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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian atau literatur yang memfokuskan kajiannya mengenai persoalan 

anak-anak dalam keluarga TKI sudah cukup banyak dilakukan oleh beberapa 

peneliti, termasuk mengenai pengasuhan anak pada Keluarga TKI itu sendiri. 

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan, setidaknya ditemukan beberapa 

kajian yang relevan dengan pengasuhan anak usia 6-12 tahun pada keluarga TKI 

ini, diantaranya kajian yang pernah dilakukan oleh Riyanti (2013) yang meneliti 

tentang pengasuhan anak pada keluarga TKW di Desa Legokjawa, Ciamis, Jawa 

Barat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Riyanti ini hanya membahas sebatas 

pada pengasuhan sosialnya saja. Kemudian juga tidak membatasi apa yang 

dimaksud dengan anak, sehingga penelitian ini mencakup anak usia rentang 

hingga 15 tahun yang merupakan golongan remaja, bukan anak lagi. Hasil 

penelitiannya sendiri menunjukkan bahwa pengasuhan anak pada keluarga TKW 

di Desa Legokjawa secara umum sudah dikatakan cukup baik, sedikit saja yang 

kurang layak.  

Sedangkan penelitian lain yang juga membahas mengenai anak TKI yaitu 

oleh Astutik (2009), mengenai kenakalan anak yang ditinggal orangtuanya bekerja 

menjadi TKI studi kasus di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Madura. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak yang ditinggal bekerja 

oleh orangtuanya menjadi TKI ke luar negeri cenderung berperilaku nakal. Bentuk 

perilaku nakal yang ditunjukkan oleh anak TKI adalah; bolos sekolah, merokok, 
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minum-minuman keras, judi, dan kebut-kebutan. 13 Penelitian lain yang juga 

membahas mengenai anak TKI adalah dinamika pendidikan agama Islam anak 

TKI di Desa Baron, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik oleh Niswatin (2011). 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya orang tua yang meninggalkan 

anaknya bekerja ke luar negeri sebagai TKI, sementara pendidikan agama Islam 

khususnya akhlak dari orang tua sehari-hari justru kurang mendapat perhatian. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan study kasus. Berdasarkan analisis hasil dalam penelitian menunjukkan 

bahwa anak yang ditinggal orang tuanya bekerja sebagai TKI mengalami 

perubahan pendidikan khususnya pendidikan agama Islam. Hal ini disebabkan 

karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga 

berpengaruh terhadap perilaku keagamaannya seperti masalah sholat, mengaji 

yang mengalami penurunan.   Berdasarkan penelusuran pustaka di atas maka 

penelitian mengenai persoalan pada anak-anak TKI memang pernah dilakukan 

oleh beberapa peneliti termasuk pengasuhan anak TKI, akan tetapi pengasuhan 

anak TKI yang difokuskan pada usia 6-12 tahun belum ada yang meneliti. Dari 

penelusuran pustaka di atas, anak TKI yang pernah diteliti umumnya usia remaja 

dan umumnya terbatas pada satu lingkup saja. Contohnya penelitian yang 

dilakukan oleh Riyanti (2013) yang disebutkan di atas yang hanya membahas 

sebatas pengasuhan anak dari segi sosial. Berbeda dengan yang dipaparkan dalam 

penelitian ini yang membahas pengasuhan anak mulai dari segi fisik, afeksi, 

sampai sosial. 

 

 



 

9 
 

B. Penyimpangan Perilaku Sosial  

Penyimpangan sosial dapat diartikan sebagai perilaku warga masyarakat 

yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, adat istiadat, tata aturan, atau 

norma sosial yang berlaku (Budirahayu, 2013:98). Penyimpangan sosial tidak 

terbatas pada perilaku-perilaku yang terlampau melewati batas, hal-hal kecil pun 

bisa termasuk dalam penyimpangan sosial. Seseorang akan dianggap menyimpang 

apabila ia melakukan hal-hal di luar perilaku masyarakat pada umumnya. Namun 

fenomena yang terjadi pada saat ini menunjukkan bahwa banyak hal-hal 

menyimpang yang menjadi biasa di kalangan masyarakat. Masyarakat 

menganggap sebuah perilaku menyimpang yang resesif atau tidak terlalu melewati 

batas sebagai perilaku normal yang wajar untuk dilakukan. Tidak sedikit 

masyarakat yang justru bangga melakukan sebuah penyimpangan sosial. 

Penyimpangan sosial dianggap sebagai prestasi tersendiri bagi sebagian 

masyarakat, khususnya masyarakat yang belum terlalu memahami tentang hal-hal 

yang termasuk dalam penyimpangan sosial. 

Penyimpangan adalah segala bentuk perilaku yang tidak menyesuaikan 

diri dengan kehendak masyarakat. Dengan kata lain, penyimpangan adalah 

tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut 

dalam lingkungan baik lingkungan keluarga maupun masyarakat. Penyimpangan 

terjadi apabila seseorang atau kelompok tidak mematuhi norma dan nilai yang 

berlaku dalam masyarakat. Penyimpangan terhadap nilai dan norma dalam 

masyarakat disebut dengan deviasi (deviation), sedangkan pelaku atau individu 

yang melakukan penyimpangan disebut divian (deviant). 
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Perilaku menyimpang didefinisikan secara berbeda berdasarkan empat 

sudut pandang. Petama, secara statiskal, yaitu segala perilaku yang bertolak dari 

suatu tindakan yang bukan rata-rata atau perilaku yang jarang dan tidak sering 

dilakukan. Kedua, secara absolut atau mutlak. Definisi perilaku menyimpang yang 

berasal dari kaum absolutis ini berangkat dari aturan-aturan sosial yang dianggap 

sebagai sesuatu yang mutlak atau jelas dan nyata, sudah ada sejak dulu, serta 

berlaku tanpa terkecuali, untuk semua warga masyarakat. Ketiga, secara reaktif, 

yaitu perilaku yang dicapkan kepadanya atau orang lain telah memberi cap 

kepadanya. Dan keempat, secara normatif, yaitu penyimpangan adalah suatu 

pelanggaran dari suatu norma sosial. 

Pada masyarakat tradisional penyimpangan jarang sekali terjadi dan dapat 

dikendalikan. Sebaliknya, pada masyarakat modern, penyimpangan dirasa 

semakin banyak dan bahkan seringkali menimbulkan kerugian yang sangat besar 

bagi pihak lainnya. Salah satu bentuk penyimpangan adalah penyimpangan sosial. 

Seperti halnya kebudayaan yang bersifat relatif maka penyimpangan sosial juga 

bersifat relatif. Artinya, penyimpangan sosial sangat tergantung pada nilai dan 

norma sosial yang berlaku. Suatu tingkah laku dapat dikatakan menyimpang oleh 

suatu masyarakat, namun belum tentu dianggap menyimpang oleh masyarakat lain 

yang memiliki norma dan nilai yang berbeda. 

Pengertian penyimpangan sosial sangat beragam. Berikut ini pengertian 

penyimpangan sosial menurut tokoh ahli : 

1. James W van de Zanden, penyimpangan sosial sebagai perilaku yang oleh 

sejumlah besar orang dianggap tercela dan di luar batas toleransi. 

(Soekanto, 2010) 
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2. Bruce J. Cohen, penyimpangan sosial sebagai perbuatan yang 

mengabaikan norma dan terjadi jika seseorang atau kelompok tidak 

mematuhi patokan baku dalam masyarakat (dalam buku Sosiologi : Suatu 

Pengantar, Terjemahan).(Soekanto 2010) 

3. Robert M.Z. Lawang, penyimpangan sosial sebagai semua tindakan yang 

menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial 

dan menimbulkan usaha dari pihak yang berwenang dalam sistem itu 

untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang (dalam buku materi pokok 

pengantar sosiologi). (Soekanto,2010) 

  

C. Bentuk-Bentuk Perilaku Penyimpangan Sosial  

Menyimpang atau tidaknya perilaku seseorang ditentukan oleh norma atau 

nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dimana ia tinggal. Setiap tindakan atau 

perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku akan dianggap 

sebagai penyimpangan. Ada beberapa bentuk perilaku menyimpang yang bersifat 

negatif, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Penyimpangan primer (primary deviation). Penyimpangan primer adalah 

penyimpangan yang dilakukan seseorang yang hanya bersifat temporer 

dan tidak berulang-ulang. Seseorang yang melakukan penyimpangan 

primer masih diterima di masyarakat karena hidupnya tidak didominasi 

oleh perilaku menyimpang tersebut. Misalnya, siswa yang terlambat, 

pengemudi yang sesekali melanggar peraturan lalu lintas, dan orang yang 

terlambat membayar pajak. 
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b. Penyimpangan sekunder (secondary deviation). Penyimpangan sekunder 

adalah perilaku menyimpang yang nyata dan seringkali terjadi, sehingga 

berakibat cukup parah serta menganggu orang lain. Misalnya orang yang 

terbiasa minum-minuman keras dan selalu pulang dalam keadaan mabuk, 

serta seseorang yang melakukan tindakan pemerkosaan. Tindakan 

penyimpangan tersebut cukup meresahkan masyarakat dan mereka 

biasanya di cap masyarakat sebagai “pencuri”, “pemabuk”, "penodong", 

dan "pemerkosa". Julukan itu makin melekat pada si pelaku setelah ia 

ditangkap polisi dan diganjar dengan hukuman. 

c. Penyimpangan individual (individual deviation) adalah tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari norma-norma suatu 

kebudayaan yang telah mapan. Misalnya, seseorang bertindak sendiri 

tanpa rencana melaksanakan suatu kejahatan, seperti: mencuri, menodong, 

dan memeras. Penyimpangan individu berdasarkan kadar 

penyimpangannya dibagi menjadi lima, yaitu sebagai berikut. 

d. Pembandel yaitu penyimpangan yang terjadi karena tidak patuh pada 

nasihat orang tua agar mengubah pendiriannya yang kurang baik. 

e. Pembangkang yaitu penyimpangan yang terjadi karena tidak taat pada 

peringatan orang-orang. 

f. Pelanggar yaitu penyimpangan yang terjadi karena melanggar norma-

norma umum yang berlaku dalam masyarakat. 

g. Perusuh atau penjahat yaitu penyimpangan yang terjadi karena 

mengabaikan norma-norma umum, sehingga menimbulkan kerugian harta 

benda atau jiwa di lingkungannya. 
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h. Munafik yaitu penyimpangan yang terjadi karena tidak menepati janji 

,berkata bohong, mengkhianati kepercayaan,dan berlagak membela. 

i. Penyimpangan kelompok adalah tindakan yang dilakukan oleh 

sekelompok orang yang tunduk pada norma kelompok yang bertentangan 

dengan norma masyarakatyang berlaku. 

j. Penyimpangan situasional,yakni penyimpangan jenis ini di sebabkan oleh 

pengaruh bermacam-macam kekuatan situasional atau social diluar 

individu dan memaksa individu tersebut untuk berbuat menyimpang. 

k. Penyimpangan sistematik,yaitu suatu contoh tingkah laku yang di sertai 

organisasi social khusus ,status formal,peranan-peranan,nilai-nilai,norma-

norma,dan moral tentang semuanya berbeda dengan situasi umum. 

 

D. Peran Keluarga Dalam Meminimalisir Penyimpangan Perilaku Anak  

Pengasuhan anak di dalam keluarga yang ideal adalah dilakukan oleh 

kedua orang tuanya. Ayah dan ibu bekerja sama saling bahu-membahu untuk 

memberikan asuhan dan pendidikan kepada anaknya. Mereka menyaksikan dan 

memantau perkembangan anak-anaknya secara optimal. Baik ayah maupun ibu 

memiliki peran dalam pengasuhan anak meskipun bentuk peran itu memiliki 

perbedaan. 

Keutuhan keluarga menjadi faktor utama yang mempengaruhi pengasuhan. 

Dimaksud dengan keutuhan keluarga ialah, pertama keutuhan dalam struktur 

keluarga yaitu bahwa dalam keluarga itu adanya ayah disamping adanya ibu dan 

anak. Apabila tidak ada ayah atau ibu atau kedua-duanya maka struktur keluarga 

sudah tidak utuh lagi. Selain keutuhan dalam struktur keluarga dimaksudkan pula 
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keutuhan dalam interaksi keluarga jadi bahwa di dalam keluarga berlangsung 

interaksi sosial yang wajar dan harmonis (Dagun, 2002). 

Akhmad (1999) menjelaskan dalam proses perkembangan anak, ayah dan 

ibu sama-sama mempunyai peran. Andayani dan Koentjoro (2004) menyebut 

bahwa pengasuhan itu sebagai coparenting, yaitu tanggung jawab yang harus 

dipikul bersama antara ayah dan ibu. Pada coparenting, kerjasama yang terjadi 

diharapkan dapat membantu anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal 

termasuk pencapaian kompetensi sosialnya. 

Ayah tidak mungkin menjalankan perannya sendiri sehingga diperlukan 

dukungan ibu dalam pengasuhan, ibu juga demikian (Basir, 2004). Seorang ibu tidak 

hanya berperan mengasuh anak saja, melainkan juga harus berperan dalam semua 

urusan rumah tangga, bahkan peran sosial yang tidak bisa dilaksanakan oleh seorang 

ayah dengan optimal untuk mencari nafkah dan atau tugas-tugas dalam wilayah publik. 

Ibu memiliki keterbatasan pribadi, waktu dan perhatian untuk menjalankan semua 

perannya. Oleh karena itu Andayani dan Koentjoro (2004) menegaskan bahwa untuk 

memenuhi pelayanan perkembangan anak, ibu perlu dukungan ayah. Kualitas 

pengasuhan ibu-anak dipengaruhi oleh peran ayah. 

Senada dengan itu kebersamaan dalam mengasuh anak antara ayah dan ibu 

dikemukakan oleh Davis dkk (dalam Basir, 2004) bahwa perkembangan anak 

dipengaruhi oleh masing-masing karateristik ayah, ibu dan anak serta interaksi 

ayah ibu, ibu-anak, dan ayah-anak. Penelitian tentang pengasuhan bersama 

atau coparenting, juga dikemukakan oleh Santrock (2007) yang kesimpulannya 

adalah solidaritas orang tua, kerjasama dan kehangatan, menunjukkan ikatan jelas 

dengan perilaku prososial dan kompetensi anak. 
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Keterlibatan ayah secara langsung dalam pengasuhan anak merupakan hal 

yang penting, sebab gaya laki-laki atau ayah akan memberikan kesempatan pada 

anak untuk berkembangnya kecerdasan sosial dan emosi anak. Keterlibatan ayah 

akan memberi manfaat yang positif bagi anak dalam mengembangkan 

pengendalian diri, kemampuan menunda pemuasan keinginan dan kemampuan 

penyesuaian sosial anak, baik laki-laki maupu perempuan. Dagun (2002) 

menjelaskan bahwa anak yang tidak mendapat asuhan dan perhatian ayah, 

perkembangannya akan menjadi pincang, memiliki kemampuan akademis yang 

cenderung menurun, aktivitas sosialnya terhambat, dan interaksi sosialnya 

terhambat, bahkan bagi anak laki-laki, ciri maskulinitasnya bisa menjadi kabur. 

Dikarenakan bahwa peran ayah efektif dalam: 

a) Menciptakan relasi yang sehat 

b) Menyediakan kebutuhan fisik dan keamanan 

c) Menerima adanya perubahan 

d) Menggali hal-hal yang menyenangkan  

e) Membantu anak untuk mengembangkan kemampuannya. 

Peran ibu dalam pengasuhan sangatlah penting. Ibu merupakan significant 

person yaitu orang atau figur yang berarti bagi seorang anak dalam keluarga, 

sebab dunia ibu adalah khas menampilkan diri sebagai dunia yang memelihara. 

Ketika ayah mencari nafkah, ibulah yang medampingi anak-anak dalam 

memenuhi kebutuhan dan membantu menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi dengan penuh cinta (Kartono, 1989). 

Andayani dan Koentjoro (2004) menjelaskan bahwa ibu merupakan faktor 

yang sangat penting sebagai pengasuh utama. Ibu secara kodrati memiliki instink 
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keibuan untuk mengurus anak-anaknya, bahkan perempuan yang belum pernah 

melahirkan pun, dapat dengan lebih cepat dalam menguasai pengasuhan anak. Hal 

tersebut terjadi karena adanya tuntutan sosial yang kuat terhadap perempuan 

untuk berperan sebagai ibu. Gunarsa (1995) menjelaskan bahwa secara umum 

seorang ibu dalam pengasuhan anak memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan 

biologis anak, merawat, mengurus anak dengan sabar, kasih sayang, konsisten, 

mendidik, mengatur, mendisiplinkan, dan mengendalikan anak. 

Selain orang tua, Sukamtiningsih (2001) menjelaskan bahwa dalam 

pengasuhan anak sering terjadi campur tangan kakek dan nenek. Hal ini lebih 

sering diakibatkan oleh faktor ekonomi. Gunarsa (2004), bahwa antara kakek-

nenek dan orangtua memiliki perbedaan dalam hal pengasuhan diantaranya adalah 

cara mendidik anak. Orangtua memberikan didikan secara kognitif, menegaskan 

dalam aturan-aturan keseharian disertai hukuman. Berbeda halnya dengan kakek-

nenek yang mendidik anak dengan lebih menekankan pada ajakan-

ajakan keseharian yang kemudian membuat aturan terasa longgar bagi anak dan 

menjadikan mereka bertindak sesuka hatinya. 

 

E. Fenomena Perilaku Penyimpangan Sosial Anak Buruh Migran 

Banyak terjadi disekeliling kita penyimpangan-penyimpangan sosial, 

terutama dilakukan oleh anak-anak yang kurang pengawasan orangtua, 

dikarenakan kedua orangtua mereka bekerja sebagai buruh migran diluar negri, 

banyaknya fenomena penyimpangan perilaku sosial yang dilakukan oleh kalangan 

anak-anak buruh TKI ini menjadi pusat perhatian masyarakat sekitar. Dikarenakan 

masyarakat ikut resah dengan perilaku penyimpangan tersebut. adapun beberapa 

contoh penyimpangan-penyimpangan sosial sebagai berikut : 
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a. Penyimpangan primer (primary deviation) 

Adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang yang bersifat temporer dan 

tidak berulang-ulang. Seorang yang melakukan penyimpangan primer masih 

diterima di masyarakat karena hidupnya tidak didominasi oleh perilaku 

penyimpang tersebut, contoh kasus seperti mencuri atau bisa diartikan seperti 

clipto. (Muin, 2013:156-172) 

b. Penyimpangan sekunder (secondary deviation) 

Adalah hal yang berwujud tindak kejahatan atau kriminalitas sehingga 

masyarakat tidak bisa menerimanya. Pelaku didominasi oleh tindakan 

penyimpang karena merupakan tindakan pengulangan.  (Muin, 2013:156-172) 

c. Penyimpangan Individual (Individual Deviation) 

Adalah hal yang dilakukan oleh seorang individu dengan melakukan 

tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Munculnya penyimpangan individual disebabkan kelainan jiwa 

seorang sehingga tidak dapat mengendalikan diri. (Muin, 2013:156-172) 

d. Sesuai kadar penyimpangan dibagi menjadi 5, yaitu: 

1) Pembandel; Penyimpangan karena tidak patuh pada nasihat orang tua agar 

mengubah pendiriannya yang kurang baik. 

2) Pembangkang; Penyimpangan karena tidak taat pada peringatan dari 

orang-orang 

3) Pelanggaran; Penyimpangan karena melanggar norma umum yang berlaku 

dalam masyarakat 

4) Penjahat/Perusuh; Penyimpangan karena melanggar norma umum, 

sehingga menimbulkan kerugian harta benda atau jiwa dilingkungan. 
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5) Munafik; Penyimpangan karena tidak menepati janji, berkata bohong, 

mengkhianati kepercayaan, dan berlagak membela. 

 

F. Konsep Perilaku Menyimpang 

a) Pengertian  

Penyimpangan sosial dapat diartikan sebagai perilaku warga 

masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, adat istiadat, 

tata aturan, atau norma sosial yang berlaku (Budirahayu, 2013:98). 

Penyimpangan sosial tidak terbatas pada perilaku-perilaku yang terlampau 

melewati batas, hal-hal kecil pun bisa termasuk dalam penyimpangan 

sosial. Berikut adalah pengertian perilaku menyimpang menurut para ahli : 

1. Robert M.Z Lawang : tindakan menyimpang dari system social dan 

menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang untuk memperbaiki 

perilaku menyimpang tersebut  

2. Willian Kornblun : kelakuan atau tingkah laku yang tidak sesuai 

dengan norma 

3. Bruce J. Cohen : perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri 

dengan kehendak masyarakat 

4. James Vander Zander : hal yang tercela diluar batas toleransi sejumlah 

besar orang 

5. Paul B. Horton : perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran 

terhadap norma 

6. Kai Erikson : tindakan yang dapat membuat orang masuk penjara 
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b) Ciri-ciri Perilaku Menyimpang 

Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

suatu tindakan dikatakan sebagai perilaku menyimpang, berikut ciri-ciri 

perilaku menyimpang : 

1. Daapat didefinisikan  

2. Dapat diterima dan ditolak 

3. Penyimpangan relative dan mutlak 

4. Kesenjangan budaya ideal dan nyata 

5. Adanya norma penghindaran  

6. Bersifat adaptif 

c) Teori Perilaku Menyimpang 

Terdapat beberapa teori yang dirumuskan oleh para ahli untuk 

menjelaskan mengenai perilaku menyimpang, khususnya penyebab dari 

penyimpangan, berikut teori-teori tersebut : 

1. Teori Anomi 

2. Teori Kebudayaan Tandingan  

3. Teori Reaksi Masyarakat (Labelling Theory) 

4. Teori Psikologi 

5. Teori Sosialisasi 

6. Teori Konflik (budaya dan sosial) 

7. Teori Pengendalian Sosial 

d) Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Sosial 

Penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-

nilai kesusilaan atau kepatutan yang ada dalam masyarakat. Setiap 
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individu memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga 

menghasilkan perilaku yang berbeda pula. Penyimpangan sosial 

menunjukan bahwa proses sosialisasi telah gagal dilakukan. Ada beberapa 

faktor penyebab perilaku menyimpang. Berikut adalah faktor-faktor 

penyebab terjadinya penyimpangan sosial : 

1. Anomi 

2. Inovasi  

3. Gangguan Mental  

4. Perubahan Social (Modernisasi) 

 

G. Pengertian Buruh Migran 

Buruh Migran atau sering kita sebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

merupakan istilah bagi warga negara indonesia yang bekerja diluar negeri dalam 

jangka waktu tertentu. Selain TKI, dikenal juga istilah TKW atau Tenaga Kerja 

Wanita. TKW adalah tenaga kerja berjenis kelamin wanita, dengan kata lain TKW 

ini merupakan sutu kesatuan dengan TKI. Saat ini tanggung jawab penempatan 

dan perlindungan TKI di luar negeri dipegang oleh Badan Nasional Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) setelah sebelumnya 

dipegang oleh Ditijen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negri 

(PPTKLN) Depnakertrans. 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sering disebut sebagai pahlawan devisa 

negara karena dalam setahun tenaga kerja indonesia dapat menghasilkan 60 

Triliun rupiah. Namun disisi lain tenaga kerja indonesia juga sering dikonotasikan 

sebagai pekerja kasar, lowlife dan unskill. Hal tersebut memang tidak bisa 
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dihindarkan karena pada hakikatnya TKI merupakan sebuah program pemerintah 

untuk pekerja unskill dalam rangka menekan angka pengangguran. 

 

H. Penyebab Perilaku Menyimpang 

a. Lemahnya Pengawasan dari Keluarga  

 Keluarga buruh migran merupakan keluarga yang lemah fungsi kontrolnya 

terhadap anak. Hal ini terjadi karena orangtua tunggal atau wali asuh yang 

ditugasi untuk mengurus anak dan mengawasi anak ternyata tidak sepenuhnya 

fokus mengurus anak. Mereka masih tetap bekerja sesuai dengan perannya ketika 

belum ditinggal oleh anggota keluarga yang menjadi buruh. Hal ini berakibat pada 

terjadinya dualisme peran atau tumpang tindih peran.  

 Selain tetap bekerja sesuai dengan perannnya, orangtua asuh juga harus 

mengisi peran yang kosong akibat ditinggal suami atau isterinya yang pergi 

merantau. Disinilah terjadi tumpang tindih peran yang dialami orangtua tunggal 

mereka harus tetap bekerja mencari nafkah, mengurus rumah, dan mendidik anak. 

 Dualisme peran yang harus dilakoni oleh orangtua tunggal atau wali asuh 

berakibat pada tidak terfokusnya waktu yang diberikan untuk memberikan 

pengawasan terhadap anak. Orangtua lemah dalam fungsi kontrol terhadap anak 

karena masih harus membagi waktu untuk bekerja dan mengurus rumah. Padahal 

selain fungsi sosialisasi keluarga juga harus menjalankan fungsi kontrol bagi 

anggotanya dalam hal ini orangtua kepada anak. Santrock (2007: 164) 

menjelaskan fungsi orangtua sebagai manajer dalam kehidupan anak memiliki 

peran sebagai pembuat aturan, memberi arah pendidikan, dan melakukan fungsi 

pengawasan. Kurang berfungsinya fungsi pengawasan dari orangtua terhadap 
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anak berakibat pada tidak terkendalinya perilaku dan pergaulan anak di luar 

rumah. Tindakan anak yang menyimpang dan pergaulan yang tidak sehat 

merupakan akibat lemahnya fungsi pengawasan atau kontrol dari orangtua.  

 Hirschi (Narwoko & Suyanto, 2004: 116) menyebutkan salah satu unsur 

utama di dalam kontrol sosial internal yaitu attchement (kasih sayang). 

Attchement atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil 

sosialisasi di dalam kelompok primernya yaitu keluarga. Sehingga individu punya 

komitmen kuat untuk patuh pada aturan. Kurangnya kasih sayang yang diterima 

oleh anak buruh migran dari keluarganya menunjukkan kontrol sosial internal 

yang lemah dalam keluarga buruh migran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


