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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini membahas tentang Disharmonisasi keluarga TKW di 

Kampung TKI yang beradadi Desa Tanggulturus Besuki Tulungagung. Adapun 

beberapa penelitian terdahulu yang sama-sama membahas tentang tenaga kerja 

wanita (TKW) yang kaitannya dengan keluarga yaitu : 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rina Budiati (Mahasiswa 

Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan 

Kewarganegaraan) yang dilakukan pada tahun 2005 dengan judul perilaku suami 

yang ditinggal merantau oleh para istri kaitannya dengan kesejahteraan keluarga 

(Studi kasus di Desa Krengseng Kecamatan Grinsing Kabupaten Batang) dengan 

rumusan masalah penelitian (1) alasan para istri merantau meninggalkan para 

suami, (2) perilaku para suami yang ditinggal merantau oleh para istri, (3) faktor 

yang mempengarui perilaku suami, (4) dampak perilaku yang ditunjukkan oleh 

para suami terhadap perkembangan anak-anak mereka dan terhadap lingkungan 

masyarakat sekitar. Fokus masalah penelitian yang dilakukan oleh Rian Budiati 

adalah perilaku yang ditampakkan oleh para suami yang ditinggal merantau oleh 

para istri kaitannya dengan kesejahteraan keluarga dan penyebab dari perilaku 

para suami yang ditinggal merantau oleh para istri kaitannya dengan kesejahteraan 

sosial sedangkan fokus peneliti adalah untuk mengetahui penyebab sebagian besar 

masyarakat di desa Tanggulturus bekerja menjadi TKW dan bagaimana dampak 

negatif TKW terhadap keluarganya di kampung TKI Desa Tanggulturus, 

Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.Jadi perbedaan penelitian yang 
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dilakukan oleh Rian Budiati dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah, 

jika penelitian yang dilakukan Rina Budiati lebih fokus terhadap perilaku para 

suami yang ditinggal merantau oleh istrinya dan dampak terhadap anaknya, 

sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus pada disharmonisasi 

keluarga TKW dikampung TKI dan penyebab sebagian masyarakat memilih 

bekerja menjadi TKW. Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Dadin Mahardika 

(Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum Jurusan Hukum 

Kewarganegaraan) yang dilakukan pada tahun 2006 dengan judul penelitian 

Kehidupan Sosial Keluarga yang di Tinggal Bekerja ke Luar Negeri sebagai TKW 

(studi kasus di Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang) 

dengan rumusan masalah penelitian (1) bagaimana kehidupan sosial keluarga 

setelah ibu/istri bekerja di luar negeri, (2) bagaimana penilaian keluarga terhadap 

pekerja ibu/istri di luar negeri, (3) bagaimana penilaian masyarakat terhadap 

pekerja ibu/istri di luar negeri. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Dadin 

Mahardika adalah menganalisa bagaimana kehidupan sosial keluarga yang di 

tinggal istri yang bekerja di luar negeri dalam rangka menghidupi kebutuhan 

keluarga dan penilaian keluarga, masyarakat terhadap pekerjaan menjadi TKW di 

luar negeri. Dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa kehidupan sosial 

keluarga tidak berbeda dengan sebelumnya istri/ibu menjadi TKW, setelah 

menjadi TKW kehidupan ekonomi keluarga tersebut lebih meningkat dari 

sebelum menjadi TKW di luar negeri. Selain itu tidak menjadi problem seorang 

istri bekerja ke luar negeri baik bagi keluarga pelaku maupun masyarakat sekitar 

karena demi keberlangsungan ekonomi keluarga dan masyarakatpun mensuport 

hal itu demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. 
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2.2 Konsep Interaksi Sosial 

Sebagai makhluk sosial, sudah barang tentu manusia dituntut untuk 

mengadakan hubungan sosial antar sesamanya dalam kehidupan, disamping 

tuntutan hidup dalam berkelompok. Hubungan sosial merupakan salah satu 

hubungan yang dilaksanakan mengandung pengertian bahwa dalam lingkungan 

itu setiap individu menyadari kehadirannya disamping kehadiran individu yang 

lain. Hal ini disebabkan bahwa kata sosial berarti “Hubungan yang berdasarkan 

atas kesadaran yang satu terhadap yang lain, dimana mereka saling berbuat, saling 

mengakui dan saling mengenal atau mutual action dan mutual recognation”. 

Sebagai makhluk sosial manusia dituntut pula adanya kehidupan berkelompok, 

sehingga keadaan ini merupakn community, seperti desa, suku bangsa, dan 

sebagainya, yang masing-masing kelompok memiliki ciri yang berbeda satu sama 

lain. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap individu 

dalam kehidupan harus menjalin interaksi sosial antar individu dengan individu 

lain, yang sama-sama hidup dalam satu kelompok. Dalam hal ini menurut Sargent 

(dalam Ma’sum, 2001) “Social interaction is to consider behavior always within a 

group framework, as related to group structure and function”. Artinya interaksi 

sosial pada pokoknya memandang tingkah laku sosial yang selalu dalam kerangka 

kelompok seperti strutur dan fungsi dalam kelompok.Sementara itu menurut H. 

Bonner (dalam Gerungan, 1998) interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua 

individu atau lebih, dimana perilaku individu yang satu mempengaruhi, 

mengubah, memperbaiki perilaku individu yang lain atau sebaliknya. Rumusan ini 

dengan tepat menggambarkan kelangsungan hubungan timbal balikdari pada 

interaksi sosial antara dua atau lebih individu itu. Sedangkan Gerungan (1988) 
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merumuskan interaksi sosial adalah sebagai suatu hubungan antara dua manusia 

atau lebih, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi yang lain dan 

sebaliknya.  

 

Terdapat dua teori penting dalan interaksi sosial, Yaitu : 

1. Teori Interaksi Sosial dari Bales, dengan membagi : 

a. Aspek-aspek interaksi sosial terdiri dari : 

1) Situasi : yaitu sustu Susana dimana tingkah laku masing-masing individu 

tersebut berlangsung. 

2) Aksi/ interaksi : yaitu suatu tingkah laku yang tampak sebagai pernyataan 

pribadi. Setiap aksi adalah interaksi sebab aksi/ interaksi selalu menghubungkan 

subjek dengan objek atau situasi tertentu. 

b. Macam-macam Interaksi Sosial : 

1) Interaksi antara individu dengan diri pribadi. 

2) Interaksi antara individu dengan individu. 

3) Interaksi antara individu derngan kelompok. 

4) Interaksi antara kelompok dengan kelompok 

c. Fase-fase.dalam Interaksi sosial : 

Interaksi sosial merupakan proses yang komplek sehingga bila dianalisa terdapat 

fase-fase sebagai berikut : 

1) Dalam interaksi sosial terdapat aspek. 

2) Dalam interaksi sosial ada dimensi waktu 

3) dalam interaksi sosial ada problem yang timbul 

4) dalam interaksi sosial timbul ketegangan dalam penyelesaian problem yang ada 
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5) dalam interaksi sosial timbul suatu integrasi yaitu proses penyelesaian dari 

problem yang ada tersebut. 

 

2. Teori Interaksi Sosial dari G.C. Homans, G.C. Homan membagi aspek-aspek 

dalam interaksi social sebagai berikut : 

(1) Adanya motif/ tujuan yang sama artinya setiap individu yang mengadakan 

interaksi mempunyai motif/ tujuan tertentu. 

(2) Adanya suasana emosional yang sama artinya bahwa setiap individu didorong 

oleh perasaan masing-masing yang dalam interaksi sosial. 

(3) Adanya interaksi yaitu setiap individu dalam keadaan demikian pasti 

berhubungan dengan individu lain, yang disebut dengan interaksi. Dipandang dari 

segi individu maka interaksi itu disebut dengan aksi. 

(4) Adanya pimpinan artinya bahwa adanya interaksi, aksi dan sentiment 

menimbulkan suatu bentuk pimpinan dan umumnya berlangsung secara wajar 

serta merupakan bentuk piramida. 

(5) Adanya eksternal system artinya bahwa dengan adanya interaksi dan sentiment 

maka mereka tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh luar dan pengaruh dari ini 

disebut dengan eksternal system. 

(6) Adanya internal siste artinya untuk menanggulangi pengaruh dari luar, 

masing-masing individu yang berinteraksi sosial semakin memperkuat dirinya 

masing-masing seperti menciptakan kesamaan pandangan, kesadaran, yang ini 

menimbulkan internal sistem (Farida, M Asad, M farid,2014 : 75-76). 
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2.3 Makna dan Konsep Keluarga 

 Keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. 

Menurut Iver dan Page (dalam bukunya Khairuddin, 1997: 3) dikatakan : 

“ family is a group defined by sex relationship sufficiently precise and eduring to 

previde for the procreation and up bringing of children”. Sedangkan Elliot and 

Merrile mengatakan “ a group of two or more person residing together who are 

related by blood, mariage, or adoption” dan bogardus mengatakan “ the family is 

a small social group, normally composed of a father, a mother, and one ore more 

children, in which the children are reared to become self controlled and socially 

motivated persons”. Am rose mengatakan bahwa “ a family is a group of 

interacting personwho recognisze relationship with each other based on common 

parentage, marriage and for aption”. 

 Dari definisi keluarga diatas dapat dirumuskan bahwa, keluarga 

merupakan kelompok sosial yang terkecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu 

dan anak. Pada hakikatnya, keluarga merupakan hubungan seketurunan maupun 

tambahan (adopsi) yang diatur melalui kehidupan perkawinan bersama searah 

dengan keturunannya yang merupakan suatu satuan yang khusus (Su’adah, 2005 : 

22-23).Makna keluarga bagi masyarakat tidak jauh berbeda dengan makna 

keluarga yang difahami oleh masyarakat jawa pada umumnya. Makna keluarga 

tidak hanya terletak pada kegunaannya, baik untuk membuat, melahirkan, 

membesarkan, mendidik anak dengan tiga kewajiban utama bagi orang tua, yakni 

memberi nama yang baik, mengasuh yang baik, dan mencarikan jodoh yang baik. 

Maka keluarga adalah tempat bagi nilai ideal, ketika seorang memasuki 

kehidupan produktifnya lengkap dengan dharmanya. Menjadi suami, artinya 
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melaksanakan darma sembadayang bertanggung jawab atas penghidupan dan 

kehidupan istri dan anak-anaknya. Menjadi istri berarti melaksankan darma bakti 

yakni melayani kehidupan dan penghidupan suami dan anak-anaknya. Seorang 

istri diharapkan mampu “ njaga praja”, yakni kehormatan suaminya, seperti juga 

anak-anak mesti bisa “mikul duwu, mendem jero”, artinya mampu memendam 

dalam-dalam kehormatannya Akif dalam (Darmanto Jatman, 1997 : 179). 

 Definisi lain tentang keluarga juga diungkapkan oleh Drs. H Khairuddin 

dalam bukunya sosiologi keluarga. Keluarga terdiri dari suami, istri dan anak-

anak adalah dasar satuan sosial dan biologis dalam masyarakat. Keluarga moderen 

merupakan keluarga inti dari pada kelompok kerabat yang lebih luas. Hal ini 

merupakan kelompok kecil yang paling penting-subsistem dari masyarakat luas. 

Jadi keluarga merupakan suatu kelompok primer yang sangat erat, yang dibentuk 

karena kebutuhan akan kasih sayang antara suami istri (Khairuddin, 2002 : 106). 

 

2.3.1 Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam 

 Dalam masyarakat Muslim, fikih atau secara umum disebut hukum 

berperilaku memberikan arahan tentang tata cara bertingkah laku yang didasarkan 

oleh Al-Qur’an dan Al-Hadits. Fikih berbicara mengenai segala bentuk tingkah 

laku manusia, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban suami istri dalam 

membina keluarganya. Menurut Dr. Ali Yusuf As-Subki (2010: 143-212), hak dan 

kewajiban suami istri dalam Islam dibedakan kedalam tiga garis besar, (a) hak 

suami dan kewajiban istri; (b) hak istri dan kewajiban suami; dan (c) hak antara 

keduanya. 
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 Hak istri dan kewajiban suami meliputi pemeliharaan suami atas istri dan 

juga pengabdian yang harus dilakukan seorang istri kepada suami dalam hal 

bertindak dan bertingkahlaku. Seorang istri berdasarkan fikih klasik tidak 

diperkenankan keluar rumah tanpa seijin suami bahkan puasa sunnah pun tidak 

diperbolehkan tanpa seijin suami. Hak istri dan kewajiban suami meliputi mahar, 

nafkah, pendidikan dan pengajaran, kewajiban suami mencampuri istrinya, 

kesenangan yang bebas, serta tidak cemburu berlebihan. Hak yang berhubungan 

dengan keduanya (istri dan suami) meliputi baik dalam berhubungan, hubungan 

seksual suami istri, dan warisan (Ratnaputri, 2014 : 5). 

 Terdapat  hak-hak lain antara suami istri seperti yang terdapat di buku Dr. 

Abdul Hakam ash-Sha’idi yang berjudul menuju keluarga sakinah. Dalam buku 

tersebut disebutkan hak-hak istri atas suaminya adalah : 

Pertama, mengajarkan pengetahuan agama dan dunia yang ia butuhkan. 

Kedua, memperlakuan dengan baik. berlaku secara baik disini dimulai dari sikap 

yang lembut dan berbicara sopan sampai kepada perhatian dan nafkah. 

Ketiga, menjaga perasaannya.Suami harus menghormati perasaan istrinya dan 

menjaga nalurinya, bertindak terhadapnya dengan tindakan yang layak demi 

menghormati kemanusiannya dan menjaga haknya sebagai anak adam. 

Keempat, tidak membuka rahasianya. 

Kelima, setia dengannya.  

 Selain hak-hak istri atas suami juga terdapat hak-hak suami atas istrinya 

adalah : 

pertama, kepemimpinan keluarga. 
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Kedua, ketaatan secara mutlak dalam hal tidak maksiat kepada allah. Allah 

mewajibkan istri untuk menaati suaminya dalam segala hal yang disana tidak 

terdapat pelanggaran ajaran agama dan kemaksiatan kepada allah. 

Ketiga, melayani dengan baik. wanita yang menaati suaminya hendaknya 

berperasaan lembut saat ada suaminya, mencari keridhaannya, dan mewujudkan 

sebesar mungkin rasa ketenteraman dan ketenangan dirumah. 

Keempat, amanah terhadap nama baik dan hartanya. Dia tidak mengkhianati 

suami di atas ranjangnya, tidak memasukkan seorang lelaki ke rumahnya atau ke 

tempat tidurnya ketika suami tidak ada. 

Kelima, melihat harta suaminya yang sedikit menjadi banyak. Menjadi kewajiban 

wanita untuk memandang sedikit yang diberikan suami itu sebagai banyak, 

membalas perbuatannya dengan rasa syukur. 

Keenam, menghormati keluarga suami, allah mewajibkan seorang istri untuk 

memuliakan keluarga suaminya, menyambut mereka dengan rasa cinta dan penuh 

kehangatan. 

Ketujuh, setia terhadap suami (Abdul Hakam A , 2001 : 81-96). 

 

2.3.2 Peran Suami Istri dalam Keluarga 

1. Peran Suami dalam Keluarga 

 Suami sebagai salah satu anggota keluarga memiliki peran yang harus 

ialaksanakan untuk menjaga keberlangsungan rumah tangganya. 

Dalammenjalankan perannya didalam keluarga, seorang suami tentu 

memilikikewajiban yang harus ia penuhi terhadap istri dan anggota keluarga 
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lainnya.Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Berikut 

adalah peran yang berupa kewajiban seorang suami : 

a. Memberi nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, pangan   

dan papan. 

b. Membantu peran istri dalam mengurus anak. 

c. Menjadi pemimpin, pembimbing dan pemelihara keluarga dengan penuh 

tanggung jawab demi kelangsungan dan kesejahteraan keluarga. 

d. Siaga/ Siap antar jaga ketika istri sedang mengandung / hamil. 

e. Menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan tidak sewenang-wenang. 

f. Memberi kebebasan berpikir dan bertindak pada istri sesuai ajaran agama 

agar tidak menderita lahir dan batin. 

 Didalam keluarga secara umum suami dianggap sebagai pemimpin 

yangharus mampu memberikan rasa aman dan nyaman serta memenuhi 

semuakebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, peran sebagai kepala keluarga 

iniharus dapat dijalankan secara maksimal oleh suami dan didukung secara penuh 

oleh istrinya. 

2. Peran Istri dalam Keluarga 

Untuk meciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera semua anggota 

keluarga harus hidup saling mempengaruhi dan menunjang satu sama lain. Sama 

halnya dengan suami, istri juga memiliki peran yang besar untuk mengurus dan 

menjaga rumah tangganya Agus dan Hemas (dalam Asri, 2013) memaparkan 

bahwa tugas yang disandang oleh seorang wanita yaitu : 

a. Wanita sebagai istri, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga 

sebagai pendamping suami seperti sebelum menikah, sehingga dalam rumah 
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tangga tetap terjalin ketentraman yang dilandasi kasih sayang yang sejati. 

Wanita sebagai istri dituntut untuk setia pada suami agar dapat menjadi 

motivator kegiatan suami. 

b. Wanita Sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab secara terus 

menerus memperhatikan kesehatan rumah dan tata laksana rumah tangga, 

mengatur segala sesuatu didalam rumah tangga untuk meningkatkan mutu 

hidup. Keadaan rumah harus mencerminkan rasa nyaman, aman tentram, 

dan damai bagi seluruh anggota keluarga. 

c. Wanita sebagai pendidik. Ibu adalah wanita pendidik pertama dan utama 

dalam keluarga bagi putra-putrinya. Menanamkan rasa hormat, cinta kasih 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kepada masyarakat dan orang tua. Pada 

lingkungan keluarga, peran ibu sangat menentukan perkembangan anak 

yang tumbuh menjadi dewasa sebagai warga negara yang berkualitas dan 

pandai. 

d. Setiap keluarga mempunyai berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari 

yang harus dipenuhi dengan biaya yang berasal dari pendapatan keluarga. 

Pemenuhan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari merupakan upaya yang 

dilakukan untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi berbagai 

kebutuhan sehari-hari juga bisa dilakukan oleh wanita yang menjadi ibu 

rumah tangga. 

Selain itu Agus dalam (Wahab, 2011) menekankan peran yang tidak kalah 

penting dalam hal mengurus anak-anaknya, untuk dapat menjadi ibu yang 

bermartabat dan terpuji, maka ibu harus lebih mengutamakan tanggung jawabnya 

dalam mendidik, kendatipun harus sibuk dalam karirnya, karena ibu adalah 
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pendidik pertama dan utama. Namun demikian, suatu keluarga yang ibunya aktif 

bekerja, kiranya keutuhan keluarga akan tetap terjaga, jika suami mampu sharing 

dalam mengemban tugas dengan isteri, sehingga tanggung jawab yang sangat 

berat dalam mendidik anak dapat diatasi. Istri sebagai pendamping suami didalam 

keluarga harus bisa menjalankan peran pendampingan secara maksimal sebagai 

tugas pokoknya. Meskipun isteri memiliki peran lain diluar keluarga tersebut tetap 

ia harus menjadikan ibu rumah tangga sebagai tanggung jawab yang paling tinggi 

sehingga kehidupan berumah tangganya dapat berjalan dengan harmonis (Agus, 

2016 : 34-37). 

 

2.4 Konsep Keluarga Harmonis 

 Seorang ilmuan Nick Stinnett dalam penelitiannya menemukan 6 ciri-ciri 

keluarga sakinah yaitu : 

a. Adanya komunikasi antara anggota keluarga. Membangun rasa kebersamaan. 

Stinnett melatih membantu keluarga untuk saling menghormati. Pada dasarnya 

setiap anggota keluarga akan saling terkait seperti dalam lingkaran. Ketika 

interaksi berlangsung 1 atau 2 kali ayah atau ibu mengambil peran statusnya. 

Seperti dalam kebaikan mereka melatih menahan keinginan masing-masing, 

memberi perhatian pada aktivitas anggota keluarga, membangun kebersamaan 

dan perhatian satu sama lain. Belajar bagaimana menghormati dan 

berhubungan dengan orang lain sesuai dengan pengalaman masing-masing. 

b. Stinnett menunjukan bahwa keluarga yang utuh selalu mengatur jabwal 

aktivitas keluarga  juga memperhatikan perkembangan anggota keluarganya 

dan melakukan aktivitasnya bersama. 
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c. Menurut Stinnett adanya komunikasi yang positif dapat membantu 

kebersamaan dalam keluarga. Anggota keluarga saling membicarakan 

permasalahan dan saling mendengar pendapat masing-masing, juga adanya 

penghormatan dan perhatian antara satu dengan lainnya, juga adanya 

perdebatan secara terbuka, tukar pengalaman dan saling memberikan alternatif 

pemecahan masalah antara anggota keluarga. 

d. Anggota keluarga yang kuat, bisa memberikan kepuasan dan kesenangan 

seluruh keluarganya. Di saat tidak mempunyai waktu untuk keluarga, 

hendaknya pada saat-saat tertentu menunjukkan perhatian yang lebih pada 

keluarga.  

e. Adanya orientasi spiritual. Hal ini mempunyai kekuatan dalam dirinya saat 

melakukan aktivitas terutama bersama keluarga. 

f. Keluarga yang utuh mempunyai keputusan yang positif dalam kondisi apapun, 

keluarga bisa melihat hal yang positif saat menemui situasi yang buruk 

(Sua’dah (dalam Stinnett; 1978). 

 Selain pengertian keluarga sakinah seperti yang diatas, terdapat juga 

pengertian keluarga harmonis menurut Bungaran Antonius Simanjuntak, 

menurutnya keharmonisan berarti adanya keserasian, kesepadanan, kerukunan 

diantara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sebagai suami istri. 

Keharmonisan juga menyangkut kerukunan dengan anggota keluarga lain yaitu 

anak-anak dan saudara-saudara (bila tinggal dalam satu rumah yang sama). Untuk 

menjaga keharmonisan di dalam pernikahan poligami, maka suami dituntut untuk 

mampu secara ekonomi dan harus berlaku adil terhadap semua istri dan anak-

anaknya. Dalam membangun keharmonisan keluarga hubungan antara pasangan 
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suami istri harus dibangun suatu hubungan fisik dan batin Malika dalam 

(Bungaran, 2013 : 25-2). Diantara mereka harus saling membantu dalam 

membangun keluarga yang damai. Oleh karena itu pasangan suami istri agar dapat 

saling mencintai, menyanyangi, memperhatikan, mengingatkan, menjaga, 

menghormati, melindungi, mendidik anak-anak dan lainnya yang memiliki tujuan 

untuk kebaikan bersama. Hubungan keluarga itu bisa harmonis dan sehat, apabila 

setiap anggota keluarga mengetahui dan menyadari dengan benar fungsi, hak, dan 

kewajiban masing-masing Malika dalam (Rahmat, 1993 : 109). 

  Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga 

keseimbangan dan kebersamaan di dalam sebuah keluarga. Menurut  Nick 

Stinnett terdapat tiga point  yaitu : 

a. Negosiasi untuk Berpisah dan Bersatu 

b. Memanajemen Konflik 

 Di dalam usaha untuk mengetahui manfaat sebuah konflik untuk kemajuan 

diri. Ada beberapa cara yang perlu diingat. Pertama, mengenali masalah-masalah 

pribadi suasana bebas yang sebenarnya di dalam urusan rumah tangga. Salah satu 

penelitian tentang sosial menyatakan bahwa seringnya mengeluh karena 

kurangnya mengenali pribadi sendiri dan mengenali masalah-masalah yang 

dihadapi. Kedua, perlu diingat bahwa setiap orang membutuhkan gerak dan waktu 

untuk sendiri, dan setiap orang membutuhkan lebih banyak dari orang lain. 

Kesendirian yang cukup lama akan mengakibatkan masalah di dalam 

bermasyarakat. Ketiga, setiap anggota keluarga yang perempuan mempunyai 

perasaan yang lebih tertuka dalam kepentingan masyarakat. Kunci dalam 

menyelesaikan masalah antara perpisahan an kebersamaan adalah mencoba 
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mengembangkan keakraban diantara kedua, tidak hanya memfokuskan 

kebersamaan dalam arti fisik, seperti halnya dalam keakraban akan menghasilkan 

komunikasi positif.  

c. Kompromi dan Komitmen  

 Ketika kedua pasangan sibuk diluar rumah, mereka harus membuat 

konmitmen. Sebagai contoh, orang yang bekerja malam, nikah dengan orang 

bekerja siang. Seorang sosiolog dan konsultan masalah perkawinan Carlfred 

Broderick menyarankan bahwa orang yang bekerja malam lebih baik tidur dulu 

dengan pasangannya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kemudian bangun. 

Setelah itu bau melanjutkan aktivitasnya, sementara pasangannya tidur lagi.  

 Kompromi maksudnya adalah memberikan suatu solusi untuk mengatasi 

sebuah permasalahan. Menurut Crosby dalam membuat suatu keputusan mengacu 

pada tiga komitmen yaitu komitmen untuk diri sendiri, komitmen untuk 

pasangannya dan komitmen untuk kepentingan bersama. Su’adah (dalam 

Broderick, 1979 : 253). 

 

2.4.1 Faktor-faktor yang Mempengarui Keharmonisan Keluarga 

 Kekacauan dalam keluarga merupakan bahan pergunjingan umum karena 

semua orang pasti pernah mengalaminya salah satu dari berbagai macam jenisnya, 

dan karena pengalaman itu biasanya dramatis, menyangkut pilihan moral dan 

penyesuaian-penyesuaian pribadi yang dilematis. Kekacauan keluarga dapat 

ditafsirkan sebagai “pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya 

struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban 



29 
 

peran mereka secukupnya”. Menurut defini diatas terdapat permasalahan utama 

kekacauan dalam keluarga adalah sebagai berikut :  

a. Ketidak syahan. Unit keluarga yang tidak lengkap, dapat dianggap sebagai 

bentuk kegagalan peran dalam keluarga.  

b. Pembatalan, perpisahan, perceraian dan meninggalkan. Kekacauan keluarga 

disini disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan itu memutuskan 

untuk saling meninggalkan, dan dengan demikian berhenti melaksanakan 

kewajiban perannya. Jika istri bekerja menjadi TKW di luar negeri, otomatis 

istri akan meninggalkan suami dan anaknya.  

c. Keluarga selaput kosong, anggota keluarga tinggal bersama tapi tidak saling 

menyapa atau bekerjasama satu dengan yang lainnya dan terutama gagal 

memberikan dukungan emosional satu kepada yang lain.  

d. Ketiadaan seorang dari pasangan karena hal yang tidak diinginkan. Beberapa 

keluarga terpecah karena sang suami atau istri telah meninggal, dipenjarakan, 

atau terpisah dari keluarga karena peperangan, depresi atau malapetaka 

lainnya.  

e. Kegagalan peran penting yang tak diinginkan. Malapetaka dalam keluarga 

mungkin mencangkup penyakit mental, emosional atau badaniah yang parah. 

Seorang suami, istri atau anak mungkin menderita penyakit jiwa, penyakit 

yang parah sehingga menyebabkan kegagalan dalam menjalankan peran 

utama (Sua’dah, 2005 : 151-152). 
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2.4.2 Peran Komunikasi dalam Membentuk Keluarga Sakinah 

 Komunikasi dalam kehidupan manusia semakin dirasakan urgensinya, hal 

ini bukan hanya disebabkan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan 

diberbagai bidang dan perkembangan teknologi, tetapi juga karena keinginan 

dasar sosial manusia yang ada dalam diri individu tersebut. Komunikasi ini sangat 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu komunikasi secara langsung 

maupun komunikasi secara tak langsung dan komunikasi verbal maupun 

komunikasi non verbal. Dengan adanya komunikasi manusia dapat 

menyampaikan apa yang menjadi inspirasinya, menyampaikan pikiran, 

menyampaikan keinginan, informasi tertentu,  perasaan, penolakan, sarana 

mengekspresikan diri dan mempengarui orang lain.  

 Untuk memenuhi pengertian komunikasi, maka Carl I. Hovland 

mengatakan bahwa komunikasi adalah proses dimana seseorang insan 

menyampaikan perangsang untuk mengubah perilaku insan-insan lainnya. 

Sedangkan Astrid S. Susanto mengungkapkan bahwa komunikasi adalah kegiatan 

pengoperan lambang yang mengandung arti/makna. Su’adah (dalam Astrid S. 

Susanto,1980 : I). Berdasarkan kedua definisi komunikasi yang dipaparkan diatas, 

terdapat lima macam unsur komunikasi yang perlu diperhatikan, ialah sebagai 

berikut : 

1. Komunikator, adalah orang yang menyampaikan bahan-bahan yang 

dikomunikasikan. 

2. Message, adalah pesan-pesan atau perangsang yang dioperkan oleh 

komunikator. 
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3. Komunikan, adalah orang yang menerima atau yang akan menanggapi 

pesan-pesan yang disampaikan kepadanya. 

4. Response, adalah reaksi atau jawaban atau tanggapan komunikan terhadap 

komunikator. 

5. Media, yaitu alat yang dipergunakan. 

 Suatu komunikasi yang baik apapun jenis dan bentuknya perlu 

diperhatikan syarat-syaratnya serta perlu diketahui bagaimana cara terbaik untuk 

melakukannya. Komunikasi sangat memerlukan keserasian antara komunikator 

dan komunikan.  

 Keluarga yang harmonis bukan saja hanya terpenuhinya kebutuhan-

kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder saja, tetapi komunikasi yang baik 

dalam keluarga juga sangat mempengarui keharmonisan sebuah keluarga. Dalam 

sebuah keluarga setidaknya masing-masing anggota keluarga memiliki kemauan 

untuk melakukan komunikasi yang efektif dan harus menjaganya, karenan 

peranan komunikasi dalam sebuah keluarga sangatlah penting dan harus dibina 

kelancarannya dan keefektifitasannya untuk menjaga keluarga agar tetap hangat 

dan harmonis. Menurut Su’adah dalam bukunya Sosiologi Keluarga, terdapat 

empat fungsi komunikasi dalam keluarga, sebagai berikut : 

a. Pertama, sarana untuk mengungkapkan perasaan kasih sayang. 

b. Kedua, media untuk menyatakan penerimaan atau penolakan atas pendapat 

yang disampaikan. 

c. Ketiga, sarana untuk menambah keakraban hubungan sesama warga dalam 

keluarga. 
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d. Keempat, menjadi barometer bagi baik-buruknya kegiatan komunikasi 

dalam sebuah keluarga (Su’adah, 2005 : 248-251). 

 

2.5 Konsep Ketegangan-Ketegangan Keluarga 

 Ketegangan-ketegangan keluarga seperti konflik antara suami dan istri. 

Hal ini juga mengancam stabilitas perkawinan atau mengakibatkan disorganisasi 

pada akhirnya. Tentu saja terdapat ketegangan-ketegangan keluarga lainnya 

seperti; antara orang tua dengan anak, antara sanak keluarga, antara para mertua 

dan anggota-anggota kelompok kerabat yang lebih besar. Kadang-kadang 

ketegangan-ketegangan lain ini disebabkan oleh konflik antara suami istri. 

Kaitannya kita disini hanyalah dengan “permusuhan” antara pasangan 

perkawinan. 

 Ketegangan-ketegangan keluarga merupakan kenyataan, seperti dikenal 

juga keabsahannya, yang menyebabkan disorganisasi keluarga. Proses 

disorganisasi keluarga dalam perkainan sedikit banyaknya berasal dari konflik 

yang berlangsung secara terus menerus dalam sikap-sikap yang merenggangkan 

ikatan bersama dari pasangan tersebut. Ketegangan-ketegangan yang saling 

berdampingan tersebut mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut : 

1. Hilangnya secara berangsur-angsur tujuan-tujuan bersama dan tujuan 

pribadi menjadi lebih penting dari pada tujuan keluarga. 

2. Usaha kerja sama semakin menurun. 

3. Tidak adanya pelayanan yang baik antara suami istri. 

4. Berubahnya hubungan antara suami-istri dengan kelompok-kelompok 

lainnya. 
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5. Hubungan-hubungan interpersonal tidak lagi terkoordinasi. 

6. Terdapatnya pertentangan sikap-sikap emosional antara suami-istri 

(Khairuddin, 2002 : 131-132) 

Ketegangan keluarga tersebut muncul karena terdapat beberapa faktor yaitu : 

1. Faktor ekonomi. Faktor Ekonomi, Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman 

sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam 

pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila 

sang suami yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan melihat kembali 

keadaan penduduk, kenyataan yang ada Jurnal Ilmu Pemerintahan dan 

Sosial Politik 2 (2) (2014): 141-150 144 menunjukkan bahwa sebagian 

besar penduduk Indonesia umumnya berpenghasilan rendah bahkan 

acapkali penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup, 

sehingga dengan tidak tercukupinya kebutuhan hidup merupakan 

penyebab utama terjadinya pertentangan dan ketidakbahagiaan dalam 

keluarga. Demikian juga dengan cara penggunaan dan pengelolaan uang 

dan susunan anggaran belanja merupakan tugas yang penting dalam 

keluarga. Dengan penghasilan yang ada keluarga bertahan hidup dan 

berusaha menghadapi pertengkaran-pertengkaran yang mungkin timbul 

jika uang tidak cukup sampai akhir bulan. Oleh karena itu harus membuat 

keputusan yang tepat menangani anggaran untuk kebutuhan sehari-hari 

dan pengeluaran lainnya. 

2. Faktor usia. yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan 

di lakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang 
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mengalami perubahanperubahan secara psikologis. Hal ini akan membuat 

kerisauan dan kegoncangan dalam membina rumah tangga yang bahagia. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarshono (1999:23), bahwa : 

“Perkawinan muda banyak mengandung kegagalan karena cinta monyet 

yang plantonis penuh impian dan khayalan tidak diringi dengan persiapan 

yang cukup.”Selanjutnya lebih tegas Naqiyah (2007: 5), mengatakan 

sebagai berikut: Penyebab perceraian juga dipicu maraknya pernikahan di 

bawah umur. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap 

mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai. Pernikahan 

adalah memerlukan kesatuan tekad, kepercayaan dan penerimaan dari 

setiap pasangan menjalani mahligai perkawinan. Ketidaksiapan pasangan 

tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan, mengatasi persoalan yang 

terkait dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, 

pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan 

cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Menikah di bawah umur 

yang disertai pendidikan rendah menyebabkan tidak dewasa. 

3. Kurang Pengetahuan Agama, belakangan ini banyak dilihat suasana rumah 

tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan 

antara suami/istri.Daradjat (1998: 30), menyatakan bahwa: “Biasanya 

orang yang mengerti dan rajin melaksanakan ajaran agama dalam 

hidupnya, moralnya dapat dipertanggung jawabkan, sebaliknya orang yang 

akhlaknya merosot, biasanya keyakinannya terhadap agama kurang atau 

tidak ada sama sekali.” 
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4. Adanya ketidak sesuaian pendapat dalam rumah tangga. Naqiyah (2007: 

3), mengatakan dengan tegas bahwa: "Hal yang ditengarahi menjadi 

polemik yang memicu keretakan rumah tangga adalah tidak adanya 

kecerdasan emosi dalam memahami perasaan pasangan." Apabila dalam 

keluarga tidak ada terdapat persesuaian pendapat antara sesama 

anggotanya maka ketentraman, kebahagian, keserasian, kasih sayang, 

kehangatan/kemesraan sukar di dapat dalam keluarga (Armansyah 

Matondang, 2014). 

 Disorganisasi keluarga dapat terjadi dalam setiap tingkatan dalam 

keluarga. Tidak terkecuali, disorganisasi keluarga bisa terjadi dalam masyarakat 

kelas bawah, masyarakat kelas menengah, maupun masyarakat kelas atas. 

Disorganisasi dalam keluarga berkaitan erat dengan disharmonisasi dalam 

keluarga yang berada dalam suatu masyarakat secara keseluruhan (Ananda Kumba 

Bhakti : 1-2) 

 Menurut ungkapan Wilis disharmonisasi keluarga adalah kehidupan 

keluarga yang struktur anggota masih lengkap tetapi didalam anggota keluarga 

tersebut kurang adanya perhatian, kurang komunikasi, anggota keluarga 

mempunyai kesibukan masing-masing dan pertengkaran terus menerus antara 

ayah dan ibu yang bisa membawa perceraian keluarga Endang (dalam Wilis, 2009 

:188). 

 
2.6 Tenaga Kerja Wanita (TKW) 

2.6.1 Tenaga Kerja 

 Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 
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maupun untuk masyarakat (UU No. 12 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan). 

Dengan demikian seseorang dikatakan tenaga kerja  ketika sudah memasuki usia 

kerja, yaitu usia 15-64 tahun dan mereka mampu melalakukan pekerjaan yang 

menghasilkan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, 

maupun kebutuhan orang lain seperti ayah, ibu, adik, kakak. Tenaga kerja ini 

adalah orang yang sedang mencari pekerjaan, ataupun orang yang sudah bekerja.  

 Tenaga kerja menyangkut manusia yang mampu bekerja yang mampu 

memberikan jasa atau usaha kerja. Mampu bekerja yang berarti orang tersebut 

mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa 

kegiatan tersebut menghasilkan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dan secara fisik kemampuan kerja diukur dengan usia (Dian, 2017 : 

20). 

 

2.6.2 Tenaga Kerja Wanita  

 Tenaga kerja wanita adalah warga negara Indonesia wanita yang 

melakukan kegiatan sosial ekonomi di luar negeri dalam jangka waktu tertentu 

dan memperoleh izin dari departemen tenaga kerja. Dengan demikian tenaga kerja 

wanita adalah orang dewasa yang berumur 18 tahun keatas yang mampu 

melakukan pekerjaan secara biasa (formal), hal ini diungkapkan oleh Dian (dalam 

Mukijat, 1991 : 15). 

 Saat ini wanita memberikan peran yang besar pada dunia kerja, hal 

tersebut dapat dilihat dari banyaknya wanita yang bekerja diberbagai sektor. 

Dulunya wanita kurang mendapatkan apresiasi di dunia kerja dan cenderung 

menjadi ibu rumah tangga, namun sekarang wanita sudah mendapatkan apresiasi 
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yang sama dengan laki-laki didunia kerja dan bahkan ada yang mendapatkan 

jabatan tinggi sehingga menjadi peranan penting di dunia kerja.  

 Seperti yang tercantum dalam Hak Asasi Manusia Tahun 1999 pasal 49 

ayat (1) dan (2)  menyatakan bahwa wanita berhak untuk memilih, dipilih, 

diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan  

peraturan perundang-undangan dan wanita berhak mendapatkan perlindungan 

khusus dalam pelaksaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat 

mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi 

reproduksi wanita (UUD HAM No. 49 Tahun 1999). Hal ini bermaksud bahwa 

ada kesetaraan gender antara wanita dan laki-laki dalam dunia kerja. Wanita  

berhak mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuannya dan diperlakukan sama 

dengan laki-laki, serta wanita juga berhak mendapatkan perlindungan kerja oleh 

pemerintah. 

 

2.6.3 Faktor Penyebab Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Luar Negeri 

 

Menurut jurnal penelitian yang dilakukan oleh Aswatini Raharto dengan 

judul “Pengambilan keputusan tenaga kerja indonesia (TKI) perempuan untuk 

bekerja di luar negeri” menyebutkan, terdapat tiga komponen penting wanita 

memilih bekerja menjadi Tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. Pertama, 

adanya pilihan kegiatan seperti : tidak bekerja dan sepenuhnya mengurus rumah 

tangga, bekerja di dalam negeri dan bekerja di luar negeri termasuk pilihan negara 

tujuan. Kedua, pengambil keputusan (aktor) yang sangat menentukan dalam 

keputusan akhir, maksudnya TKW baik yang sudah menikah maupun yang belum 

menikah, mereka memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan untuk bekerja di 

luar negeri dan negara pilihannya. Orang tua ataupun suami tidak terlalu berperan 
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dalam menentukan keputusan akhir, mereka hanya memberikan persetujuan. 

Ketiga, adanya motivasi yang mendasari keputusan yang diambil. Motivasi 

tersebut seperti adanya keinginan untuk membiayayai sekolah anak, adik dan 

memperbaiki rumah orang tua dan rumah mereka.  

Menurut Dian dan Fauzia (dalam Jurnal PSW Jogyakarta Volume 5 

Nomor 25 2012) dengan judul wanita aktivitas ekonomi dan domestik 

menyebutkan terdapat faktor internal pendorong menjadi tenaga kerja wanita 

(TKW) di luar negeri ialah : 

a. Faktor internal 

Faktor internal adalah segala sesuatu yang ada didalam individu yang 

keberadaannya mempengarui dinamika perkembangan. 

1) Umur  

Makin bertambahnya umur seseorang akan berpengaruh terhadap tingkat 

pendapatan yang akan dicapainya. Semakin dewasa seseorang maka 

ketrampilan dalam bidang tertentu pada umumnya akan semakin meningkat, 

kekuatan fisik juga meningkat sehingga akan meningkatkan pendapatan 

yang diterimanya. Pekerja di sektor informal yang banyak mengandalkan 

kemampuan fisik akan sangat terpengaruh oleh variabel umur. Hal ini 

menunjukkan bahwa usia berpengaruh positif terhadap pendapatan keluarga. 

Namun disisi lain, pada usia yang sudah tidak lagi produktif, ketrampilan 

dan fisik seseorang akan mengalami penurunan. Ini sesuai dengan 

kenyataan bahwa dalam umur tersebut, banyak orang yang pensiun atau 

yang secara fisik sudah kurang mampu untuk bekerja lagi. Perbedaan 
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kekuatan fisik di usia dewasa dan muda adalah berbeda, sehingga akan 

sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan. 

 

2) Rendahnya Jenjang Pendidikan 

Rendahnya jenjang pendidikan juga berpengaruh terhadap banyaknya minat 

masyarakat untuk bekerja di luar negeri sebagai TKW. Karena pada 

umumnya masyarakat kalangan bawah hanya bisa menikmati bangku 

sekolah sampai Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). Tak bisa dipungkiri, tingkat pendidikan yang rendah bisa 

menyebabkan seseorang untuk sulit mendapatkan pekerjaan. Kalau ingin 

menciptakan pekerjaan sendiri, tetap akan kesusahan karena pola pikir dan 

pengetahuannya tidak berkembang.Ini bukanlah hal mutlak, tetap ada 

beberapa orang yang berhasil memiliki pekerjaan walau hanya 

berpendidikan rendah. Kebanyakan dari masyarakat yang berpendidikan 

rendah lebih memilih untuk bekerja ke luar negeri karena tidak 

mengharuskan pendidikan yang tinggi dibandingkan bekerja di dalam 

negeri. Para kaum wanita lebih memilih menjadi pembantu rumah tangga di 

luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Untuk menjadi pembantu rumah 

tangga di luar negeri mereka tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, 

mereka yang tamatan SD pun bisa dengan mudah berangkat menjadi TKW. 

3) Adanya Keinginan untuk Bekerja 

Adanya keinginan wanita untuk bisa mandiri dalam hal finansial 

menyebabkan mereka melakukan pekerjaan dengan memperoleh 
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penghasilan yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kebutuhan 

yang mereka inginkan. 

Menurut Dian dan Meri (dalam Jurnal Pendidikan Ekonomi Volume 3, 

Nomor 6 2016) dengan judul menyebutkan terdapat faktor eksternal pendorong 

menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri ialah : 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar diri individu yang 

keberadaannya mempengaruhi terhadap dinamika perkembangan. 

1) Adanya desakan ekonomi dan keinginan untuk memperbaiki kondisi 

ekonomi keluarga. 

2) Adanya motivasi untuk mengubah nasib dan sempitnya lapangan pekerjaan 

di daerah asal.  

3)  Tergiur oleh upah dan gaji yang lebih besar dibandingkan dengan bekerja di 

dalam negeri.  

4)  Penghasilan suami yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari.  

5)  Adanya pengaruh lingkungan, teman dan dorongan dari keluarga dan suami. 

 

2.7 Konsep Kampung 

 Desa/kelurahan yang merupakan satuan pembagian administratif daerah 

yang terkecil dibawah kecamatan/mukim/distrik/benua. Kampung sebagai 

sinonim dari istilah desa. Jadi kampung adalah suatu daerah dimana terdapat 

beberapa rumah atau keluarga yang bertempat tinggal disana dan kampung 
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merupakan daerah tempat tinggal warga menengah ke bawah di daerah kota 

(wikipedia). 

 Desa dalam pengertian umum adalah desa sebagai suatu gejala yang 

bersifat universal, terdapat di manapun di dunia ini. Sebagai suatu komunitas 

kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara 

menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung 

kepada pertanian, desa-desa dimanapun cenderung memiliki karakteristik-

karakteriktik tertentu yang sama. Paul H. Landis (1948 : 12-13) seorang sarjana 

Sosiologi Pedesaan dari Amerika Serikat, menurut dia definisi desa dapat dipilah 

menjadi tiga, tergantung pada tujuan analisa. Untuk tujuan sosial-psikologik, desa 

didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan 

yang akrab dan serba informal diantara sesama warganya. Sedangkan untuk 

tujuan analisa ekonomi, desa didefinikan sebagai suatu lingkungan yang 

penduduknya tergantung kepada pertanian (Raharjo, 2004 : 28-30). 

 

2.8 Teori Migrasi Michael P. Todaro 

 Todaro berpendapat bahwa motivasi utama seseorang untuk mengambil 

keputusan bermigrasi adalah karena motif ekonomi. Di dalam Expected Income 

Model of Rural-Urban Migrationbeliau menyebutkan bahwa motivasi tersebut 

sebagai pertimbangan ekonomi yang rasional, dimana mobilitas ke kota 

mempunyai dua harapan, yaitu harapan untuk memperoleh pekerjaan dan harapan 

untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada yang diperoleh di desa. 

Penghasilan yang diharapkan diukur dengan perbedaan dalam penghasilan rill 

antara pekerjaan di desa dan di kota. Dengan kata lain bahwa para migran akan 
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melakukan migrasi bila penghasilannya lebih besar daripada biaya yang 

dikeluarkan Wahyu dalam ( Todaro,2003 : 383-385). 

 Jadi teori migrasi ini menyatakan, seseorang memilih untuk melakukan 

migrasi karena mereka ada tujuan yang bersangkutan dengan materi. Mereka 

melakukan migrasi karena pendapatan yang mereka peroleh di desa kurang 

sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dalam sehari-hari, maka 

dari itu mereka memilih untuk bekerja ke tempat yang memiliki gaji lebih tinggi 

dari pada di desanya. 

 

2.9 Teori Keluarga Struktural-Fungsional (Sistem) 

 Salah satu teori yang melandasi studi keluarga diantaranya adalah teori 

struktural fungsional/teosi sistem. Pendekatan teori sosiologi struktural-fungsional 

biasa digunakan oleh Spencer dan Durkheim yang menyangkut struktur (aturan 

pola sosial) dan fungsinya dalam masyarakat (Skindmore 1995) dan pada 

kehidupan sosial secara total (McQuarie : 1995). Penganut pandangan teori 

struktural-fungsional melihat sistem sosial sebagai suatu sistem yang seimbang, 

harmonis dan berkelanjutan. Konsep struktur sosial meliputi bagian-bagian dari 

sitem dengan cara kerja pada setiap bagian yang terorganisir. William F. Ogburn 

dan Talcott Parsons adalah para sosiolog ternama yang mengemukakan 

pendekatan struktural-fungsional dalam kehidupan keluarga pada abad ke-20. 

Pendekatan teori ini mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial 

yang kemudian diakomodasi dalam fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam 

struktut sebuah sistem (Megawangi 1999). 
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 Pendekatan struktural-fungsional menekankan pada keseimbangan sistem 

yang stabil dalam keluarga dan kestabilan sistem sosial dalam masyarakat. 

Eshlmen (1991), Gelles (1995), Newman dan Grauerholz (2002) menyatakan 

bahwa pendekatan teori struktural-fungsional dapat digunakan dalam menganalisa 

peran keluarga agar dapat berfungsi dengan baik untuk menjaga keutuhan 

keluarga dan masyarakat (Puspiha H, 2012 : 6-7). 

 

2.10 Kerangka Pemikiran 

 Awal mula banyaknya TKI/TKW di Indonesia adalah bermula dari 

krisis ekonomi yang menerpa Asia, kala itu Indonesia tidak mampu bertaham dan 

negara paling parah dihantam oleh krisis. Disisi lain pertumbuhan ekonomi cukup 

tinggi dan pemerintah tidak mampu menciptakan kesempatan kerja yang 

memadai, akibatnya angka pengangguran relatif tinggi dan cenderung mrningkat 

setiap tahunnya (Tukiran dkk, 2007 : 163). 

 Berbagai upaya dari pemerintah telah dilakukan untuk mengurangi laju 

angka pengangguran di Indonesia, pada akhirnya pemerintah menetapkan pasar 

kerja luar negri sebagai alternatif strategis dalam pengurangi pengangguran dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui Progam Penempatan 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Hal ini menjadi penyebab 

banyaknya TKI/TKW yang ada di Desa Tanggulturus Kecamatan Besuki 

Kabupaten Tulungagung. 

 Desa Tanggulturus dahulunya merupakan desa yang terbilang 

tertinggal, karena banyak warga masyarakatnya yang miskin dan banyak yang 

belum memiliki pekerjaan, sebagian masyarakatnyapun juga bekerja menjadi 
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petani. Tidak adanya lapangan pekerjaan yang memadai serta melihat kisah sukses 

TKI di luar negeri menjadi alasan pertama kepergian masyarakat di desa tersebut. 

Sejak semakin banyak masyarakat di desa tersebut yang bekerja menjadi 

TKI/TKW di luar negeri, berangsur-angsur kehidupan mereka berubah drastis dari 

segi ekonomi. Berdasarkan penuturan dari Agus Marsono selaku Sekretaris Desa 

Tanggulturus, dari 3300 jiwa atau 1300 kepala keluarga sebanyak 400 jiwa 

bekerja di luar negeri seperti Arab Saudi, Hongkong, Taiwan, Malaysia hingga 

Yunani. Namun banyaknya masyarakat di desa Tanggulturus yang bekerja 

menjadi TKI/TKW diluar negeri menjadi masalah tersendiri untuk keluarganya, 

seperti kawin cerai. Bahkan pernah dalam satu wilayah rukun tetangga (RT) yang 

berpenghuni 21 pasutri, 17 diantaranya cerai, masalah lain yang timbul di desa 

tersebut adalah kenakalan anak-anak. Hal ini menjadi perhatian tersendiri oleh 

Dinas Ketenagakerjaan. Dinas ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung sering 

mendatangi desa tersebut bahkan Disnaker juga pernah memberikan suatu progam 

pemberdayaan masyarakat melalui usaha untuk menekan banyaknya TKI/TKW di 

desa tersebut, namun progam dari disnaker tidak berjalan lama, dan masyarakat di 

desa tersebut tetap banyak yang bekerja menjadi TKI/TKW diluar negri. 
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Bagan 2 : Kerangka Pemikiran 
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