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SARI 

 

 

Budiati, Rina, 2005. Perilaku  Suami Yang Ditinggal Merantau Oleh Para Istri 
Kaitannya Dengan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus diDesa Krengseng 
Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang) 103 halaman, 17 tabel dan 6 lampiran. 
 
Kata Kunci : Perilaku suami,  Istri merantau,  kesejahteraan keluarga. 

Program pembangunan Indonesia harus bertumpu pada kualitas sumber 
daya manusia yang perlu ditingkatkan terus menerus termasuk didalamnya yaitu 
peningkatan derajat kesejahteraan. Dengan adanya usaha tersebut maka secara 
otomatis akan  menekan tingkat pengangguran yang nantinya juga akan 
meningkatkan kesejahteraan. Sebagai wujud konkrit usaha yang telah dilakukan 
oleh pemerintah untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan penduduk yaitu dengan 
diberlakukannya Undang-undang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW). Dengan diberlakukannya 
Undang-undang tersebut maka tidak ada lagi kekhawatiran bagi penduduk 
Indonesia yang ingin bekerja baik sebagai TKI maupun sebagai TKW diluar 
negeri. 

Permasalahan yang  dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah alasan  
para istri merantau meninggalkan suaminya, (2) Bagaimana perilaku para suami 
yang ditinggal merantau oleh para istri, (3) Faktor-faktor apa saja yang ikut 
mempengaruhi perilaku para suami tersebut, (4) Apakah dampak perilaku yang 
ditunjukkan oleh para suami tersebut terhadap perkembangan anak-anak mereka 
dan terhadap lingkungan masyarakat sekitar 

Fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana perilaku para suami yang 
ditinggal merantau oleh para istri kaitannya dengan kesejahteraan keluarga”. Hal 
ini dengan melihat dari berbagai sudut pandang, nilai dari sebab-sebab yang 
melatar belakangi perilaku tersebut, akibat/dampak sosial yang ditimbulkan dan 
pandangan masyarakat terhadap perilaku para suami yang ditinggal merantau oleh 
para istrinya. Alat pengumpulan data yang  digunakan dalam  penelitian ini  
adalah menggunakan metode: (1) Wawancara  (2) Observasi, (3) Studi 
Kepustakaan, (4) Studi Dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis 
menggunakan  metode deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini adalah alasan istri merantau, yaitu karena faktor 
kemiskinan, ingin membantu menambah penghasilan suami sebagai buruh tani 
yang selama ini belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga, ingin meningkatkan 
taraf hidup yang lebih baik, kurang tersedianya lapangan pekerjaan alternatif 
selain sebagai petani di Desa, tidak memiliki lahan pertanian sendiri dan yang 
terakhir yaitu adanya sifat ingin menuju kepada yang lebih baik seperti 
keberhasilan yang diperoleh keluarga lain yang istrinya bekerja sebagai TKW.  
Perubahan perilaku suami yang mencolok mengundang perhatian dan anggapan 
miring dari masyarakat sekitar. Hal itu terjadi disebabkan karena tidak 
terpenuhinya salah satu kebutuhan penting yaitu kebutuhan rohani seorang suami 
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terhadap seorang istri. Jika hal tersebut dibiarkan berangsur angsur lama maka 
akan membawa dampak buruk bagi perkembangan anak. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa faktor 
kemiskinan dan keinginan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga kepada yang 
lebih baik yang menjadikan istri merantau. Dengan perginya istri tentunya akan 
membawa perubahan pada pola kehidupan keluarga khusunya bagi suami, dari 
segi ekonomi  delapan puluh persen dapat dikatakan telah mengalami peningkatan 
yang cukup baik, tetapi disegi emosional telah membawa perubahan yang tidak 
wajar pada diri suami, misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak 
selayaknya dilakukan oleh seorang ayah. Jika hal tersebut dibiarkan terus menerus 
dan tanpa perhatian khusus baik dari orang tua maupun dari tokoh masyarakat 
maka akan membawa dampak buruk baik bagi perkembangan anak maupun 
terhadap kelangsungan hubungan suami istri tersebut dan akan membawa dampak 
terhadap masyarakat sekitar. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa 
maupun dosen, bagi aparat desa Krengseng, warga Desa Krengseng, dan yang 
lebih penting bagi keluarga TKW sendiri . Para mahasiswa dapat mencermati 
alasan istri merantau, perilaku suami yang ditinggal merantau oleh istri , faktor-
faktor yang menyebabkan perilaku suami yang ditinggal merantau oleh istri dan 
dampak dari perilaku tersebut. Demikian juga dengan para dosen bahwa dalam 
rangka meningkatkan prestasi mahasiswanya diharapkan dapat memberikan 
motivasi pada awal maupun akhir kuliahnya. 

Saran yang akan disampaikan oleh penulis berkaitan dengan penelitian ini 
yaitu yang pertama bagi kalangan akademis khususnya bidang sosial agar lebih 
mengintensifkan penelitian ilmiahnya pada masalah yang terjadi didalam 
masyarakat seperti kasus perceraian di desa Krengseng yang dilatar belakangi 
oleh pekerjaan istri sebagai TKW, kemudian saran yang kedua ditujukan kepada 
aparatur desa agar bisa bertindak lebih bijaksana dalam menangani masalah 
pelanggaran norma yang dilakukan oleh suami akibat ditinggal istri merantau, 
saran yang ketiga ditujukan kepada masyarakat sekitar agar lebih berlaku bijak 
dan tidak memandang sebelah mata atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh 
suami yang ditinggal merantau istri, misalnya dengan menghilangkan prasangka-
prasangka buruk terhadap suami yang ditinggal merantau oleh istri. Dan yang 
terakhir saran ditujukan kepada keluarga TKW, yaitu agar mereka memegang 
komitmen yang telah mereka sepakati bersama, tentunya dengan tetap 
menghormati norma-norma yang ada dan menjalankan kewajiban masing-masing 
anggota keluarga dengan baik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1    Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya 

dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pembangunan  nasional menyangkut pembangunan materiil dan 

pembangunan spirituil masyarakat Indonesia. 

Program pembangunan Indonesia harus bertumpu pada kualitas 

Sumber Daya Manusia yang perlu ditingkatkan terus menerus termasuk 

derajad kesejahteraan yang didalamnya menyangkut kesejahteraan lahiriah 

dan batiniah. 

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maka perlu dilakukan  

upaya  peningkatan dibidang ketenaga kerjaan. Dengan adanya peningkatan 

tersebut, maka secara otomatis akan menekan tingkat pengangguran di 

negara Indonesia yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan, 

khususnya kesejahteraan keluarga. Sebagai contoh upaya yang telah 

dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di bidang ketenaga kerjaan, yaitu 

penempatan dan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga 

Kerja Wanita yang bekerja di Luar Negeri secara Legal atau resmi, sesuai 

dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi 

Daerah, Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman Dan Ham, Menteri 

Keuangan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.  
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Nomor :  19 Tahun 2001 

       121/KP/VII/2001/01 

       M-01. UM.01/2001 

       414A/MEN/2001 

Tanggal       : 11 Juli 2001 

Tentang   :  Pembentukan Tim Penanggulangan Permasalahan Penempatan      

Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tenaga Kerja  Indonesia Ke Luar 

Negeri. Dalam UU RI NO 13 Tahun 2003.   

Masalah peluang kerja merupakan suatu problematika yang menarik 

untuk dibicarakan, sebab sampai saat ini sering muncul ke permukaan dan 

belum dapat diatasi secara optimal. Masalah pekerjaan terjadi bukan saja 

karena jumlah angkatan kerja yang terus meningkat, tetapi juga adanya 

faktor lain yang ikut mendasari permasalahan ini, yaitu lapangan pekerjaan 

yang ada kurang memadai untuk menampung tenaga kerja yang tersedia, 

sehingga mengakibatkan terjadinya suatu persaingan yang sangat kuat 

diantara masyarakat pencari kerja dalam upaya mendapatkan suatu 

pekerjaan guna memenuhi kebutuhan dan demi kelangsungan hidup. Karena 

kuatnya persaingan ini bukan saja bagi laki-laki saja, melainkan perempuan 

juga tidak mau kalah dalam persaingan mendapatkan pekerjaan, tanpa 

memperdulikan derajadnya sebagai seorang wanita yang berkewajiban 

untuk mengurus rumah tangga sebagai seorang ibu, demi tercapainya suatu 

kesejahteraan keluarga. Kuatnya persingan didunia kerja inilah yang 

menyebabkan angkatan kerja mau menerima pekerjaan apa saja asal halal. 



 17

Keadaan demikian secara langsung akan menimbulkan terjadinya 

suatu perubahan besar bagi pola kehidupan keluarga,khususnya bagi suami 

dan anak yang ibu atau istrinya pergi merantau untuk bekerja. Terjadinya 

pertukaran hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah 

tanggapun tak dapat di hindarkan. Suami adalah kepala rumah tangga dan  

istri adalah ibu rumah tangga (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974  pasal 31 

(3)), suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib 

mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (UU Perkawinan No.1 tahun 

1974 pasal 34 (1) & (2)). 

Pasal ini mengandung makna bahwa di dalam suatu rumah tangga 

yang bertugas untuk bekerja dan menghidupi keluarga adalah suami dan istri 

bertugas untuk mengatur segala urusan didalam rumah tangga sebagai 

seorang ibu bagi anak-anaknya dan sebagai istri bagi suaminya, yaitu 

dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Misalnya mencuci, memasak, 

membersihkan rumah dan mengasuh anak, Tetapi sepertinya pasal ini tidak 

bisa diterapkan didalam rumah tangga yang ibu rumah tangganya pergi 

merantau di negeri orang, guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat 

diperoleh informasi berikut ini : 

“Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang memiliki 
struktur penduduk yang sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian 
tradisional, kondisi sosial ekonominya hanya cukup untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari saja, sebab hasil panen mereka hanya cukup 
untuk biaya hidup sampai masa panen berikutnya. Selain yang berprofesi 
sebagai petani, sebagian lagi melakukan usaha sebagai pedagang biasa 
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maupun pedagang keliling, pengrajin alat-alat rumah tangga dan jasa 
pertukangan. Sedangkan mereka yang tidak termasuk dalam golongan itu 
sebagian besar berprofesi sebagai perantau dan uniknya lagi sebagian besar 
dari perantau didesa ini adalah wanita baik itu yang masih gadis maupun 
yang sudah berumah tangga  dan mereka inilah yang menginginkan 
perubahan sosial ekonomi pada keluarganya”. 

 (Bapak Tukul Priono : Guru SD N 01,02,03 Krengseng) 
 

Perbedaan jenis pekerjaan mereka mengakibatkan status sosial 

ekonominya berbeda-beda antara keluarga yang satu dengan keluarga yang 

lain. Dari kondisi semacam ini menunjukkan suatu pola perilaku masyarakat 

yang tidak sama, khususnya perilaku dari para suami yang istrinya pergi 

merantau. Mereka harus menggantikan posisi istri sebagai ibu rumah tangga 

dan mau tidak mau mereka sering melakukan pekerjaan-pekerjaan wanita. 

Seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah dan mengasuh anak tak 

jarang mereka lakukan. 

Perilaku yang ditunjukkan oleh para suami yang ditinggal merantau 

oleh para istri kadang-kadang menimbulkan masalah sosial, karena 

menimbulkan pelanggaran norma dan etika dari seorang suami, khususnya 

berkenaan dengan tidak terpenuhinya nafkah batin dari seorang suami yang 

kemudian  membawa dampak terhadap perkembangan anak-anaknya. 

Dari pengamatan dan data sementara ini akan diadakan penelitian 

dengan judul “ Perilaku para suami yang ditinggal merantau oleh para istri 

kaitannya dengan kesejahteraan keluarga “, dengan alasan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui alasan istri merantau meninggalkan suami  

2. Bagaimana perilaku  suami yang ditinggal merantau oleh para istri. 
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3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku suami 

yang ditinggal merantau oleh para istri. 

4. Untuk mengetahui dampak dari perilaku yang ditunjukkan oleh suami 

yang ditinggal merantau oleh para istri. 

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1.2.1    Identifikasi Masalah 

Ada banyak faktor penyebab yang mendasari perilaku seseorang. 

Perilaku yang ditunjukkan seseorang merupakan perwujudan dari sikap 

pribadinya. Begitu pula  perilaku yang ditunjukkan oleh para suami yang 

istrinya merantau. Perilaku tersebut merupakan suatu perwujudan ekspresi 

sikap dan kepribadiannya. Perilaku yang ia tampakkan disebabkan oleh 

berbagai faktor yang melatar belakanginya. Dari sekian banyak faktor itu 

diantaranya yaitu masalah yang berkaitan dengan ketidakharmonisan 

hubungan rumah tangganya, yaitu  kurang terpenuhinya kebutuhan batin 

dari seorang suami. 

1.2.2    Batasan Masalah 

Berbagai pola kehidupan beserta  perilaku yang beraneka ragam 

muncul dalam komunikasi sosial, baik yang bersifat positif maupun yang 

bersifat negatif. Namun demikian penelitian ini hanya membatasi diri pada 

perilaku yang ditampakkan oleh para suami yang ditinggal merantau oleh 

para istri kaitannya dengan kesejahteraan keluarga. Disamping itu penelitian 

ini juga ingin memberikan informasi dan sekaligus memberi jawaban 
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tentang penyebab dari perilaku para suami yang ditinggal merantau oleh 

para istri kaitannya dengan  kesejahteraan keluarga. 

1.3 Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, 

maka yang  menjadi masalah pada penelitian ini dirumuskan sebagai  

berikut : 

1. Apakah alasan  para istri merantau meninggalkan  para suami. 

2. Bagaimana perilaku para suami yang ditinggal merantau oleh para 

istri. 

3. Faktor-faktor apa saja yang ikut mempengaruhi perilaku para suami 

tersebut. 

4. Apakah dampak perilaku yang ditunjukkan oleh para suami tersebut 

terhadap perkembangan anak-anak mereka dan terhadap lingkungan 

masyarakat sekitar. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk : 

1. Mengetahui alasan para istri merantau meninggalkan suami 

2. Mengetahui bagaimana perilaku para suami yang ditinggal merantau 

oleh para istri 

3. Mengetahui faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku para 

suami yang istrinya pergi merantau. 
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4. Mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh perilaku para suami 

tersebut terhadap perkembangan anak dan terhadap masyarakat 

sekitar. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1. Secara Praktis 

Penelitian ini berguna sebagai bahan informasi bagi perangkat desa 

Krengseng, warga desa Krengseng umumnya dan bagi keluarga TKW 

khususnya tentang perilaku para suami yang ditinggal merantau oleh 

para istri,  mudah mudahan informasi ini akan berguna sebagai bahan 

kajian dan sekaligus agar dapat menjadi acuan bagi mereka, sehingga 

dapat lebih bijaksana dalam menanggapi dan menyelesaikan suatu 

masalah.  

2. Secara Akademis 

Bagi penulis , penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan 

menambah pengetahuan tentang kehidupan dalam masyarakat yang 

beraneka ragam. Dengan bertambahnya pengetahuan dan wawasan 

kami berharap untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. 
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1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Agar lebih mudah dimengerti dalam mengikuti uraian skripsi ini, maka 

dibagi dalam tiga bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

1. Bagian Depan, berisi : 

Halaman judul, Persetujuan Pembimbing, Pengesahan kelulusan, 

Pernyataan, Motto dan Persembahan, Prakata, Sari, Daftar isi, Daftar 

Tabel, Daftar Gambar, Lampiran-lampiran. 

2. Bagian Isi, berisi : 

BAB I   :  Pendahuluan  

Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yang dimulai 

dengan Latar belakang penelitian, Identifikasi dan pembatasan 

masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan 

penelitian, Sistematika penulisan skripsi 

BAB II :  Penelaahan  Kepustakaan  dan/ atau Kerangka Teoretik 

         Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelaahan 

kerangka teoritik yang erat kaitannya dengan masalah sikap 

dan perilaku manusia yang dimulai dengan pengertian sikap 

manusia, struktur sikap, pembentukan sikap, perilaku sosial, 

konsep etika dan norma, etika dan kedudukan istri dalam 

keluarga, masyarakat dan pranata sosial, hakikat kerja, 

kesejahteraan keluarga, kemitraan antara suami dan istri. 
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BAB III :   Metode Penelitian 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang metode 

penelitian yang digunakan, meliputi Dasar penelitian, Lokasi 

penelitian, Fokus penelitian, Sumber data, Objektivitas dan 

keabsahan data, Alat dan teknik pengumpulan data, Model 

analisis data, Prosedur penelitian 

BAB IV:  Hasil penelitian dan analisis data mengenai perilaku para 

suami yang ditinggal merantau oleh para istri kaitannya 

dengan kesejahteraan keluarga didesa Krengseng, 

Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan penelitian dan 

analisis data yang merupakan jawaban dari permasalahan 

dalam penelitian ini. 

BAB V:      Penutup 

Dalam bab ini penulis akan memberikan beberapa hal pokok 

berupa simpulan dan saran.  

3. Bagian akhir skripsi terdiri dari  :  

Bagian akhir akripsi ini berisi daftar Pustaka dan Lampiran. 
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BAB II 

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN 

 

2.1 Teori Sikap dan Perilaku Manusia 

2.1.1     Definisi Sikap manusia 

Secara historis, istilah “sikap” (Attitude) digunakan pertama kali 

oleh Herbert Spencer di tahun 1862 yang pada saat itu diartikan olehnya 

sebagai status mental atau watak seseorang. (Allen, Guy, Adgley, dalam 

Azwar, 1995: 3) . Dimasa-masa awal itu pula penggunaan konsep sikap 

sering dikaitkan dengan konsep mengenai postur fisik atau posisi tubuh 

seseorang .(Wrightsman & Deaux dalam Azwar, 1995: 4) 

“Pada tahun 1888 Lange menggunakan istilah sikap dalam bidang 
eksperimen mengenai respon (tanggapan/reaksi) untuk  menggambarkan 
kesiapan  subyek dalam menghadapi stimulus (pengaruh) yang datang tiba-
tiba. Oleh Lange, kesiapan (Set) yang terdapat dalam diri individu untuk 
memberikan reaksi itu disebut Aufgabe atau Task Attitude. Jadi, menurut 
istilah Lange, Sikap tidak hanya merupakan aspek mental semata melainkan 
mencakup pula aspek respon fisik”. 
(Lange dalam Azwar, 1995: 4) 
 

La Piere mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi 

atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi 

sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respons terhadap stimuli sosial 

yang terkondisikan. Kalau Thrustone menekankan definisinya pada 

intensitas efek terhadap suatu objek, maka (Cacioppo) dalam definisinya 

lebih menekankan aspek evaluasi atau penilaian sebagai karakteristik sikap 

yang lebih menentukan. Hal ini menurutnya dikarenakan sikap kadang-

kadang tidak menimbulkan efek sama sekali. Definisi Petty & Cacioppo 
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secara lengkap mengatakan “Sikap” adalah evaluasi umum yang dibuat 

manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain atau isyu-isyu.(Patty & 

Cacioppo dalam Azwar, 1995: 3-6) 

2.1.2    Struktur sikap 

“ Mengikuti skema tradiatik, struktur sikap terdiri atas tiga komponen 
yang saling menunjang, yaitu komponen kognitif (cognitive), komponen 
afektif (affective), dan komponen konatif (conative).Komponen kognitif 
merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap. 
Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang 
berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Komponen afektif merupakan 
perasaan yang menyangkut aspek emosional atau perasaan yang dimiliki 
terhadap sesuatu dan komponen konatif merupakan aspek kecenderungan 
berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang atau 
dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan 
berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap 
yang dihadapinya. Menurut Kothandapani  terdapat tiga komponen sikap 
yaitu komponen kognitif (kepercayaan atau beliefs), komponen emosional 
(perasaan) dan komponen perilaku (tindakan)”. (Azwar, 1995: 24) 

 
“Menurut Mann    komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan 

dan stereotype yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Seringkali 
komponen kognitif ini dapat disamakan dengan pandangan (opini), terutama 
apabila menyangkut masalah isyu atau problem yang controversial. 
Komponen afektif merupakan perasaan individu terhadap objek sikap yang 
menyangkut masalah emosi. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar 
paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling 
bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin akan mengubah sikap 
seseorang. Komponen perilaku berisi tendensi atau kecenderungan untuk 
bertindak atau untuk bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu”. 
(Mann dalam Azwar, 1995: 24). 

 
2.1.3    Pembentukan Sikap 

Sikap sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh 

individu. Interaksi sosial mengandung arti lebih dari pada adanya sekedar 

kontak sosial dan hubungan antar individu sebagai anggota kelompok sosial. 

Dalam interaksi sosial terjadi hubungan saling mempengaruhi diantara yang 

satu dengan yang lain, terjadi hubungan timbal balik yang saling 



 26

mempengaruhi  pola perilaku masing-masing individu sebagai anggota 

masyarakat. Lebih lanjut, interaksi sosial itu meliputi hubungan antara 

individu dengan lingkungan fisik maupun lingkungan psikologis 

disekelilingnya. 

Dalam interaksi sosialnya, individu bereaksi membentuk pola sikap 

tertentu terhadap berbagai objek psikologis yang dihadapi. Diantara 

berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman 

pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, 

institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi 

dalam diri individu.(Azwar, 1995: 30) 

2.1.4 Perilaku Sosial 

Psikologi memandang perilaku manusia (human behavior) sebagai 

reaksi yang bersifat sederhana maupun bersifat kompleks. Pada manusia 

khususnya dan pada berbagai spesies hewan umumnya memang terdapat 

bentuk-bentuk perilaku instinktif (species specific behavior) yang didasari 

oleh kodrat untuk mempertahankan kehidupan. 

Sepanjang menyangkut pembahasan mengenai hubungan sikap dan 

perilaku, bentuk-bentuk perilaku instinktif itu tidak dibicarakan. Demikian 

pula halnya dengan beberapa bentuk perilaku abnormal yang ditunjukkan  

oleh para penderita abnormalitas jiwa ataupun oleh orang-orang yang berada 

dalam ketidak sadaran  akibat pengaruh obat-obatan, minuman keras, situasi 

hipnotis, serta situasi-situasi emosional yang sangat menekan. Sikap selalu 

dikaitkan dengan perilaku yang berada dalam batas kewajaran dan 
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kenormalan yang merupakan respons atau reaksi terhadap stimulus 

lingkungan sosial. 

Salah satu karakteristik reaksi perilaku manusia yang menarik adalah 

sifat deferensialnya. Maksudnya, satu stimulus dapat menimbulkan lebih 

dari satu respon yang berbeda dan beberapa stimulus yang berbeda dapat 

saja menimbulkan satu respon yang sama.  

Secara ilustratif hal itu dapat di gambarkan sebagai berikut : 

S1     R1 

S2           R2 

S3                             (I)  R3 

S4     R4 

Keterangan : 

S1-S4  : Stimulus ( Pengaruh dari luar individu ) 

I          : Individu 

R1-R4 : Respon ( Tanggapan yang dihasilkan oleh individu atas    stimulus    

yang    datang dari luar individu ) 

Dalam ilustrasi di atas, S melambangkan bentuk stimulus lingkungan, 

yang diterima oleh individu I yang menimbulkan respons yang 

dilambangkan oleh R. Jadi, respons R3 dapat saja timbul dikarenakan 

stimulus S3 ataupun oleh stimulus S1 dan stimulus S2 dapat saja 

menimbulkan respons R2 atau respons R4.  

Ilustrasi sifat perbedaan perilaku tentu tidak akan banyak menolong 

kita dalam memahami perilaku individu apabila digambarkan seandainya 
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seperti di atas. Penyederhanaan model hubungan antar variable-variabel 

penyebab perilaku dengan satu bentuk perilaku tertentu akan lebih 

memudahkan pemahaman yang pada gilirannya akan memberikan dasar 

teoritik dengan lebih kuat guna prediksi perilaku. 

“Kurt Lewin  merumuskan suatu model hubungan perilaku yang 
mengatakan bahwa perilaku (B) adalah fungsi karakteristik individu (P) dan 
lingkungan (E) yaitu : B=f(P,E). Karakteristik individu meliputi berbagai 
variable seperti motif, nilai-nilai, sifat kepribadian dan sikap yang lain yang 
saling berinteraksi satu sama lain dan kemudian berinteraksi pula dengan 
faktor-faktor lingkungan dalam menentukan perilaku. Faktor lingkungan 
memiliki kekuatan besar dalam menentukan perilaku, bahkan kadang-
kadang kekuatannya lebih besar dari pada karakteristik individu. Hal inilah 
yang menjadikan prediksi perilaku lebih kompleks” 
(Kurt Lewin dalam Azwar, 1995: 11). 

 
Untuk tidak sekedar memahami, tapi juga agar dapat memprediksi 

perilaku, Icek Ajzen dan Martin Fishbein mengemukakan teori tindakan 

beralasan (theory of  reasoned action), yaitu dengan mencoba melihat 

anteseden penyebab perilaku volisional (perilaku yang dilakukan atas 

kemauan sendiri). Teori ini didasarkan pada asumsi-asumsi : 

1. Bahwa manusia umumnya melakukan sesuatu dengan cara-cara yang 

masuk akal 

2. Bahwa manusia mempertimbangkan semua informasi yang ada 

3. Bahwa secara eksplisit maupum implisit manusia mempertimbangkan 

implikasi tindakan mereka 

Teori tindakan beralasan mengatakan bahwa sikap mempengaruhi 

perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan 

beralasan, dan dampaknya terbatas hanya pada tiga hal, yaitu : 
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1. Perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tapi oleh sikap 

yang spesifik terhadap sesuatu 

2. Perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tetapi juga norma-norma 

subyektif (subjective norms) yaitu keyakinan kita mengenai apa yang 

orang lain inginkan agar kita berbuat. 

3. Sikap terhadap suatu perilaku bersama norma-norma subjektif 

membentuk suatu intensi atau niat untuk berperilaku tertentu 

Jadi berdasarkan teori tindakan beralasan bahwa sikap mempengaruhi 

perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan 

beralasan, dan dampaknya terbatas pada tiga hal, yang pertama yaitu 

perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tapi oleh sikap yang 

spesifik terhadap sesuatu, yang kedua yaitu perilaku dipengaruhi tidak 

hanya oleh sikap tetapi juga oleh norma subjektif, yaitu keyakinan kita 

mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita perbuat dan yang ketiga, 

yaitu sikap terhadap suatu perilaku bersama norma subjektif membentuk 

suatu intensi atau niat untuk berperilaku. 

( Gambar : Teori Tindakan Beralasan ) 

Sikap Terhadap 
Perilaku 

Norma-norma 
Subjektif 

Intensi Untuk 
Berperilaku PERILAKU 
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Dari gambar diatas tampak bahwa intensi merupakan fungsi dari dua 

determinan dasar, yaitu : 

1. Sikap individu terhadap perilaku  (merupakan aspek personal).  

2. Persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau untuk 

tidak melakukan perilaku yang bersangkutan yang disebut norma 

subjektif. 

Secara sederhana teori ini mengatakan bahwa seseorang akan 

melakukan sesuatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif 

dan bila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya. 

Teori perilaku beralasan kemudian diperluas dan dimodifikasikan  

dengan nama teori perilaku terencana (Theory of planned behavior). 

Kerangka pemikiran teori perilaku terencana dimaksudkan untuk mengatasi 

masalah kontrol visional yang belum lengkap dalam teori terdahulu. 

Inti teori perilaku terencana tetap berada pada factor intensi perilaku, 

namun determinan intensi tidak hanya dua (sikap terhadap perilaku yang 

bersangkutan dan norma-norma subjektif) melainkan tiga dengan diikut 

sertakan aspek kontrol perilaku yang dihayati (perceived behavioral 

control). 

Dalam teori perilaku terencana keyakinan-keyakinan berpengaruh 

pada sikap terhadap perilaku tertentu, pada norma-norma subjektif, dan pada 

kontrol perilaku yang dihayati. Ketiga komponen ini berinteraksi dan 

menjadi determinan bagi intensi yang pada gilirannya akan menentukan 

apakah perilaku yang bersangkutan akan dilakukan atau tidak. 



 31

Sikap terhadap suatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinan bahwa 

perilaku tersebut akan membawa kepada hasil yang diinginkan atau tidak 

diinginkan. Keyakinan mengenai perilaku apa yang bersifat normatif (yang 

diharapkan orang lain) dan motivasi untuk bertindak sesuai dengan harapan 

normatif tersebut membentuk norma subjektif dalam diri individu. Kontrol 

perilaku ditentukan oleh pengalaman masa lalu dan diperkirakan individu 

mengenal seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan  perilaku yang 

bersangkutan. Kontrol perilaku ini sangat penting artinya ketika rasa 

percaya diri seseorang sedang berada dalam kondisi yang lemah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar : Theory of planned behavior) 

Menurut teori perilaku terencana, diantara berbagai keyakinan yang 

akhirnya akan menentukan intensi dan perilaku tertentu adalah keyakinan 

mengenai tersedia tidaknya kesempatan dan sumber yang diperlukan . 
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Keyakinan ini dapat berasal dari pengalaman dengan perilaku yang 

bersangkutan dimasa lalu, dapat juga dipengaruhi oleh informasi tak 

langsung mengenai perilaku itu misalnya dengan melihat pengalaman orang 

atau teman lain yang pernah melakukannya, dapat juga dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi atau menambah kesan kesukaran 

untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan 

Perilaku, secara luas tentu tidak hanya dapat ditinjau dalam kaitannya 

dengan sikap manusia. Pembahasan perilaku dari sudut teori mitivasi, dari 

sisi teori belajar, dan dari sudut pandang lain akan memberikan penekanan 

yang berbeda-beda. Namun satu hal selalu dapat disimpulkan, yaitu bahwa 

perilaku manusia tidaklah sederhana untuk dipahami dan diprediksikan. 

Begitu banyak faktor-faktor internal dan eksternal dari dimensi masa lalu, 

saat ini dan masa datang yang ikut mempengaruhi perilaku manusia. 

Disamping berbagai faktor penting seperti hakikat stimulus itu sendiri, 

latar belakang pengalaman individu, motivasi, status kepribadian dan 

sebagainya, memang sikap individu ikut memegang peranan dalam 

menentukan bagaimana perilaku seseorang di lingkungannya. Pada 

gilirannya, lingkungan secara timbal balik akan mempengaruhi sikap dan 

perilaku. Interaksi antara situasi lingkungan dengan sikap, dengan berbagai 

faktor lain di dalam maupun diluar diri individu akan membentuk suatu 

proses kompleks yang akhirnya menentukan bentuk perilaku seseorang. 
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Kompleksitas perilaku manusia sejak dulu telah menjadi bahasan 

psikologi. Salah satu tugas psikologi adalah memahami perilaku individu 

dalam kelompok sosialnya, memahami motivasi perbuatan dan mencoba 

meramalkan respons manusia agar dapat memperlakukan manusia dengan 

sebaik-baiknya. Lebih luas psikologi sosial mencoba memahami perilaku 

massa, perilaku kelompok secara keseluruhan untuk dapat melakukan 

manipulasi perilaku kelompok. 

Sebagai salah satu dasar pemahaman perilaku kelompok itu maka 

mempelajari kaitan antara sikap individu dalam kelompok, sikap individu-

individu sebagai anggota kelompok secara keseluruhan, adalah sangat 

penting. Pengetahuan mengenai sikap, mengenai proses terbentuknya sikap 

individu dan sikap kelompok menganai proses perubahan sikap dan 

sebagainya akan sangat bermanfaat dalam penanganan masalah- maslah 

sosial. Penanganan itu antara lain dalam bentuk pemberian stimulus-

stimulus tertentu untuk memperoleh efek perilaku yang diinginkan. Tanpa 

memahami sikap individu, seseorang tidak akan dapat memasuki idenya 

kepada orang lain dan tidak akan dapat mempengaruhi orang lain. Dengan 

pengetahuan tentang sikap dan cara-cara mempengaruhinya maka 

manipulasi dan pengendalian psikologi dapat dilakukan. 

Meskipun diatas telah dikemukakan bahwa faktor penentu terhadap 

bentuk perilaku itu sangat banyak, bukan semata-mata sikap, dan kita tidak 

dapat menyimpulkan sikap individu semata-mata dari bentuk perilaku yang 
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diperlihatkannya akan tetapi dalam batas-batas tertentu perilaku manusia 

masih dapat diprediksikan. 

Walaupun secara individual sangat sulit untuk meramalkan reaksi 

manusia terhadap suatu stimulus akan tetapi secara kelompok reaksi 

manusia masih lebih terikat pada hukum-hukum stimulus respons yang 

berlaku. Oleh karena itulah teori-teori psikologi mengenai perilaku sangat 

bermanfaat. 

“ Sekalipun manusia bereaksi tidak secara mekanik dan deterministik 
akan tetapi pemahaman akan proses stimulus-stimulus respons yang 
dikemukakan oleh para ahli psikologi Behaviorisme dan pemahaman akan 
proses kognitif yang dikemukakan oleh para ahli psikologi  kognitivisme 
telah terbukti sangat berguna. Secara induktif dan deduktif formulasi hukum 
perilaku telah berkembang sedemikian luas”.(Ajzen dan Fishbein dalam 
Azwar, 1995: 11-15)  

 
2.2 Konsep Etika dan Norma 

Konsep etika dapat diterjemahkan dalam arti laus dan dalam arti 

sempit. Etika dalam arti laus berasal dari bahasa Yunani “ethica” yang 

berarti cabang filsafat mengenai nilai-nilai dalam kaitannya dengan perilaku 

manusia, apakah tindakannya benar atau salah, baik dan buruk. Dengan kata 

lain etika adalah filsafat moral yang menunjukkan bagaimana seseorang 

harus bertindak. Sedangkan delam pengertian sempit etika diartikan sebagai 

himpunan asas-asas nilai atau moral. Etika dalam pengertian ini berasal dari 

bahasa Latin “ethicus”.  

“ Menurut Kenneth E. Anderson menyatakan  bahwa etika adalah 
suatu studi tentang nilai-nilai dan landasan bagi penerapannya. Ia 
bersangkutan dengan pertanyaan apakah kebaikan atau keburukan dan 
bagaimana seharusnya” (Kenneth E. Anderson dalam Effendy : 1992 : 164). 
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Norma merupakan pedoman atau petunjuk bagi setiap orang untuk 

berbuat atau bertingkah laku antara sesama manusia dalam pergaulan hidup 

sehari-hari. Norma berfungsi agar tata hidup dimayarakat berlangsung tertib, 

aman dan tenteram. Norma merupakan suatu batasan untuk mencegah 

terjadinya perpecahan, perselisihan dan pertikaian dalam hidup 

bermasyarakat. Dengan sadar atau tidak sadar manusia dipengaruhi oleh 

aturan-aturan hidup yang mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan 

antara manusia. Aturan hidup tersebut memberi petunjuk kepada manusia 

bagaimana mereka harus berbuat. Perbuatan mana yang boleh dijalankan 

dan perbuatan mana yang harus dihindarkan. Adapun norma yang berlaku di 

masyarakat ada bermacam-macam. Diantaranya adalah norma agama, 

norma kesusilaan, norma kesopanan/ adat/ kebiasaan dan norma hukum. 

Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-

perintah, larangan-larangan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagi 

orang yang beragama, norma ini harus ditaati. Dasarnya adalah kepercayaan 

atau keimanan. Berdosalah bagi orang yang tidak taat. Norma ini bersifat 

otonom, karena sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma 

agama bersifat universal. 

Norma kesusilaan merupakan keseluruhan aturan bertingkah laku 

manusia, yang didasarkan pada kesadaran baik dan buruk berdasarkan ratio. 

Ratio (akal sehat) atau hati nurani inilah yang membedakan mana yang baik 

dan mana yang buruk atau tidak baik. Kaena sumbernya ratio atau hati 

nurani maka dapat dikatakan bahwa sumber dari kaidah kesusilaan adalah 
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diri manusia itu sendiri. Orang yang melanggar kaidah kesusilaan akan 

dihukum oleh hakim didalam manusia itu sendiri. 

Norma kesopanan/ kebiasaan/ adat adalah aturan bertingkah laku 

(mengenai tingkah laku/ perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan) di 

dalam masyarakat tertentu. Setiap mayarakat tertentu (dapat berwujud 

masyarakat desa, kota, negara, pulau dan sebagainya), tentu mempunyai 

pandangan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam 

mayarakat itu. Mengenai yang baik dan yang buruk, yang boleh dilakukan 

dan yang tidak boleh dilakukan, didalam kaidah kesopanan ini baik sumber 

maupun cara mempertahankannya adalah terletak diluar diri manusia. 

Kaidah yang demikian itu dikatakan mempunya sifat heterogen. 

Norma hukum mempunyai  fungsi melengkapi kaidah-kaidah yang 

lain dengan sanksi yang tegas. Mengatur hal-hal yang belum diatur oleh 

kaidah-kaidah yang lainnya. Sumber dari norma hukum adalah peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. (Daroeso,1986: 20) 

2.3 Etika dan Kedudukan Istri dalam Keluarga 

Keluarga merupakan satuan unit sosial terkecil yang terdiri dari laki-

laki dewasa dan perempuan dewasa yang diikat oleh perkawinan yang syah. 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk  keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Sedangkan perkawinan yang syah adalah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (UU Perkawinan No. 1 
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Tahun 1974). Seseorang dapat melakukan perkawinan apabila telah 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. 

Syarat-syarat perkawinan adalah : 

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 

umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. 

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau 

dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin 

dimaksud cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari 

orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya 

4. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 

5. Perkawinan dilarang antara dua orang yang : 

1)   Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau  

keatas. 

2) Berhubungan darah dalam garis menyamping yaitu antara 

saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara 

seorang dengan saudara neneknya. 

3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan 

ibu/ bapak tiri 

4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, saudara susuan dan 

bibi/ paman susuan. 

5) Yang mempunyai hubungan yang oleh agama dilarang 
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6. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak 

dapat kawin lagi, kecuali dalam hal-hal yang memang diatur. 

Melalui perkawinan yang syah maka terbentuklah keluarga yang 

selanjutnya terikat oleh perjanjian yang telah dibuatnya. Antara suami dan 

istri masing-masing memiliki etika yang sudah semestinya dipatuhi. Etika 

seorang suami diterjemahkan sebagai sesuatu batasan terhadap tindakan 

yang patut dan tidak patut, boleh dan tidak boleh, serta pantas dan tidak 

pantas dilakukan oleh seorang suami. Etika suami juga berkaitan dengan 

segala kewajiban yang semestinya dilakukan oleh suami dalam keluarga, 

baik istri berada di rumah mau tak ada dirumah. Kewajiban suami istri 

adalah sebagaimana tertera dalam UU Perkawinan yaitu : 

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 
tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. 

2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 
suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 
dalam masyarakat. 

3. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. 
4. suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 

mengajukan Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah 
tangga. 

5. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 
6. Rumah tempat kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami istri 

bersama. 
7. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan 

memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 
8. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
9. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 
10. Jika gugatan kepada pengadilan. 

( UU Perkawinan No.1 Th 1974  ps 30 - ps34 ) 
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2.4    Masyarakat dan Pranata Sosial 

Masyarakat  merupakan sekelompok manusia yang hidup dan bekerja 

sama dalam waktu relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam 

kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial 

dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas (Ralph Linton dalam 

Soekanto,1990: 24). Masyarakat menampilkan ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Manusia yang hidup bersama, dua atau lebih orang. 

2.   Bergaul dalam waktu relatif lama 

3.  Setiap anggotanya menyadari sebagai satu kesatuan. 

4.  Bersama membangun sebuah kebudayaan yang membuat keteraturan 

dalam hidup bersama.         

 "Didalam masyarakat senantiasa terjadi interaksi, dan faktor dasar 
terjadinya proses interaksi sosial tersebut adalah imitasi, sugesti, identifikasi 
dan simpati. Sedangkan syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak 
sosial (social contact) dan komunikasi  sosial (social communication). 
Bentuk-bentuk interaksi sosial adalah cooperation, competition, conflict dan 
accomodation”(Soekanto: 1990:70). 
  

Pranata sosial adalah sistem tata kelakuan (norma-norma, nilai-nilai) 

yang berhubungan dan berkonsentrasi pada aktivitas-aktivitas yang 

bertujuan untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan dalam suatu 

kehidupan masyarakat. Fungsi dari pranata sosial antara lain sebagai 

pedoman bersikap dan berperilaku dalam menghadapi masalah-masalah 

dalam masyarakat, sebagi sistem pengawasan pengendalian sosial terhadap 

perilaku para anggotanya. 

Dalam pranata sosial dibangun oleh adanya norma-norma masyarakat 

yang meliputi : 
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1. Cara-cara sejumlah perbuatan masing-masing individu dalam 

kelompok masyarakat misalnya cara makan, berpakaian dan 

sebagainya 

2. Kebiasaan misalnya hormat kepada orang lain, santun dalam bertamu 

dan     sejenisnya. 

3. Tata kelakuan (mores), perbuatan-perbuatan yang jelas dilarang dan 

yang boleh dilakukan. 

4. Adat kebiasaan, memiliki sanksi keras, sebagai contoh suatu ketentuan 

adat yang melarang perceraian. 

( Soekanto: 1990: 200-2002 ) 

2.5 Hakikat Kerja 

Dalam kehidupan manusia selalu mengadakan bermacam-macam 

aktivitas. Salah satu aktifitas itu diwujudkan dalam gerakan-gerakan yang 

dinamakan kerja. Bekerja mengandung arti yaitu melaksanakan suatu tugas 

yang diakhiri dengan buah karya yang dinikmati oleh manusia yang 

bersangkutan. 

Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah 

adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Aktivitas dalam kerja mengandung 

unsur suatu kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu dan pada akhirnya 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian dibalik dari 

tujuan yang tidak langsung tersebut orang bekerja juga untuk mendapatkan 

imbalan hasil kerja yang berupah dan akan menggantungkan hidupnya 

kepada perusahaan dengan menerima upah atau gaji dari hasil kerjanya itu. 
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Jadi pada hakikatnya orang bekerja tidak saja untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, tetapi juga bertujuan untuk mencapai taraf hidup 

yang lebih baik. 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa bekerja adalah aktivitas manusia 

baik fisik maupun mental yang dasarnya adalah bawaan dan mempunyai 

tujuan yaitu mendapatkan kepuasan. Ini tidak berarti bahwa semua aktivitas 

itu adalah bekerja, hal ini tergantung pada motivasi yang mendasari 

dilakukannya aktivitas tersebut. 

Setiap manusia mempunyai needs (kebutuhan, dorongan, intrinsic dan 

extrisic faktor), yang pemunculannya sangat tergantung dari kepentingan 

individu. Menurut teori Maslow, kebutuhan manusia dapat digolongkan 

kedalam lima tingkatan (herarchi), yaitu : 

1. Phisiological Needs (kebutuhan yang bersifat biologis atau fisik) 

 Misalnya : sandang, pangan dan tempat berlindung, sex dan 

kesejahteraan individu. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang 

amat primer, karena kebutuhan telah ada dan terasa sejak manusia 

dilahirkan ke bumi ini. 

2. Safety Needs and Security Needs (Kebutuhan rasa aman) 

 Kalau ini dikaitkan dengan kerja, maka kebutuhan akan keamanan 

jiwanya sewaktu bekerja. Selain itu juga perasaan aman akan harta 

benda yang ditinggal sewaktu mereka bekerja. Perasaan aman juga 

menyangkut terhadap masa depan karyawan. 
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3. Social Needs (kebutuhan-kebutuhan sosial) 

 Manusia pada hakikatka adalah makhluk sosial, sehingga mereka 

mempunyai kebutuhan-kebutuhan sosial, sebagai berikut : 

1) Kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain dimana ia 

hidup dan bekerja. 

2) Kebutuhan akan perasaan dihormati, karena setiap manusia 

merasa dirinya penting. 

3) Kebutuhan untuk bisa berprestasi 

4) Kebutuhan untuk ikut serta (sense of participation) 

4. Esteem Needs (kebutuhan akan harga diri) 

 Situasi yang ideal ialah apabila prestise itu timbul akan prestasi. Akan 

tetapi tidak selalu demikian halnya. Dalam hal ini semakin tinggi 

kedudukan seseorang maka semakin banyak hal yang digunakan 

sebagai simbol statusnya itu. 

5. Self Actualization Needs (kebutuhan ingin berbuat yang lebih baik) 

 Ini diartikan bahwa setiap manusia ingin mengembangkan kapasitas 

mental dan kapasitas kerjanya melalui pengembangan pribadinya. 

Oleh sebab itu pada tingkatan ini orang cenderung untuk selalu 

mengembangkan diri dan berbuat yang paling baik ( Maslow dalam 

Handoko, 2003: 258). 

Pekerjaan merupakan hal penting dalam hidup manusia. Untuk 

mendapatkan suatu pekerjaan yang kita inginkan perlu usaha keras dengan 

berbagai pengorbanan yang selalu menyertainya. Nasib manusia dalam 



 43

dunia pekerjaan sehari-hari ini tidak menentu. Yang dicita-citakannya 

adalah jaminan kerja yang baik. Tapi sedikit sekali yang berhasil mencapai 

cita-cita ini. Yang lainnya selalu khawatir memikirkan nasib dari hari ke 

hari, dari tahun ke tahun, bagaimana memperoleh pekerjaan, 

mempertahankannya serta memperbaiki nasib kita. Sangat sering apa yang 

dikhawatirkan itu betul-betul terjadi.  

Mencari jaminan hidup adalah mencari kemantapan dan kedamaian. 

Setiap pekerja berhak untuk  memperoleh semuanya itu, karena merekalah 

yang membuat semua barang yang kita perlukan. Mereka berhak memiliki 

kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Pekerjaan dan jaminan hidup 

merupakan bagian dari kehidupan. Kalau kita tidak dapat memahami 

kehidupan maka kedua dari bagian kehidupan itupun tidak akan dapat kita 

pahami, apabila seluruh kehidupan nampak serba kacau. Hanya berdasarkan 

faktor-faktor perkiraan dan kebetulan, maka sudah dapat dipastikan bahwa 

pekerjaan itu sendiri akan nampak serba kacau. 

Peranan pekerjaan dalam kehidupan jauh lebih besar dari apapun 

juga. Beberapa orang mengatakan kita menghabiskan waktu sepertiga 

ditempat tidur, karena itu ditempat tidur adalah penting. Akan tetapi kita 

menggunakan lebih dari sepertiga hidup kita untuk bekerja. Dan kalau kita 

tidak bekerja kita tidak akan punya tempat tidur untuk beristirahat setelah 

bekerja. 
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2.6 Kesejahteraan Keluarga 

Secara harfiah kesejahteraan keluarga merupakan gabungan antara 

dua kata yaitu kesejahteraan dan keluarga, dimana memiliki arti bahwa : 

kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan hidup dan keluarga adalah 

satuan unit sosial terkecil didalam masyarakat yang terdiri dari orang tua 

dan anak. Bicara mengenai kesejahteraan keluarga tidak bisa berhenti 

sampai disitu saja, sebab selain diartikan secara harfiah melainkan 

didalamnya mengandung unsur-unsur yang nantinya akan membentuk 

makna dari gabungan dua kata tersebut yaitu kesejahteraan keluarga. 

Keluarga bisa dikatakan sejahtera apabila segala kebutuhan keluarga 

sudah tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan tersebut perlu adanya 

suatu usaha dari seseorang untuk menghasilkan sesuatu, yang dinamakan 

bekerja. 

Bekerja adalah melakukan kegiatan dengan maksud untuk 

memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan 

selama paling sedikit satu jam dalam satu minggu yang lalu. Waktu bekerja 

tersebut harus berurutan dan tidak terputus (Konsep “ Labour Force” dalam 

Barthos, 1990: 17). 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan 

adalah pelaksana pembangunan itu sendiri, yaitu para pekerja khususnya 

dan seluruh penduduk Indonesia pada umumnya. Melihat strukturnya 

dikatakan masih muda atau sebagian besar penduduk Indonesia berusia 

muda dan perbandingan penduduk pria dan wanita adalah 1 : 3 . 
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Mengingat hanya orang dewasa yang bisa bekerja dan pada 

umumnya dalam satu keluarga hanya ada satu orang yang bekerja, berarti 

bahwa untuk setiap orang bekerja harus menanggung beban hidup dari 

anggota keluarga yang cukup besar. Makin besar yang orang yang harus 

ditanggung oleh setiap orang yang bekerja, makin rendah kesejahteraan 

penduduk. 

Pendidikan orang Indonesia secara umum masih rendah, dimana 

87,61% hanya menamatkan tingkat SD dan tidak tamat. Hal ini 

menimbulkan permasalahan yang utama, yaitu mengenai mutu pendidikan, 

selain itu orang Indonesia mempunyai variasi tinggi. 

Pendidikan orang perkotaan lebih tinggi dari orang desa. Pendidikan 

orang yang bekerja antar sektor, bervariasi cukup tinggi. Pendidikan petani 

yang merupakan pekerja terbesar di Indonesia adalah paling rendah. 

Pendidikan laki-laki lebih tinggi dari pendidikan perempuan  (Barthos, 1990 

: 16). 

Melihat mutu pendidikan negara kita yang masih tergolong rendah 

nampaknya jika tidak diatasi kan membawa dampak buruk bagi 

terwujudnya kesejahteraan keluarga. Untuk itu perlu adanya usaha dari 

pemerintah untuk mencari jalan agar dengan pendidikan yang semacam ini 

dapat tetap bekerja dengan gaji yang tinggi, guna mencukupi kebutuhan 

rumah tangga demi tercapainya suatu kesejahteraan keluarga. 

Untuk menangani masalah tersebut akhirnya pemerintah indonesia 

mengeluarkan kebijakan berupa kerja sama dengan negara-negara yang 



 46

sedang berkembang dibidang  ketenaga kerjaan. Sesuai dengan apa yang 

telah ditetapkan dalam PROPENAS dan PROPEDA, maka pengiriman 

tenaga kerja keluar negeri mendapat perhatian utama dan menjadi salah satu 

program yang penting dalam penanganan masalah ketenaga kerjaan baik 

diindonesia maupun dinegara-negara berkembang. 

Pertumbuhan  yang tinggi dan besarnya jumlah penduduk dinegara-

negara yang sedang berkembang, terutama diindonesia dan rendahnya 

pertumbuhan penduduk di negara-negara industri maju menimbulkan suatu 

peluang besar bagi masing-masing pihak negara-negara tersebut untuk 

saling memenuhi ketuhannya. Bagi negara yang sedang berkembang, 

besarnya jumlah penduduk dengan pertumbuhan yang tiggi bukan saja 

sebagai aset untuk pembangunan nasional, tetapi dapat pula dimanfaatkan 

untuk memenuhi kebutuhan negara maju yang kekurangan tenaga kerja.  

Dinegara-negara industri  Eropa, termasuk Eropa timur dan AS 

sangat kekurangan tenaga kerja, disebabkan oleh pertumbuhan penduduk 

yang rendah dan struktur umur penduduk merupakan piramid yang terbalik. 

Oleh karena itu negara-negara industri maju tersebut dapat dijadikan sebagai 

pasar tenaga kerja yang sangat potensial bagi negara-negara yang sedang 

berkembang, terutama Indonesia yang jumlah penduduknya menempati 

urutan nomor 5 didunia.  

Selain itu dengan bekerja diluar negeri dapat meningkatkan 

pendapatan  tenaga kerja. Salah satu motivasi tenaga kerja untuk bekerja ke 

luar negeri adalah upah yang relatif besar dibanding yang upah bekerja 
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diIndonesia. Dengan penghasilan yang cukup besar tersebut maka 

dimungkinkan adanya penempatan modal keluarga yang secara potensial 

dapat diarahkan untuk pembiayaan usaha-usaha mandiri selanjutnya. Selain 

itu dengan upah tinggi dapat meningkatkan pemasukan devisa bagi neraca 

pembayaran negara. Hal ini disebabkan karena nilai kurs dollar lebih tinggi 

dari kurs rupiah. (Barthos, 1990 : 72-73). Faktor-faktor diataslah yang 

menjadi alasan banyaknya warga negara indonesia tertarik untuk mengadu 

nasib di negeri orang, dan dalam hal ini para wanitapun tak mau kalah 

dengan laki-laki, yang rela meninggalkan keluarganya demi terciptanya 

peningkatan kesejahteraan keluarga. Seperti yang terjadi di Desa Krengseng 

Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. 

2.7 Kemitraan Antara Suami Dan Istri 

Pada dasarnya konsep hubungan suami dan istri yang ideal menurut 

Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara 

sebagaimana disebutkan dalam firmannya : 

         “…Mereka (perempuan) adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah 

pakaian bagi mereka (perempuan)...”. (Q.s.al-Baqarah/2 : 187 dalam Munti, 

1999: 56) 

Prinsip  kemitraan ini juga ditunjukkan oleh Rasulullah dalam 

kehidupan sehari-harinya. Sebagai utusan Allah, beliau setiap hari 

menjalankan tugas dakwah. Memberikan pengajian rutin pada malam hari 

untuk kaum pria, pengajian khusus kaum wanita satu kali dalam seminggu, 

menjadi imam dalam salat berjamaah setiap waktu, menjadi khatib Jum’at 
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dan lain-lain. Namun, didalam rumah tangga, beliau juga biasa mengerjakan 

pekerjaan rumah tangga. Aisyah menuturkan bahwa Nabi sering menjahit 

baju, menjahit kembali sandal yang rusak, dan mengerjakan pekerjaan yang 

biasa dikerjakan seorang perempuan dirumah. Ada riwayat yang 

menuturkan bahwa menjahit adalah pekerjaan yang paling sering beliau 

kerjakan. 

Sejarah Rasullullah tersebut jelas menunjukkan bahwa beliau tidak 

segan-segan mengerjakan pekerjaan kerumah tanggaan yang dipandang oleh 

banyak orang sebagai tugas kaum perempuan. Demikian pula dalam hal 

ekonomi, ada kalanya para istri Rasullullah bergantung kepadanya, namun 

bukan tidak ada istri Nabi yang justru menjadi pencari nafkah utama dalam 

keluarga. Dia adalah Khadijah, istri pertama beliau. Kehadiran Khadijah 

yang menyokong kehidupan Rasullullah, khususnya dalam ekonomi 

keluarga, sangat berperan dalam perjalanan dakwah Nabi, terutama pada 

awal perkembangan Islam. Figur Khadijah tidak saja sebagai pencari nafkah 

utama didalam keluarga Rasullullah, bahkan dapat dikatakan Khadijah-lah 

yang menjadi kepala keluarga saat itu. 

Namun konsep kesetaraan dalam hibungan suamu istri ini tidak 

begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan sehari-hari umat. 

Kenyataannya banyak hambatan-hambatan untuk mewujudkan nilai ideal 

tadi. Setiap manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan satu sama lain. 

Kemampuan antara satu manusia dengan manusia yang lain juga punya 

tingkatan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, adalah wajar bila pada satu 
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masa kaum laki-lakilah yang diunggulkan, berhak menyandang posisi 

sebagai pemimpin, karena pada waktu itu laki-lakilah yang memiliki 

kelebihan kekayaan, dan kemampuan berburu, sehingga memungkinkan 

baginya untuk mencari nafkah. Sementara kaum perempuan pada waktu itu 

dalam kondisi yang sebaliknya. Tetapi sekarang perempuan telah memiliki 

peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai 

bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi tergantung pada laki-

laki. Maka hubungan laki-laki dan perempuan bukan lagi sebagai pemimpin 

dan yang dipimpin, tetapi lebih sebagai mitra. Hal ini juga berarti bahwa 

bilamana laki-laki tidak memiliki keunggulan, termasuk tidak mampu 

menafkahi keluarga, maka gugurlah perannya sebagai kepala keluarga. 

Karena sebagai manusia ia tidak memiliki keunggulan dibandingkan 

istrinya. Sebaliknya, bila perempuan tersebut yang memiliki keunggulan, 

maka otomatis perempuanlah yang menjadi kepala keluarga, karena berarti 

ia lebih memiliki keunggulan dibanding suaminya. 

Yang ingin dikatakan melalui ayat ini (ideal moralnya) adalah 

bahwa pada prinsipnya posisi laki-laki maupun perempuan adalah setara. 

Prinsip kesetaraan ini secara jelas ditegaskan juga oleh al-Qur’an dalam 

beberapa ayatnya yang lain, seperti firmannya yang diulang ulang 

dibeberapa ayat : 

  “ Barang siapa melakukan kebajikan, baik ia laki-laki maupun 

perempuan, sedang ia adalah manusia beriman, akan masuk ke dalam 

surga   ”. (Q.s.4:124;40;40;dan 16:97 dalam Munti, 1999: 59) 
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Didalam ayat ini jelas bahwa sesama makhluk Tuhan, laki-laki dan 

perempuan sama-sama akan mendapatkan ganjaran setimpal dengan 

perbuatannya. Sementara itu, beberapa hadis yang diriwayatkan oleh 

Bukhari dan Muslim menunjukkan prinsip kesetaraan dalam hubungan laki-

laki dan perempuan, khususnya pada lingkup keluarga. Termasuk didalam 

prinsip ini adalah bahwa secara kondisional perempuanpun dapat menjadi 

kepala keluarga karena keunggulan yang dimilikinya. Di dalam sebuah 

hadis disebutkan : 

“… Satu kali Nabi pernah mengadakan pengajian bersama-sama dengan 

kelompok perempuan. Dalam pengajian tersebut Nabi bersabda: 

“Bersedekahlah kalian, walaupun dengan perhiasan kalian”. Seorang 

perempuan bernama Zainab, istri Ibnu Mas’ud yang memberi nafkah 

suaminya dan anak-anak yatim yang ada dirumahnya, mendekati Bilal agar 

Bilal dapat menanyakan persoalannya kepada Nabi. Pada saat yang sama, 

ada perempuan lain yang mempunyai kasus yang sama dengan Zainab. 

Kedua perempuan tersebut ingin menanyakan apakah nafkah yang 

diberikan kepada suami dan anak-anak yatim itu sudah cukup mengganti 

sedekah yang diperintahkan Nabi?Nabi menjawab, “Ya.”Bahkan kata Nabi, 

perempuan tersebut memperoleh dua pahala. Pertama pahala berbuat baik 

kepada keluarga, dan kedua, pahala bersedekah…”. 

 (H.r. Bukhari dan Muslim dalam Munti, 1999: 60) 

Hadis ini jelas menunjukkan bahwa Nabi tidak menyalahkan Zainab 

yang mengambil peran suaminya sebagai kepala rumah tangga yang 

seharusnya mencari nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya, Nabi justru 

mendukung peran Zainab sebagai pencari nafkah keluarga tersebut. 

(Munti,1999 : 57-60) 
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2.8 Kerangka Teoretik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada dasarnya manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai 

kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas dan selalu berusaha keras 

untuk memenuhi dan mewujudkan keinginannya tersebut. Disatu sisi 

kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas namun disisi lain 

kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan 

keinginannya sangatlah terbatas, dengan adanya kesenjangan tersebut maka 

manusia membutuhkan suatu media penghubung untuk lebih mendekatkan 

antara faktor kebutuhan dengan faktor kemampuan. 

Demikian juga yang telah dilakukan oleh sebagian kecil penduduk 

Desa Krengseng, khususnya kaum Ibu rumah tangga yang mencoba 

memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan jalan bekerja ke luar negeri 

Keluarga Tidak Sejahtera 

Pemenuhan Kebutuhan: 
1. Kebutuha jasmani 
2. Kebutuhan rohani 

Istri Bekerja 
ke Luar 
Negeri 
(TKW)

Kebutuhan Tercukupi : 
1. KebutuhanJasmani 
2. Kebutuhan Rohani 

Keluarga Sejahtera 

Perilaku Suami 
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atau lebih dikenal sebagai Tenaga Kerja Wanita, mereka sengaja melakukan 

ini dengan harapan bahwa dengan menjadi TKW di luar negeri akan 

meningkatkan kesejahteraan keluarga, sebab mereka tahu bahwa upah gaji 

di luar negeri lebih besar dibandingkan gaji di dalam negeri. Dengan 

penghasilan yang didapatkan dengan bekerja diluar negeri dalam bentuk gaji 

atau upah, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan, khususnya bagi keluarga 

yang ditinggalkan, guna peningkatan kesejahteraan keluarga. 

Secara umum kesejahteraan dibagi menjadi dua,  yang pertama yaitu 

kebutuhan jasmani yang mencakup kebutuhan primer, sekunder dan tersier 

dan yang kedua yaitu kebutuhan rohani yang mencakup kebutuhan ibadah, 

perlindungan, rasa aman, rasa cinta, perhatian, dan sebagainya. Jadi 

seseorang dianggap sejahtera  apabila kedua kebutuhan tersebut telah 

terpenuhi dengan baik. Apabila salah satu kebutuhan tersebut tidak dapat 

terpenuhi, maka secara tidak langsung akan membawa dampak, baik itu 

positif maupun negatif bagi keluarga yang ditinggal merantau, khususnya 

bagi suami berkaitan dengan perilaku baik didalam rumah maupun diluar 

rumah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Dasar Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah mengenai perilaku para suami yang 

ditinggal merantau oleh para istri kaitannya dengan kesejahteraan keluarga 

di Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Maka 

berdasarkan sifat masalah yang ada, peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif, dimana pendekatan ini mempertimbangkan suatu peristiwa yang 

mempunyai makna dan arti tertentu yang tidak dapat diungkap secara 

kuantitatif atau angka-angka. (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2001 : 3) 

mendefinikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. Dengan metode tersebut akan diperoleh 

gambaran secara mendalam mengenai peristiwa dan fakta yang ada. 

Digunakannya pendekatan ini, karena yang diteliti tentang perilaku 

sebagian anggota masyarakat yang tidak bisa dinyatakan dengan 

perhitungan angka-angka, seperti pada penelitian kuantitatif digunakan 

dengan alasan : 

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan 

dengan kenyataan ganda.  

2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara   

peneliti dengan responden. 
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3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang 

dihadapi (Moleong, 1990 : 5) 

3.2    Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Krengseng Kecamatan Gringsing 

Kabupaten Batang. Dipilihnya lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan 

sebagai berikut : 

1. Di Desa Krengseng jumlah TKWbanyak, jadi cukup representatif dan 

mewakili dari desa-desa lain untuk dijadikan lokasi penelitian 

2. Banyaknya para istri yang merantau meninggalkan suaminya guna 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya. 

3.3 Fokus Penelitian 

Keluarga sebagai satuan unit terkecil didalam masyarakat mempunyai 

peranan penting dalam menciptakan keamanan, keharmonisan dan 

ketenangan hidup masyarakat tersebut. Salah satu terciptanya ketenangan 

keluarga adalah apabila segala kebutuhan hidup dapat tercukupi dan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup  maka diperlukan adanya usaha dari keluarga  

atau yang disebut dengan bekerja. Untuk mendapatkan suatu pekerjaan, 

mereka harus berjuang keras dan kadang terpaksa ia harus pergi merantau ke 

negara lain sekaligus harus rela meninggalkan keluarga demi terpenuhinya 

kebutuhan rumah tangga. 



 55

Didalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada “ 

Bagaimana perilaku para suami yang ditinggal merantau oleh para istri 

kaitannya dengan kesejahteraan keluarga”. Hal ini dengan melihat dari 

berbagai sudut pandang, nilai dari sebab-sebab yang melatar belakangi 

perilaku tersebut, akibat/dampak sosial yang ditimbulkan dan pandangan 

masyarakat terhadap perilaku para suami yang ditinggal merantau oleh para 

istrinya. 

                                      3.4   Sumber Data Penelitian 

Untuk mendukung  kegiatan penelitian ini, dilakukan pengumpulan 

data yang bersumber dari : 

1. Sumber data Primer, yang terdiri dari Responden dan Informan 

1) Responden yang terdiri dari 10 suami dan 1 orang anak yang 

ditinggal merantau oleh istri dan ibunya. 

2) Informan yang terdiri : 

(1) Kepala Desa Krengseng Kecamatan Gringsing                             

Kabupaten      Batang. 

(2) Ketua Dukuh Muntuk, Gendogo sari, Krajan, Jendogo, dan 

Sidodadi  di lingkungan para suami tersebut berada. 

(3) Tokoh masyarakat / tetangga para suami yang menjadi 

responden sebanyak 7 orang. 

3.5 Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan pendekatan kualitatif, dimana data yang dihasilkan 

bersifat deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari responen, 
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ataupun perilaku tertentu yang bisa diamati, maka metode yang digunakan 

adalah metode kualitatif. Pertimbangan penggunaan metode kualitatif adalah 

sebaga berikut : 

1. Metode kualitatif lebih sensitif, dengan penajaman pengaruh terhadap 

pola yang dihadapi. 

2. Metode kualitatif sangat mudah menyesuaikan diri dan fleksibel dalam 

menghadapi kenyataan di lapangan. 

3. Metode kualitatif dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan 

antara peneliti dengan responden. 

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka dalam pengumpulan 

data penelitian ini menggunakan beberapa metode seperti metode studi 

pustaka , metode observasi, metode wawancara,  serta metode dokumentasi. 

Berikut penjelasan mengenai masing-masing metode tersebut : 

1. Metode Studi Kepustakaan 

Yang dimaksud dengan metode studi kepustakaan dalam 

penelitian ini adalah pengumpulan data dengan cara memanfaatkan 

buku, literatur atau hasil karya penelitian orang lain, buku-buku 

tentang pendapat, teori atau hukum-hukum dan lain-lain yang sangat 

diperlukan guna menambah bobot ilmiah skripsi ini, disamping itu 

untuk menambah cakrawala wacana peneliti. Seperti halnya teori 

sikap dan perilaku manusia dalam buku Sikap Manusia karangan 

Syaifudin Azwar, teori kebutuhan Maslow dalam Bukunya 

Manajemen edisi II karangan T. Hani Handoko, dan lain-lain 
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Urgensinya telaah pustaka atau studi kepustakaan dalam suatu 

penelitian yaitu dimaksudkan untuk menentukan teori-teori, konsep-

konsep dan generalisasi-generalisasi, untuk dijadikan landasan teori 

bagi penelitian yang akan dilakukan.  Landasan ini penting agar 

penelitian mempunyai dasar yang kokoh. 

 (Rachman, 1993 : 41). 

Melalui telaah pustaka akan mengantarkan peneliti untuk dapat 

mengetahui prosedur serta instrumen mana yang dapat digunakan dan 

mana yang kurang dapat memberikan hasil dalam mencapai tujuan 

penelitian. 

2. Metode observasi 

Pengamatan sebagai teknik pengumpulan data yang 

mengandalkan indera mata (Moleong : 2000 : 178) dengan tujuan 

untuk melihat kondisi dan peristiwa yang terjadi dilapangan. 

Digunakan juga pendekatan yang disebut “Dialogical Interpretation“ 

yakni suatu bentuk dialog antara peneliti dan informan untuk 

menangkap makna “subjektif”  dan “objektif” dari gejala penelitian. 

Dalam proses itu peneliti memberi arti subjektif namun interprestasi 

itu ditawarkan kepada para aktor peristiwa yang bersangkutan, untuk 

menilai dan memberi tanggapan, benarkah memang begitu yang 

mereka maksudkan. 
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Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat 

dari jauh mengenai kondisi keluarga TKW beserta pola kehidupan 

anggota keluarga baik didalam rumah maupun diluar rumah. 

3. Metode Wawancara 

Wawancara (interview) adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai 

keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut dapat dilakukan secara 

individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga peneliti 

mendapatkan data informasi yang otentik. 

    “ Ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985 : 266) maksud 
mengadakan wawancara, yaitu merekonstruksikan mengenai orang, 
kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, 
kepedulian dan lain-lain kebulatan ;  merekonstruksikan kebulatan-
kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan 
kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada 
masa-masa yang akan datang ; memverifikasi, mengubah dan 
memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia 
maupun bukan manusia (triangulasi) dan memverifikasi, mengubah 
dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai 
pengecekan anggota”.( Lincoln dan Guba dalam Moleong :2000: 135) 

 
Jenis wawancara dibagi  menjadi tiga, yaitu : 

1) Wawancara pembicaraan informal 

2) Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara. 

3) Wawancara baku terbuka 
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Dalam penelitian ini menerapkan jenis wawancara yang pertama 

dan yang kedua yaitu wawancara pembicaraan informal. Pada jenis 

wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada 

pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam 

mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Wawancara 

demikian dilakukan pada latar alamiah. Hubungan pewawancara 

dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana bias wajar, 

sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan 

biasa dalam kehidupan sehari-hari saja. Sewaktu pembicaraan 

berjalan, yang diwawancarai malah, barang kali tidak mengetahui atau 

tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai. Dan jenis wawancara 

yang kedua yaitu pendekatan menggunakan petunjuk umum 

wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara 

membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan 

dalam proses wawancara. Penyusunan pokok-pokok itu dilakukan 

sebelum wawancara dilakukan. Pokok-pokok yang dirumuskan tidak 

perlu ditanyakan secara berurutan. Petunjuk wawancara hanya berisi 

petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk 

menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup 

seluruhnya. Petunjuk itu mendasarkan diri atas anggapan bahwa ada 

jawaban yang secara umum akan sama diberikan oleh para responden. 

Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan 
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dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang 

sebenarnya.(Patton dalam Moleong 2000 :136) 

Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui data    mengenai :  

1) Alasan istri merantau meninggalkan suami 

2) Perilaku suami yang ditinggal merantau oleh para istri. 

3) Faktor-faktor yang menjadi latar belakang dari perilaku  suami 

yang ditinggal merantau oleh para isri. 

4) Dampak yang ditimbulkan oleh perilaku suami yang ditinggal 

merantau oleh para istri terhadap perkembangan anak dan 

terhadap masyarakat sekitar. 

4. Metode Dokumentasi 

Yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis 

seperti arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. (Rachman, 1995:96). 

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk 

membaca atau mempelajari arsip, catatan atau dokumen yang 

berkaitan dengan peristiwa atau kejadian sosial berkenaan dengan 

perilaku para suami yang ditinggal merantau oleh para istri seperti 

data peristiwa pada monografi mengenai perceraian, pernikahan, 

pertengkaran dan sebagainya. Misalnya arsip atau dokumen yang 

diambil dari instansi Desa Krengseng yang digunakan untuk 

melengkapi penelitian ini, yaitu arsip daftar nama-nama TKW dari 
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tahun 1997 sampai sekarang, gambar peta Desa Krengseng Kecamatan 

Gringsing Kabupaten Batang. 

3.6 Objektifitas dan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data ini diterapkan dalam rangka      

membuktikan kebertemuan hasil penelitian dengan kenyataan dilapangan. 

Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2000:75), untuk memeriksa 

keabsahan/validitas data pada penelitian kualitatif antara lain digunakan 

taraf kepercayaan data. Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan 

data adalah teknik Triangulasi. 

 Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan atau 

membandingkan data. Teknik Triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah teknik triangulasi sumber. Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong 

(2000:178), yang menyatakan teknik triangulasi yang digunakan adalah 

pemeriksaan melalui sumber-sumber lainnya. 

 Triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut : 
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi 
3. Membandingkan apa yang dikatakan sewaktu diteliti dengan 

sepanjang waktu 
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang 
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan 
(Moleong, 2000:178) 
 
Menurut Patton dalam bukunya Moleong (2000:178) teknik triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

  

 

 
 
Sumber data yang berasal dari pedoman wawancara, dibandingkan 

antara pengamatan dilapangan seperti penampilan dan sikap yang lain 

dari biasanya. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang diketahui secara pribadi. 

 

 

 

Dalam teknik ini membandingkan responden A dengan responden B 

dengan menggunakan pedoman wawancara yang sama. Tujuannya 

agar didapatkan hasil penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus 

penelitian. 

3.8    Metode Analisis Data 

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana 

pembahasan penelitian serta hasilnya diutarakan melalui kata-kata 

berdasarkan data empiris yang diperoleh. 

Menurut Maman Rachman, terdapat dua macam cara untuk 

menganalisis data, yaitu analisis non statistik dan analisis statistik 

(Rachman, 1993 : 97). 

Sumber data 

Pengamatan 

Wawancara 

Wawancara 

Informan A 

Informan B 
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Karena dalam penelitian ini metode deskriptif kualitatif, maka analisis 

data yang digunakan adalah analisis non statistik. Strategi pendekatan dalam 

penelitian kualitatif adalah induktif konseptualisasi, dimana penelitian 

berangkat dari data-data empiris, kemudian menuju atau membangun 

konsep teoritis. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, 

dimana pada setiap tahap kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Meskipun 

tahap penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan, akan 

tetapi kegiatan penelitian tetap harus dilakukan secara berulang-ulang antara 

kegiatan pengumpulan data, reduksi data, pengujian data, serta verifikasi 

atau penarikan suatu kesimpulan. Model analisis interaktif dapat 

digambarkan seperti dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

(Milles dan Huberman, 1992 : 20) 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

kualitatif dengan model analisis interaktif 

Teknik analisis ini mempunyai tiga komponen dasar, yaitu 

Pengumpulan data Penyajian data 

Reduksi data Penarikan kesimpulan 
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1. Pengumpulan data, diartikan sebagai suatu proses kegiatan 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi maupun 

dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. 

2. Reduksi data, diartikan sebagi proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan yang berlangsung 

terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. 

3. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun 

dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Data yang sudah diperoleh selama penelitian 

disajikan dalam bentuk informasi-informasi yang sudah dipilih 

menurut kebutuhan. 

4. Penarikan kesimpulan, merupakan langkah terakhir dalam analisis 

data. Penarikan kesimpulan didasarkan pada reduksi data. 

3.9    Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dilakukan meliputi tiga tahap, yaitu : 

1. Tahap pra penelitian 

         Dalam tahap ini peneliti membuat rancangan skripsi membuat 

instrumen penelitian dan membuat surat ijin penelitian. 

2. Tahap penelitian 

1) Melaksanakan penelitian, yaitu mengadakan observasi atau 

pengamatan di desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten 

Batang, khususnya didukuh-dukuh tempat responden tinggal. 
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2) Melakukan wawancara kepada Tokoh-tokoh masyarakat yang 

tertera didalam sumber data penelitian. 

3) Kajian pustaka, yaitu pengumpulan data dari informasi dan 

buku-buku 

3. Tahap Pembuatan Laporan 

Dalam tahap ini peneliti menyusun data hasil penelitian untuk 

dianalisis kemudian dideskripsikan sebagai suatu pembahasan dan 

berbentuk suatu laporan hasil penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1     Hasil Penelitian 

4.1.1 Keadaan Umum Desa Krengseng 

1.     Kondisi Geografis dan Iklim 

Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, memiliki 

wilayah seluas 467,864 ha, yang terbagi menjadi 5 dukuh, yaitu Dukuh 

Muntuk, Dukuh Gendogo sari, Dukuh Jendogo, Dukuh Krajan dan Dukuh 

Sidodadi. Dari kelima dukuh tersebut terdapat 6 Rukun Warga (RW) dan 26 

Rukun Tetangga (RT). Letak Desa Krengseng dari ibu kota kecamatan 

Gringsing berjarak + 2,5 Km, sedangkan jarak dari Desa Krengseng dengan 

Kabupaten Batang yaitu + 45 Km, dan Jarak Desa Krengseng dengan ibu 

kota Propinsi Jawa Tengah (Kota Semarang) yaitu + 55 Km. (BPS 

Kabupaten Batang, 2003 : 1) 

Adapun batas-batas wilayah Desa Krengseng adalah Sebelah utara 

berbatasan dengan Desa Yosorjo, Sebelah timur berbatasan dengan Desa 

Kebondalem, Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sawangan dan Sebelah 

selatan berbatasan dengan Desa Plelen. (Peta Wilayah Desa Krengseng, 

2004) 

Secara Topografis wilayah Desa Krengseng Kecamatan Gringsing 

Kabupaten Batang yaitu masuk kedalam kategori daerah datar, sedangkan 

untuk iklim sendiri, wilayah Desa Krengseng beriklim tropis dengan dua 
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musim bergantian sepanjang tahun, yaitu musim penghujan dan musim 

kemarau, selama tahun 2004 data yang diperoleh dari data monografi Desa 

Krengseng menunjukkan bahwa curah hujan jatuh pada bulan April dengan 

curah hujan sebesar 2000 – 3000 Mm dengan suhu rata-rata harian yaitu 

27,280 C. (Daftar Isian Potensi Desa, 2004: 6) 

2.      Kondisi Desa Krengseng secara terperinci adalah : 

Luas Wilayah (daerah) Desa. 

Sebagian besar wilayah Desa Krengseng merupakan tanah sawah, 

sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini : 

 

Tabel 01: Luas Wilayah Desa Krengseng Menurut Jenis Tanah 
No Jenis Tanah Luas 
1 
 
2 
 

SAWAH : 
1. Sawah irigasi teknis  
KERING : 
1. Tegalan 
2. Pekarangan / bangunan 
3. Lainnya 

 
323,370 ha 

 
80,215 ha 
49,655 ha 
14,624 ha 

 Jumlah 467,864 ha 
         Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2003: 3 - 6 

 

Dari data diatas menunjukkan bahwa Desa Krengseng Kecamatan 

Gringsing Kabupaten Batang sebagian besar wilayahnya merupakan tanah 

sawah yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat setempat. Karena 

sebagian besar wilayah Desa Krengseng berupa tanah sawah, maka  yang 

menjadi produk domestik Desa (total pendapatan desa) sebagian besar 

diperoleh melalui hasil sawah yaitu berupa padi, diantara hasil tanaman 

yang lain (tebu, jagung, ketela pohon dll), sehingga pada tahun ini hasil padi 
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mendominasi dari hasil tanaman yang lain dan pada tahun 2004 hasil padi 

mencapai 5.400.000 per ha dari 305 ha luas tanaman padi tersebut.(Daftar 

Isian Tingkat Perkembangan Desa, 2004: 5) 

1. Sarana Pemerintahan Desa 

 Sarana pemerintahan Desa yang dimiliki Desa Krengseng meliputi : 

1) Balai Desa ……………………………………………….  1 buah 

2) Kantor BPD ………………………. …….……………...  1 buah 

2. Sarana Perekonomian 

1) Pasar Umum …………………………………………….  1 buah 

2) Toko / kios / warung …………………………………… 23 buah 

3)  Lumbung Desa ……………………………. …………... 1 buah 

4) Penggilingan gabah …………………………………….. 5  buah 

5) Penggilingan beras ……………………………………… 5 buah 

6) Penyosohan beras ………………………….. ……………5 buah 

3. Sarana Olah Raga 

1) Lapangan Sepak Bola ………………………. ………….  2 buah 

2) Lapangan Bola Volley ………………………………….   4 buah 

3) Lapangan Bulu Tangkis …………………….…………..   6 buah 

4) Lapangan Tenis Meja ……………………….…………   6 buah 

4. Keadaan Rumah Penduduk 

1) Dinding 

(1) Tembok …………………………………………..  385 buah 

(2) Kayu ……………………………………………...  459 buah 
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(3) Bambu ……………………………………………    58 buah 

2) Lantai 

(1) Karamik …………………………………………..  119 buah 

(2) Semen ……………………………………………   232 buah 

(3) Tanah ……………………………………………    407 buah 

5. Sarana Sosial dan Budaya 

1) Jumlah Sekolah 

(1) SD/ Sederajad ………………………………………   5 buah 

(2) TK …………………………………………………    2 buah 

(3) TPA ………...……………………………….……..    1 buah 

2) Jumlah Tempat Ibadah 

(1) Masjid ………………………………………………  3 buah 

(2) Mushola ……………………………………………  13 buah 

6. Sarana Kesehatan 

1) Puskesmas Pembantu …………………………………...  1 buah 

2) Posyandu ………………………………………………. 10 buah 

3) Paramedis ………………………………………………. 4 orang 

4) Dukun terlatih …………………………………………  3 orang 

5) Bidan Desa ……………………………………………..  1 orang 

(Daftar Isian Potensi Desa, 2004: 20-21) 
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3.      Penduduk 

Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang pada tahun 

2004  mempunyai jumlah penduduk sebanyak  4.706 jiwa. Dari 17 desa 

yang berada di Kecamatan Gringsing, desa Krengseng untuk jumlah 

penduduknya menduduki peringkat kedua setelah Desa Plelen yang 

memiliki jumlah penduduk sebanyak  5.525 jiwa dan peringkat ketiga untuk 

jumlah penduduk yaitu diduduki oleh Desa Lebo dengan jumlah penduduk 

sebanyak 4.631 jiwa. Sedangkan diantara 17 Desa di wilayah Kecamatan 

Gringsing yang memiliki jumlah penduduk terkecil atau paling sedikit yaitu 

Desa Bulu dengan jumlah penduduk sebanyak 1.616 jiwa. (BPS Kabupaten 

Batang, 2003: 13) 

Dilihat dari komposisi penduduknya, jumlah penduduk laki-laki lebih 

banyak dari jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki 2.375 

jiwa dan perempuan 2331 jiwa (Daftar Isian Potensi Desa, 2004: 12) 

Untuk masalah kewarganegaraan penduduk Desa Krengseng 

seluruhnya merupakan warga negara indonesia asli (WNI), tetapi untuk 

etnis, penduduk Desa Krengseng terbagi menjadi dua etnis, yang pertama 

yaitu etnis jawa sebanyak 4.702 jiwa dan sisanya yaitu etnis cina adalah 4 

jiwa.  

Di Desa Krengseng ini untuk masyarakat usia angkatan kerja 

sebanyak 1229 orang, yang sudah bekerja penuh sebanyak 455 orang, 

sedangkan penduduk yang bekerja tidak tentu sebanyak 386 orang. 
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Sedangkan penduduk yang masih sekolah  sebanyak 193 orang dan yang 

menjadi ibu rumah tangga adalah sebanyak 1082 orang.  

(Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa, 2004: 5). 

Penduduk Desa Krengseng ditinjau menurut kelompok umur dan jenis 

kelamin, agama dan mata pencaharian sebagaimana terlihat dalam tabel 

dibawah ini : 

 

         Tabel 02:Jumlah Penduduk Desa Krengseng Menurut Kelompok Umur  
dan Jenis Kelamin 

No Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

0 – 4 
5 - 9 

10 – 14 
15 – 19 
20 – 24 
25 – 29 
30 – 34 
35 – 39 
40 –44 
45 – 49 
50 – 54 
55 – 59 
60 – 64 
65 – 65 

70 + keatas 

225 
258 
266 
237 
196 
159 
162 
164 
159 
148 
118 
76 
90 
41 
76 

200 
222 
238 
225 
143 
156 
193 
186 
166 
133 
108 
79 
89 
89 
104 

425 
480 
505 
462 
339 
315 
355 
350 
325 
281 
226 
155 
179 
130 
180 

 Jumlah 2375 2331 4706 
(BPS Kabupaten Batang, 2003: 13-21) 

 

Tabel 03: Jumlah Penduduk Desa Krengseng Menurut Agama 
No Jenis Agama Jumlah 
1 
2 
3 
4 

Islam 
Kristen 
Katholik 
Lain-lain 

4666 orang 
15 orang 
12 orang 
13 orang 

 Jumlah 4.706 orang 
(Daftar Isian Potensi Desa, 2004: 14) 
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Tabel 04: Mata Pencaharian Penduduk Usia 15 tahun keatas Desa 
Krengseng Tahun 2004 

No Mata Pencaharian Pokok Banyaknya 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Petani 
Buruh  tani 
Buruh / swasta 
Pegawai Negeri 
Pedagang 
Peternak 
Nelayan 
Montir 
Perangkat Desa 

368 orang
392 orang
239 orang
68 orang

128 orang
8 orang
6 orang
4 orang

14 orang
 Jumlah 1227 

(Daftar Isian Potensi Desa, 2004: 13) 

4.1.2     G ambaran Umum Subjek Penelitian 

Subyek penelitian adalah responden (suami) dan anak responden. 

Responden dalam penelitian ini adalah suami yang ditinggal merantu oleh 

istrinya atau suami dari seorang TKW. Informan dalam penelitian ini adalah 

Kepala Desa Krengseng, Kepala Dusun Desa Krengseng, Tokoh Masyarakat 

Desa Krengseng, tetangga responden. Dalam penelitian ini ditemukan 10 

(sepuluh) responden beserta anak responden, masing-masing responden 1 

(satu) anak yang sekiranya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan 

disampaikan oleh peneliti dan merekalah yang nantinya akan diambil untuk 

dijadikan responden. Identitas responden dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 
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Tabel 05: Keadaan Responden Berdasarkan Umur, Pendidikan dan 
Pekerjaan 

No Nama Umur Pendidikan Pekerjaan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Bpk. Sumpeno 
Bpk. Senan 
Bpk. Sumat 
Bpk. Narto 
Bpk. Kunawi 
Bpk. Bonawi 
Bpk. Teguh ErVianto 
Bpk. Agus Sobirin 
Bpk. Jatmiko 
Bpk Dobadi 

56 th 
52 th 
50 th 
43 th 
48 th 
59 th 
31 th 
31 th 
29 th 
28 th 

SD 
SD 

SMP 
SMP 
SD 
SD 

SMA 
SMA 
SMP 
SMP 

Petani 
Petani 
Petani 

Tukang Batu 
Petani 
Petani 

Pedagang 
Wiraswasta 
Pedagang 
Pedagang 

Sumber : Catatan Lapangan bulan Oktober – November 2004 
 
Gambaran Keadaan Keluarga Responden : 

1. Keluarga Bapak Sumpeno 

Nama Kepala Keluarga : Bp. Sumpeno (48 th) 

Nama Istri : Siti Nur Kholifah (39 th) 

Nama Anak : a.     Riskiyanti (21 th) 

b. Vihadi (17 th) 

c. Sukron (11 th) 

Tabel 06 : Kekayaan Yang Dimilikisebelum dan sesudah Ibu Kholifah 
merantau, yaitu: 

No Nama 
Kekayaan 

Sebelum Bekerja 
(Jumlah) 

Sesudah Bekerja 
(Jumlah) 

1 Rumah Belum memiliki rumah 
dan ikut orang tua istri 
(mertua) 

Luas tanah 20 m2 dan 
rumah  12 m2 dengan 
status HM. Rumah 
dengan dinding 
tembok, atap genting 
dan lantai tanah. 

2 Sawah 2 siring atau 0,5 ha (milik 
mertua) 

1 (satu) ha 

3 Tegalan Milik Mertua Tidak memiliki 
tegalan, melainkan 
pekarangan 
dibelakang rumah. 

Sumber: Catatan lapanan bulan Oktober-November 2004 
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Ibu Kholifah bekerja sebagai TKW, tepatnya sebagai tenaga PRT di 

Negara Hongkong, selama 6 tahun (2 kali perpanjangan).Selama 6 tahun 

bekerja Ibu Kholifah pulang kerumah baru 2 kali. Beliau berangkat bekerja 

melalui jasa perantara PT. Phoenix Sinar Jaya, yang bertempat di kota 

Jakarta. Taraf ekonomi keluarga Bapak Sumpeno mengalami peningkatan 

yang sangat drastis setelah Ibu Kholifah merantau , hal ini terlihat pada 

perbedaan jumlah kekayaan yang dimiliki sebelum dan setelah Ibu Kholifah 

bekerja. Jika sebelum si Istri bekerja, keluarga Pak Sumpeno tinggal 

bersama orang tua istri (mertua) dan bekerja hanya sebagai buruh tani pada 

sawah milik orang lain, tetapi setelah istri merantau dan dengan hasil yang 

besar maka kini pak Sumpeno memiliki lahan pertanian sendiri. Jadi selain 

menggarap sawahnya sendiri, Pak Sumpeno juga bekerja sebagai buruh tani 

pada lahan pertanian orang lain. Lain halnya dengan keadaan sekarang, 

setelah istri merantau dan mendapatkan penghasilan Rp.3.000.000,- yang 

dikirimkan  perbulan ditambah penghasilan Pak Peno sebagai buruh tani 

seberar Rp. 500.000,- per bulan dan dengan beban yang lebih ringan dari 

sebelumnya sebab anak yang pertama sudah berumah tangga sendiri. 

Dengan meningkatnya taraf ekonomi keluarga, maka meningkat pula 

bidang-bidang lain, misalnya bidang pendidikan, jika sebelum Ibu Kholifah 

pergi merantau pendidikan anak-anak akan diputuskan sampai pada tingkat 

SD saja seperti yang dialami oleh Riskiyanti putra pertama dari pasangan 

Bapak Sumpeno dengan Ibu Kholifah. Sekarang Riskiyanti sudah memiliki 

keluarga sendiri, sehingga beban yang masih ditanggung oleh bapak 



 75

Sumpeno yaitu tinggal dua anak, yaitu Vihadi dan Sukron yang sekarang ini 

masih duduk dibangku sekolah. Untuk Vihadi sedang menyelesaikan 

pendidikannya di kelas 3 SMU, sedangkan untuk Sukron saat ini sedang 

duduk dikelas 6 SD.  

Melihat keadaan ekonomi keluarga yang lebih baik dari sebelumnya 

maka kedua anak dari pasangan Pak Sumpeno dan Ibu Kholifah bahkan 

diberikan kebebasan untuk mengenyam jenjang pendidikan sesuai dengan 

yang diinginkan anak-anak mereka. 

Setiap  kelebihan pasti  ada kekurangan, jika didalam keluarga dan 

salah satu anggota keluarga ada yang bekerja sebagai TKW maka, jelas 

keluarga tersebut mengalami peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan 

keluarga akan terjamin jika keluarga tersebut mampu mencukupi kebutuhan 

jasmani (lahir) dan kebutuhan rohani (batin). Sedangkan pada keluarga Pak 

Sumnpeno kesejahteraan keluarga belum bisa dikatakan berhasil sebab ada 

salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan tersebut adalah 

kebutuhan rohani (batin). Dengan perginya istri dari rumah maka jelas 

keharmonisan keluarga tentu akan berkurang, sebab keluarga dikatakan 

utuh, jika didalamnya terdapat ayah, ibu dan anak-anak. Keharmonisan 

keluarga akan tercipta jika diikuti dengan komunikasi yang baik antara 

anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam keluarga Pak Sumpeno telah 

mengalami perubahan dibidang kesejahteraan keluarga. Hal ini terlihat dari 

pemenuhan kebutuhan, jika sebelum istri bekerja maka kebutuhan 



 76

kebutuhan batin terpenuhi tetapi kebutuhan lahir tidak, sedangkan setelah 

istri bekerja terjadi sebaliknya, kebutuhan lahir terpenuhi dan kebutuhan 

batin tidak terpenuhi baik kebutuhan batin antara suami dengan istri maupun 

kebutuhan batin antara istri dengan anak-anak. Sedangkan untuk 

komunikasi selama 6 tahun ini hanya dilakukan melalui jasa telepon 

minimal 2 hari sekali. 

(Hasil Wawancara dengan Bapak Sumpeno tanggal 20 November 2004) 

2. Keluarga Bapak Senan 

Nama Kepala Keluarga :  Muhammad Al Senan (42 th) 

Nama Istri   : Mujiyati (33 th) 

Nama Anak  : a.  Ahmad Rozikin (16 th) 

b.   Muh. Khourul Anam (9 th) 

Tabel 07: Kekayaan Yang Dimiliki sebelum dan sesudah Ibu Mujiyati   
merantau, yaitu: 

No Jenis 
Kekayaan 

Sebelum Bekerja 
 (Jumlah) 

Sesudah Bekerja 
 (Jumlah) 

1 Rumah Seluas 8 x 10 m, tanpa 
pekarangan, dinding kayu, 
atap genting dan lantai 
tanah 

Luas Tanah 15m2 dengan 
luas rumah 10 x 12 m2, 
dinding tembok, atap 
genting dan lantai 
keramik. 

2 Sawah Menggarap sawah milik 
orang lain. 

Luas sawah 1 (satu) ha 

3 Tegalan Tidak memiliki Tidak memiliki 
Sumber: Catatan lapangan bulan Oktober-November 2004 

Keluarga Pak Senan tergolong keluarga yang tidak mampu. Setelah menikah 

dengan Ibu Mujiyati mereka tinggal bersama orang tua dari Pak Senan. 

Sementara belum memiliki anak Pak senan bekerja sebagai buruh tani dan 

serabutan (kuli bangunan, kuli batu dan tukang kayu). Dengan penghasilan 
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perbulan Rp.250.000,- pada saat itu sudah mampu mencukupi kebutuhan 

keluarga, tetapi setelah memiliki dua putra, Pak Senan beserta istri merasa 

kesusahan dan serba kekurangan. Melihat keadaan yang demikian begitu Ibu 

Mujiati mendapat tawaran dari temannya untuk bekerja sebagai PRT di 

Hongkong dengan penghasilan Rp. 2500.000,-. Beliau merasa tertarik, 

kemudian setelah mendapatkan ijin dari suami maka melalui PT. Exanti 

Jaya Mulia yang bertempat di Semarang, Ibu mujiyati berangkat ke 

Hongkong untuk bekerja sebagai PRT 6 tahun yang lalu ( 2 kali 

perpanjangan) dengan gaji Rp.2.500.000,- yang dikirimkan perbulan kepada 

keluarga sebesar            Rp. 1.000.000 dan sisanya ditabung di Bank, dengan 

tujuan untuk masa depan anak-anaknya nanti. Jadi pendapatan keluarga Pak 

senan sebesar Rp.1.250.000,- dengan jumlah pengeluaran + Rp. 500.000 

diantaranya untuk makan, biaya pendidikan kedua anaknya yang masing-

masing duduk dikelas1 (satu) SMU dan kelas 4 SD, untuk biaya listrik, 

menggaji adiknya dan lain lain. Dari rincian dana tersebut maka terlihat 

adanya sisa pendapatan dan biasanya digunakan untuk jajan (makan diluar 

atau jalan-jalan) bersama anak-anak minimal 1 minggu sekali. 

Selama ditinggal istri bekerja Pak Senan tidak pernah mengalami yang 

namanya kesepian atau bahkan berusaha untuk mencari hiburan bersama 

orang lain, hal ini terbukti dengan adanya pengakuan dari putra pertamanya 

yang mengatakan bahwa: 

Pertanyaan : “Mas ahmad, selama ditinggal ibu kerjo, opo bapak sering 

keluar malem ? 
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Jawaban : “Bapak mboten nate medal ndalu, nek medal ndalu niku namung 

kadang kolo, paling-paling wonten mesjid utawi pas wonten acara rembug 

deso, kajatan utawi kerja bakti kemawon.Bapak bener-bener meghabiskan 

wektune wonten sawah kaliyan wonten nggriyo kaliyan kulo lan adik 

(Wawancara dengan Ahmad Rizikin tanggal 20 November 2004). 

Dari pengakuan tersebut jelas bahwa selama 6 tahun ditinggal istri, Pak 

Senan tidak pernah melakukan penyelewengan atau perselingkuhan dengan 

wanita lain, sebab setiap hari mereka selalu berhubungan baik itu lewat 

telpon maupun lewat surat. 

(Hasil Wawancara dengan Bapak Senan tanggal 20 November 2004) 

3. Keluarga Bapak Sumat 

Nama Kepala Keluarga : Sumat (48 th) 

Nama Istri   : Widarsih (42 th)  

Nama Anak  : a. Sulistyaningsih (21 th) 

b. Widyaningrum (14 th) 

c.  Nur Azizah (12 th) 

Tabel 08 :Kekayaan yang dimiliki sebelum dan sesudah Ibu Widarsih 
merantau 

No Jenis 
Kekayaan 

Sebelum Bakerja 
 (Jumlah) 

Sesudah Bekerja 
 (Jumlah) 

1 Rumah Seluas 12 x 15 m, 
pekarangan 7 x 15 m, Jadi 
luas tanah 20 x 15m 
dengan status HM dinding 
tembok dan kayu, atap 
genting dan lantai plester. 

Seluas 12 x 15 m, 
pekarangan 7 x 15 m, Jadi 
luas tanah 20 x 15m 
dengan status HM dinding 
tembok, atap genting dan 
lantai keramik 

2 Sawah Menggarap sawah milik 
orang lain. 

Luas sawah 1 (satu) ha 

3 Tegalan Tidak memiliki Tidak memiliki 
Sumber: Catatan lapangan bulan Oktober-November 2004 
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Keluarga Pak Sumat tergolong dalam keluarga kaya, sebab dapat dilihat 

keadaan rumah sebelum istri bekerja. Pak Sumat mendapatkan warisan 

rumah tersebut dari orang tuanya dan adik Pak Sumat mendapatkan warisan 

berupa sawah seluas 1.5 ha. Setelah orang tua Pak Sumat meninggal, maka 

rumah itu ditempati oleh Pak Sumat sekeluarga. 

Sedangkan pekerjaan Pak Sumat adalah sebagai buruh tani pada lahan 

pertanian milik orang lain, sebelum memiliki 3 anak tadinya belum merasa 

begitu kesulitan, tetapi setelah anak-anaknya mulai beranjak dewasa dan 

tentunya diikuti dengan kebutuhan yang meningkat pula maka dengan 

penghasilan buruh tani yang hanya + Rp. 500.000,- perbulan tidak lagi 

mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka istri Pak Sumat memutuskan 

untuk merantau dan bekerja sebagai PRT di Hongkong. Melalui perantara 

PT Phoenix Sinar jaya yang bertempat di Jakarta.  

Dengan penghasilan 2 juta perbulan yang dikirimkan perbulan selama 

8 tahun dan bahkan Pak Sumat tidak lagi bekerja sebagai buruh tani 

melainkan menggarap sawah milik sendiri yang luasnya 3 siring dengan 

penghasilan + Rp. 1000.000,- perbulan  sudah mampu mencukupi 

kebutuhan keluarga. Bahkan mereka mampu menyekolahkan anaknya yang 

pertama sampai pada perguruan tinggi (Universitas Sebelas Maret di Solo 

Semerter 4 jurusan Ekonomi), sedangkan putranya yang kedua duduk 

dikelas 2 SMP N 1 Weleri dan yang ketiga duduk dikelas 6 SD N Sidodadi.  
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Lalu untuk komunikasi berlangsung minimal 2 hari sekali melalui 

telepon, istri dan Pak Sumat sudah memiliki HP sendiri jadi lebih mudah 

berkomunikasi kapan dan dimana saja. 

(Hasil Wawancara dengan Bapak Sumat tanggal 20 November 2004) 

4. Keluarga Bapak Narto 

Nama Kepala Keluarga : Sunarto (38 th) 

Nama Istri   : Sumi’atun (32 th) 

Nama Anak  : Agung Setiawan (13 th) 

Tabel 09 :  Kekayaan yang dimiliki sebelum dan sesudah Ibu 
Sumi’atun   merantau 

No Jenis 
Kekayaan 

Sebelum Bekerja 
 (Jumlah) 

Sesudah Bekerja 
(Jumlah) 

1 Rumah Belum memiliki rumah dan 
numpang dirumah orang tua 
Pak Narto 

Seluas 10 x 18 m, luas 
tanah 10 x 20m dengan 
status HM dinding 
tembok, atap genting 
dan lantai keramik 

2 Sawah Tidak punya sama sekali Luas sawah 1 (satu) ha 
3 Tegalan Tidak memiliki Tidak memiliki 

Sumber: Catatan lapangan bulan Oktober-November 2004 

Sebelumnya keluarga Pak Narto tinggal bersama orang tua beserta adik-

adiknya dalam sebuah keluaga besar. Sedangkan Pak Narto bekerja sebagai 

tukang batu dan kuli bangunan yang mana penghasilannya tidak bisa 

dipastikan jika sedang ramai maka dapat diperkirakan perhari mendapatkan 

Rp. 50.000,- perhari, jadi penghasilan Pak Narto sebesar Rp.1.500.000,- per 

bulan. Dengan penghasilan segitu hanya cukup untuk makan berdua, 

percekcokan antar anggota keluargapun sering terjadi, sebab kebutuhan 

tidak dapat tercukupi dengan baik apalagi setelah memiliki anak mereka 

mulai kebingungan, akhirnya Pak Narto memutuskan untuk mencari 
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tambahan penghasilan lain yaitu melalui istri dengan bekerja sebagai PRT di 

Hongkong. 

Dengan harapan ingin hidup lebih baik, akhirnya melalui PT. Phoenix 

Sinar Jaya yang bertempat di Jakarta Ibu Sumi’atun disalurkan menjadi 

TKW di Hongkong. Beliau bekerja disana sudah 2 kali perpanjangan atau 

tepatnya 6 tahun. Sedangkan gaji yang diterima yaitu Rp. 4.000.000,- 

perbulan yang dikirimkan kerumah setiap bulan sekali. Dengan penghasilan 

sebesar itu digunakan Pak Narto untuk membeli tanah dan membangun 

rumah, membeli sawah dan menyekolahkan anak di Pondok Pesantren 

Azziziyah di Gringsing. 

Karena anaknya tidak dirumah, jadi selama 6 tahun ditinggal istri 

bekerja, beliau tinggal dirumah sendiri. Sedangkan aktifitas yang dilakukan 

yaitu hanya mengelola sawah yang sudah dimiliki dan menjaga rumah. 

Diantara keluarga TKW yang lain Pak Narto bisa dikatakan paling sukse 

diantara yang lain, tetapi hal itu tidak sedikitpun Pak Narto lupa akan 

posisinya sebagai suami dan ayah, dia tetap menjalankan kewajibannya, 

walaupun sendirian dirumah. 

(Hasil Wawancara dengan Bapak Narto tanggal 21 November 2004) 

5. Keluarga Bapak Kunawi 

Nama Kepala Keluarga : Kunawi (47 th) 

Nama Istri           : Kholitin (32 th) 

Nama Anak          : Singgih Dian Laksono (6 th) 
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Tabel 10 :  Kekayaan yang dimiliki sebelum dan sesudah Ibu Kholitin 
merantau 

No Jenis 
Kekayaan 

Sebelum Bekerja 
 (Jumlah) 

Sesudah Bekerja (Jumlah) 

1 Rumah Kontrak dirumah milik 
Pak Supangat 

Seluas 10 x 13 m, luas 
tanah 10 x 15m dengan 
status HM dinding 
tembok, atap genting dan 
lantai tanah 

2 Sawah Tidak punya sama sekali Luas sawah 1 (satu) ha 
3 Tegalan Tidak memiliki Tidak memiliki 

Sumber: Catatan lapangan bulan Oktober-November 2004 

 

Pak Kunawi adalah salah satu warga Desa Krengseng yang berstatus 

“Single Parent”. Sebab semenjak ditinggal istrinya merantau 6 tahun yang 

lalu diHongkong melalui perantara PT. Phoenix Sinar Jaya yang bertempat 

di Jakarta, dia harus mengurus rumah tangga sendiri. Dengan penghasilan 

perbulan sebesar Rp.500.000,- sebagai buruh tani di tambah penghasilan 

istri sebesar 2,5 juta rupiah yang dikirimkan perbulan dan dikelola sebaik-

baiknya oleh Pak Kunawi diantaranya untuk membangun rumah, membeli 

sawah dan  untuk kebutuhan sehari-hari dirinya dan anak satu-satunya. 

Sejak kecil anaknya belum mengenal sama sekali dengan ibunya 

sebab sejak lahir dia langsung ditinggal ibunya bekerja, jadi Pak Kunawi 

tidak khawatir jika sewaktu-waktu anaknya menanyakan mengenai 

keberadaan ibunya, sebab bagi anak saya orang tua adalah saya tidak ada 

yang lain. Dan nanti jika ibunya pulang kami akan berusaha menjelaskan 

kepada dia, karena sekarang dia masih kecil, belum waktunya dia tahu. Asal 

kebutuhannya terpenuhi, itu sudah cukup bagi dia. 
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Karena sudah memiliki lahan pertanian sendiri kini Pak Kunawi tidak 

lagi menjadi buruh tani pada sawah milik orang lain melainkan sebagai 

penggarap pada sawahnya sendiri. Sepulang dari sawah, waktunya 

dihabiskan bersama anaknya dirumah. 

(Hasil Wawancara dengan Bapak Kunawi tanggal 21 November 2004) 

6. Keluarga Bapak Bonawi 

Nama Kepala Keluarga : Bonawi (56 th) 

Nama Istri   : Aliyah (49 th) 

Nama Anak  : a.  Mugirotul (18 th) 

      b.  Siti Indriyani (15 th) 

Tabel 11: Kekayaan yang dimiliki sebelum dan sesudah Ibu Aliyah dan 
Mugirotul merantau 

No Jenis 
Kekayaan 

Sebelum Bekerja  
(Jumlah) 

Sesudah Bekerja 
(Jumlah) 

1 Rumah Luas rumah 15 x 20m 
dengan luas tanah 25 m2  

Luas rumah 15 x 20m 
dengan luas tanah 25 m2 
status HM Dinding kayu, 
atap genting dan lantai 
tanah 

2 Sawah Tidak punya sama sekali Luas sawah 2 (dua) ha 
3 Tegalan Tidak memiliki Tidak memiliki 

Sumber: Catatan lapangan bulan Oktober-November 2004 

Keluarga Pak Bonawi lain dengan keluarga perantau yang lain, sebab Pak 

Bonawi adalah anak tunggal yang memiliki warisan tanah dan rumah yang 

cukup luas, tetapi tidak memiliki sawah, sedangkan untuk makan sehari-hari 

mengandalkan penghasilan sebagai buruh tani pada sawah orang lain 

sebesar Rp.750.000,- per bulan merasa tidak cukup untuk itu istri beserta 

anaknya yang pertama bekerja keluar negeri sebagai PRT di Hongkong. 

Mereka memutuskan untuk merantau karena melihat keberhasilan yang 
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telah didapat teman-teman yang lain yang bekerja sebagai perantau juga. 

Banyak  diantara mereka berhasil menjadi TKW, dan keberhasilan ini dapat 

terlihat dengan keadaan ekonomi keluarga yang lebih baik dari sebelumnya. 

Untuk itu mereka memutuskan untuk merantau. Walaupun sebenarnya 

mereka tidak kekurangan apapun dirumah. 

Hasil dari istri dipergunakan untuk membeli sawah 2 ha dan dikelola 

oleh orang lain (maro) dan hasilnya mendapatkan setengah dari hasil panen. 

Selain dibelikan sawah, juga digunakan untuk membeli sepeda motor yang 

digunakan oleh anak kedua Pak Bonawi untuk sekolah di SMU N 1 Weleri. 

Jadi selama ditinggal istri dan satu anaknya merantau Pak Bonawi tinggal 

bersama putri kedua. Dan untuk mengisi waktu senggangnya dirumah pak 

bonawi beternak bebek yang jumlahnya saat ini mencapai 100 ekor, hitung-

hitung untuk gisi dia dan anaknya, juga bisa dapat menambah penghasilan 

keluarga. 

(Hasil Wawancara dengan Bapak Bonawi tanggal 21 November 2004) 

7. Keluarga BapakTeguh  

Nama Kepala Keluarga : Teguh Er Vianto (29 th) 

Nama Istri   : Eko Dwi Prihatin  (25 th)  

Nama Anak  : Asshima Nur Azizah (4 th) 

Nenek   : Sariyah (74 th) 

Kakek   : Sukir (89 th) 
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Tabel 12 :  Kekayaan yang Dimiliki sebelum dan sesudah Ibu Titin 
Merantau 

No Jenis 
Kekayaan 

Sebelum Bekerja 
 (Jumlah) 

Sesudah Bekerja 
(Jumlah) 

1 Rumah Luas rumah 15 x 20m 
dengan luas tanah 25 m2 , 
ikut nenek/kakek  

Luas rumah 15 x 20m 
dengan luas tanah 25 m2 
, ikut nenek/kakek  

2 Sawah 15 ha milik nenek Tidak Memiliki 
3 Tegalan Tidak memiliki Tidak memiliki 

Sumber: Catatan lapangan bulan Oktober-November 2004 
 
Semenjak  orang tuanya bercerai, Pak Teguh tinggal bersama nenek dan 

kakek . Sampai dia menikah dan punya anakpun dia masih tinggal bersama 

kakek dan neneknya yang sudah dianggapnya sebagai orang tua sendiri. Jadi 

setelah menikah sampai anaknya berumur 1 tahun Pak Teguh beserta istri 

dan anaknya hidupnya ditanggung oleh Orang tua dari Bapaknya Pak Teguh   

Sedangkan Pak Teguh sendiri tidak memiliki pekerjaan tetap dan malu kalau 

harus mengandalkan pemberian dari orang tua, untuk itu istri Pak Teguh 

memutuskan untuk merantau ke Hongkong untuk bekerja sebagai PRT. 

Melalui perantara PT. Eka Jaya Alim Prima yang bertempat di Semarang, 4 

tahun yang lalu Ibu Titin diberangkatkan ke Hongkong. Dengan penghasilan 

4 juta rupiah perbulan. Selama 2 tahun Ibu Titin selalu mengirimkan 

penghasilannya secara penuh, tetapi karena suami tidak memiliki pekerjaan 

tetap dan senang sekali bersenang-senang dengan alasan untuk 

menghilangkan kerinduan terhadap istri maka dia mencari hiburan dengan 

wanita lain. Jadi selama 2 tahun ini tidak mengalami perubahan, khususnya 

dibidang ekonomi keluarga. 

Merasa uangnya dihambur-hamburkan oleh suami maka Ibu Titin 

memutuskan untuk memperpanjang kotrak kerjanya menjadi 4 th dan 
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gajinya ditabungkannya di Bank, sementara untuk anak dan suaminya hanya 

mendapat bagian 500 ribu rupiah untuk biaya makan saja, sebab anaknya 

masih kecil dan belum sekolah. Karena terbiasa serba kecukupan kini Pak 

Teguh merasa tertekan dan akhirnya memutuskan meninggalkan rumah 

untuk bekerja di Yogyakarta sebagai pedagang kerajinan, sementara 

anaknya dititipkan kepada nenek dan kakek. 

(Hasil Wawancara dengan Bapak Teguh tanggal 23 November 2004) 

8. Keluarga Bapak Agus 

Nama Kepala Keluarga : Agus Sobirin (33 th) 

Nama Istri   : Ida Royani (27 th) 

Nama Anak  : Leili Sagita (3 th) 

Nama Nenek  : Rosminah (65 th) 

Nama Kakek  : Tasli ( 74 th) 

Tabel 13 : Kekayaan yang dimiliki sebelum dan sesudah Ibu Ida 
merantau 

No Jenis 
Kekayaan 

Sebelum Bekerja 
(Jumlah) 

Sesudah Bekerja 
(Jumlah) 

1 Rumah Luas rumah 10 x 15m 
dengan luas tanah 20 m2 , 
ikut nenek/kakek  

Luas rumah 10 x 15m 
dengan luas tanah 20 m2 
, ikut nenek/kakek 

2 Sawah 2 ha, milik orang tua 2 ha, milik orang tua 
3 Tanah Tidak memiliki 200 m2 

Sumber: Catatan lapangan bulan Oktober-November 2004 

Sama halnya dengan Bapak Teguh, Pak Agus tinggal bersama orang tua, 

sementara anaknya bersama orang tua istri (mertua) di Jawa timur. Jadi Pak 

Agus benar-benar menjadi anak tunggal, tetapi walaupun begitu Pak Agus 

tetap melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan ayah yang baik, hal ini 

terlihat melalui sikap menghormati istrinya yang merantau. Sementara 
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ditinggal anak dan istri Pak Agus membuka usaha yaitu rental Play Station 

dirumanya dengan penghasilan rata-rata perhari bisa mencapai 50 ribu, dan 

perbulan penghasilannya bisa mencapai Rp.1.500.000,- dan itu sudah cukup 

untuk memenuhi kebutuhannya.  

Selama 4 th bekerja di Hongkong ibu Ida selalu mengirimkan 

penghasilannya kerumah, dan saat ini sudah dibelikan tanah dan ditabung di 

Bank yang nantinya akan dipergunakan untuk membangun rumah. Istri Pak 

Agus Berangkat Ke Bongkong bersama dengan Istri Pak teguh, dan melalui 

perantara PT. Eka Jaya Alim Prima yang bertempat di Semarang. 

(Hasil Wawancara dengan Bapak Agus tanggal 22 November 2004) 

9. Keluarga Bapak Jatmiko 

Nama Kepala Keluarga : Sujatmiko (29 th) 

Nama Istri   : Ngapiyah (25 th) 

Nama Anak  : Belum Punya 

Nama Ibu               : Suminah (69 th) 

Tabel 14 : Kekayaan yang dimiliki sebelum dan sesudah Ibu Ngapiyah 
merantau 

No Jenis 
Kekayaan 

Sebelum Bekerja 
(Jumlah) 

Sesudah Bekerja 
(Jumlah) 

1 Rumah Luas rumah 10 x 15m 
dengan luas tanah 20 m2 , 
ikut Ibu 

Luas rumah 10 x 15m 
dengan luas tanah 20 m2 
, ikut Ibu 

2 Sawah 1 ha milik alm. Bapaknya 1 ha 
3 Tanah Tidak memiliki Tidak memiliki 

Sumber: Catatan lapangan bulan Oktober-November 2004 

Pak Jatmiko adalah keluarga baru, setelah menikah dia harus berpisah 

dengan istri karena sebelum menikah mereka belum memiliki tanah dan 

rumah sendiri, untuk itu sambil menunggu istri bekerja Pak Jatmiko tinggal 
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bersama ibunya. Sedangkan penghasilan istri hanya dikirim seperempat dari 

gajinya sebagai PRT sebesar 4 juta rupiah untuk biaya hidup Pak Jatmiko 

beserta ibunya. Dan sisa gaji ditabungkan di Bank, selama 4 tahun ini, Pak 

Jatmiko tidak lagi menjadi orang miskin seperti sebelumnya.  

Ibu Ngapiyah berangkat ke Hongkong baru pertama kali dan itupun 

baru 4 tahun, beliau berangkat melalui perantara PT. Phoenix Sinar Jaya 

yang bertempat di Jakarta, dengan pendidikannya yang hanya sampai pada 

SD, dia bertekad ingin mendapatkan masa depan yang baik bagi 

keluarganya nanti. 

Semenjak keluarga kakak perempuannya pindah dan memiliki rumah 

sendiri, dia dibebani untuk mengurus ibunya sendiri, sebab Bapaknya sudah 

meninggal 8 tahun yang lalu. Tetapi dia tidak merasa keberatan sebab dia 

saat ini benar-benar bisa mempersiapkan masa depan yang baik bagi anak 

dan istrinya. Sementara istrinya merantau dia bekerja sebagai pedagang 

pakaian di Pasar Weleri. Dengan modal sedikit kini dengan ketekunannya, 

maka dia sudah memiliki tempat yang bagus yaitu berupa los atau kios yang 

cukup luas didalam pasar. Kemudian untuk sawah, semenjak sepeninggal 

Bapak, maka sawah itu digarap oleh orang lain, dan kami mendapatkan 

setengah dari hasil panennya (maro). 

(Hasil Wawancara dengan Bapak Sujatmiko tanggal 22 November 2004) 
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10. Keluarga Bapak Dobadi 

Nama Kepala Keluarga : Akhmad Dobadi (32 th) 

Nama Istri   : Sugiyanti (27 th) 

Nama Anak  : Dwi Anggoro (8 th) 

Tabel 15 : Kekayaan yang dimiliki sebelum dan sesudah Ibu Sugiyanti 
merantau 

No Jenis 
kekayaan 

Sebelum (Jumlah) Sesudah (Jumlah) 

1 Rumah Luas rumah 10 m2 dengan 
luas tanah 15 m2 , ikut Ibu. 
Dinding kayu, atap genting 
dan lantai tanah 

Luas rumah 15 m2 

dengan luas tanah 15 m2 
dengan atap genting, 
dinding tembok dan 
lantai keranik 

2 Sawah Tidak memiliki 1 ha 
3 Tegalan Tidak memiliki Tidak memiliki 

Sumber: Catatan lapangan bulan Oktober-November 2004 

Keluarga Pak Dobadi adalah pendatang dari Kota Pemalang. Setelah 

menikah dia beserta istri pindah ke Desa Krengseng. Dengan modal 90 juta 

yang didapatnya selama bekerja sebagai TKI di Malaysia sebelum menikah, 

dia beserta istri mendirikan rumah kecil. Sebelum memiliki anak mereka 

belum begitu terbebani. Sebab  dengan bekerja sebagai buruh tani dengan 

penghasilan500 ribu perbulan kebutuhan sudah tercukupi. Tetapi setelah 

memiliki anak mereka mulai merasa terbebani. Untuk itulah Ibu Sugiyanti 

memutuskan untuk merantau di Hongkong sebagai PRT melalui perantara 

PT. Phoenix Sinar Jaya yang bertempat di Jakarta. 

  Selama 6 tahun ini setiap bulan Ibu Sugiyanti mampu mengirimkan 

penghasilannya sebesar 3.5 juta rupiah. Dengan gaji sebesar itu tentu saja 

keadaan rumahpun mulai berangsur-angsur mengalami perubahan, begitu 

juga mengenai kepemilikan sawah. Setelah istri merantau Pak Dobadi 
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mampu memiliki sawah seluas satu ha yang digarap sendiri dan hasilnya 

untuk kebutuhan sehari-hari. 

(Hasil Wawancara dengan Bapak Dobadi tanggal 23 November 2004) 

Tabel 16: Keadaan Anak Yang Dijadikan Sebagai Responden 
Berdasarkan Umur dan Pendidikan  

No Nama Umur Pendidikan
1 
2 
3 
4 

Vihadi (anak Bpk. Sumpeno) 
Ahmad Rozikin (anak Bpk. Senan) 
Sulistyaningsih (anak Bpk. Sumat) 
Siti Indriyani (anak Bpk. Bonawi) 

17 th 
16 th 
21 th 
16 th 

SMU 
SMU 
SMU 
SMU 

Sumber : Catatan Lapangan bulan Oktober – November 2004 

Selain responden, subjek penelitian ini adalah para informan, dimana 

para informan sangat berguna untuk kepentingan triangulasi data, karena 

data yang diperoleh kemudian dikonfirmasikan kepada tokoh masyarakat 

dan anggota masyarakat yang bukan responden yang mengerti dan paham 

soal pola kehidupan keluarga dari TKW. Informan dalam penelitianini yaitu 

Kepala Desa Krengseng, Kepala Dusun dilingkungan Desa Krengseng, 

Tokoh Masyarakat Desa Krengseng, dan tetangga dari Responden yang  

semuanya masing-masing diambil satu orang untuk mewakili  dan 

identitasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 17: Keadaan Informan Berdasarkan Umur, Pendidikan dan Pekerjaan 
No Nama Umur Pendidikan Pekerjaan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Ibu. Rozanah 
Bpk. Suprayitno 
Bpk. Subakir (Mbah Po’) 
Ibu. Supriyati 
Bpk. Tukul Priono 
Rohningsing 
Puji Utomo (Kabol) 

46 th 
57 th 
70 th 
45 th 
50 th 
38 th 
46 th 

SMA 
SMA 

Tidak Sekolah 
SMP 
PT 
PT 

SMA 

Kepala Desa 
Kapala Dusun 

Tokoh Masyarakat 
Ibu Rumah Tangga 

Guru SD 
Bidan Desa 
Pedagang 

Sumber : Catatan Lapangan bulan Oktober – November 2004 
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4.1.3   Alasan Para Istri Merantau 

Kemiskinan dan pekerjaan merupakan dua hal yang saling terkait 

dimana, karena pekerjaanlah yang dapat memberikan pengahasilan guna 

memenuhi kebutuhan keluarga dimana alasan utama dari para istri untuk 

merantau. Berkaitan dengan pekerjaan, para istri merantau dengan alasan : 

1) Didesa tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat 

mendatangkan penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan 

hidup keluarga saya, apa lagi saya hanya bekerja sebagai buruh tani 

yang penghasilannya hanya bisa saya dapatkan hanya 3 kali dalam 

setahun. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Sumpeno. 

Pertanyaan : Apakah alasan istri anda merantau ? 

Jawaban : 

“ Bojo kulo  namung lulusan SD mbak, dadose nggih sagete kerjo 
niku namung dados babu. lha kulo ijinaken bojo kulo kerjo wonten 
perantauan amargi bayaranepun luwih hasilipun kathah ketimbang 
kerjo wonten dalam negeri. Kulo jane rak tegel mbak nanging saking-
sakinge pengin uripe luwih apik yo gelem rak gelem aku lan bojoku 
pisah sak wetoro wektu. Kabeh kuwi tak lakoni demi masa depan 
keluarga, khususepun kagem anak-anak kulo”. Sementara bojo kulo 
kerjo adoh kulo tetep nyambut damel dados buruh tani, wonten 
sawahipun Pak Kadus”.(Sumber: wawancara dengan Bpk. Sumpeno 
tanggal 20 November 2004).  
 

2) Tidak memiliki lahan pertanian yang cukup. Bagi mereka yang tidak 

memiliki lahan pertanian sendiri, maka para istri lebih memilih 

merantau untuk menjadi TKW yang dirasa hasilnya lebih besar 

dibanding dengan bekerja didaerah dan hasilnya nanti dapat dibelikan 

lahan atau sawah yang kemudian dikelola oleh suami sedangkan hasil 

dari sawah dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari 
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keluarga dan sisa penghasilan istri bisa digunakan untuk membangun 

rumah dan ditabung guna masa depan anak-anak mereka. 

Pertanyaan : Apakah alasan istri anda merantau ? 

Jawaban : 

“ Sak derenge bojo kulo kerjo wonten perantauan, kulo sak keluargo 
uripipun ngandalaken hasil saking sawah kulo engkang namung sak 
pethil, niku mawon sawah warisan saking wong tuwo. Sampean rak 
ngertos piyambak menawi sawah sak monten niku mboten saget 
nyukupi nopo-nopo. lha mergo niku-niku bojo kulo tekad mranto 
kepengen nduwe sawah kiyambah sak mestine saget nyukupi 
kebutuhan keluarga”. (Sumber: wawancara dengan Bpk. Sumat 
tanggal 20 November 2004). 

 
Hal ini terbukti dengan perubahan secara fisik pada keluarga yang 

istrinya pergi merantau, misalnya kepemilikan kekayaan yang belum 

dimikinya sebelum dia bekerja sebagai TKW yaitu sawah yang cukup 

luas per-keluarga dengan rata-rata per kepala keluarga memiliki lahan 

pertanian minimal 1 ha, selain kepemilikan lahan pertanian,perubahan 

yang terlihat pada keluarga perantau yaitu kepemilikan rumah yang 

cukup besar dari rumah yang dimiliki sebelumnya bahkan bentuk 

rumah baru mereka bergaya arsitektur luar atau melebih ukuran rumah 

penduduk jawa yang lainnya. 

3) Mereka jenuh menjadi petani penggarap yang mengerjakan sawah 

orang lain dengan sistem bagi hasil. Hasil pertanian yang tidak 

seberapa dan masih harus dibagi dua ini menyebabkan kurang dapat 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan pada akhirnya mereka 

memutuskan untuk merantau guna mencari penghasilan yang nantinya 

akan dibelikan lahan sawah dan akan dikelola sendiri dengan harapan 
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dapat meningkatkan taraf hidup keluarga yang sebelumnya terpuruk 

didalam kemiskinan. 

Pertanyaan : Apakah alasan istri anda merantau ? 

Jawaban : 

“ Lha pripun nggeh mbak, mungkin nek durung duwe anak sih rak 
patek’o abot ngragatine, tapi lha nek wis metu anak’e rasane wis 
kabotan anggone ngragati, lan ora cukup nek njagakno asil soko 
buruh tani.Nopo meleh sakniki wonten program sangking pemerintah 
yakni adanya perlindungan kagen wong-wong indonesia sing kerjo 
wonten luar negeri. Dadosipun kulo kalian anak-anak mboten 
khawatir maneh akan keselamatan selama bojone kulo kerjo wonten 
perantauan”. (Hasil wawancara dengan Bpk. Senan tanggal 20 
November 2004) 

 
4) Sering cekcok dengan orang tua, sebelum mereka memutuskan untuk 

pergi merantau maka sebelumnya mereka hidup bersama orang tua / 

mertua. Dan tak dapat dielakkan jika seorang anak sudah berumah 

tangga tetapi hidupnya masih menumpang dengan orang tua, maka 

pertengkaran dan percekcokan didalam rumah tanggapun sering 

terjadi. Hal itu disebabkan karena tidak tercukupinya kebutuhan hidup 

sehari-hari. Karena mereka bosan dengan keadaan yang demikian 

maka seorang istri memutuskan untuk pergi merantau. 

Pertanyaan : Apakah alasan istri anda merantau ? 

Jawaban : 

“ Saben dino isine kok ngributke masalah duwit, opo nek ribut ki terus 
ono wong wenehi duwit ? makane aku ngiklaske bojoku lungo 
mrantau demi keluargane. (Sumber: wawancara dengan Bpk. Narto 
tanggal 21 November 2004) 
 

5) Ingin membantu suami bekerja, dengan melihat pekerjaan suami yang 

hanya sebagai buruh tani dan hasilnya yang tidak seberapa dan dirasa 
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tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka para isteri 

memutuskan untuk bekerja sebagai TKW dimana penghasilannya 

dapat dipastikan lebih besar dibanding suaminya.  

Pertanyaan : Apakah alasan istri anda merantau ? 

Jawaban : 

“Sak derenge nggeh kulo mboten lilo nek bojo kulo niku kerjo adoh-
adoh, opo malih bojo kulo niku namung lulusan SD, segete nggeh 
dados pembantu. Kulo jane melas amargi sakderenge kesah niku kulu 
kalian bojo kulo niku nembe nganten anyar, setahun rung tahun 
ngrasakke uripe serba kekurangan mangkane bojo kulo mangkat kerjo 
alesanipun kepengen mbantu kulo golek duwit, ben uripe luwih 
kepenak soko saiki. Amargi niat bojo kulo niku pun tenanan nggeh 
kulo pikir-pikir opo salahe opo maneh deweke orak dewean, akeh 
kancane. Dadine kulo mboten khawater melih.(Sumber: wawancara 
dengan Bpk. Kunawi tanggal 21 November 2004) 
 

6) Keberhasilan orang lain yang telah merantau terlebih dahulu, juga 

menjadi alasan para istri merantau. Melihat kehidupan orang yang 

merantau lebih baik ekonominya dari pada sebelum pergi merantau, 

hal itulah yang membuat ia tertarik untuk ikut juga merantau ke 

daerah lain dengan harapan mendapat pekerjaan yang lebih memadai, 

tentuya dengan penghasilan besar, sehingga dapat merubah keadaan 

ekonomi keluarga dari sebelumnya. 

Pertanyaan : Apakah alasan istri anda merantau ? 

Jawaban : 

“ Sakjane ki uripku lumayang kecukupan mbak, nangeng bojoku meri 
weruh kancane berhasil, mangkane dewek’e nekad tapi yo aku rak 
opo-opo asal dewek’e rak lali karo kewajibane”. (Sumber: wawancara 
dengan Bpk. Bonawi tanggal 21 November 2004) 
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7) Adanya ajakan dan dorongan dari orang lain yang telah lama 

merantau. Para perantau yang telah lama dan merasa berhasil, 

mengajak dengan memberi harapan-harapan yang menyenangkan 

tentang keadaan diperantauan. Keadaan yang serba menyenangkan 

sebagaimana yang diceritakan dari para perantau terdahulu membuat 

timbulnya keinginan mereka untuk merantau. 

Pertanyaan : Apakah alasan istri anda merantau ? 

Jawaban : 

“Sakjene ki ya Rin aku rak pernah ngakon bojoku kerjo mrantau, tapi 
kowe rak ngerti dewe aku mbek mbak Ida uripe wis kepenak melu 
wong tuoku, tapi suwe-suwe mbak Ida kuwi isin nek uripe kudu 
numpang terus, tur neh deweke kepencut karo mbakyumu Titin kerjo 
neng lor kuwi gajine lumawan, pertama tak jajal rung tahun, nyatane 
terbukti tenan bayarane iso cementel kapling, lha saiki diperpanjang 
rung tahun maneh arep tak nggo nggawe omah. Yooo iso diomong 
sukses lah bojoku kuwi dadi TKW neng Hongkong he..he..he”. 
(Sumber: wawancara dengan Bpk.Agus Sobirin tanggal 22 November 
2004) 
 

8) Faktor Kemiskinan merupakan pendorong terbesar bagi seorang istri 

memutuskan untuk bekerja sebagai TKW. Hampir keseluruhan 

keluarga yang istrinya pergi merantau berasal dari keluarga yang 

miskin. (tidak punya rumah sendiri dan tidak memiliki lahan pertanian 

sendiri).  

Pertanyaan : Apakah alasan istri anda merantau ? 

Jawaban : 

“ Aku lan keluarga wis rak tahan urip mlarat mbak, lha mumpung ono 
kesempatan lan kirone bojoku karo  awakku isih enom, makane tak 
putuske aku lan bojoku pisahan sak wetoro wektu demi masa depan 
anak-anak ngesuk”. (Sumber: wawancara dengan Bpk. Sujatmiko 
tanggal 22 November 2004) 
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4.1.4 Perilaku Para Suami Yang Ditinggal Merantau Dalam Keluaga 

dan Masyarakat. 

Perilaku Para Suami Dalam Keluarga 

Menurut penuturan dari Ibu H. Rozanah selaku Kepala Desa 

Krengseng, tanggal 12 November 2004, mengenai masalah perilaku suami 

yang ditinggal merantau oleh istri dalam keluarga maupun masyarakat.  

Pertanyaan : Menurut pendapat ibu bagaimanakah perilaku suami yang 

ditinggal merantau oleh istri? 

Jawaban : 

1) “ Salah satu faktor pendorong terbesar yang menyebabkan para istri 
memutuskan untuk bekerja sebagai TKW yaitu merubah taraf hidup 
keluarga yang tadinya miskin menjadi lebih baik. Hampir keseluruhan 
dari keluarga TKW adalah berasal dari keluarga yang tidak mampu 
atau miskin, dan hal itulah mengapa mereka memutuskan untuk 
meninggalkan keluarganya dan mengabaikan tugas dan tanggung 
jawabnya sebagi seorang ibu. Jadi mau tidak mau Ia harus bertukar 
tugas dan tanggung jawabnya  dengan suami, yang seharusnya 
menyandang gelar sebagai kepala keluarga yang berkewajiban untuk 
menafkahi keluarga. Sedangkan Para suami yang harus menggantikan 
posisi istri tentu dengan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga  
seperti memasak, mengasuh anak, mengurus rumah dan lain-lain. Hal 
inilah yang natinya dapat memunculkan perilaku yang hampir mirip 
dengan seorang perempuan. Dan menurut saya hal itu sangat 
membahayakan jika hal itu dibiarkan terus menerus maka 
kemungkinan buruk yang akan terjadi yaitu jika istrinya pulang nanti 
maka ia akan merasa istrinya akan menjadi pesaing bagi dirinnya 
didalam rumahnya sendiri”. 

 
2) “Para suami yang ditinggal merantau oleh para istri lebih emosional 

dalam menghadapi masalah keluarga terutama kepada anak pada 
saat istrinya tidak ada dirumah. Sedang pada saat istri pulang ia akan 
lebih bersikap sabar dan bijaksana. Hal ini semua karena dengan 
melaksanakan tugas istri yang sudah terlalu capai dan kadang juga 
sikap anak yang sulit diatur, sebab anak yang mulai beranjak dewasa 
dan kesulitan menghadapi sikap bandel si anak” 
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3) Merasa tidak betah dirumah dan kadang lebih sering menghabiskan 
waktu di luar rumah. Akibatnya suasana rumah menjadi sepi. Sesama 
anggota keluarga jarang berkumpul, jarang bercengkerama dan 
berkomunikasi. Sebagai kelanjutan dari itu semua keserasian sebuah 
keluarga terasa hilang. Disamping itu ia mudah tersinggung dengan 
dengan kecurigaan pada anak-anaknya yang kadang seolah-olah 
mengawasi perbuatannya dan tidak mau  menanggapi saran dan kritik 
dari anaknya. Ini semua menjadikan hubungan diantara mereka 
semakin jauh (Sumber:  wawancara dengan Ibu Rozanah tanggal 12 
November 2004) 

 
 

4.1.5 Perilaku Para Suami Yang Ditinggal Merantau Dalam 

Masyarakat 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, perilaku para 

suami yang ditinggal merantau sesuai dengan uraian berikut ini: 

Pertanyaan : Menurut pendapat Ibu/Bapak bagaimanakah perilaku suami 

yang ditinggal merantau oleh istri? 

Jawaban : 

1) Bagi mereka yang masih muda atau yang usianya masih dibawah 50 th 

maka kemungkinan untuk naksir atau tertarik dengan wanita lain itu 

masih ada, hal itu dapat dibuktikan dengan adanya perubahan-

perubahan yang terjadi secara drastis pada diri mereka. Misalnya 

dalam berpakaian, berdandan terkesan agak berlebihan atau dibuat 

lebih muda dari usia yang sebenarnya atau dalam istilah jawa 

“Ngenomilah”. Hal ini lebih disebabkan sebagai pelampiasan dan 

penyaluran suara batin yang gelisah. Penampilan yang menurut orang 

desa cukup menyolok atau aneh ini kadang menimbulkan berbagai 
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prasangka dan dugaan jelek dari sebagian anggota masyarakat yang 

lain. 

2) Ada kecenderungan suka bepergian sebagai pelepas rasa kejenuhan. 

Hal ini terutama dilakukan oleh mereka yang ekonominya cukup. 

Meskipun mereka pergi tanpa tujuan yang jelas yang penting bisa 

hilang rasa jenuh tersebut dan mereka biasanya suka pergi ketempat-

tempat hiburan atau ke pasar. 

3) Adanya kebiasaan berkumpul dengan anak-anak muda lainnya, jadi 

dengan begitu semangat mudanya akan timbul bersama teman-teman 

yang lain. Dalam bahasa mereka dikenal dengan istilah “nyangkruk 

nggolek gedhang”. Seorang suami yang ditinggal merantau sering 

memunculkan gosip-gosip yang selanjutnya berkembang menjadi 

tuduhan jelek dan pada ujungnya nanti akan memunculkan 

percekcokan dan pertengkaran. 

4) Terlalu lama seorang suami yang ditinggalkan istri dalam waktu 

bertahun-tahun yang secara otomatis nafkah batin yang sudah menjadi 

haknya tidak terpenuhi. Kondisi seperti ini menyebabkan munculnya 

suatu dorongan untuk memenuhi kebutuhan batin  dengan 

berhubungan intim dengan wanita lain. Perselingkuhan yang 

sebetulnya tidak mereka kehendaki kadang terjadi dikala gejolak 

biologisnya tidak bisa dikendalikan. Perselingkuhan ini juga 

disebabkan adanya wanita penggoda dan merayu para suami yang 

memang sedang kesepian ( Sumber : wawancara dengan dengan Ibu 
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Supriyati, Bpk. Tukul Priyono, Ibu Rohningsing dan Bpk. Puji Utomo 

tanggal 24 November 2004) 

4.1.6  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Para Suami 

Dari wawancara dengan para responden, perilaku para suami 

dipengaruhi oleh : 

Pertanyaan : Menurut pendapat Bapak apa yang menyebabkan perilaku 

suami yang ditinggal merantau oleh istri ? 

Jawaban : 

1) “ Faktor Ekonomi yang lemah, jatah yang tidak mencukupi untuk 
kebutuhan, keterlabatan jatah uang yang dikirimkan menuntut para 
suami untuk berusaha mencari tambahan uang penghasilan meski 
kadang dengan mengorbankan waktunya jadi lebih banyak diluar 
rumah, sehingga akan membawa dampak kepada keharmonisan 
hubungan antara orang tua dengan anak. Dan yang lebih parah lagi 
anak akan semakin jauh dan tidak menyayangi orang tuanya lagi, 
tetapi lebih sayang kepada nenek atau saudara lain yang 
mengasuhnya sehari-hari. Selain itu seorang suami yang ditinggal 
merantau oleh istri, maka sudah barang tentu tugas seorang ibu 
dalam keluarga untuk sementara waktu harus ia tanggung juga. Dari 
kebiasaan yang dilakukannya yang merupakan tugas dan pekerjaan 
isteri memunculkan perilaku berbeda yang ada cenderung sikap 
keibu-ibuan yang muncul dalam diri suami tersebut”. (Sumber: 
wawancara dengan Bpk. Narto tanggal 21 November 2004) 

 
2) Faktor Kepuasan Batin 

“Seorang suami yang ditinggal merantau dalam waktu lama, sudah 
pasti nafkah batinnya kurang terpenuhi dan hal itulah yang akan 
mendorong ia melakukan sesuatu guna memenuhi tuntutan kebutuhan 
batin yang tidak terpenui”.. (Sumber : wawancara dengan Bpk Dobadi 
tanggal 23 November 2004) 
 

3) Perhatian dan Kepedulian Istri 

Seorang Istri yang sudah tidak memperhatikan dan memperdulikan 
keadaan suami yang ada didesa, baik keadaan ekonominya, kesehatan 
dan keselamatannya ditambah dengan kabar istrinya telah selingkuh, 
sehingga jarang pulang. Hal ini membuat suami frustasi dan akan 
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berbuat sesuka hatinya sebagai balas dendam pada perilaku istrinya. 
(Sumber :wawancara dengan Bpk. Dobadi tanggal 23 November 200 ) 
 

4.1.7 Dampak Perilaku Yang Ditunjukkan oleh Para Suami Yang 

Ditinggal Merantau Terhadap perkembangan anak dan 

Lingkungan Masyarakat Sekitar. 

Setiap ada sebab pasti ada pula akibat, begitu pula dengan perilaku 

yang ditunjukkan oleh suami yang ditinggal merantau oleh istri pasti 

memiliki dampak, baik itu terhadap anak maupun terhadap masyarakat 

sekitar. 

Pertanyaan: Berdasarkan pengamatan anda sebagai kadus, apakah dampak 

yang ditimbulkan oleh perilaku suami yang ditinggal merantau oleh istri? 

Jawaban : 

 Perilaku para suami yang menyolok dari segi berpakaian, kegiatan 

sehari-hari, sering nongkrong (nyangkruk),sering keluar malam dan lebih 

cuek atau malas mengurus anak-anaknya dan lain-lain yang memunculkan 

gosip-gosip, prasangka-prasangka, serta anggapan dan dugaan negatif dari 

masyarakat yang nantinya akan berakibat buruk yaitu timbulnya 

perselisihan, pertengkaran kecemburuan dan bahkan retaknya hubungan 

keluarga baik dari keluarga  suami yang ditinggal merantau  maupun 

keluarga dari orang lain yang dianggap sebagai  perselingkuhannya ( wanita 

lain ). Hal ini bisa bermuara pada perceraian karena masalah seperti ini   

Selama tahun 2003-2004 baru ada dua kasus perselingkuhan yang 

dilakukan oleh suami yang ditinggal merantau oleh istri, bahkan kasus itu 

sudah sampai kepihak kelurahan, tetapi tidak sampai ke perceraian. Selama 
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ini istri yang suaminya berelingkuh membiarkan saja, sebab istrinya 

diperantauan melakukan hal yang sama yaitu berselingkuh dengan laki-laki 

lain. Keluarga yang mengalami kasus ini adalah keluarga Bapak Teguh dan 

Keluarga Bapak Sujatmiko) 

( Sumber : wawancara dengan Bpk. Suprayitno selaku Kepala Dusun 

dilingkungan Desa Krengseng tanggal 26 November 2004). 

4.2    Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1   Alasan Istri Merantau 

 Pekerjaan merupakan hal yang penting dalam kelangsungan hidup 

suatu keluarga. Dan untuk mendapatkannya perlu usaha keras dengan 

berbagai pengorbanan yang menyertainya. Demi terpenuhinya kebutuhan 

rumah tangga dan demi meningkatkan taraf ekonomi keluarga menuju yang 

lebih baik maka sudah menjadi kewajiban orang tua baik suami maupun istri 

untuk memenuhi semua itu. Demi kehidupan yang lebih baik maka baik 

para istripun harus rela meninggalkan suami,  anak-anak serta harta benda 

yang dicintainya untuk bekerja sebagai TKW di Luar Negeri yang mereka 

anggap akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan 

bekerja didaerahnya. Inilah masalah utama yang menjadi alasan para istri 

merantau. 

Kondisi Desa Krengseng yang sebagian besar masyarakatnya hidup 

dari pertanian, sedangkan alternatif pekerjaan lain tidak didapatkan, 

sementara lahan pertanianpun tidak dimilikinya. Sedangkan suami selama 

ini hanya menggantungkan hidup keluarga dari hasil bekerja sebagai buruh 
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tani pada lahan pertanian orang lain, sebab selama ini belum memiliki lahan 

pertanian sendiri. Dari kesepuluh responden tidak ada satupun responden 

yang memiliki lahan pertanian sendiri sebelum istrinya merantau kecuali 

milik orang tuanya sendiri. .Maka hal inilah yang mendorong mereka untuk 

mengadu nasib keluar Negeri walaupun hanya untuk menjadi seorang TKW 

di Negeri orang. Tentunya dengan harapan akan meningkatkan taraf hidup 

keluarga  yang lebih baik. 

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 

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 

Krengseng 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. Hal ini terjadi 

dikarenakan adanya faktor kebutuhan yang juga tidak terpenuhi pada diri 

seorang istri dari suaminya, yang pertama yaitu tidak terpenuhinya 
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kebutuhan yang bersifat biologis (Physiological Needs), dalam jenis 

kebutuhan ini didalamnya masuk adanya kebutuhan seks, dan kebutuhan 

tersebut yang tidak dapat terpenuhi secara baik bagi keluarga yang istrinya 

bekerja sebagai TKW dan yang kedua yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan 

rasa aman (Safety Needs), jika dikaitkan dengan kerja, maka kebutuhan akan 

keamanan jiwanya sewaktu bekerja. Apalagi yang menyangkut masalah ini, 

dimana wanita yang harus bekerja yang tempatnya jauh dari rumah dan 

keluarga (suami).  

Perempuan sebagai kepala rumah tangga merupakan suatu fakta, 

sebab didalam islam tersurat dalam Al-Quran yaitu Surat ar-rum ayat 30:21 

yang artinya : 

” Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah menjadikan untukmu 

pasangan-pasangan dari jenismu sendiri (manusia) supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram terhadapnya dan dijalinnya rasa 

kasih dan sayang (antara kamu sepasang). Sesungguhnya pada yang 

demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.s. ar – 

Rum/30:21 dalam munti, 1999: 1) 

Dalam sebuah rumah tangga, biasanya ada peran yang dilekatkan pada 

para anggotanya. Seperti seorang suami berperan sebagai kepala rumah 

tangga, sedangkan seorang istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Peran-

peran tersebut biasanya muncul karena ada pembagian tugas diantara 

mereka di dalam rumah tangga. Seorang suami berperan sebagai kepala 

rumah tangga oleh karena ia mendapat bagian tugas yang lebih brat, yakni 
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mencari nafkah untuk seluruh anggota rumah tangga. Disamping itu, ia 

sebagai kepala rumah tangga juga diberi tanggung jawab untuk melindungi 

dan mengayomi rumah tangganya, sehingga rumah tangga tersebut berjalan 

sesuai dengan nilai-nilai Islami. 

Pembagian peran dan fungsi suami-istri tidak lain bersumber pada 

penafsiran atas ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh 

masyarakat, yakni sebuah nilai yang menempatkan laki-laki sebagai jenis 

kelamin yang memilki kemampuan lebih dibandingkan rekannya dari jenis 

kelamin lain, yakni perempuan. (Munti, 1999: 1-3) 

Didalam suatu negara yang masyarakatnya kental dengan nilai-nilai 

budaya dan terutama nilai-nilai ajaran agama Islam. Seperti yang terjadi 

diIndonesia telah terjadi adanya kerancuan mengenai pembagian peran 

antara suami dan istri. Disatu sisi Islam menerapkan konsep hubungan 

suami dan istri adalah kemitrasejajaran, diamana hal ini sesuai dengan 

firman-Nya: 

“… Mereka (perempuan) adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah 

pakaian bagi mereka (perempuan). (Q.s. al-Baqarah/2:187 dalam Munti, 

1999: 56) 

Selain itu prinsip kemitraan ini juga ditunjukkan oleh Rasullullah 

dalam kehidupan sehari-hari bersama istri Beliau yaitu Khadijah, dimana 

dalam berumah tangga mereka sering bertukar tugas antara suami dengan 

istri. Tetapi disisi lain Indonesia adalah negara Hukum dengan UU sebagai 
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produk hukum yang harus diakui keberadaannya dan dilaksanakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Pembagian peran antara suami dan istri bukan saja diatur dalam 

hukum islam saja, melainkan didalam peraturan perundang-undangan 

tepatnya dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, pasal 31 dan 

34 yang menyebutkan bahwa: 

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

Selanjutnya, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala 

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, 

sementara istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 

Pasal tersebut merupakan penggambaran dari pola pikir masyarakat yang 

menganggap bahwa peran laki-laki dan perempuan sudah mutlak terbagi-

bagi sedemikian rupa. Dan bahwa bentuk peran seperti yang tersebut 

didalam UU itu sajalah yang dianggap sebagai satu-satunya model yang 

benar dan karenanya mesti diterapkan di dalam masyarakat. 

(Munti,1999:11). 

Berangkat dari kerancuan tersebut, maka jelas bahwa walaupun 

didalam Islam kedudukan suami istri adalah setara, namun didalam 

prakteknya kepala rumah tangga tetap dipegang oleh suami dan tidak 

mungkin digantikan oleh seorang istri. Seorang istri  akan menduduki 

jabatan sebagai kepala rumah tangga jika antara suami istri terjadi adanya 

perceraian, perempuan merantau tanpa suami  atau perempuan itu ditinggal 

merantau oleh suaminya dan berumah tangga sendiri. Hal ini juga berlaku 
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untuk  rumah tangga dengan kehadiran suami, namun dikarenakan lemah 

secara fisik atau mental, sehingga tidak mampu mengelola rumah tangga, 

maka istrilah yang berhak untuk menyandang gelar sebagai kepala rumah 

tangga. (Munti, 1999: 5) 

Jadi hal ini tidak berlaku bagi keluarga yang istrinya merantau dn 

suami tinggal dirumah mengurus rumah tangga. Walaupun terjadi 

pertukaran tugas antara suami dan istri, tetapi suami masih dalam keadaan 

sehat atau tidak dalam keadaan lemah baik lemah fisik maupun lemah 

mental, maka kedudukan kepala rumah tangga tetap tidak dapat dipegang 

oleh eorang istri, walaupun dalam prakteknya istri yang mencari nafkah 

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. 

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. 
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4.2.2    Perilaku Para Suami Yang Ditinggal Merantau Para Istri 

Keluarga sebagai satuan unit sosial terkecil dengan ditandai adanya 

perkawinan guna membentuk keluarga yang bahagia. Kebahagiaan keluarga 

dapat terwujud bila kebutuhan keluarga itu dapat terpenuhi dengan baik, 

didalamnya termasuk lima kebutuhan yang bersifat biologis (sandang, 

pangan, dan tempat berlindung, seks dan kesejahteraan individu), kebutuhan 

akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan harga diri dan kebutuhan 

ingin berbuat lebih baik. Jika kelima kebutuhan tersebut dapat terpenuhi 

dengan baik maka, bisa dikatakan bahwa kesejahteraan keluarga benar-

benar tercipta. 

 Secara lahiriah kebutuhan keluarga perantau cukup terpenuhi. Hal 

ini terlihat pada adanya perubahan pada keadaan rumah antara sebelum istri 

bekerja sebagai TKW dengan setelah istri bekerja sebagai TKW. Hampir 

keseluruhan dari keluarga TKW sebelum mereka bekerja, mereka belum 

memiliki rumah sendiri, selama ini mereka tinggal bersama orang tua, tetapi 

setelah bekerja mereka bisa membangun rumah sendiri bahkan lebih bagus 

dan lebih besar dari pada rumah orang tuanya, yang kedua perubahan dapat 

dilihat pada pola hidup keluarga mereka, jika dahulu para suami hanya 

bekerja sebagai buruh tani pada orang lain kini, setelah istri bekerja sebagai 

TKW mereka bisa memiliki lahan pertanian sendiri yang cukup luas dan 

itupun tidak lagi digarap sendiri tapi digarap orang lain atau buruh tani yang 

istilah jawanya lebih dikenal dengan sebutan “Maro” atau bagi hasil. Jadi si 

pemilik sawah tidak ikut mengerjakan sawah, tetapi pada saat panen mereka 
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memperoleh setengah atau separo dari hasil panen sawah tersebut. Dan yang 

ketiga perubahan dapat dilihat pada bidang pendidikan. Jika sebelumnya 

mereka tidak sempat mengenyam pendidikan karena faktor kemiskinan, 

tetapi setelah berumah tangga dan istri bekerja sebagai TKW mereka tidak 

menginginkan nasib yang sama pada diri anak-anaknya. Maka hampir 

semua anak-anak mereka merasakan sekolah sesuai dengan keinginannya, 

apakah sampai SMU atau mau melanjutkan keperguruan tinggi itu tidak lagi 

menjadi soal, karena orang tua anak-anak sudah mampu membiayai sekolah 

yang mahal sekalipun. Dari ketiga perubahan tersebut maka nampaklah jelas 

bahwa dengan mereka memutuskan untuk bekerja sebagai TKW benar-

benar mampu membawa perubahan  ekonomi yang lebih baik bagi 

keluarganya.  

 Segala sesuatu yang ada didunia ini, jika ada kelebihan maka ada 

juga kekurangan. Begitu juga yang dirasakan oleh keluarga yang ibu/ 

istrinya bekerja sebagai TKW. Walaupun secara lahiriah kebutuhan dapat 

terpenuhi dengan baik tetapi tidak bagi kebutuhan batiniah. Hal ini dapat 

dirasakan oleh suami dan anak-anak dimana mereka merasa keluarga tidak 

lagi lengkap, sebab  bagi anak-anak dengan tidak bersatunya ibu sebagai 

pendamping kepala keluarga dan sebagai ibu bagi anak-anak menjadikan 

keluarga tampak kurang harmonis. Perhatian terhadap anak-anak menjadi 

kurang, sebab pada umumnya anak-anak lebih dekat dengan ibu dibanding 

dengan ayah, sebab hanya ibu yang bisa mencurahkan kasih sayang penuh 
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dan secara biologis hubungan antara anak dengan ibu lebih dekat 

dibandingkan hubungan anak dengan ayahnya. 

 Keberadaan suami yang jauh dari istri kadang mengundang 

beberapa wanita penggoda yang ingin berusaha merayu dan menggodanya, 

jika iman suami lemah maka akan membuat mereka melakukan hal-hal yang 

melanggar norma-norma yang ada. Sedangkan bagi suami dengan tidak 

terpenuhinya kebutuhan batin yang cukup berkepanjangan maka 

kekecewaanpun akan muncul. Dari rasa kesal kemudian menimbulkan sikap 

emosional. Komponen sikap ada tiga yang yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotor. Komponen afektif merupakan perasaan individu terhadap objek 

sikap yang menyangkut masalah emosi. Aspek emosional inilah yang 

biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan 

aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin 

akan mengubah sikap seseorang. Karena itu seorang suami yang ditinggal 

merantau oleh istri emosionalnya mudah terpengaruh (Azwar,1995: 2004). 

 Sikap ini kemudian diwujudkan pada saat menghadapi masalah 

dengan pekerjaan yang harus ditanggungnya sendiri dan lebih lagi dibarengi 

keadaan anak yang nakal tidak mau mengerti kesusahan yang sedang 

dirasakan oleh ayahnya, dengan keadaan seperti itu si ayah tidak mungkin 

membagi masalahnya kepada anak-anak, sebab mereka takut mengganggu 

fikiran anak-anaknya yang masih sekolah, tetapi disatu sisi dia tidak tahu 

harus berbagi dengan siapa untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang 

ditanggungnya tersebut. Itu semua membuat ia kadang tidak betah dirumah. 
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Karena tidak betah dirumah mereka memutuskan untuk mencari hiburan 

diluar rumah,misalnya dengan keluar rumah dan kumpul dengan anak-anak 

muda, dari situ tentunya dibarengi dengan penampilan yang tidak lagi 

kebapak-bapak-an tetapi lebih mirip dengan penampilan anak muda lainnya. 

Dan yang lebih buruk lagi para suami tidak hanya meniru penampilan anak 

muda saja melainkan pola hidup dan kelakuan yang sering dilakukan oleh 

anak-anak muda, misalnya menggoda gadis-gadis yang lewat dijalan bahkan 

berani mengajak kenalan dan akhirnya mengajak kencan. Semua itu mereka 

lakukan demi mendapatkan hiburan tetapi ada juga yang iseng. Justru 

berawal dari iseng itulah ada diantara mereka yang kebablasan sampai 

kepada perselingkuhan yaitu  melakukan hubungan intim atau bersetubuh 

dengan wanita teman kencannya itu guna memenuhi kebutuhan biologis dia 

yang lama tidak terpenuhi dari istrinya sendiri. 

4.2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku  Suami Yang 

Ditinggal Merantau Oleh Istri. 

Secara umum perilaku para suami disebabkan atau dipengaruhi oleh 

berbagai sebab. Mulai dari keadaan ekonomi yang lemah. Dalam Undang-

undang perkawinan bahwa salah satu hak istri adalah mendapatkan 

perlindungan dan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya. Karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup maka istri 

berusaha membantu suami untuk menambah penghasilan keluarga yaitu 

dengan bekerja sebagai TKW. (UU No.1 Th. 1974 Ps 34 ayat (1)) 
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Faktor kedua yang mempengaruhi perilaku suami yang ditinggal 

merantau oleh istri yaitu kepuasan batin yang tidak didapatkan oleh seorang 

suami akibat kurang perhatian dan kepedulian istri ikut menjadi pendorong 

sikap dan perilaku para suami tersebut. 

Selain itu juga iman dan tanggung jawab yang dimiliki oleh suami 

didalam keluarga. Didalam hukum islam didalam rumah tangga yang 

sebenarnya wajib menyandang kepala keluarga adalah suami bukan istri, 

dimana sebagai kepala keluarga didalamnya memuat suatu tanggung jawab 

yaitu menafkahi istri dan anak-anaknya, tetapi jika dalam kenyataannya istri 

harus menggantikan tanggung jawab tersebut tetap saja istri tidak bisa 

menggantikan keseluruhan tanggung jawab suami secara sempurna. Jadi 

walaupun istri yang menafkahi suami tetap saja secara kodrati suami tetap 

berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dengan tanggung jawab 

terhadap kelangsungan hidup suatu keluarga baik didunia maupun diakhirat. 

Jadi kalau suami memiliki iman yang bagus dan tanggung jawab yang tinggi 

maka dikala istri tidak ada dirumah, ia tidak akan mencari pelarian diluar, 

berselingkuh, iseng dan sebagainya. Begitu pula dengan Istri, sebab tidak 

hanya suami saja yang ditutuntut untuk setia, sebab tidak hanya laki-laki 

saja yang bisa berselingkuh tetapi wanitapun bisa jika tidak mampu 

mengendalikan diri. Tapi bila keimanan kurang dan memiliki tanggung 

jawab yang rendah maka hal-hal seperti diatas dapat terjadi. 

4.2.4  Dampak Perilaku Suami Terhadap Perkembangan Anak-anak 

dan Terhadap Masyarakat 
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Masyarakat memandang bahwa suatu keluarga yang tidak utuh akan 

menyebabkan ketimpangan. Suami yang ditinggal istri dianggap akan 

mencari kepuasan diluar. Semestinya pandangan ini terlalu ekstrim dan 

terlalu memojokkan. Perilaku seseorang akan berkaitan dengan pengambilan 

keputusan dan tidak hanya dipengaruhi oleh sikap umum tapi oleh sikap 

yang spesifik, norma subjektif dan karakteristik individu serta 

lingkungannya. Dengan demikian perilaku suami, tergantung pada suami itu 

sendiri dan lingkungan yang ikut mempengaruhinya.  

Akibat pertengkaran, perselisihan, perceraian, sebagai dampak dari 

perilaku suami yang ditinggal merantau didalam masyarakat tidak hanya 

bisa dibebankan kesalahan tersebut pada mereka tapi membesar-besarkan 

prasangka, dugaan yang keliru dan kecemburuan yang berlebihan juga bisa 

menjadi penyebabnya. 

Sedangkan dampak dari perilaku suami yag ditinggal merantau oleh 

istri terhadap perkembangan khususnya perkembangan anak-anak mereka 

yaitu, dengan adanya kepergian istri dari rumah menyebabkan suami harus 

mau tidak mau, bisa tidak bisa harus memerankan diri baik sebagai Bapak 

maupun sebagai ibu bagi anak-anaknya. Mulai dari pagi dia dituntut untuk 

memerankan diri menjadi seorang ibu, tentunya dengan mengerjakan tugas-

tugas rumah tangga selayaknya seorang ibu (mencuci, membersihkan 

rumah, memasak dan mengantar anak sekolah), setelah itu dia dituntut untuk 

merubah diri menjadi seorang Bapak (bekerja disawah, diladang, dan 

sebagainya), kemudian sorenya kembali dia harus memerankan menjadi 
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seorang ibu lagi. Hal itu dilakukannya terus menerus dan dalam waktu yang 

lama. Ibarat sebuah mesin dia dituntut bekerja terus menerus tanpa dipasok 

bahan bakar yang cukup, dalam hal ini adalah pemenuhan nafkah batin 

sebagai seorang suami dari istrinya. Sebagai manusia biasa, tentunya 

mereka juga memiliki rasa jenuh, lebih-lebih bagi mereka yang belum 

memiliki anak dewasa dan tidak ada saudara atau orang lain yang membantu 

mengurus rumah tangganya, sama halnya dia tidak tau harus membagi dan 

menghilangkan kejenuhannya kepada siapa. Hal inilah yang selama ini 

menjadi pendorong terbesar  bagi para suami yang ditinggal merantau oleh 

para istri, khususnya yang ada didesa Krengseng ini mencari pelarian 

kepada orang lain (wanita lain) dengan tujuan yang sama yaitu mencari 

hiburan untuk menghilangkan kepenatan yang selama ini menyiksa batin 

mereka. Tetapi lain bagi keluarga yang sudah memiliki anak yang cukup 

dewasa, jadi jika si Bapak merasa jenuh maka berusaha membagi dengan 

anak-anak mereka dan lebih- lebih si anak khusunya bagi anak perempuan 

yang sudah dewasa dapat memerankan dirinya menjadi seorang ibu didalam 

rumahnya, sementara sampai ibunya pulang dari merantau kelak. Dengan 

adanya usaha usaha yang sekiranya hanya masalah sepele, tetapi jika benar-

benar dilakukan maka dengan sendirinya akan menghindarkan kepada 

tindakan tindakan yang dapat menyimpang norma yang berlaku didalam 

masyarakat. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN  SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

5.1.1 Alasan istri merantau meninggalkan suaminya, adalah : 

1. Faktor kemiskinan adalah pendorong terbesar bagi seorang istri 

memutuskan untuk bekerja sebagai TKW, apalagi dengan melihat 

keberhasilan dari TKW yang terdahulu, akan semakin memicu 

keinginan para istri untuk tidak melewatkan kesempatan untuk meraih 

kesejahteraan keluarga. 

2. Kondisi Desa Krengseng yang sebagian besar penduduknya bermata 

pencaharian sebagai petani sehingga tidak memberikan alternatif 

pekerjaan lain selain sebagai petani. Begitu dengan keluarga TKW 

suami hanya bekerja sebagai buruh tani yang penghasilannya tidak 

mampu mencukupi kebutuhan keluarga  

3. Faktor kemiskinan adalah pendorong terbesar bagi seorang istri 

memutuskan untuk bekerja sebagai TKW, apalagi dengan melihat 

keberhasilan dari TKW yang terdahulu, akan semakin memicu 

keinginan para istri untuk tidak melewatkan kesempatan untuk meraih 

kesejahteraan keluarga. 

5.1.2 Perilaku para suami yang ditinggal merantau oleh para istri antara 

lain: 

1. Adanya perubahan penampilan pada diri suami yang ditinggal 

merantau oleh istri, misalnya bepakaian seperti anak muda, lebih suka 
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memakai parfum atau minyak wangi, rambut selalu rapi dan 

sebagainya, adanya kebiasaan berkumpul dengan anak-anak muda lain 

khususnya pada malam hari sehingga lebih jarang berkumpul dengan 

Bapak-Bapak atau orang-orang yang seumuran dengan dia dengan 

tujuan untuk membangkitkan semangat mudanya. 

2. Sikap suami lebih emosional dalam menghadapi permasalahan rumah 

tangga 

5.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku suami yang ditinggal 

merantau oleh istri, yaitu:  

1. Tidak terpenuhi kebutuhan batin seorang suami dari istrinya  

2. Kurangnya perhatian dan kepedulian dari istri terhadap keluarga yang 

ditinggalkannya, sehingga menyebabkan suami beranggapan negatif 

terhadap istri. 

3. Merasa kesepian dan ada uang, jadi mereka mulai iseng dengan 

mencari teman perempuan sebagai hiburan. 

5.1.4 Dampak perilaku suami terhadap perkembangan anak dan 

lingkungan masyarakat yaitu: 

1. Dampak perilaku suami terhadap perkembangan anak : 

1) Anak menjadi kurang mendapat perhatian dari orang tua, 

khususnya mengenai masalah gisi, pakaian, kesehatan dan 

pendidikan. 

2) Jika si Bapak tidak berusaha menjelaskan keberadaan Ibu si anak 

maka kemungkinan anak akan melupakan keberadaan ibunya. 
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3) Dapat mengganggu mental anak, dengan adanya perilaku-perilaku 

yang dilakukan oleh Bapaknya. 

4) Anak akan lebih menyayangi neneknya dari pada orang tuanya 

sendiri. 

5) Untuk bidang pendidikan, prestasi anak akan menurun, karena 

kurang perhatian dari orang tuanya mengenai kegiatan belajar 

dirumah. 

2. Dampak perilaku suami yang ditinggal merantau oleh istri terhadap 

masyarakat, yaitu: 

1) Dengan keberadaan suami yang ditinggal merantau oleh istri 

kemungkinan besar akan menimbulkan anggapan-anggapan negatif 

dari masyarakat. 

2) Masyarakat akan memandang suami yang kesepian akan 

membahayakan bagi anak-anak perempuan mereka, sehingga 

mereka selalu berusaha mengawasi gerakgerik suami kapan saja dan 

dimana saja. 

3) Dengan sikap yang emosional kemungkinan akan melakukan hal-hal 

yang melanggar norma didalam masyarakat misalnya hura-hura 

yang berlebihan sampai kepada perselingkuhan. 
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5.2  Saran-saran 

Saran-saran dalam skripsi ini ditujukan kepada: 

5.1.5  Kalangan akademis 

Kalangan akademis bidang sosial hendaknya lebih mengintensifkan 

penelitian ilmiahnya pada masalah-masalah sosial yang banyak terjadi 

dilingkungan masyarakat khusunya mengenai pelanggaran norma yang 

dilakukan oleh suami yang dilatar belakangi oleh pekerjaan yang dijalankan 

oleh istri sebagai TKW. Hal ini terbukti bahwa dikalangan masyarakat desa 

terutama membutuhkan suatu bantuan masukan sebagai pembaharuan dan 

sekaligus bisa mengatasi masalah-masalah sosial yang timbul. Seperti 

halnya yang terjadi di Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten 

Batang, masalah perceraian yang disebabkan oleh pekerjaan istri sebagai 

TKW dan selama ini belum ada bantuan penanganan khususnya dari 

kalangan akademis. 

5.1.6   Aparatur Desa Krengseng 

Para aparatur desa Krengseng agar bisa memberikan suatu wahana 

guna pembinaan para suami yang ditinggal merantau oleh istrinya. Sehingga 

hal ini sekaligus akan menjadi kegiatan dan kesibukan yang dapat 

menghilangkan kejenuhan mereka dan akhirnya masalah sosial yang akan 

muncul dapat ditekan semaksimal mungkin. Hendaknya lebih bijaksana 

dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi didalam keluarga peratau, 

yaitu misalnya dengan tidak memandang sebelah mata dan tidak 

memberatkan salah satu pihak bagi mereka yang bermasalah. 
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5.1.7   Masyarakat di Desa Krengseng 

Masyarakat hendaknya lebih memberikan dorongan moril yaitu 

dengan menghilangkan praangka-prasangka buruk terhadap suami yang 

ditinggal merantau oleh istrinya dan terhadap apa yang dilakukan oleh 

suami yang dimaksud baik didalam maupun diluar rumah. Dan ikut serta 

dalam usaha mencegah perselingkuhan karena pada dasarnya lelaki jika 

kurang perhatian akan berusaha mencari perhatian kepada hal –hal yang 

menyimpang walaupun bagi dia itulah yang mengenakkan. 

5.1.8 Bagi keluarga perantau sendiri 

Apabila mereka telah mengambil keputusan dengan istri pergi dari 

rumah untuk bekerja maka bagi mereka harus memiliki komitmen dan 

melaksanakan komitmennya tersebut dengan sebaik-baiknya, yang kedua 

yaitu bagi istri, sebagai wanita yang jauh dari suaminya walaupun dimana 

dia berada tetapi masih dalam status sebagai istri dari seorang suami maka 

dia berkewajiban untuk melayani, menghormati dan menjaga nama baik 

keluarga dan suaminya misalnya dengan berusaha selalu memberi kabar 

baik itu lewat surat dan telepon dan tidak berprasangka buruk apabila ada 

kalanya istri tidak bisa mengirim kabar dalam benuk apapun begitu juga 

dengan suami, yang penting saling percaya itu adalah kunci utama bagi 

kelanggengan suatu hubungan. Kemudian yang terakhir khususya bagi 

anak-anak mereka janganlah merasa “sok” atau istilah jawa sering disebut 

“Gembedhe” artinya sok kaya karena pola hidupnya berubah menjadi lebih 

baik dari sebelumnya dan mereka seharusnya berusaha lebih memperhatikan 
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hubungan antara Bapak dan ibunya dan berusaha membantu agar hubungan 

itu dapat berlangsung dengan baik sampai kapanpun. Jika kekompakan 

terjadi dalam keluarga maka takkan terjadi adanya keretakan dalam 

keluarga. Sebab walaupun secara lahir kebutuhan tercukupi tetapi tidak 

adanya keharmonisan antara anggota keluarga sebagai perwujutan 

pemenuhan kebutuhan keluarga maka mustahil kehuarga tersebut akan dapat 

menciptakan kesejahteraan keluarga. 
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Lampiran 01 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 
JUDUL : 

PERILAKU SUAMI YANG DITINGGAL MERANTAU OLEH PARA ISTRI 

KAITANNYA DENGAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (STUDI KASUS 

DIDESA KRENGSENG KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN 

BATANG) 

Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang memiliki 

struktur penduduk yang sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian 

tradisional, kondisi sosial ekonominya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari saja, sebab hasil panen mereka hanya cukup untuk biaya hidup 

sampai masa panen berikutnya. Selain yang berprofesi sebagai petani, sebagian 

lagi melakukan usaha sebagai pedagang biasa maupun pedagang keliling, 

pengrajin alat-alat rumah tangga dan jasa pertukangan. Sedangkan mereka yang 

tidak termasuk dalam golongan itu sebagian besar berprofesi sebagai perantau dan 

uniknya lagi sebagian besar dari perantau didesa ini adalah wanita baik itu yang 

masih gadis maupun yang sudah berumah tangga  dan mereka inilah yang 

menginginkan perubahan sosial ekonomi pada keluarganya. 

PEDOMAN WAWANCARA 

I. RESPONDEN ( Adopter ) 

A. Suami 
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2. Berapa jumlah anggota keluarga anda ? 

3. Anda berperan sebagai apa didalam keluarga anda ? 

4. Diantara anggota keluarga anda, adakah yang bekerja sebagai  TKW ? 

5. Apakah alasan istri anda memutuskan untuk bekerja sebagai TKW ? 

6. Berapakah penghasilan istri anda per- bulan ? 

7. Apakah dengan penghasilan sekian sudah dapat mencukupi kebutuhan 

sehari-hari keluarga anda ? 

8. Selain istri anda bekerja, apakah anda juga bekerja ? 

9. Berapa penghasilan anda per-bulan ? 

10. Bagamanakah cara anda mempergunakan penghasilan anda dan istri 

dalam mencukupi kebutuhan keluarga ? 

11. Berapakah jumlah pengeluaran kebutuhan keluarga anda per-bulan ? 

12. Bagaimanakah cara anda membagi waktu antara bekerja diluar dengan 

mengurus anak-anak ? 

13. Apakah ada anggota keluarga lain yang membantu anda mengurus anak-

anak anda selama anda bekerja diluar rumah ? 

14. Selama istri anda bekerja, apakah masih ada komunikasi dengan anda ? 

15. Selama komunikasi berlangsung apakah sering terjadi percekcokan ? 

16. Seberapa seringkah percekcokan antara anda dengan istri anda terjadi ? 

17. Apakah yang anda lakukan sepulang anda bekerja ? 

18. Apakah anda sering keluar rumah pada malam hari ? 

19. Apa yang anda lakukakan saat anda keluar rumah pada malam hari ? 

20. Dengan siapakah anda keluar rumah pada malam hari ? 
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21. Pernahkan anda mengajak anak anak, jika anda keluar rumah pada 

malam hari ? 

B. Anak 

1. Apakah anda mengatahui pekerjaan yang dijalankan oleh ibu anda ? 

2. Apakah pendapat anda tentang TKW ? 

3. Apakah anda pernah merasa khawatir mengenai pekerjaan yang 

dijalankan oleh ibu anda ? 

4. Apakah anda masih sekolah ? 

5. Berapakah  jatah uang saku anda dalam satu hari dari ayah anda ? 

6. Siapa yang merawat anda dalam kehidupan sehari-hari ? 

7. Bagi anda apakah peran ayah dirumah sudah cukup menggantikan peran 

ibu ? 

8. Apakah ayah anda sering memarahi anda, dalam menjalankan perannya 

sebagai ayah sekaligus ibu dalam keluarga anda ? 

9. Bagaimanakah cara anda mensikapi permasalahan tersebut ? 

10. Selama ditinggal ibu anda bekerja, apakah prestasi anda disekolah 

mengalami peningkatan ataukah sebaliknya ? 

II. INFORMAN 

A. KADES KRENGSENG DAN KADUS DILINGKUNGAN SUAMI 

TINGGAL 

1. Apakah diantara anggota masyarakat desa ini ada yang berprofesi 

sebagai TKW ? 
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2. Berapa jumlah anggota masyarakat desa ini yang bekerja sebagai 

TKW ? 

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang TKW yang semakin diminati 

oleh penduduk indonesia, khususnya bagi penduduk desa ini ? 

4. Menurut Bapak/Ibu apakah alasan mereka rela meninggalkan 

keluarganya untuk bekerja sebagai TKW dalam waktu lama ? 

5. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan bekerja sebagai TKW akan 

menjamin peningkatan kesejahteraan keluarga ? 

6. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan meningkatnya penghasilan 

keluarga TKW akan menjamin kesejahteraan anggota keluarga 

dirumah, khususnya bagi suami yang ditinggal merantau oleh istrinya 

? 

7. Sebagai pememimpin didesa ini apakah selama ini para suami yang 

ditinggal merantau oleh para istri pernah melakukan tindakan yang 

menyimpang atau pelanggaran norma ? 

8. Bagaimanakah cara Bapak/Ibu mengatasi permasalahan tersebut ? 

9. Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah yang menyebabkan terjadinya 

pelanggaran norma bagi suami yang ditinggal merantau oleh istri ? 

10. Menurut pendapat Bapak/Ibu apakah dampak yang akan terjadi akibat 

terjadinya pelanggaran norma yang dilakukan oleh suami yang 

ditinggal oleh istri kaitannya dengan perkembangan anak-anak mereka 

dan terhadap lingkungan masyarakat sekitar ? 
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B.  TETANGGA DAN TOKOH MASYARAKAT 

1. Bagaimanakah pendapat anda tentang TKW yang semakin diminati 

oleh penduduk Indonesia, khususnya bagi penduduk desa ini ? 

2. Menurut anda apakah alasan mereka rela meninggalkan keluarganya 

untuk bekerja sebagai TKW dalam waktu lama ? 

3. Menurut anda apakah dengan bekerja sebagai TKW akan menjamin 

peningkatan kesejahteraan keluarga ? 

4. Menurut anda apakah dengan meningkatnya penghasilan keluarga 

TKW akan menjamin kesejahteraan anggota keluarga dirumah, 

khususnya bagi suami yang ditinggal merantau oleh istrinya ? 

5. Menurut anda apakah selama ini para suami yang ditinggal merantau 

oleh para istri pernah melakukan tindakan yang menyimpang atau 

pelanggaran norma ? 

6. Bagaimanakah cara anda mensikapi permasalahan tersebut ? 

7. Apakah anda pernah berusaha menasehati sikap suami tersebut ? 

8. Menurut pendapat anda apakah yang menyebabkan terjadinya 

pelanggaran norma oleh suami yang ditinggal merantau oleh istri ? 

9. Menurut pendapat anda apakah dampak yang akan terjadi akibat 

terjadinya pelanggaran norma yang dilakukan oleh suami yang 

ditinggal oleh istri kaitannya dengan perkembangan anak-anak mereka 

dan terhadap lingkungan masyarakat sekitar ? 
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10. Menurut pendapat anda adakah perubahan yang berarti khususnya 

mengenai kesejahteraan keluarga didalam keluarga yang istrinya 

bekerja sebagai TKW di luar negeri ? 

C. UMUM 

1. Bagaimanakah pendapat anda tentang TKW yang semakin diminati 

oleh penduduk Indonesia, khususnya bagi penduduk desa ini ? 

2. Menurut anda apakah alasan mereka rela meninggalkan keluarganya 

untuk bekerja sebagai TKW dalam waktu lama ? 

3. Menurut anda apakah dengan bekerja sebagai TKW akan menjamin 

peningkatan kesejahteraan keluarga ? 

4. Menurut anda apakah dengan meningkatnya penghasilan keluarga 

TKW akan menjamin kesejahteraan anggota keluarga dirumah, 

khususnya bagi suami yang ditinggal merantau oleh istrinya ? 

5. Menurut anda apakah selama ini para suami yang ditinggal merantau 

oleh para istri pernah melakukan tindakan yang menyimpang atau 

pelanggaran norma ? 

6. Bagaimanakah cara anda mensikapi permasalahan tersebut ? 

7. Apakah anda pernah berusaha menasehati sikap suami tersebut ? 

8. Menurut pendapat anda apakah yang menyebabkan terjadinya 

pelanggaran norma oleh suami yang ditinggal merantau oleh istri ? 

9. Menurut pendapat anda apakah dampak yang akan terjadi akibat 

terjadinya pelanggaran norma yang dilakukan oleh suami yang 
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ditinggal merantau oleh istri kaitannya dengan perkembangan anak-

anak mereka dan terhadap lingkungan masyarakat sekitar ? 

10. Menurut pendapat anda adakah perubahan yang berarti khususnya 

mengenai kesejahteraan keluarga didalam keluarga yang istrinya 

bekerja sebagai TKW di luar negeri ? 
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Lampiran 02 
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Lampiran 03 
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Lampiran 04 
 
 

DAFTAR NAMA RESPONDEN DAN INFORMAN BERDASARKAN 

UMUR PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN 

Respoden I 
No Nama Umur Pendidikan Pekerjaan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Bpk. Sumpeno 
Bpk. Senan 
Bpk. Sumat 
Bpk. Narto 
Bpk. Kunawi 
Bpk. Bonawi 
Bpk. Teguh ErVianto 
Bpk. Agus Sobirin 
Bpk. Jatmiko 
Bpk Dobadi 

48 th 
42 th 
48 th 
38 th 
47 th 
56 th 
29 th 
33 th 
29 th 
32 th 

SD 
SD 

SMP 
SMP 
SD 
SD 

SMA 
SMA 
SMP 
SMP 

Petani 
Petani 
Petani 

Tukang Batu 
Petani 
Petani 

Pedagang 
Wiraswasta 
Pedagang 
Pedagang 

Sumber : Catatan Lapangan bulan Oktober – November 2004 
 
 

Responden II 
No Nama Umur Pendidikan
1 
2 
3 
4 

Vihadi (anak Bpk. Sumpeno) 
Ahmad Rozikin (anak Bpk. Senan) 
Sulistyaningsih (anak Bpk. Sumat) 
Siti Indriyani (anak Bpk. Bonawi) 

17 th 
16 th 
21 th 
16 th 

SMU 
SMU 
SMU 
SMU 

Sumber : Catatan Lapangan bulan Oktober – November 2004 
 
 

Informan 
No Nama Umur Pendidikan Pekerjaan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Ibu. Rozanah 
Bpk. Suprayitno 
Bpk. Subakir (Mbah Po’) 
Ibu. Supriyati 
Bpk. Tukul Priono 
Rohningsing 
Puji Utomo (Kabol) 

46 th 
57 th 
70 th 
45 th 
50 th 
38 th 
46 th 

SMA 
SMA 

Tidak Sekolah 
SMP 
PT 
PT 

SMA 

Kepala Desa 
Kapala Dusun 

Tokoh Masyarakat 
Ibu Rumah tangga 

Guru SD 
Bidan Desa 
Pedagang 

Sumber : Catatan Lapangan bulan Oktober – November 2004 
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Lampiran 05 
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