagaian 

besar perempuan yang bermigrasi ini berstatus sebagi ibu yang harus 

meninggalkan anak dan suaminya. 

Fakta di atas menjelaskan bahwa kebanyakan dari para migrasi adalah kaum 

perempuan yang sudah memiliki keluarga. Kondisi dimana  perempuan harus 

keluar dari rumah berarti akan ada tanggungg jawab domestik yang ditinggalkan. 

Tanggung jawab domestik pada keluarga TKW umumnya diserahkan pada orang 

ketiga dalam kelurganya. Pernyataan tersebut diuperkuat oleh Warto bahwa 

Perempuan secara kultural berada didua pilihan; tetap berada didalam sistem, atau 

sebaliknya, keluar dari sistem dan meyerahkan tanggung jawab domestik  kepada 

pihak ketiga (Abdullah, 1997:182). 

Pernyataan diatas diperkuat dengan Berbagai studi mengenai Tenaga Kerja 

Wanita (TKW) menunjukan bahwa Kebanyakan orang tua akan  memberikan 

tanggung jawab pengasuhan anak pada orang lain atau diwalikan kepada anggota 

keluarga besarnya. Dengan kata lain kakek dan atau nenek (Verawati, 2013). 

Hasil penelitiaan tersebut memang tidak bisa menggenalisir secara 

umum kondisi keluarga TKW. Fakta dilapangan menunjukan adanya 

fenomena dimana sosok suami  atau  dalam keluarga yang ditinggal  istri 
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bekerja di luar negeri menggantikan peran-peran domestik yang dilakukan 

oleh istri. Suami/bapak ini harus berperan ganda dalam menjalani kehidupan 

berkeluarga di negerinya sendiri. Persoalan pola asuh, pendidikan, disiplin, 

komunikasi keluarga sampai dengan manajemen keuangan rumah tangga 

harus laki-laki kuasai agar kehidupan keluarganya dapat berjalan dengan 

baik. Turun tangan mengurus keluarga menjadi fakta dilapangan mengenai 

adanya beban ganda pada laki-laki.  

Kepergian ibu dalam sebuah keluarga sebagai Tenaga Kerja Wanita 

mengakibatkan anak- anak harus di asuh oleh ayah mereka sebagai orang tua 

tunggal. Ayah muncul sebagai pemangku tanggung jawab yang kemudian 

berperan ganda setelah kepergian ibu, karena ayah merupakan alternatif 

pertama dan paling dekat dengan keseharian anak- anak di dalam keluarga 

inti. Anak- anak yang dimaksudkan adalah anak- anak dengan usia yang 

belum dewasa. Seorang anak yang belum dewasa belum mampu memenuhi 

kebutuhan ekonomi dan perlindungan dirinya. Anak-anak masih sangat 

membutuhkan figur orang dewasa untuk mengarahkan kehidupan mereka 

sehari- hari. 

Sejauh ini persoalan mengenai gender khususnya mengenai TKW dan 

beban ganda lebih dominan disoroti dari perspektif perempuan. Sementara 

dari persepktif laki-laki sendiri belum begitu banyak dibahas. Fakta laki-laki 

terhadap kehidupan keluarga TKW saat seorang istri meninggalkan keluarga 

dan meyerahkan tanggung jawab domestik terhadap seorang suami menarik 

untuk diteliti bagaimana pelaksaan peran-peran domestik yang ditinggalkan 
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istri menjadi TKW di luar negeri serta bagaimana pandangan suami terhadap 

peran baru yang dilakukan ketika istri menjadi TKW. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul  

“Fenomena Beban Ganda Suami Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi 
Kasus Desa Padangsari Kecamatan Majenang,  Kabupaten Cilacap, Jawa 
Tengah)” 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pembagian peran gender dalam keluarga sebelum istri menjadi 

tenaga kerja wanita (TKW)? 

2. Bagaimana pelaksanaan peran yang dilakukan oleh suami tenaga kerja 

wanita (TKW)? 

3. Bagaimana pandangan terhadap peran istri yand dilakukan oleh suami 

tenaga kerja wanita (TKW)? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas mengenai Fenomena Beban 

Ganda Suami Tenaga Kerja wanita (TKW) (Studi Kasus Desa Padangsari 

Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap) maka tujuan yang diharapkan 

pada penelitian ini adalah: 
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1. Mengetahui pembagian peran gender dalam keluarga TKW sebelum 

istri menjadi tenaga kerja wanita (TKW). 

2. Mengetahui peran-peran yang dilakukan oleh suami tenaga kerja 

wanita (TKW). 

3. Mengetahui pandangan terhadap peran istri yang dilakukan oleh suami 

tenaga kerja wanita (TKW).  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis 

sendiri maupun orang lain yaitu sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Memberikan sumbangan yang berharga bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu sosiologi yaitu 

struktur sosial materi deferensiasi sosial gender. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis dan 

masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui hubungan kepergiaan 

Perempuan/ibu sebagai TKW terhadap peran perempuan dan laki laki dalam 

keluarga serta sebagai bahan rujukan penelitian selajutnya mengenai keluarga 

TKW. 
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E. Batasan Istilah 

Batasan Istilah dalam penelitian ini dimaksudkan guna memberikan 

penjelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, serta meminimalisir terjadi 

salah penafsiran. Terkait topik pembahasan, maka perlu kiranya penulis 

memberikan batasan istilah sebagai berikut: 

1. Fenomena Beban Ganda  

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara 

dan rajin menjadikan semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab 

perempuan. Beban perempuan akan semakin berat ketika perempuan bekerja 

maka ia memikul beban kerja ganda (Fakih, 2012:21). Berdasarkan uruain 

tersebut dapat disimpulakan beban ganda adalah tugas rangkap yang dijalani 

oleh seorang wanita (lebih dari satu peran) yakni sebagai ibu rumah tangga, 

orang tua anak, istri dari suami dan peran sebagai pekerja yang mencari 

nafkah. 

Beban ganda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tugas rangkap 

yang dijalani oleh suami pada keluarga tenaga kerja wanita (TKW), karena 

dalam sisi publik suami masih aktif mencari nafkah dan sisi lain harus 

mengurus area domestik.. 

2. Suami 

Berbagai penelitian yang penulis baca, tidak terdapat literatur yang 

menjelaskan secara khusus mengenai definisi suami, namun dengan 
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menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 

tahin 1974 pasal 31 ayat 3 tentang pernikahan menyatakan bahwa hak dan 

kewajiban suami dan istri adalah: 

“Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.” 

” (UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Pernikahan).” 

 

Menurut UU RI di atas definisi mengenai peran suami adalah sebagai 

kepala rumah tangga. Merujuk pada pengertian atau definisi suami menurut 

UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Pernikahan, maka suami 

diartikan sebagai kepala keluarga. Suami yang dimaksud dalam pebelitian ini 

adalah laki-laki yang telah berkeluarga yang menjadi istri TKW atau dengan 

kata lain Suami TKW. 

3. Tenaga Kerja Wanita (TKW) 

Berdasarkan Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebagai mana diungkapkan 

dalam Peraturan Mentri Tenaga Kerja Nomor 12/men/1999, perempuan 

migran atau tenaga kerja wanita (TKW) merupakan bagian dari buruh migran 

dan pekerja migran asal Indonesia di luar negeri dan dalam hal ini adalah 

pekerja yang melakukan kegiatan atau pekerjaan di bidang ekonomi sosial, 

keilmuan, olahraga, profesional, serta mengikuti praktik kerja di luar negeri 

baik darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan 

penjanjian kerja (Astuti, 2011:05). 
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Tenaga Kerja Wanita yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para 

perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu sesuai 

dengan perjanjian yang menjadi kesepakantan antara pihak penyalur Tenaga 

kerja Wanita dengan pihak yang membutuhkan tenaga kerjanya.   

4. Masyarakat 

Hendropuspito (1989) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu 

kesatuan yang tetap dari orang-orang yang hidup di daerah tertentu dan 

bekerjasama dalam kelompok-kelompok berdasarkan kebudayaan yang sama 

untuk mencapai kepentingan yang sama. Masyarakat memiliki ciri-ciri: a) 

memunyai wilayah dan batas yang jelas, b) merupakan satu kesatuan 

penduduk, c) terdiri atas kelompok-kelompok fungsional yang heterogen, d) 

mengemban fungsi umum dan, e) memiliki kebudayaan yang sama (dalam 

Handoyo, 2007: 1). 

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat 

laki-laki maupun perempuan di Desa Padangsari, Kecamatan Majenang, 

Kabupaten Cilacap. 
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BAB II PUSTAKA  

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN KONSEPTUAL 

A.  Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan bagian yang penting dalam sebuah 

penelitian. Kajian pustaka berisi tentang hasil penelitian sebelumnya yang 

kemudian digunakan untuk pembanding dan acuan dalam penelitian yang 

dilakukan. Berikut ini adalah beberapa judul penelitian yang sebelumnya: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati (2012) tentang 

beban ganda buruh pemetik teh. Metode dalam penelitian Kusumawati adalah 

metode kualitatif  berdasarkan kajian fenomenologi, sedangkan fokusnya 

yaitu mendeskripsikan bebam ganda buruh pemetik teh. Lokasi penelitian ini 

ada di Desa Keteleng Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Penelitian 

Kusumawati menggunakan konsep pembagian kerja secara seksual dan 

konsep patriarkhi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian Kusumawati adalah 

sebagian besar buruh pemetik teh yang sudah menikah mengalami beban 

ganda, ketika perempuan masuk ke dalam sektor publik masih harus 

melakukan peran domestik yang menurut mereka sebagai kewajiban. 

Persamaan antara penelitian Kusumawati dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama mengkaji beban ganda dalam keluarga. Serta sama sama 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah subyek 

penelitiaan yang digunakannya, subyek dalam penelitian Kusumawati yaitu 

perempuan pemetik teh, sedangkan subyek penelitiaan dalam penelitian ini 
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adalah para suami dari tenaga kerja wanita (TKW) di luar megeri. Fokus 

penelitian Kusumawati dengan penelitian ini juga berbeda, fokus dalam 

penelitian Kusumawati yaitu mendeskripsikan kehidupan beban ganda pada 

buruh pemetik teh sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah beban ganda 

pada suami TKW. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pembagian peran berdasarkan jenis kelamin, sedangkan dalam penelitian 

Kusumawati menggunakan konsep beban ganda dan konsep patriarkhi. 

Kedua, penelitian tentang Keharmonisan Keluarga TKW dalam 

Perspektif Gender (Studi di Donomulyo Malang) oleh Kumalasari (2011), 

hasil dalam penelitian tersebut adnya peningkatan jumlah migran berjenis 

kelamin perempuan lebih banyak daripada jumlah migran berjenis kelamin 

laki-laki, fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di 

Asia Tenggara. Migrasi internasional yang dilakukan oleh perempuan 

menyangkut beberapa persoalan, bagi TKW yang belum menikah, terjadi 

pergeseran status dan peran yaitu bagi yang sebelumnya ikut orang tua 

sekarang menjadi mandiri dan tidak tergantung pada orang tua. Bagi TKW 

yang sudah menikah, akan menimbulkan pergeseran-pergeseran bagi 

rumahtangga mereka baik dalam hal pola hidup, pola kerja, maupun dalam 

peran yang selama ini mereka jalani sebagai seorang istri  dan ibu. Metode 

penelitian jurnal ini adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian 

dilakukan di daerah dimana warga perempuannya banyak yang bekerja 

sebagai buruh migran/Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri sebagai 

Pembantu Rumah Tangga (PRT) adalah Malang, tepatnya daerah 
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Donomulyo. Selama ini Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Malang telah 

memberikan kontribusi besar terhadap kota Malang dalam hal pemasukan 

dana bagi wilayah Malang, terutama daerah Malang selatan. Tipe penelitian 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Analisa data 

dalam penelitian ini menggunakan kerangka analisis atau metode Harvard.  

Persamaan antara penelitian Kumalasari dengan penelitian ini yaitu 

sama-sama metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kualitatif. 

Perbedaannya penelitian adalah subjek dalam penelitian, informan dalam 

penelitian kusumawati adalah mantan TKW sedangkan informan dalam 

penelitian ini adalah Suami TKW yang mengurus keluarga tanpa keterlibatan 

keluarga besar.  

Ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wafirotin (2013) 

mengenai Dampak Migrasi terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga TKI 

di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik wawancara dan 

observasi. Lokasi penelitian di di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 

Subjeknya penelitian adalah para mantan TKI. Fokus dalam penelitian 

Kumalasari adalah mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan migrasi 

TKI di Kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo menjadi tenaga kerja 

Indonesia ke luar negeri, dan dampak migrasi terhadap kondisi sosial 

ekonomi keluarga TKI di kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo. 

Perbedaan antara penelitian Wafirotin dengan penelitian ini adalah  

pada pemilihan iforman, informan penelitian dari Wafirotin adalah para 
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mantan TKI sedangkan dalam penelitian adalah para Suami TKW. Persamaan 

antara penelitian Wafirotin dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lam (2014) tentang 

pengasuhan anak-anak yang ditinggalkan oleh ibu atau ayah maupun 

keduanya di Asia. Metode dalam penelitian Lam adalah metode campuran 

yang berdasarkan data kualitatif dan data kuantitatif yang dilakukan sejak 

tahun 2008, survey kuisioner pada tahun 2008 ke 1000 rumahtangga. 

Wawancara kualitatif dilaksanakan pada tahun 2009 pada 50 rumahtangga.  

subyek penelitian adalah keluarga migran secara besar dilakukan di beberapa 

negara di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, 

sedangkan fokusnya yaitu untuk mengetahui perbedaan cara pengasuhan 

anak-anak yang ditinggal oleh orangtuanya yang melakukan migrasi 

internasional dengan anak-anak yang berasal dari keluarga non-migran dan 

dampak dari pengasuhan.  

Hasil yang diperoleh dalam penelitian Lam adalah pengalaman negatif 

yang dialami oleh anak-anak, penelitian menyatakan bahwa anak-anak 

Indonesia dan Thailand yang berasal dari keluarga migran lebih rentan 

terhadap gangguan kesejahteraan psikologis (emosional dan gangguan 

perilaku keluarga migran) dibandingkan dengan anak-anak yang berasal dari 

keluarga non-migran. Penelitian ini membuktikan bahwa anak-anak Filipina 

merasakan kesenjangan emosional dan merasakan ketidaknyamanan dalam 

hubungannya dengan ayahnya yang melakukan migrasi internasional. Bagi 
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anak perempuan sulung, beban yang mereka rasakan cukup berat, yaitu 

mereka harus menjadi pengganti ibu untuk adik-adiknya di rumah, harus 

mengerjakan pekerjaan rumah, dan harus membuat keputusan untuk keluarga.  

Persamaan dalam penelitian Lam dengan penelitian ini yaitu sama-

sama mengkaji keluarga migran. Perbedaannya terletak pada metode yang 

digunakannya, metode dalam penelitian Lam yaitu metode campuran 

kulaitatif dan kuantitatif, sedangkan metode dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian Lam dengan penelitian ini juga 

berbeda, fokus dalam penelitian Lam yaitu perbedaan cara pengasuhan anak-

anak yang ditinggal oleh orangtuanya yang melakukan migrasi internasional 

dengan anak-anak yang berasal dari keluarga non-migran dan dampak dari 

pengasuhan., sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah pemabgian peran 

gender, pelaksanaan peran-peran stelah istri menjadi TKW dan pesepsi dalam 

melaksanakan peran-peran tersebut. 

Keenam, penelitian tentang anak-anak migran perempuan oleh 

Graham (2012), dengan judul Transnational families and the family nexus: 

perspectives of Indonesian and Filipino children left behind by migrant 

parent(s). Metode yang digunakan dalam penelitian Graham adalah metode 

kualitatif  dan kuatitatif, sedangkan subjeknya adalah 1001 keluarga (sampel 

kuantitatif) migran dan 32 anak-anak (informan kulatitatif) di Asia Tenggara. 

Fokus dalam penelitian Graham adalah perawatan Anak-anak migran dan 

rekonfigurasi peran dalam keluarga migran. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa partisipasi perempuan dalam pengasuhan masih dipandang sebagai 
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sesuatu yang utama dalam pandangan perawatan anak serta rendahnya 

partisipasi suami dalam perawatan anak. 

Persamaan antara penelitian Graham dengan penelitian ini yaitu sama-

sama meneliti tentang keluarga migran. Metode yang digunakan dalam 

penelitian Graham yaitu metode kualitatif dan kuantitatif, sedangkan metode 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Subjek dalam 

penelitian graham adalah kelurag migran di Indonesia dan Philipina 

sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Padangsari 

Kecamatan Majenang,  Kabupaten Cilacap.. 

B. Landasan Konseptual  

Keberangkatan perempuan menjadi TKW memunculkan fenomena 

suami-suami yang memiliki peran ganda dalam mengurus keluarga. 

Fenomena  beban ganda pada suami TKW yang merupakan fokus dalam 

penelitian ini, dikaji oleh penulis menggunakan Konsep pembagian peran 

sesuai Jenis Kelamin dan Konsep Redinisi peran. Pemilihan konsep serta 

teori ini dilakukan oleh penulis berdasarkan beberapa pertimbangan yang 

merujuk pada fokus penelitian. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini 

berfungsi sebagai alat analisis guna menjawab pertanyaan yang terdapat pada 

kedua rumusan masalah dalam penelitian. Penjelasan yang dipaparkan dalam 

konsep-konsep, telah mampu menjawab kedua pertanyaan yang diajukan 

dalam rumusan masalah penelitian. Berikut merupakan penjelasan dari 

konsep–konsep yang digunakan dalam kajian penelitian ini: 
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1. Pembagian peran berdasarkan jenis kelamin 

Selama ini pemaknaan tentang sosok perempuan dan laki-laki sesuai 

dengan konstruksi sosial masyarakat, masyarakat mengonstruksikan konsep-

konsep social tentang sosok laki-laki dan perempuan dan menjadi keharusan 

yang dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. 

Pengkatagorian tentang sifat laki-laki dan perempuan merupakan hasil dari 

konstruksi sosial masyarakat menyangkut apa yang pantas dan apa yang tidak 

pantas untuk laki-laki dan perempuan.  

Konstruksi budaya masyarakat yang mensosialisasikan perbedaan 

peran antara perempuan dan laki-laki, secara tidak langsung juga dapat 

menimbulkan stereotipe-stereotipe pada masing-masing jenis kelamin. 

Pelabelan yang sudah melekat pada laki-laki, di mana mereka digambarkan 

sebagai manusia yang kuat, rasional, teguh pada pendirian, perkasa, dan 

tegas, sedangkan wanita diberi label sebagai makhluk yang lemah lembut, 

halus, emosional, dan keibuan (Fakih,2012:10).. 

Pelabelan merupakan hasil dari hubungan sosial, yang kemudian tidak 

hanya memberi stereotipe saja, tetapi juga berdampak pada pemberian peran 

dan tugas tertentu. Perempuan identik dengan pekerjaan-pekerjaan rumah 

tangga (domestik), peluang dan kesempatan perempuan untuk keluar rumah 

sangat terbatas, dan ia tidak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam pengambilan keputusan. Lain halnya dengan laki-laki yang mendapat 

pelabelan sebaliknya, mereka identik dengan pekerjaan di luar rumah (sektor 
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publik) karena laki-laki dianggap sebagai pemimpin, sehingga ia yang akan 

mengambil setiap keputusan, karena mereka juga yang akan memberi 

pertanggungjawaban atas apa yang mereka putuskan. 

Pelabelan tersebut melahirkan pembakuan peran laki-laki dan 

perempuan, laki-laki sebagai kepala keluarga dan berkewajiban mencari 

nafkah (publik, produksi), sedangkan perempuan (istri ) berperan sebagai ibu 

rumah tangga yang berkewajiban mengatur urusan kerumahtanggaan 

(domestik, reproduksi). Irwan Abdullah (2001:26) berpendapat struktur 

dalam masyarakat menempatkan perempuan dalam bidang domestik dan laki-

laki dalam bidang publik, hal tersebut sesuguhnya merupakan struktur yang 

membedakan wilayah kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.  Perempuan 

sering dikaitkan dominan dari laki-laki dalam keterikatanya dengan rumah 

dan keluarga atau dengan lokalitas tertentu karena perempuanlah yang 

bertanggung jawab dalam bidang domestik.. 

 Lain dengan laki-laki, perempuan memiliki ciri paling dominan yang 

melekat. Ciri dominan tersebut adalah keterikatan perempuan dengan rumah 

tangga dan keluarga atau lokalitas tertentu karena perempuanlah yang 

bertanggung jawab dalam bidang domestik (Abdulah, 2001:22). Sosok 

perempuan ideal adalah perempuan yang menjadi ibu rumah tangga dan juga 

menjadi istri yang baikm, separoh dari mereka mengatakan bahwa perempuan 

harus menjadi ibu yang baik. Sperempat perempuan lainya mengatakan 

perempuan yang baik haruslah “seorang istri  yang baik dan patuh” padangan 
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seperti itu menjadi kan perempuan hanya ingin menjadi istri  dan ibu yang 

baik. Sebagai istri  yang baik, ia diharapkan mendapingi dan mendorong 

keberhasilan suami (Abdulah, 1997:04).  

Sebagai seorang perempuan ketika sudah memiliki keluarga dan 

memiliki anak maka tanggung jawab pengasuhan menjadi tanggung jawab 

seorang perempuan atau ibu  seperti pendapat Irwan Abdulah (1997:06) 

pengasuhan anak-anak yang dilahirkan tentunya menjadi tanggung jawab 

perempuan, sehingga kenakalan anak-anak dianggap sebagai tanda dari 

kegagaglan perempuan didalam mengurus anak . 

Berbagai bentuk sosial kehidupan perempuan didentikan dan di 

tegaskan bagaimana peran domestik. Bentuk sosial tersebut terlihat dalam 

berbagai kegiatan seperti diungkapakan oleh Irwan Abdullah (1997:07) 

pidato yang dilakukan oleh laki laki dan perempuan telah menegaskan betapa 

pentingnya peran perempuan sebagai ibu. Perayaan hari ibu merupakan 

perayaan  tentang betapa mulianya seorang ibu. Hari Kartini yang pada 

dasarnya merupakan simbol protes terhadap kesewenangan lelaki telah pula  

berubah menjadi perayaan nasional yang bermakna tidak jauh berbeda dengan 

perayaan hari ibu. Perayaan Hari Anak-anak, ibu sekali lagi mendapat pujian 

karena peranya sebagai pengasuh anak anak. Pekerjaan domestik ialah 

pekerjaan yang dilakukan wanita untuk mengasuh anak, memelihara tempat 

tinggal dan keluarga, menyiapkan kebutuhan serta keperluan rumah tangga. 



20 
 

 
 

Kenyataan kenyataan sosial tersebut menjadi sesuatu yang diaminin 

oleh perempuan sebagai pemilik ranah domestik seperti ungkapan Irwan 

Abdullah (1997:08). Diskursus-diskursus telah memproduksi pengetahuan 

tentang realitas perempuan sebagai ibu rumah tangga, yakni menegaskan 

kepada perempuan tentang peran yang seharusnya mereka memainkan dan 

mengajarkan kepada laki-laki untuk berhati hati melepaskan (istri  atau Anak 

Perempuan) keluar rumah. 

Konsep mengenai pembagian peran sesuai dengan jenis kelamin 

cocok digunakan untuk mengkaji peran-peran domestik yang dilakukan 

Suami ketika Istri menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Hal ini dipengaruhi 

oleh kondisi masyarakat, mengenai pembagian peran perempuan dan laki-

laki. Kondisi dimana konstruksi budaya mengenai pembagia peran 

mengalami perubahan dengan adanya fenomena kepergian istri menjadi 

TKW. Semua itu, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perubahan dan pola 

hidup masyarakat terhadap perkembangan pemikiran masyarakat mengenai 

pembaian peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga. 

2. Konsep Redefinisi Peran  

Pemaknaan kembali keberadaan perempuan dan laki-laki dalam 

masyarakat bukan merupakan konsep tunggal tentang “siapa sosok 

perempuan dan siapa sosok lak-laki?”. Pemakanaan kembali keberadaan 

perempuan dan laki-laki dalam masyarakat meliputi status, peran, aspirasi, 

dan pandangan hidup (Astuti, 2012:24). Pemaknaan kembali atau 
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redefinisi tentang laki-laki dan perempuan, dipengaruhi oleh lingkungan 

sosial tempat tinggal, sehingga pemaknaan mengenai sosok perempuan 

dan laki laki bukan lah konsep tunggal yang berdiri sendiri. 

Salah satu aspek penting dalam pemaknaan kembali ini adalah 

sosoialisasi yang merupakan penerimaan dan pembentukan nilai peran, 

posisi, dan preferensi jenis kelamin gender yang dianggap sesuai. 

Pendapat Miller dan Surrey (dalam Astuti, 2012) mengatakan bahwa, 

identitas dengan sendirinya juga merupakan suatu unsur kunci dari 

subyektif dan, sebagaimana semua kenyataan subyektif, berhubungan 

secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses 

sosial, begitu memperoleh wujudnya, identitas tersebut dipelihara, 

dimodifikasi bahkan dibentuk ulang melalui hubungan hubungan social. 

Sebaliknya identitas-identitas yang dihasilkan oleh interaksi antara 

organisme, keasadaran individu, dan struktur sosial bereaksi terhadap 

struktur sosial yang sudah diberikan, memeliharanya, memodifikasinya, 

bahkan membentuknya kembali, identitas merupakan suatu fenomena 

yang timbul dari dialektika antara individu dan masyarakat. 

Pemaknaan kembali atau redefinisi peran sebagai bagian dari 

dekonstruksi nilai-nilai atau tatanan yang sudah baku yang merupakan 

konstruksi sosial Selama ini (Astuti, 2012). bentuk redefinisi dalam 

keluarga Migran sebagai berikut yaitu: 
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Redefinisi yang merupakan dekonstruksi tatanan baku itu tampak 

dalam beberapa hal sebagai berikut: 

3. Proses migrasi membawa dampak fisik dan dampak psikis yang 

dialami oleh keluarga migran. Dampak fisik terlihat jelas dari 

perubahan kondisi rumah dan kepemilikikan harta, sedang 

dampak psikis terlihat dari kebingungan dalam menempatkan 

diri terhadap kondis dan peran serta mengalami kesulitan dalam 

beradaptasi dengan kondisi sehari hari. 

4. Maraknya fenomena migrasi membawa dampak pada 

pergeseran nilai konsep nilai. Nilai seorang anak perempuan 

mengalami redefinisi begitu juga dengan perempuan. 

perempuan sebelumnya hanya dianggap sebagai tenaga kerja 

yang membantu orang tua atau suami di sawah bukan sebagai 

pencari nafkah utama, ketika fenomena migrasi marak 

dilakukan perempuan, berubah menjadi pencari nafkah utama. 

Redifinis terletak dari pergeseran nilai anak perempuan dan 

laki-laki. 

5. Redefinisi konsep tentang laki-laki tentang laki-laki sebagai 

pencari nafkah utama juga terjadi di kalangan keluarga migran 

dan masyarakat. Konstruksi sosial bahwa laki-laki adalah 

sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, sudah mulai 
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terdekonstruksi dengan kenyataan banyak perempuan yang 

melakukan migrasi. 

6. Melonggarnya nilai-nilai perkawinan konvensional. Keluarga 

dan masyarakat menjadi sangat permisif dengan melonggarnya 

nilai-nilai perkawinan. Artinya bahwa sesuatu yang biasanya 

dalam masyarakat dianggap tabu menjadi biasa saja. 

7. Adanya evaluasi hubungan gender yang terjadi di kalangan 

keluarga migran, hal tersebut tampak pada beberapa relasi 

antara migran dengan suami, migran dengan orang tua, dan 

migran dengan anaknya. Evaluasi hubungan antara migran dan 

suami adalah melonggarnya nilai-nilai tradisi dalam kehidupan 

rumah tangga, dimana istri  diharuskan selalu berada disamping 

suami dan mengasuh anak, melakukan tugas-tugas rumah 

tangga, namun ketika perempuan melakukan migrasi, 

perempuan tidak lagi mampu untuk melaksanakan tugas 

tersebut. Evaluasi hubungan antara migran (istri /ibu) dengan 

anak, tampak pada sosialisasi dunia anak tanpa adanya sosok 

seorang ibu., anak terbiasa di tinggal pergi oleh ibu dan 

disosialisasikan oleh nenek atau ayah. 

8. Penghargaan yang di berikan pada pelaku migran perempuan 

oleh masyarakat masih terpusat pada remitan dan 
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pemangfaatanya masih dominan oleh laki-laki. Secara umum 

pengaturan keuangan oleh suami. 

Tampak bahwa adanya dekonstruksi nilai dan norma yang baku 

seperti konstruksi yang selama ini ada, kontruksi tersebut adalah 

konstruksi nilai anak, status peran perempuan dan laki laki. , relasi suami 

istri, konstruksi sosok perempuan dan laki-laki, yang masih menunjukan 

hubungan asimetris, dan hubungan superior dan inferior, menjadi suatu 

konsep dan pemahaman baru yang lebih setara dalam hubungan simetris, 

yang merupakan sebuah rekonstruksi, yang berbeda dari kontruksi 

sebelumnya ( Astuti, 2012). 

Konsep Redefinisi peran yang telah dikemukakan merupakan 

kerangka yang digunakan penulis untuk menganalisis hasil penelitian pada 

rumusan masalah ketiga. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, Konsep redifinis peran digunakan untuk menganalisis persepsi 

Suami terhadap peran-peran baru yang di tinggalkan istri menjadi TKW, 

sebelum Saumi TKW memutuskan untuk bertindak. Pandangan dan 

persepsi memiliki persamaan pemaknaan yakni menanggapi stimulus 

dengan merasakan dan memahami sebelum keputusan untuk bertindak 

dilakukan. Konsep Redefnisi peran memberikan analisis pada hasil 

penelitian mengenai bagaimana pandangan suami terhadap peran baru 

yang dilakukan ketika istri  menjadi tenaga kerja wanita (TKW)  di luar 

negeri. 
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Penulis menggunakan konsep redefinisi peran ini karena penulis 

ingin mengetahui bagaimana pandangan suami TKW Desa Padangsari 

terhadap peran-peran baru ketika istri menjadi TKW di luar negeri, 

penggunaan konsep tersebut sebagai bentuk analisis mengenai pemaknaan 

perempuan dan laki-laki dalam masyarakat, bahwasanya selama ini 

pemaknaan keduanya seperti konstruksi sosial yang telah ada secara baku 

dan mapan, konsep kossep sosial tentang laki-laki dan dan sosok 

perempuan yang menjadi keharusan dipenuhi oleh keduanya.  

Pengkatagorian tentang perempuan dan laki-laki sebagai hasil dari 

konstruksi sosial menyakut apa yang pantas dana pa yang tidak pantas 

untuk peempuan dan untuk laki-laki. Dalam masyarakat, sosok perempuan 

seringkali didentikan dengan dengan peran domestic dan laki-laki 

diidentikan pada peran public.  Keadaan sesuai dengan konsep sosial 

masayrakat, bukan tidak mendapat reaksi sama sekali, kecendrungan 

dengan adanya fenoemena kepergian perempuan untuk bermigrasi mencari 

peruntukan yang lebih baik (bekerja di luar rumah, bahkan jauh dari 

suami) dapat dilihat sebagai bentuk redefinisi atas konstruksi sosial yang 

baku. Fenomena kepergian perempuan sebagai TKW bukan saja  menjadi 

dasar adanya gugatan atau rekonstruksi atau redefinisi peran atas kontruksi 

yang sudah mampan, kepergia perempuan menjadi TKW meninggalkan 

perubahan perubahan dalam diri perempuan, keluarga dan suami TKW.  
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C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan dimensi-dimensi kajian utama, faktor-

faktor kunci, variabel-variabel dan hubungan antar dimensi-dimensi yang 

disusun bentuk narasi atau grafis. Dalam penelitian Fenomena Beban Ganda 

Suami Tenaga Kerja wanita (TKW) (Studi Kasus Desa Padangsari Kecamatan 

Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah adalah sebagai berikut:    

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir 

Pada masyarakat Desa Padangsari, keterlibatan perempuan hanya 

terpusat dalam kegiatan domestik. Masyarakat masih yang mengangap bahwa 

laki-laki merupakan makhluk nomor satu, sedangkan perempuan adalah 

Desa Padangsari 

Keluarga Tenaga Kerja 

Wanita (TKW) 

Pembagian  peran 

gender dalam keluarga 

sebelum isteri menjadi 

TKW 

Pandangan suami 

terhadap pelaksaan 

peran keluarga 

setelah isteri menjadi 

TKW

Pembagian peran 

berdasarkan jenis kelamin 

(Irwan Abdullah) dan 

redifinis peran (Marhaeni 

Puji Astuti) 

Pelaksanaan peran 

keluarga oleh suami  

setelah isteri menjadi 

TKW 
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makhluk nomor dua. Perempuan dikenal lemah lembut, irasional, keibuan, 

manut, dan tidak neko-neko, sedangkan laki-laki dikenal sebagai sosok yang 

kuat, rasional, bertanggung jawab, dan keras.  

Perekembangan zaman dan tuntutan zaman menyebabkan perubahan 

dalam mendifinisikan peran gender. Perempuan tidak lagi hanya bekerja 

diranah domestik keluarga. Perekembangan zaman berdampak dengan 

adanya fenomena perempuan yang ikut bekerja mencari nafkah, secara 

khusus adalah adanya fenomen perempuan bekerja di luar negeri. Perempuan 

yang bekerja di luar negeri lebih dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Wanita 

(TKW).  Fenomena beban ganda pada suami TKW, dapat dikaitkan dengan 

konsep pembagian peran  sesuai jenis  kelamin dan Redefinisi peran. 
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BAB V  PENUTUP 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

1. Pembagian peran gender keluarga sebelum istri menjadi TKW meliputi 

pembagian peran keluarga secara tegas.dan pembagian peran keluarga relatif 

terbuka.  

2. Pembagian peran pada keluarga TKW, suami tidak saja melakukan peran 

pencari nafkah namun suami juga menggantikan peran yang ditinggalan oleh 

istri selama menjadi TKW. Selama istri menjadi TKW suami melakukan 

peran perempuan/seorang istri sementara waktu. Kondisi dimana suami 

terbiasa dengan peran perempuan sejak dini menjadi salah satu faktor yang 

mendukung suami dalam menjalankan peran istri. Faktor lain yang 

mendukung adalah adanya bantuan dari keluarga besar yang membantu setiap 

kesulitan suami TKW.  Dukungan dalam melaksanakan peran istri juga tidak 

terlepas dari kesulitan yang dialami suami dikarenakan laki-laki kurang 

terampil dan managerial yang tidak baik. 

3. Pada awalnya suami mengalami proses adaptasi terhadap peran yang 

ditinggalakan oleh istri. Pada proses aaptasi tersebut suami mengalami beban 

terhadap peran istri, hingga sampai pada suami menyadari peran istri juga 

merupakan peran sebagai seorang suami. Selama istri bekerja menjadi TKW 

suami harus mampu menggantika peran yang ditinggalkan oleh istri dan tetap 

melakukan tugas sebagai suami. Gambaran tampak sesuai dengan apa yang 
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disebut redefinesi peran atau pemaknaan kembali terhadap tatanan yang sudah 

baku selama ini. Kondisi dimana suami TKW melakukan peran yang 

ditinggalkan oleh istri. 

B. SARAN 

Saran yang dapat peneliti rekomendasikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi pemerintah, adanya sosialisasi mengenai kesetaraan gender untuk 

menanamkan pengertian suami mengenai kesamaan hak dan kewajiban 

antara laki-laki dan perempuan. 

2. Bagi masyarakat Desa Padangsari berperan memperhatikan kehidupan 

keluarga TKW untuk keberlangsungan fungsi kemasyarakatan dari Keluarga 

TKW.  
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