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ABSTRACT 

The fact is, the Covid-19 pandemic phenomenon doesn’t only 

have an impact on health, but also on the economic decline of 

the community due to restrictions on a lot of activities. Online 

motorbike are one of the informal workers who all have been 

affected by the economic downturn due to Covid-19, which 

also affects their family economy. The economic crisis that was 

felt didn’t only affect them physically, but also socially and 

psychologically. This study aims to answer the resilience of the 

online motorbike family in Ponorogo during the Covid-19 

pandemic and how to analyze gender harmony in efforts to 

improve family resilience in the midst of the Covid-19 

pandemic. This type of research is qualitative in nature and the 

theory used is the theory of family resilience and gender 

harmony. This study resulted in two conclusions (1) The whole 

family has shown positive adaptations to various problems that 

they are facing. Even so, the coping strategy is carried out 

throughout the application of effective communication and 

high commitment, and balanced with family spirituality. (2) 

The application of gender harmony in endeavoring family 

resilience can be seen through dual income, meaning that the 

family doesn’t limit access for either men or women to earn for 

a living. The family also instills the principles of 

communication, commitment and cooperation in both public 

and domestic work that characterizes gender harmony. 

However, there is one family that does not reflect gender 

harmony, since there is a double burden that creates gender 

inequality and gender inequity. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAK 

Fenomena pandemi Covid-19 nyatanya tidak hanya berdampak 

pada kesehatan saja, namun berdampak pula terhadap 

penurunan ekonomi masyarakat akibat adanya pembatasan 

segala aktivitas. Ojek online merupakan salah satu pekerja 

informal yang terkena dampak pada penurunan ekonomi akibat 

Covid-19 yang selanjutnya berpengaruh juga pada ekonomi 

keluarga. Krisis ekonomi yang dirasakan tidak hanya 

berpengaruh secara fisik saja, namun juga secara sosial dan 

psikologis. Penelitian ini bertujuan menjawab bagaimana 

ketahanan keluarga ojek online di Ponorogo pada masa 

pandemi Covid-19 serta bagaimana analisis gender harmoni 

dalam pengupayaan ketahanan keluarga di tengah pandemi 

Covid-19. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dan teori yang 

digunakan adalah teori tentang ketahanan keluarga dan gender 

harmoni. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan (1) 

Seluruh keluarga telah menunjukkan adaptasi yang positif 

terhadap berbagai problematika yang sedang dihadapi. Adapun 

strategi koping yang dilakukan melalui penerapan komunikasi 

yang efektif dan komitmen yang tinggi serta diimbangi pula 

oleh spiritualitas keluarga. (2) Penerapan gender harmoni 

dalam pengupayaan ketahanan keluarga dapat dilihat melalui 

adanya dual income, artinya keluarga tidak membatasi akses 

baik bagi laki-laki atau perempuan dalam mencari nafkah. 

Keluarga juga menanamkan prinsip komunikasi, komitmen, 

dan kerja sama baik dalam hal pekerjaan publik maupun 

domestik yang mencirikan gender harmoni. Tetapi terdapat 

salah satu keluarga yang tidak mencerminkan gender harmoni, 

sebab terdapat double burden yang melahirkan inequality 

gender dan inequity gender. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak akhir tahun 2019 sampai 2020 ini dunia dikejutkan 

dengan wabah Covid-19 yang menginfeksi hampir seluruh 

belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia.1 Covid-19 

merupakan singkatan dari Corona Virus Disease 2019 

merupakan jenis kelompok virus baru yang dapat 

menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada 

manusia, seseorang yang terkena virus ini akan mengalami 

infeksi saluran nafas mulai dari batuk, pilek, sakit tenggorokan, 

sesak nafas hingga yang lebih serius seperti Middle East 

Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory 

Syndrome.2 Wabah Covid-19 pertama kali ditemukan di kota 

Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 

2019, penyebaran kasus Covid-19 terbilang sangat cepat dan 

                                                             
1 Linda Fitria dan Ifdil, “Kecemasan Remaja Pada Masa Pandemi 

Covid-19,” dalam Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia, Volume 6 

Nomor 1, 2020, 1. 
2 World Health Organization (WHO), dalam https://www.who.int/ 

indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public, diakses pada tanggal 31 

Oktober 2020 pukul 19.25. 

https://www.who.int/%20indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public
https://www.who.int/%20indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public
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signifikan.3 Berdasar hal tersebut, Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO) menilai bahwa penularan Covid-19 sudah masuk 

dalam kategori tinggi yang demikian pada tangal 30 Januari 

2020 menetapkan status Covid-19 sebagai Public Health 

Emergency of International Corcern (PHEIC),4 selanjutnya 

pada tanggal 11 Maret 2020 ditetapkan sebagai pandemi atas 

dasar penyebaran virus terus bertambah sangat cepat bahkan 

hampir ke seluruh penjuru dunia, ditemukan pada awal bulan 

Maret 2020 terdapat lebih dari 118.000 kasus yang terinfeksi 

virus di 114 negara.5 

Di Indonesia, pemerintah melalui Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan status 

darurat bencana akibat Covid-19 terhitung mulai tanggal 29 

Februari 2020.6 Adapun beberapa upaya dilakukan oleh 

                                                             
3 Rizky Rinaldi dan Reny Yuniasanti, “Kecemasan Pada 

Masyarakat Saat Masa Pandemi Covid19 di Indonesia”, dalam Buku Covid-

19 Dalam Ragam Tinjauan Perspektif (Yogyakarta: MBridge Press, 2020), 

137. 
4 Nur Sholikah Putri Suni, “Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi 

Potensi Penyebaran Corona Virus Disease,” dalam Jurnal Bidang 

Kesejahteraan Sosial: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan trategis, 

Pusat penelitian Badan Keahlian DPR RI, Volume 12 Nomor 3, Februari 

2020, 13. 
5 Lesmana Nahar, “Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia 

Menghadapi Pandemi Covid-19,” dalam Jurnal Syntax Admiration, Volume 

5 Nomor 1 September 2020, 554. 
6 Rizky Rinaldi dan Reny Yuniasanti, “Kecemasan Pada 

Masyarakat Saat Masa Pandemi Covid19 di Indonesia”, 137. 
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pemerintah agar wabah ini tidak menular dengan cepat, yakni 

dengan menerapkan work from home (WFH), 

mensosialisasikan social distancing, masyarakat juga diedukasi 

untuk menerapkan pola hidup sehat, kewajiban untuk memakai 

masker saat bepergian keluar rumah serta memberlakukan 

pembatasan wilayah dan sebagainya. Namun pada 

kenyataannya, kebijakan pemerintah tersebut memberi dampak 

tersendiri, yakni lahirnya berbagai masalah sosial ekonomi di 

tengah masyarakat.7 

Munculnya Covid-19 di tengah masyarakat, tidak hanya 

berdampak pada kesehatan saja, namun berdampak pula pada 

penurunan pertumbuhan ekonomi secara nasional.8 Rusiadi dkk 

mengemukakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan 

lemahnya perekonomian ialah karena segala aktivitas dibatasi 

akibat meluasnya wabah Covid-19. Adanya gangguan terhadap 

perekonomian akibat dari Covid-19 tentu berpengaruh juga 

terhadap ekonomi keluarga.9 

                                                             
7 Linda Fitria dan Ifdil, “Kecemasan Remaja Pada Masa Pandemi 

Covid-19,” 1. 
8 Wibowo Hadiwardoyo, “Kerugian Ekonomi Nasional Akibat 

pandemi Covid-19,” dalam Jurnal Baskara: Journal of Business & 

Entrepreneurship, Volume 2 Nomor 2 April 2020, 83. 
9 Rusiadi dkk, “Dampak Covid-19 Terhadap Stabilitas Ekonomi 

Dunia: Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah,” dalam Jurnal Kajian 

Ekonomi dan Kebijakan Publik, Volume 5 Nomor 2 Juli 2020, 181. 



 
 

4 
 

Keluarga yang mengalami krisis ekonomi sangat 

beresiko terhadap perceraian, terlebih pasca pandemi global 

ini, memiliki dampak yang cukup signifikan pada penurunan 

ekonomi keluarga. Tercatat 1808 kasus perceraian pada tahun 

2020, lebih dari separuhnya yakni 1222 kasus atau sekitar 70 

persen didominasi oleh faktor ekonomi yang mana pada tiap 

bulan terus meningkat jumlahnya.10 Persentasi pada banyaknya 

perceraian karena faktor ekonomi menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh ekonomi terhadap keutuhan dan ketahanan 

rumah tangga.  Oleh sebab itu, pemahaman mengenai makna 

sebuah gender harmoni sebagai upaya menjaga ketahanan 

keluarga sangat diperlukan. Berdasarkan fenomena banyaknya 

keluarga yang mengalami krisis ekonomi semasa pandemi, 

begitu pula atas dasar bahwa perceraian banyak didominasi 

oleh faktor ekonomi yang kian meningkat akhir-akhir ini 

menggelitik peneliti untuk melakukan penelitian terhadap 

ketahanan keluarga dalam masa pandemi global yang 

                                                             
10 Data ini didasarkan pada data bulan Januari-Desember 2020 

pada Pengadilan Agama Ponorogo. LI-PA Ponorogo, “Faktor-Faktor 

Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Ponorogo Bulan 

Oktober 2020,” Laporan penyebab perceraian pada web https://www.pa-

ponorogo.go.id/, diakses pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 08:52. 

https://www.pa-ponorogo.go.id/
https://www.pa-ponorogo.go.id/
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berdampak pada krisis ekonomi dalam rumah tangga ojek 

online di Ponorogo.11 

Ojek online merupakan salah satu pekerja informal 

yang terkena dampak pada penurunan ekonomi atau 

penghasilan akibat Covid-19, pengguna aktif ojek online 

mengalami penurunan secara signifikan tepatnya setelah 

pemberlakuan imbauan Work From Home (WFH) guna 

memutus rantai penyebaran covid-19. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Indah Iswari dkk, menyatakan bahwa 

penghasilan yang didapatkan ojek online selama pandemi 

menurun drastis yakni berkisar 70-80 persen.12 Begitu pula 

dengan beberapa ojek online di Ponorogo mengaku bahwa 

selama pandemi penurunan penghasilannya mencapai 80-85 

persen. Bapak MH mengungkapkan bahwa terkadang dalam 

waktu satu harian beliau tidak mendapatkan orderan sama 

sekali selama pandemi, hal tersebut juga dialami oleh Bapak 

WD, Bapak TH dan Bapak HW.13 Bapak WD mengatakan 

bahwa terkadang selama pandemi ini beliau tidak memiliki 

                                                             
11 Candra Pratiwi dkk, “Mitigasi Ancaman Krisis Ekonomi 

Keluarga Akibat Pandemi Covid-19,” dalam Social Pedagogy: Journal of 

Social Science Education, Volume 1 Nomor 1, 2020, 76. 
12 Indah Iswari dkk, “Analisis Perbedaan Pendapatan Go-Jek 

Sebelum dan Saat Terjadi Pandemi Covid-19 di Kota Medan,” dalam Al-

Sharf: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 1 Nomor 1, 2020, 94. 
13 Much Hushin, Wawancara, Ponorogo. 16 Oktober 2020. 
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keberanian dan merasa tidak enak hati untuk pulang ke rumah 

dengan tangan kosong.14 Menurut Bapak HW Hal ini 

disebabkan bahwa biasanya para pengemudi ojek online 

mengandalkan layanan antar-jemput penumpang. Pemasukan 

dari layanan antar-jemput penumpang berkisar 80 persen, 

selebihnya dari pesan-antar makanan dan barang. Namun sejak 

diberlakukannya WFH sangat jarang seseorang menggunakan 

layanan jasa antar-jemput. Terlebih mayoritas pengguna ojek 

online biasanya adalah para pelajar dan pekerja, yang sejak 

pandemi ini sekolah, kampus, kantor diliburkan. Para siswa 

diharuskan untuk belajar dari rumah, begitu pula beberapa para 

pekerja yang diharuskan bekerja dari rumah.15 

Maka berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa 

Covid-19 sangat berpengaruh terhadap penghasilan ojek online 

yang selanjutnya berpengaruh pada ekonomi keluarga. 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam upaya mewujudkan 

keluarga harmonis dan sejahtera harus memperhatikan masalah 

ketahanan keluarga. Salah satu di antara ketahanan tersebut 

ialah ketahanan pada aspek ekonomi yang akan berkaitan pula 

dengan ketahanan fisik. 

                                                             
14 Widiono, Wawancara, Ponorogo. 05 Oktober 2020. 
15 Himawan, Wawancara, Ponorogo. 05 Oktober 2020. 
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Selain berdampak pada penurunan penghasilan atau 

ekonomi secara drastis, pandemi global yang terjadi telah 

menimbulkan rasa kecemasan pada banyak masyarakat 

terutama pada anggota keluarga ojek online. Kecemasan yang 

dirasakan oleh anggota keluarga ojek online merupakan bentuk 

perasaan emosional dan kepedulian terhadap keluarganya. Ibu 

SN yang merupakan istri dari salah satu pengemudi ojek online 

mengungkapkan kekhawatirannya akan pekerjaan suaminya 

yang harus tetap bekerja di luar rumah menghantarkan 

pelanggannya, terlebih bagi pengemudi ojek online sepeda 

motor yang tentunya sulit untuk menerapkan physical 

distancing saat menggonceng penumpangnya dan bertemu 

banyak orang di saat pandemi Covid-19. Hal tersebut membuat 

anggota keluarga mencemaskan akan tertularnya virus, di 

samping khawatir akan penghasilan anggota keluarga mereka 

untuk tetap menjalani kehidupannya.16 Demikian tentu hal ini 

membutuhkan ketahanan baik secara psikologis maupun sosial 

dalam keluarga. 

Kunci ketahanan keluarga berada pada keadaan yang 

saling memberikan kontribusi antar anggota keluarga serta 

mampu memelihara relasi keluarga pada situasi yang positif. 

                                                             
16 Siti Nurjanah, Wawancara, Ponorogo. 05 Oktober 2020. 
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Ketahanan keluarga juga menyangkut kemampuan individu 

untuk memaksimalkan perannya dalam menghadapi berbagai 

permasalahan kehidupan, termasuk peran dalam mengelola 

keadaan pada masa pandemi global terkait ekonomi atau fisik, 

sosial dan psikologis. Hal tersebut didukung oleh konsep 

ketahanan keluarga. Pada konsep ketahanan keluarga 

dijelaskan bahwa ketahanan keluarga dapat diukur melalui 

kemahiran sebuah keluarga beradaptasi dalam menyelesaikan 

kesulitan berupa tantangan (risiko dan tingkat stres) serta 

ancaman terhadap kesejahteraan.17 

Demikian adanya pandemi Covid-19 mengharuskan 

keluarga untuk mampu beradaptasi dan bertahan. Upaya 

melewati berbagai problematika kehidupan keluarga tentu tidak 

terlepas dari pembagian peran antara suami dan istri. Bagi 

pasangan suami istri, peran dan relasi gender yang telah 

dilakukan sejak dahulu dapat bergeser ataupun menyatu, demi 

menciptakan suatu hubungan antara kepuasan pernikahan dan 

kesejahteraan.18 Hal ini selaras dengan gender harmoni yang 

                                                             
17 Bayu Adi Laksono, dkk, “Tinjauan Literasi Finansial dan Digital 

pada Tingkat Ketahanan Keluarga pekerja Migran Indonesia,” dalam Jurnal 

PKS, Volume 18 Nomor 2, Agustus 2019, 124.  
18 Herien Puspitawati, “Relasi Gender, Ketahanan Keluarga dan 

kualitas Pernikahan pada Keluarga Nelayan dan Buruh Tani ‘Brondol’ 
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mendorong penerapan kesepakatan berbagai peran dan posisi 

dalam keluarga secara seimbang berdasarkan minat untuk 

kemajuan bersama serta mendukung kesetaraan dan keadilan 

gender. Adapun prinsip-prinsip yang harus ditanam dalam 

gender harmoni, yakni kemitraan, kerjasama, dan saling 

melengkapi kekurangan dengan kekuatan masing-masing untuk 

tujuan bersama bagi keluarga yang maju, mandiri, dan 

sejahtera.19 

Berangkat dari uraian-uraian di atas, peneliti tertarik 

untuk mengkaji lebih lanjut sebagai kajian tesis melalui judul: 

“Gender Harmoni Dalam Upaya Ketahanan Keluarga Pada 

Masa Pandemi Covid-19.” Penelitian ini berfokus pada 

ketahanan keluarga ojek online di Kabupaten Ponorogo pada 

masa pandemi Covid-19 berdasarkan pada gender harmoni. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana ketahanan fisik, sosial dan psikologis keluarga 

ojek online di Kabupaten Ponorogo pada masa pandemi 

Covid-19? 

                                                                                                                                 
Bawang Merah,” dalam Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling, Volume 12 

Nomor 1, Januari 2019, 3. 
19 Erna Surjadi, dkk, Gender Harmony (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 2010), 209-210. 
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2. Bagaimana analisis gender harmoni terhadap ketahanan 

fisik, sosial dan psikologis keluarga ojek online di 

Kabupaten Ponorogo pada masa pandemi Covid-19? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menggali bagaimana ketahanan fisik, sosial dan 

psikologis keluarga ojek online di Kabupaten Ponorogo 

pada masa pandemi Covid-19. 

2. Untuk menggali bagaimana analisis gender harmoni 

terhadap ketahanan fisik, sosial dan psikologis keluarga 

ojek online di Kabupaten Ponorogo pada masa pandemi 

Covid-19. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Peneliti mengharapkan agar hasil penelitian ini kelak 

dapat memberi manfaat bagi orang lain ataupun bagi peneliti 

sendiri. Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu:  
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1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu 

sosial, khususnya mengenai seputar kajian Gender.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengembangan teori hukum keluarga Islam (Ahwal 

Syakhsiyyah) serta sebagai upaya memberikan kontribusi 

dalam memperkaya khazanah hukum keluarga Islam, 

khususnya mengenai kajian ketahanan keluarga. 

c. Diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas 

akademik sebagai bahan informasi dan bahan penelitian 

terhadap permasalahan ketahanan keluarga perspektif 

gender. 

d. Menambahkan khazanah dalam Ilmu Pengetahuan dan 

perkembangan hukum Islam, khususnya dalam kajian 

Gender. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bentuk kontribusi pemikiran kepada masyarakat yang 

terdampak Covid-19 dalam upaya menjaga ketahanan 

keluarga yang dilandasi dengan gender harmoni dalam 

keluarga. 
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b. Bagi keluarga khususnya pada pasangan suami-istri, 

penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dalam 

mewujudkan keluarga harmonis melalui pembangunan 

ketahanan keluarga yang dilandasi dengan gender 

harmoni. Dengan demikian, segala masalah atau konflik 

dalam kehidupan berumah tangga dapat atasi dan 

diminimalisir.  

 

E. Kajian Terdahulu 

Dalam kajian terdahulu ini akan diuraikan beberapa 

penelitian yang relevan serta medukung penelitian ini sebagai 

bahan pengembangan peneliti dalam melaksanakan penelitian. 

Pada penelitian terdahulu telah ada beberapa yang mengkaji 

mengenai ketahanan keluarga serta terkait ojek online semasa 

pandemi Covid-19. Berikut uraian penelitian yang telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. 

Pertama, penelitian terkait ketahanan keluarga. Ada 

beberapa penelitian terdahulu yang mendukung dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan yakni: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Witono yang berjudul 

“Partisipasi Masyarakat dalam Ketahanan Keluarga Pada 

Masa Pandemi Covid-19.” Adapun hasil penelitian ini 
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menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19 

keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan bina keluarga 

sebagai upaya meningkatkan ketahanan keluarga menurun 

sekitar 40-50 persen. Berdasar hal tersebut perlu 

dikembangkan kebijakan dalam rangka peningkatan 

ketahanan keluarga baik secara sosial ataupun mental 

spiritual.20 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Herien Puspitawati yang 

berjudul “Relasi Gender, Ketahanan Keluarga dan 

kualitas Pernikahan pada Keluarga Nelayan dan Buruh 

Tani ‘Brondol’ Bawang Merah.” Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kondisi ketahanan keluarga keluarga 

buruh tani Brodol bawang merah lebih tinggi 

dibandingkan dengan keluarga nelayan. Sedangkan terkait 

relasi gender dan kualitas pernikahan keluarga nelayan 

lebih tinggi dibanding dengan keluarga buruh tani 

‘Brondol’ bawang merah. Adapun faktor-faktor yang 

memiliki pengaruh terhadap kualitas pernikahan adalah 

                                                             
20 Witono, “Partisipasi Masyarakat dalam Ketahanan Keluarga 

pada Masa Pandemi Covid-19,” dalam Jurnal Masyarakat Mandiri, Volume 

4 Nomor 3 Agustus 2020, 396. 
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relasi gender, pendapatan perkapita, dan ketahanan 

keluarga.21 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Euis Sunarti yang berjudul 

“Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus 

Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan.” Penelitian 

ini bertujuan untuk mengembangkan ukuran ketahanan 

keluarga, menganalisis pengaruhnya terhadap kualitas 

kehamilan, dan merumuskan implikasi kebijakan untuk 

meningkatkan kekuatan keluarga. Kualitas kehamilan 

diukur dengan pertambahan berat badan saat hamil. Maka, 

berat badan saat awal kehamilan dan ketahanan keluarga 

berpengaruh signifikan terhadap pertambahan berat badan 

kehamilan. Data ketahanan keluarga terdiri dari sumber 

daya fisik, sumber daya non-fisik, masalah keluarga, 

mekanisme copping, kesejahteraan fisik, kesejahteraan 

sosial, dan kesejahteraan psikologis. Hasil analisis faktor 

dan lisrel menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel laten 

utama dari kekuatan keluarga yaitu fisik, sosial, dan 

psikologis. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

                                                             
21 Herien Puspitawati, “Relasi Gender, Ketahanan Keluarga dan 

kualitas Pernikahan pada Keluarga Nelayan dan Buruh Tani ‘Brondol’ 

Bawang Merah,” dalam Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling, Volume 12 

Nomor 1, Januari 2019, 10. 
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peningkatan ketahanan keluarga harus menjadi faktor 

penting dalam kualitas kehamilan. Ketahanan keluarga 

harus menjadi bagian terintegrasi dari sosial, ekonomi, dan 

pembangunan fungsi keluarga.22 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayati yang 

berjudul “Bina Keluarga Setara untuk Meningkatkan 

Ketahanan Keluarga.” Hasil penelitian ini 

mengungkapkan bahwa dalam meningkatkan ketahanan 

keluarga berkaitan erat dengan peningkatan 8 fungsi 

keluarga. Adapun dalam pengupayaannya harus 

memahami akan pentingnya relasi yang setara. 

Pemahaman ini direalisasikan dalam bentuk program bina 

keluarga setara.23 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Herlina yang berjudul 

“Gender Harmony dalam Pembangunan Ketahanan 

Keluarga.” Penelitian ini merupakan penelitian literatur 

atau pustaka yang menunjukkan bahwa dalam 

menciptakan gender harmoni penting untuk memerhatikan 

                                                             
22 Euis Sunarti, “Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah 

Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan,” Disertasi, Bogor: 

Institut Pertanian Bogor, 2001, 
23 Nurul Hidayati, “Bina Keluarga Setara untuk Meningkatkan 

Ketahanan Keluarga,” dalam Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of 

Public Service), Volume 4 Nomor 1, 2020, 127. 
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komunikasi dan kesepakatan dalam keluarga. Gender 

harmoni berorientasi pada solusi atas berbagai problema 

kehidupan yang diupayakan melalui toleransi dan asas 

kebersamaan untuk kepentingan bersama dalam 

mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang 

berkeadilan dan berkesetaraan gender.24 

Kedua, penelitian terkait kehidupan ojek online masa 

pandemi Covid-19. Ada beberapa penelitian terdahulu yang 

mendukung dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

yakni: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Retnowati WD Tuti dalam 

artikelnya yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan 

Work From Home pada Kesejahteraan Pengemudi 

Transportasi Online di Indonesia.” Adapun hasil dari 

penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan work from 

home sebagai upaya memutus rantai penularan Covid-19 

pada kenyataannya memiliki dampak pada menurunnya 

kesejahteraan para pengemudi transportasi online. Hal 

tersebut disebabkan pendapatan yang menurun drastis, 

pengemudi juga mengeluh tidak dapat memenuhi 

kebutuhan rumah tangga yang menjadi kebutuhan pokok 

                                                             
24 Herlina, “Gender Harmony dalam Pembangunan Ketahanan 

Keluarga,” dalam Jurnal Al-Himayah, Volume 2 Nomor 1, 2018, 119. 
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atau minimalnya kebutuhan fisik sejak diberlakukannya 

Work From Home.25 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Iswari dkk, dalam 

artikel yang berjudul “Analisis Perbedaan Pendapatan 

Driver Gojek Sebelum dan Saat Terjadi Pandemi Covid-19 

di Kota Medan.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat penurunan pendapatan driver Gojek yang 

signifikan pada masa pandemi Covid-19.26 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Farhan Firdausi yang 

berjudul “Dukungan Sosial Terhadap Driver Ojek Online 

di Kota Bandung Pada Masa Pandemi Covid-19.” Adapun 

hasil penelitian ini adalah semasa pandemi Covid-19 para 

driver ojek online merasakan dukungan sosial yang tinggi 

dari masyarakat. Mengingat karena turunnya secara drastis 

pendapatan ojek online.27 

                                                             
25 Retnowati WD Tuti, “Analisis Implementasi KebijakanWork 

From Home pada Kesejahteraan Pengemudi Transportasi Online di 

Indonesia,” dalam Jurnal Transparansi: Jurnal Ilmiaih Ilmu Administrasi, 

Volume 3 Nomor 1 Juni 2020, 82-83. 
26 Indah Iswari, “Analisis Perbedaan Pendapatan Driver Go-jek 

Sebelum dan Saat Terjadi Pandemi Covid-19 di Kota Medan,” dalam Jurnal 

Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 1 Nomor 1, 2020, 94. 
27 Farhan Firdausi, “Dukungan Sosial Terhadap Driver Ojek Online 

di Kota Bandung Pada Masa Pandemi Covid-19,” dalam Skripsi 

Departemen Psikologi: Fakultas Ilmu Pemdidikan (Bandung: Universitas 

Pendidikan Indonesia, 2020), vi. 
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Dari beberapa penelitian yang peneliti kemukakan, 

dapat diketahui bahwa hasil dari beberapa penelitian di atas 

menunjukkan bahwa secara umum terkait penelitian ojek 

online masa pandemi Covid-19 adanya penurunan terhadap 

penghasilan pengemudi ojek online. Secara khususnya atas 

dasar penurunan penghasilan yang drastis, mayoritas ojek 

online mendapatkan dukungan sosial dari masyarakat. 

Sedangkan penelitian terkait ketahanan keluarga umumnya 

sebagaimana dilakukan oleh Sunarti yang mengembangkan 

ukuran ketahanan keluarga serta menganalisis pengaruhnya 

terhadap kualitas kehamilan. Adapula Puspitawati yang 

melakukan pengukuran tingkat ketahanan keluarga berdasarkan 

perbedaan penghasilan antar keluarga nelayan dengan buruh 

tani melalui pendekatan kuantitatif. Adapun secara khusus, 

penelitian ketahanan keluarga masa pandemi Covid-19 terkait 

menurunnya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan bina 

keluarga sebagai upaya ketahanan keluarga. Terakhir, 

penelitian yang paling mendekati dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan ialah penelitian yang dilakukan oleh Herlina 

yakni mengenai gender harmoni dalam pembangunan 

ketahanan keluarga. Sebagaimana telah dijelaskan pada 

paragraf sebelumnya, penelitian ini merupakan penelitian 
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kepustakaan atau literatur. Berbeda dengan penelitian yang 

akan peneliti lakukan yakni melalui penelitian lapangan. 

Demikian, dari beberapa penelitian yang peneliti 

sebutkan dan hasil dari pencarian peneliti, maka peneliti 

berkesimpulan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan 

berbeda. Adapun persamaannya secara umum adalah 

membahas tentang kehidupan ojek online semasa pandemi dan 

ketahanan keluarga semasa pandemi. Setelah peneliti cermati, 

belum ada penelitian yang mengaitkan dan memfokuskan 

penelitian pada ketahanan keluarga ojek online pada masa 

pandemi Covid-19 berdasar pada gender harmoni dalam relasi 

internal keluarga. Oleh sebab itu melalui penelitian ini, peneliti 

ingin mencoba menggali bagaimana relasi gender harmoni 

dalam membangun ketahanan keluarga ojek online semasa 

pandemi Covid-19. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis 

ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian 

kualitatif memiliki karakteristik alami sebagai sumber data 

langsung, deskriptif, proses lebih penting dari pada hasil. 
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Dalam hal ini jenis penelitan yang digunakan adalah studi 

kasus yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena 

tertentu atau suatu sosial seperti individu, kelompok, institusi 

atau masyarakat. Peneliti mencoba untuk mencermati individu 

atau sebuah unit secara mendalam.28 Peneliti mengumpulkan 

data dengan terjun langsung ke lapangan, mempelajari, 

menganalisis dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada 

di lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif 

mengenai ketahanan keluarga ojek online di Kabupaten  

onorogo pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan pada 

gender harmoni. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian 

adalah Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini karena 

Ponorogo merupakan Kabupaten yang memiliki kasus Covid-

19 terbanyak se-Karesidenan Madiun. Berdasarkan data 

pertanggal 25 November 2020, kasus konfirmasi positif Covid-

19 di Kabupaten Ponorogo ialah 616 kasus.29 

3. Data dan Sumber Data 

                                                             
28  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 314. 
29 Jatim Tanggap Covid-19, dalam http://infocovid19.jatimprov 

.go.id/, diakses pada tanggal 22 November 2020 pukul 08.46 WIB. 
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Setiap penelitian memerlukan data, karena data 

merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran 

utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.30 

Sumber data penelitian dibagi menjadi dua macam, yaitu 

sumber data primer (primary data) dan data sekunder 

(secondary data). 

a. Sumber data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari tempat penelitian itu yaitu diperoleh dari hasil wawancara 

terhadap para pengemudi ojek online di Ponorogo yang sudah 

berkeluarga. Beberapa informan tersebut ialah: 

1) Bapak Widiono dan Ibu Siti Nurjanah, yang selanjutnya 

dalam penelitian ini disebut sebagai Keluarga I 

2) Bapak Teguh Setianto dan Ibu Diyan Agustina, yang 

selanjutnya penelitian ini disebut sebagai Keluarga II 

3) Bapak Himawan dan Ibu Dian Zuhriana, yang selanjutnya 

dalam penelitian ini disebut sebagai Keluarga III 

4) Bapak Much. Hushin dan Ibu Putri Afriana, yang 

selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai Keluarga 

IV 

                                                             
30 Afifudin dan Beni Ahmad Sarbani, Metodologi penelitian 

Kualitatif, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 117.  
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Penggalian data dilakukan dengan cara bertemu 

langsung dengan informan. 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data yang mendukung terkait 

fokus masalah penelitian baik berupa artikel, buku-buku, 

majalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat 

penting dalam penelitian, karena seorang peneliti harus 

terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data 

yang valid. Pengumpulan data ialah prosedur yang sistematis 

dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian 

ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yang 

mendukung dalam pengumpulan data meliputi: 

a. Wawancara 

Teknik wawancara dalam penelitian ini ialah 

wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan agar data-data dapat dikumpulkan semaksimal 

mungkin. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan 

beberapa pengemudi ojek online di Kabupaten Ponorogo. 

b. Dokumentasi 
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Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data 

melalui peninggalan tertulis, berupa arsip-arsip, buku, atau 

lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.31 Dalam 

penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-

data yang mendukung terhadap permasalahan yang akan dikaji, 

yakni melalui buku, artikel dan lain sebagainya. 

5. Teknik Analisa Data 

Setelah data terkumpul, maka data dianalisis dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

 Mereduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya, kemudian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan.32 Demikian pada penelitian ini, 

setelah terkumpul data-data yang berkaitan dengan ketahanan 

keluarga ojek online di Ponorogo yang penting selanjutnya 

difokuskan pada pokok permasalahannya. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

                                                             
31 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2004), 158. 
32 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 247. 
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 Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.33 

Penyajian data dilakukan dengan menguraikan data dengan 

teks yang bersifat naratif, tujuannya ialah untuk memudahkan 

pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi dalam penelitian ini dilakukan 

penyajian data secara cermat dan sistematis mengenai 

ketahanan keluarga ojek online di Ponorogo pada masa 

pandemi Covid-19. 

c. Kesimpulan dan Verifikasi (verification and Conclusion 

Drawing) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam 

penelitian ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi 

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang 

jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas, 

demikian selanjutnya diambil kesimpulan untuk menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya.34 Verifikasi 

peneliti akan menguraikan ketahanan keluarga ojek online di 

                                                             
33 Ibid, 249. 
34 Ibid, 252-253. 
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Ponorogo berdasarkan pada perspektif gender harmoni, 

sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam 

penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban kepercayaan 

data. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini 

menggunakan beberapa kriteria yang meliputi kredibilitas, 

kepastian, dan kebergantungan. Derajat kepercayaan keabsahan 

data dapat diadakan pengecekan dengan teknik: 

a. Pengamatan yang tekun 

 Ketekunan pengamatan yang di maksud ialah 

melakukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.35 

b. Triangulasi 

 Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan 

                                                             
35 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: GP Press, 

2009), 15. 



 
 

26 
 

yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, 

dan teori.36 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab 

dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub-bab yang saling terkait 

sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan sebagai 

berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini merupakan ilustrasi tesis secara 

keseluruhan. Dalam bab ini berisi tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Hal ini merupakan bab yang berfungsi sebagai 

pengantar dalam penelitian yang meliputi tentang 

mengapa masalah tersebut perlu dibahas, apa 

tujuan dari pembahasan masalah tersebut, apa 

manfaatnya dan bagaimana penyajian datanya. 

 

                                                             
36 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 1999), 175. 
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Bab II : Tinjauan Umum Tentang Ketahanan Keluarga 

dan Gender Harmoni 

Bab ini ditulis terkait dengan kajian 

terhadap teori-teori sebagai pijakan dalam tesis 

ini, sehingga perlu menyampaikan konsep 

ketahanan keluarga dan konsep gender harmoni. 

Bab III : Ketahanan Keluarga Ojek Online di 

Kabupaten Ponorogo Pada Masa Pandemi 

Covid-19 

Bab ini berisi tentang deskripsi ketahanan 

fisik, sosial dan psikologis keluarga ojek online di 

Kabupaten Ponorogo masa pandemi Covid-19 

beserta analisisnya. 

Bab IV : Aplikasi Gender Harmoni dalam Upaya 

Ketahanan Keluarga Ojek Online di 

Kabupaten Ponoroogo Pada Masa Pandemi 

Covid-19 

Bab ini berisi tentang deskripsi aplikasi 

gender harmoni dalam upaya ketahanan fisik, 

sosial dan psikologis keluarga ojek online di 

Kabupaten Ponorogo masa pandemi Covid-19 

beserta analisisnya. 
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Bab V : Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir dari semua 

rangkaian pembahasan dari bab satu sampai bab 

lima. Bab ini dimaksudkan untuk memudahkan 

pembaca memahami intisari penelitian yang berisi 

kesimpulan dari pembahasan yang intinya 

merupakan jawaban dari pokok masalah yang 

dirumuskan serta memuat saran-saran sebagai 

solusi berupa kontribusi pemikiran penulis  

terhadap permasalahan yang dibahas. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KETAHANAN 

KELUARGA DAN GENDER HARMONI 

 

 

A. Ketahanan keluarga 

1. Sejarah Perkembangan Kajian Ketahanan (Resiliensi) 

Ketahanan atau kerap disebut dengan resiliensi 

(resilience) dalam sejarah perkembangannya, resiliensi 

merupakan salah satu teori yang dikembangkan dalam konteks 

psikopatologi perkembangan yang kerap dihiasi dengan 

perspektif ekosistem, teori stres dan koping. Pada tahun 1955-

1985 Werner melakukan penelitian longitudinal pada anak-

anak suku Kauai, Hawai. Sebagaimana diketahui bahwa 

kondisi masyarakat suku Kauai pada saat itu sangat 

memprihatikan, sebab banyak anak yang hidup dengan orang 

tua yang alkoholik dan mengalami gangguan mental, serta 

banyak juga yang tidak memiliki pekerjaan. Berdasarkan 

catatan Werner dua pertiga dari anak yang tumbuh dalam 

kondisi buruk tersebut menunjukkan perilaku destruktif setelah 

umur 10 tahun, seperti terlibat penggunaan obat terlarang, 

kehamilan di luar nikah, dan sebagainya. Namun menariknya, 

terdapat sekelompok kecil yakni sepertiga dari antara anak-
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anak Kauai tersebut yang menunjukkan perilaku atau kondisi 

yang berbeda. Mereka yang tidak berperilaku destruktif disebut 

Werner sebagai anak-anak yang resilien yang dipandang 

memiliki aspek tertentu yang membuat mereka berbeda dari 

anak-anak lainnya yang tidak resilien. Istilah “resilience” yang 

digunakan Werner inilah yang selanjutnya menjadi stimulus 

awal kajian resiliensi oleh banyak ilmuwan dan peneliti 

berikutnya.37 

Garmezi pada tahun 1970-1990-an melakukan project 

competence yang bekerja sama dengan banyak ilmuwan 

lainnya pada anak dalam setting sekolah. Anak yang dijadikan 

fokus dalam hal ini adalah mereka yang mampu menunjukkan 

hasil belajar yang baik di tengah kesulitan dan tekanan yang 

mereka hadapi. Selanjutnya studi yang dilakukan oleh Masten 

tahun 1989 pada anak yang memiliki ibu yang menderita 

skizofrenia yang memperlihatkan bahwa pada umumnya 

mereka tidak mendapatkan pengasuhan yang baik seperti anak 

lainnya, sehingga tentu berpengaruh terhadap tumbuh 

kembangnya. Namun ternyata terdapat sebagian kecil dari anak 

yang mampu tumbuh dengan baik dan sehat serta memiliki 

                                                             
37 Wiwin Hendriani, Resiliensi Psikologis: Sebuah Pengantar, 

Cetakan II (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 18. 
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prestasi yang baik. Kondisi-kondisi inilah yang menstimulasi 

banyak ilmuwan untuk berupaya memahami lebih jauh 

mengenai respon yang beragam terhadap kesulitan dan tekanan 

yang dihadapi individu selanjutnya dikategorikan sebagai 

resilien.38 

Penelitian ketiga tokoh tersebut, selanjutnya dijadikan 

rujukan dalam penelitian studi resiliensi berikutnya dalam 

lingkup yang lebih luas. Salah satunya dilakukan oleh Michael 

Ungar pada tahun 2000-an, ia mengembangkan Resilience 

Research Center di Dalhousie Univesity Canada. Meski 

penelitian ilmiah mengenai resiliensi telah dilakukan sejak 

dahulu, namun tidak menutup kemungkinan dibutuhkannya 

penelitian lanjutan untuk menjelaskan bagaimana resiliensi 

dapat dicapai, mengingat situasi dan tantangan hidup di 

masyarakat terus berubah dan berkembang, begitu pula halnya 

dengan karakter individu yang hidup di dalamnya.39 

Maka bila melihat perjalanan kajian ketahanan yang 

telah dilakukan oleh beberapa tokoh, pada dasarnya kajian 

ketahanan menekankan pusat perhatiannya terhadap bagaimana 

seseorang menghadapi hambatan, tekanan, atau situasi yang 

sulit, selanjutnya mampu mengelola kognisi dan perilaku 

                                                             
38 Ibid, 19-21. 
39 Ibid,. 
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secara konstan, untuk menghadapi berbagai situasi tersebut 

atau disebut juga dengan koping. Koping yang efektif 

selanjutnya diharapkan mampu melahirkan adaptasi yang 

positif. 

2. Konsep Ketahanan Keluarga 

Ketahanan keluarga (family strength atau family 

resilience) merupakan suatu keadaan keluarga yang memiliki 

kemampuan fisik dan psikis untuk hidup mandiri dengan 

mengembangkan potensi diri pada tiap individu dalam keluarga 

tersebut, agar mencapai kehidupan yang sejahtera dan 

harmonis, serta lahir dan batin.40 Keluarga yang memiliki 

kekuatan atau ketahanan akan mampu menghadapi berbagai 

tantangan, masalah, tekanan baik yang datang dari dalam 

maupun dari luar keluarga sehingga tujuan keluarga meraih 

keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat 

terwujud.41 Maka ketahanan keluarga dapat dikatakan sebagai 

                                                             
40 Amany Lubis, dkk, Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam 

(Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018), 1. 
41 Syamsul Mujahidin dan Ernie Isis Aisyah Amini, Penguatan 

Ketahanan Keluarga: Buku Seri Orang Tua (Nusa Tenggara Barat: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pengembangan Pendidikan 

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 2017), 1. 
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proses penyembuhan keluarga setelah krisis yang berfokus 

pada kunci keluarga untuk beradaptasi.42 

Konsep ketahanan keluarga memiliki makna yang 

berbeda dengan kesejahteraan keluarga, namun keduanya 

saling berkaitan erat. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan 

yang lebih tinggi memiliki potensi yang lebih besar untuk 

dapat mencapai ketahanan keluarga yang lebih tangguh. Dua 

konsep tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan konsep 

dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, 

yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Pada ayat tersebut dijelaskan 

bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan 

kondisi keluarga yang ulet dan tangguh serta memiliki 

kemampuan fisik, materil dan mental untuk hidup secara 

mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup 

harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan 

lahir dan batin.43  

                                                             
42 Marty Mawarpury, dkk, “Resiliensi Dalam Keluarga: Perspektif 

Psikologi,” dalam Jurnal Psikoislamedia, Volume 2 Nomor 1, 2017, 101. 
43 Herien Puspitawati, “Relasi Gender, Ketahanan Keluarga dan 

kualitas Pernikahan pada Keluarga Nelayan dan Buruh Tani ‘Brondol’ 

Bawang Merah,” dalam Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling, Volume 12 

Nomor 1, Januari 2019, 2. 
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Dalam pandangan yang lain, ketahanan keluarga 

mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya 

dan masalah untuk mencapai kesejahteraan, kemampuan untuk 

bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang 

senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif 

terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga. Ketahanan 

keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk 

menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan 

atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga 

itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, 

komunitas, masyarakat, maupun negara. Demikian ketahanan 

keluarga mengandung tujuan untuk menciptakan keluarga 

dalam keadaan yang harmonis, bahagia, dan sejahtera.44 

Adapun upaya dalam merealisasikannya diperlukan 

fungsi, peran dan tugas masing anggota keluarga. Menurut 

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 

sejalan dengan PP Nomor 21 Tahun 1994, fungsi keluarga 

meliputi: fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta 

kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi 

                                                             
44 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, (Jakarta: CV Lintas 

Khatulistiwa, 2016), 6. 
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dan pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pembinaan 

lingkungan.45 

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 

tersebut maka ketahanan keluarga dapat diidentifikasi 

menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen 

input terkait proses manajemen keluarga (permasalahan 

keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output 

(terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Atas dasar 

pendekatan ini, maka ketahanan keluarga merupakan ukuran 

kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang 

dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan demikian, keluarga 

dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi 

apabila memenuhi beberapa aspek, yaitu ketahanan fisik, 

ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis.46 

Melihat realita yang tengah dihadapi masyarakat, 

adanya pandemi Covid-19 mengharuskan keluarga untuk 

mampu beradaptasi dan bertahan. Kunci ketahanan keluarga 

berada pada keadaan yang saling memberikan kontribusi antar 

                                                             
45 Amany Lubis, dkk, Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam, 

1-3. 
46 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, 8. 
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anggota keluarga serta mampu memelihara relasi keluarga pada 

situasi yang positif. Ketahanan keluarga juga menyangkut 

kemampuan untuk memaksimalkan perannya dalam 

menghadapi berbagai permasalahan kehidupan, termasuk peran 

dalam mengelola keadaan pada masa pandemi global terkait 

ekonomi atau fisik, sosial dan psikologis. Hal tersebut 

didukung oleh konsep ketahanan keluarga. Pada konsep 

ketahanan keluarga dijelaskan bahwa ketahanan keluarga dapat 

diukur melalui kemahiran sebuah keluarga beradaptasi dalam 

menyelesaikan kesulitan berupa tantangan (risiko dan tingkat 

stres) serta ancaman terhadap kesejahteraan.47 

3. Keterkaitan Konsep Ketahanan Keluarga dengan 

Ajaran Islam 

Bila melihat dari kacamata Islam, upaya dalam 

membangun ketahanan keluarga selaras dengan tujuan 

pernikahan dalam Islam, sebagaimana termuat dalam KHI 

Pasal 3, yakni menciptakan keluarga yang saki>nah, mawaddah 

dan rah}mah. Begitupula dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 

1974 Pasal 1 (2) yang menegaskan bahwa tujuan pernikahan 

                                                             
47 Bayu Adi Laksono, dkk, “Tinjauan Literasi Finansial dan Digital 

pada Tingkat Ketahanan Keluarga pekerja Migran Indonesia,” dalam Jurnal 

PKS, Volume 18 Nomor 2, Agustus 2019, 124.  
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ialah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. 

Berdasar hal tersebut, setiap pasangan harus menjaga mahligai 

rumahtangganya yakni dengan membangun ketahanan keluarga 

agar tidak goyah.48 Ketahanan keluarga merupakan salah satu 

faktor untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. Oleh 

sebab itu, nilai-nilai ketahanan keluarga dengan dilandasi nilai-

nilai agama perlu difahami sebagai kebutuhan bersama dalam 

keluarga sehingga apa yang menjadi tujuan keluarga yakni 

menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia dapat 

terwujud.49 

Demikian akad nikah yang dilangsungkan oleh 

pasangan suami istri adalah untuk selama-lamanya hingga 

akhir hayat, karena yang diinginkan oleh Islam adalah 

langgengnya kehidupan pernikahan. Oleh sebab itu, dikatakan 

bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci, 

sakral dan kokoh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an 

Surah al-Nisa>’ (4:21) sebagai berikut:50 

                                                             
48 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di 

Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 

1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2014), 42-47. 
49 Rizqi Maulida Amalia, dkk, “Ketahanan Keluarga dan 

Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian,” Jurnal 

Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Volume 4 Nomor 2, 2017, 134. 
50 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Tafsir Al-Qur’an 

Tematik, Jilid 3 (Jakarta: Kamil Pustaka, 2018), 421. 
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ۡوََكيۡ 
 
ِۡمنُكمۡم َِۡوَأَخذۡ ۡضۡ بَ عۡ ۡإَِلىۡ ُۡضُكمۡ بَ عۡ َۡضىۡ أَفۡ َۡوَقدۡ ُۡخُذونَهَُۡفۡتَأ ًقاۡيثَۡ َن

  َغِلْيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, 

padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai 

suami-istri). dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil 

perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.51 

Setiap usaha yang merusak hubungan pernikahan 

adalah hal yang dibenci oleh Islam, karena dianggap telah 

merusak dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.52 

Sebagaimana yang dideklarasikan dalam fikih, yaitu 

menghadirkan segala kebaikan (jalb al-mas}a>lih}) dan 

menghindari segala keburukan (dar’u al-mafa>sid). Dalam 

konteks pernikahan, kaidah tersebut harus diwujudkan dalam 

setiap tahapan kehidupan rumah tangga, agar pernikahan 

tersebut dapat membahagiakan setiap pasangan suami istri.53 

Kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih sayang, dan 

keselamatan merupakan impian setiap keluarga. Namun pada 

kenyataannya kehidupan tidak semulus yang diimpikan, tidak 

dapat dimungkiri berbagai problematika dapat menimpa rumah 

                                                             
51 Ibid,. 
52 Ibid, 421-422.  
53 Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah (Yogyakarta: 

IRCiSoD, 2019), 369. 
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tangga, sehingga harapan dan idaman tidak selalu dapat diraih. 

Tidak jarang timbul berbagai masalah atau konflik dalam 

rumah tangga yang bila tidak segera diatasi akan 

mengakibatkan perceraian atau putusnya perkawinan.54  

Atas dasar inilah setiap keluarga dituntut agar mampu 

menjaga ketahanan keluarga. Hal ini sesuai dengan konsep 

ketahanan keluarga, bahwa keluarga diharapkan memiliki 

kemampuan untuk mengelola sumber daya dan berbagai 

masalah yang muncul di tengah kehidupan, mampu bertahan 

dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang terus berubah 

secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai 

tantangan kehidupan keluarga. 

Sehubungan dengan hal di atas, agar pasangan suami 

istri dapat membina keluarga sakinah yang diridai Allah SWT, 

maka pasangan tersebut harus siap menjaga ketahanan keluarga 

sebagai upaya mencegah runtuhnya rumah tangga. 

Langgengnya pernikahan sebagaimana yang diharapkan oleh 

ajaran Islam menuntut keluarga untuk mampu membangun dan 

menguatkan ketahanan keluarga. 

Menurut Faqihuddin bila merujuk pada ayat-ayat al-

Qur’an terdapat lima pilar sebagai tiang dalam kehidupan 

                                                             
54 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Tafsir Al-Qur’an 

Tematik, 421-422. 
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berumah tangga, yaitu komitmen pada perkawinan, prinsip 

berpasangan dan berkesalingan, saling memberi kenyamanan, 

saling memperlakukan dengan baik dan musyawarah. 

Demikian apabila kelimanya dipraktikkan secara kokoh dan 

kesinambungan, visi dan tujuan keluarga untuk membentuk 

keluarga yang sakinah akan mudah untuk dicapai.55 

Keluarga sakinah sebagai suatu kondisi yang ideal 

dalam rumah tangga yang pada dasarnya lahir atas dasar iman 

serta teguh pada pedoman ajaran agama yang di dalamnya 

terdapat cinta dan kasih sayang, adanya ketentraman dan 

kesejahteraan, serta dapat memanajemen dan menyelesaikan 

konflik yang terjadi dengan baik.56 Patuh dan taat pada ajaran 

agama Islam memiliki efek yang penting serta berkorelasi 

positif dengan kebahagiaan seseorang dalam suatu 

perkawinan.57 Demikian hal tersebut selaras dengan konsep 

ketahanan keluarga yang menuntut keluarga untuk mampu 

mengelola dan menghadapi berbagai masalah yang muncul 

untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. 

                                                             
55 Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah, 343. 
56 Anisia Kumala Masyhadi dan Yulistin Tresnawaty, “Keluarga 

Sakinah dan Konstruksi Alat Ukurnya,” Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: 

Kajian Empiris & Non-Empiris, Vol. 5, No. 1, 2019, 33. 
57 Siti Nur Rosifah, dkk, “Islamic Precept For Marital happiness In 

Indonesia: The Role of Religiousity and Spouse’s Characteristics,” 

International Journal of Business and Society, Vol. 20 S1, 2019, 26. 
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Adapun dalam mewujudkan keluarga sakinah dapat 

dicapai melalui pembinaan ajaran Islam serta saling 

menghormati antar masing-masing pasangan suami istri.58 

Selain itu, faktor dalam mewujudkannya juga dapat melalui 

kesetiaan, kecukupan ekonomi dan mengikuti pembinaan 

bimbingan rumah tangga.59 Dengan kata lain, dalam 

pembentukan keluarga sakinah dapat dicapai melalui dua aspek 

yaitu aspek h}abl min Allah dan h}abl min al-na>s.60 Sedangkan 

pada pendapat lain membaginya melalui empat aspek yang 

melingkupi dua aspek tersebut, yaitu aspek agama, ekonomi, 

sosial, dan psikologis.61 

Pengupayaan dalam mewujudkan keluarga sakinah 

sebagai tujuan perkawinan merupakan realisasi dalam 

membangun ketahanan keluarga. Adapun pengupayaannya 

memungkinkan untuk meminimalisir atau mencegah konflik 

                                                             
58 Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri 

Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan 

Suami Istri di Kota Lhokseumawe,” Jurnal Ilmu Syari’ah Perundang-

undangan dan Hukum Ekonomi Syariah, 2018, 94. 
59 Mahmud Huda dan Thoif, ”Konsep Keluarga Sakinah, 

Mawadah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang,” Jurnal Hukum 

Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1, 2016, 81. 
60 Anisia Kumala Masyhadi dan Yulistin Tresnawaty, “Keluarga 

Sakinah dan Konstruksi Alat Ukurnya,” 33. 
61 Laela Safriani, dkk, “Peran Dosen Wanita UIN Alauddin dalam 

Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Diskursus 

Islam, Vol. 04, No. 02, 2016, 271. 
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yang terjadi dalam keluarga yang sering berujung pada 

perceraian. Adapun penyebab perceraian disebabkan oleh 2 

faktor, yaitu internal meliputi ekonomi, tanggung jawab, dan 

disharmonisasi (ketidakmampuan melahirkan sakinah dalam 

keluarga), serta eksternal meliputi perselingkuhan.62 Pendapat 

lainnya menyatakan bahwa faktor terjadinya perceraian 

disebabkan minimnya komunikasi yang sehat antar pasangan 

dalam menyelesaikan konflik dan tidak memperhatikan hak 

dan kewajiban antar keduanya masing-masing.63 Demikian 

rusaknya sebuah hubungan dalam keluarga diartikan gagal 

dalam mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni 

menciptakan keluarga yang sakinah serta tidak mampu dalam 

menjaga ketahanan keluarga. 

4. Komponen Ketahanan Keluarga 

Pada konsep ketahanan keluarga sebagaimana yang 

telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketahanan keluarga dapat 

diidentifikasi melalui kemampuan sebuah keluarga beradaptasi 

                                                             
62 Harjianto dan Roudhotul Jannah, “Identifikasi faktor Penyebab 

Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan pranikah di Kabupaten 

Banyuwangi,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 19, No. 1, 

2019, 25. 
63 Ilham Wahyudi, “Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya 

Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Perspektif 

Gender,” Tesis (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 105. 
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dalam menghadapi dan menyelesaikan kesulitan berupa 

tantangan, tekanan serta ancaman terhadap kesejahteraan. 

Demikian proses untuk mencapai ketahanan terdapat beberapa 

komponen yang harus diperhatikan. 

Secara umum terdapat 2 komponen yang harus 

dimunculkan dalam mengidentifikasi ketahanan atau resiliensi, 

yaitu:64 

a. Paparan dari kondisi yang sulit dan menekan, atau dapat 

berupa hambatan dan ancaman dalam hidup. 

b. Penyesuaian positif terhadap kondisi yang dialami 

tersebut. 

Demikian seorang atau kelompok yang telah mencapai 

resiliensi dapat diketahui saat berhadapan dengan kesulitan 

atau hambatan, selanjutnya mampu mengelola dan 

menyelesaikan serta menunjukkan adaptasi yang positif 

terhadap situasi sulit yang dialami tersebut. 

Sunarti menyebutkan bahwa dalam mengidentifikasi 

ketahanan keluarga dapat dinilai melalui 3 komponen, yaitu:65 

                                                             
64 Wiwin Hendriani, Resiliensi Psikologis: Sebuah Pengantar, 24. 
65 Euis Sunarti, dkk, “Perumusan Ukuran Ketahanan Keluarga,” 

dalam Jurnal Media Gizi & Keluarga, Volume 27 Nomor 1, 2003, 6. Hal 

ini selaras juga dengan komponen ketahanan keluarga dalam Syamsul 

Mujahidin dan Ernie Isis Aisyah Amini, Penguatan Ketahanan Keluarga: 

Buku Seri Orang Tua (Nusa Tenggara Barat: Kementerian Pendidikan dan 
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a. Ketahanan fisik, yakni berkaitan dengan kemampuan 

ekonomi keluarga yaitu kemampuan keluarga dalam 

memenuhi sumber daya ekonomi untuk terpenuhinya 

kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan 

dan kesehatan serta terbebas dari masalah ekonomi. 

b. Ketahanan sosial, yakni berorientasi pada nilai agama 

(kekuatan keluarga dalam penerapan nilai agama), 

komunikasi yang efektif, komitmen yang tinggi, 

pembagian dan penerimaan peran, dukungan untuk maju 

dan waktu kebersamaan keluarga, serta mekanisme 

penanggulangan masalah). 

c. Ketahanan psikologis, yakni kemampuan anggota keluarga 

untuk menanggulangi masalah nonfisik, pengendalian 

emosi secara positif sehingga menghasilkan konsep diri 

yang positif dan kepedulian suami terhadap istri dan 

sebaliknya serta meliputi keharmonisan keluarga. 

Pengidentifikasian ketiga komponen tersebut, juga 

dapat diukur melalui melalui pendekatan sistem yang terdiri 

                                                                                                                                 
Kebudayaan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Masyarakat, 2017), 12-13. Lihat juga Herien Puspitawati, 

Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia (Bogor: IPB Press, 

2019), 354-355. 
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dari masukan (input), proses dan keluaran (output). 

Sebagaimana akan dijelaskan pada gambar di bawah ini:66  

Gambar 2.1 

Dalam pandangan lain, Puspitawati juga menawarkan 

komponen ketahanan keluarga yang terdiri dari input (sumber 

daya fisik dan nonfisik), proses (manajemen keluarga, masalah 

atau konflik keluarga, mekanisme penanggulangan), output 

(terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial), outcome 

(dampak). Hal ini akan dijelaskan pada gambar di bawah ini.67 

 

 

                                                             
66 Euis Sunarti, “Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah 

Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan,” Disertasi, Bogor: 

Institut Pertanian Bogor, 2001, 50. 
67 Herien Puspitawati, Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita 

di Indonesia (Bogor: IPB Press, 2019), 360. 
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Gambar 2.2 

B. Gender Harmoni 

1. Perkembangan Kelahiran Gender Harmoni 

Gender harmoni lahir di Indonesia di tengah kelahiran 

“UN Women” tanggal 2 Juli 2010 yang beroperasi tanggal 1 

Januari 2011. Bermula dari kebutuhan emosional kaum 

perempuan dalam diskusi suara kaum perempuan dalam media 

global women media online selama Juli-Oktober 2010, diskusi 

peran gender untuk pencapaian Millenium Development Goals 
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(MDG) dalam forum Kebijakan Publik (Public Policy Forum) 

yang dimulai akhir Agustus 2010, dan diskusi 

pengarusutamaan gender dengan Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak bulan September 2010. 

Berdasar hal tersebut, pada akhirnya berkembang kepada 

perlunya suatu pendekatan kemasyarakatan untuk mendukung 

kepentingan gender dalam pembangunan nasional. Gender 

harmoni diperkenalkan dan berkembang dalam PPF (Public 

Policy Forum). Selain itu, gender harmoni juga diterima dan 

ditetapkan menjadi prioritas kegiatan PPF. Konsep gender 

harmoni hadir di tengah kebutuhan, dorongan, semangat 

kebersamaan gender bagi keuntungan masyarakat dalam 

pembangunan nasional yang didorong secara bersamaan oleh 

kaum laki-laki dan perempuan dalam PPF.68 

Gender harmoni digali dari nilai luhur budaya bangsa 

Indonesia yang mengutamakan rasa hormat dan kerukunan 

sehingga lebih cepat dapat diterima baik kaum laki-laki dan 

perempuan, namun tetap tidak meniadakan kebutuhan spesifik 

gender berdasarkan hak asasi manusia. Uji coba pertama 

Gender Harmoni dibawa pada pertemuan global seminar di 

Salzburg, Austria, 17-21 Oktober 2010. Dalam pertemuan 

                                                             
68 Erna Surjadi, dkk, Gender Harmony (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 2010), ix-x. 
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tersebut, tidak satupun dari 27 negara dari berbagai benua yang 

hadir yang keberatan dengan gender harmoni. Mereka 

berpendapat “gender harmony is a promising approach”. 

Demikian perjuangan gender yang mendukung kesetaraan dan 

keadilan gender akan lebih mudah tercapai melalui pemahaman 

praktis gender harmoni di level masyarakat.69 Selanjutnya 

untuk mengembangkan konsep gender harmoni, Erna Surjadi 

juga mengadakan konferensi di Bandung pada Mei 2012 yang 

didukung oleh MoWECP. Erna Surjadi juga menjelaskan 

bahwa lebih mudah bagi laki-laki untuk menerima konsep 

harmoni gender dari pada konsep kesetaraan gender.70  

 

2. Konsep Gender Harmoni 

Kata Gender berasal dari bahasa Inggris, yang memiliki 

arti jenis kelamin. Walau begitu, istilah gender maknanya 

dibedakan dari ‘seks’. Disebutkan juga pada Ensiklopedia 

Feminisme bahwa istilah gender ialah kelompok atribut dan 

perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki 

atau perempuan. Maka gender bukan dilihat dari sudut pandang 

                                                             
69 Ibid,.  
70 Saskia E Wieringa, “Gender Harmony and the Happy Family: 

Islam, Gender and Sexuality in Post-Reformasi Indonesia,” South East Asia 

Research, Volume 23 Nomor 1, 2015, 38. 
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perbedaan kodratnya, melainkan dilihat dari pembedaan antara 

laki-laki dan perempuan berdasarkan perspektif sosial-budaya. 

Oleh sebab itu, konsep gender bukan apa yang dikodratkan 

oleh Tuhan, melainkan dilekatkan oleh budaya.71 Sementara 

harmoni erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat jawa 

yang memangku dua prinsip utama yaitu saling hormat dan 

rukun.72 

Dalam ajaran Islam tidak pernah membedakan antara 

laki-laki dan perempuan kecuali dari segi biologis. Adapun 

yang menjadi pembedaan antara laki-laki dan perempuan 

hanyalah ketakwaannya. Demikian adanya perbedaan 

(distinction) antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan 

pembedaan (discrimination) yang membawa keuntungan bagi 

satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut 

sebagai upaya menciptakan hubungan yang harmonis 

berdasarkan kasih sayang.73 

Gender harmoni merupakan relasi dan posisi laki-laki 

dan perempuan yang harmonis berdasarkan situasi dan kondisi 

                                                             
71 Kasiyan, Manipulasi Dan Dehumanisasi Perempuan Dalam 

Iklan (Yogyakarta: Ombak, 2008), 25-27. 
72 Erna Surjadi, dkk, Gender Harmony, xxii. 
73 Evi Muafiah, “Realitas Segregasi Gender di Pesantren,” dalam 

Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, Seri 2, 2018, 68-

69. 
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keluarga dalam berbagai aspek kehidupan.74 Gender harmoni 

berusaha membangun hubungan relasi dan posisi perempuan 

dan lelaki yang ideal berdasarkan rasa hormat, saling 

menghargai hak sebagai sesama manusia serta sebagai 

pendekatan untuk mencapai kerukunan dan keadilan dalam 

berbagai aspek kehidupan keluarga yang maju, mandiri dan 

sejahtera yang menuntut responsif gender dengan 

mengakomodasi kearifan lokal.75 Adanya gender harmoni 

mendukung tercapainya kesetaraan dan keadilan gender yang 

merupakan misi utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (KPPPA). Hal ini sesuai dengan 

dengan instruksi presiden No 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan gender pada semua bidang pembangunan 

nasional.76 

Gender harmoni merupakan pendekatan praktis 

masyarakat tanpa bertentangan dengan agama, adat, dan 

budaya karena didasarkan pada pilihan pasangan yang 

bersangkutan untuk menciptakan harmoni sesuai hak asasi 

                                                             
74 Erna Surjadi, dkk, Gender Harmony, ix. 
75 Nur Said, “Pendidikan Gender Harmoni dalam Konstruksi 

Rumah Adat Kudus,” dalam Jurnal Yin Yang, Volume 8 Nomor 2, 2013, 

118. 
76 Erna Surjadi, dkk, Gender Harmony, xxii. 



 
 

51 
 

manusia.77 Perlu dimengerti bahwa gender harmoni di Amerika 

berbeda dengan Eropa, gender harmoni China tidak sama 

dengan Indonesia, begitu pula gender harmoni Batak dengan 

gender harmoni Sunda ataupun Jawa. Sebab masing-masing 

diantaranya memiliki local-wisdom, namun pada gender 

harmoni terdapat prinsip-prinsip yang harus ditanam, yakni 

kemitraan, kerjasama dan saling melengkapi kekurangan 

dengan kekuatan masing-masing untuk tujuan bersama bagi 

keluarga yang maju, mandiri dan sejahtera. Gender harmoni 

pada keluarga bertujuan untuk terciptanya keluarga yang 

harmonis sesuai peran yang disepakati untuk mendukung 

tercapainya kesetaraan dan keadilan gender. Apabila terdapat 

hal-hal yang tidak sinkron maka perlu dibicarakan dan 

diharmonikan.78 Kesetaraan gender harus dimaknai sebagai hak 

yang harus dinikmati oleh perempuan dan laki-laki secara 

bersama-sama serta saling menghargai terhadap kesamaan 

manusia (equal) dan kesempatan yang sama besarnya (equity) 

antara manusia satu dengan manusia lainnya.79 

                                                             
77 Herlina, “Gender Harmony dalam Pembangunan Ketahanan 

Keluarga,” dalam Jurnal al-Himayah, Volume 2 Nomor 1 Maret 2018, 123. 
78 Erna Surjadi, dkk, Gender Harmony, 209-210. 
79 Evi Muafiah, dkk, “Gender Equality and Social Inclusion (GESI) 

Pada Dua Sekolah Inklusi di Ponorogo,” dalam Jurnal Musawa, Volume 19 

Nomor 2, 2020, 143. 
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Harmoni tidak mungkin lahir dengan sendirinya, 

melainkan lahir dari proses itikad dan kesadaran bahwa 

harmoni merupakan suatu kebutuhan, demikian perlunya 

membangun persepsi, menciptakan kreasi, serta melatih 

kebersamaan dan melakukan tindakan guna memulihkan 

hubungan atau kondisi.80 Dalam pembentukan gender harmoni 

terdapat 4 aspek yang harus diperhatikan, yaitu:81 

1. Hubungan sosial, yakni dengan menerapkan egalitarian 

etos, kesetaran, dan keadilan. 

2. Hubungan ekonomi, yakni mendukung prinsip dual 

income family (keluarga berpenghasilan ganda) 

3. Hubungan norma-budaya, yakni dengan menerapkan 

prinsip egalitarian etos. 

4. Hubungan pengambilan putusan, yakni adanya persamaan 

kesempatan untuk memberikan suara dengan 

mempertimbangkan manfaat yang maksimal terhadap 

kemaslahatan keluarga. 

Dalam konteks keluarga, gender harmoni mendorong 

penerapan kesepakatan berbagai peran dan posisi dalam 

                                                             
80 Ibid, xi. 
81 Ade Kusuma, “Potret Gender Harmoni pada Keluarga Urban: 

Studi Naratif Film tentang Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam 

Pertukaran Beban Kerja Pada Film Super Didi dan Hijab,” dalam Jurnal 

Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jatim, Volume 1 Nomor 1, 2018, 9. 
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keluarga secara seimbang berdasarkan minat untuk kemajuan 

bersama serta mendukung kesetaraan dan keadilan gender. 

Kesetaraan disini bukan berarti harus berperan yang sama atau 

bertukar peran, seperti peran perempuan diberikan kepada laki-

laki dan sebaliknya, namun saling dukung dalam menjalankan 

kehidupan bersama dan fungsi keluarga.82 Kesetaraan gender 

dalam keluarga akan lahir apabila pasangan suami istri 

menjaga keharmonisan keluarga yang sensitif gender. Hal 

tersebut dapat diupayakan apabila ketidakadilan gender dapat 

diminimalisir.  

Adapun bentuk-bentuk dari ketidakadilan gender, 

yaitu:83 

1. Subordinasi yakni menempatkan kelompok tertentu ke 

posisi yang tidak penting atau dapat dikatakan juga 

menomorduakan. 

2. Stereotype yakni pelabelan negatif terhadap suatu 

kelompok tertentu yang menimbulkan ketidakadilan dan 

kerugian. 

                                                             
82 Erna Surjadi, dkk, Gender Harmony, xxix. 
83 Evi Muafiah, “Kyai, Pengantin dan Netralitas Masyarakat: Studi 

Analisis Gender terhadap Ceramah Agama pada Acara Resepsi Pernikahan 

di Ponorogo,” dalam Jurnal Kodifikasia: Jurnal Penelitian Keagamaan dan 

Sosial-Budaya, Nomor 1 Volume 4, 2010, 60. 
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3. Marjinalisasi atau pemiskinan ekonomi, yakni 

menyingkirkan atau memojokkan kelompok tertentu untuk 

memperoleh akses dan manfaat dalam kehidupan. 

4. Double burden atau multy burden, yakni pembebanan 

kerja ganda oleh kelompok tertentu baik dalam wilayah 

publik maupun domestik. Pembebanan kerja ini dapat 

menyangkut waktu yang lebih panjang atau jenis yang 

lebih banyak dan variatif. 

5. Kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual maupun 

ekonomi. 

Demikian kunci dari gender harmoni adalah 

komunikasi dan kesepakatan dalam keluarga dari hal yang 

paling krusial hingga yang sekecil-kecilnya. Pentingnya 

komunikasi dan kesepakatan awal dari interaksi dalam 

keluarga merupakan langkah awal mewujudkan keluarga yang 

harmonis.84 

Dalam konteks keluarga Indonesia, Puspitawati dalam 

bukunya menyebutkan bahwa pendekatan gender harmonis 

cocok diterapkan pada keluarga Indonesia untuk mewujudkan 

keluarga yang responsif gender. Gender harmoni 

mengutamakan kemitraan dalam keluarga yang dilandasi atas 

                                                             
84 Herlina, “Gender Harmony dalam Pembangunan Ketahanan 

Keluarga,” 123. 
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rasa kepercayaan (trust), kasih sayang dan komitmen. Gender 

harmoni menempatkan agama, adat, budaya dan norma sebagai 

pedoman yang membatasi semua ruang lingkup gender. Semua 

ruang lingkup gender dibatasi oleh aturan yang dianut 

masyarakat. Maka selama tidak melanggar dengan agama, adat, 

budaya dan norma masyarakat Indonesia, ruang lingkup 

kegiatan gender diperbolehkan untuk dilakukan oleh siapapun 

dengan tidak menafikan komunikasi dan kesepakatan antar 

anggota keluarga.85 Selaras dengan pernyataan Surjadi 

sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, bahwa 

gender harmoni memiliki prinsip local-wisdom, artinya gender 

harmoni setiap negara, suku, bahkan masing-masing orang 

tidak dapat disamakan. Namun tetap harus menanamkan 

prinsip-prinsip yang mencerminkan gender harmoni. Prinsip 

yang harus ditanam dalam gender harmoni ialah kemitraan, 

kerjasama, dan saling melengkapi kekurangan dengan kekuatan 

masing-masing untuk tujuan bersama bagi keluarga yang maju, 

mandiri dan sejahtera.86 

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

membangun gender harmoni untuk menciptakan keluarga yang 

                                                             
85 Herien Puspitawati, Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita 

di Indonesia, 52-53. 
86 Erna Surjadi, dkk, Gender Harmony, 209. 
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responsif gender agar dapat bertahan hidup di zaman modern 

ini melalui kegiatan sebagai berikut:87 

1. Membiasakan kerja sama dalam menjalankan peran. 

2. Menerapkan kemitraan gender dalam manajemen 

keuangan, waktu dan pekerjaan. 

3. Pelabelan oleh sistem budaya patriarki bahwa suami 

adalah pemimpin keluarga, namun pemimpin tersebut 

harus dimaknai juga dengan pemimpin secara bersama 

yakni kemitraan antara suami dan istri. 

4. Bentuk adil gender dalam keluarga diawali dari “mitra 

kesetaraan” antara suami istri yakni saling menjadi 

pendengar yang baik (meskipun suami tetap menjadi 

pemimpin keluarga). 

5. Hubungan antar suami istri bukan hubungan yang vertikal, 

yakni seperti atasan dengan bawahan atau majikan dengan 

pembantu, namun hubungan pribadi-pribadi yang merdeka 

atua hubungan horizontal, yakni mitra sejajar. 

 

  

                                                             
87 Herien Puspitawati, Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita 

di Indonesia, 52-53. 
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BAB III 

KETAHANAN KELUARGA OJEK ONLINE DI 

KABUPATEN PONOROGO PADA MASA PANDEMI 

COVID-19 

 

 

Dalam bab ini dibahas mengenai deskripsi data dan 

analisis meliputi Ketahanan Fisik, Sosial dan Psikologis 

Keluarga Ojek Online di Kabupaten Ponorogo Masa Pandemi 

Covid-19. 

A. Deskripsi Ketahanan Fisik, Sosial dan Psikologis 

Keluarga Ojek Online di Kabupaten Ponorogo Masa 

Pandemi Covid-19 

Pandemi Covid-19 yang mewabah di tengah kehidupan 

manusia nyatanya tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, 

namun juga berdampak pula terhadap penurunan ekonomi 

masyarakat akibat dari pembatasan segala aktivitas. 

Masyarakat dihimbau untuk menerapkan physical distancing. 

para pekerja dihimbau untuk bekerja dari rumah (work from 

home), begitupula dengan anak-anak sekolah dihimbau untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran secara daring dari rumah 

masing-masing. Terlepas dari himbauan tersebut, tidak dapat 
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dipungkiri terdapat beberapa profesi khususnya para pekerja 

informal yang tidak dimungkinkan untuk bekerja dari rumah. 

Mereka harus tetap bekerja di luar rumah agar dapat 

menyambung hidupnya atau menafkahi keluarganya, salah satu 

di antaranya ialah pekerja ojek online. Ojek online merupakan 

salah satu pekerja informal yang terkena dampak pada 

penurunan ekonomi atau penghasilan akibat Covid-19 yang 

selanjutnya berpengaruh juga pada ekonomi keluarga. 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam upaya 

mewujudkan keluarga harmonis dan sejahtera harus 

memperhatikan masalah ketahanan keluarga, yang salah satu di 

antaranya ialah ketahanan pada aspek ekonomi yang akan 

berkaitan pula dengan ketahanan fisik. Selain berdampak pada 

penurunan penghasilan atau ekonomi secara drastis, pandemi 

global yang terjadi telah menimbulkan rasa kecemasan pada 

banyak masyarakat terutama pada anggota keluarga ojek 

online. Kecemasan yang dirasakan oleh anggota keluarga ojek 

online merupakan bentuk perasaan emosional dan kepedulian 

terhadap keluarganya. Salah satunya kekhawatiran akan 

pekerjaan suami yang harus tetap bekerja di luar rumah 

menghantarkan pelanggannya, terlebih bagi pengemudi ojek 

online sepeda motor yang tentunya sulit untuk menerapkan 
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physical distancing saat menggonceng penumpangnya dan 

bertemu banyak orang disaat pandemi Covid-19. Hal tersebut 

membuat anggota keluarga mencemaskan akan tertularnya 

virus, di samping khawatir akan penghasilan anggota keluarga 

mereka untuk tetap menjalani kehidupannya. Demikian tentu 

hal ini membutuhkan ketahanan baik secara psikologis maupun 

sosial dalam keluarga. 

Sebagaimana telah disinggung pada Bab II, bahwa 

dalam mengindentifikasi sebuah ketahanan keluarga dapat 

dilihat melalui 3 komponen yaitu ketahanan fisik-ekonomi, 

ketahanan sosial dan ketahanan psikologis. Berikut ini peneliti 

kemukakan masing-masing komponen dari ketahanan keluarga 

ojek online di Kabupaten Ponorogo. 

1. Aspek fisik-ekonomi 

Pada aspek ini berkaitan dengan kemampuan ekonomi 

keluarga yaitu kemampuan keluarga dalam memenuhi sumber 

daya ekonomi untuk terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga, 

serta penanggulangan masalah ekonomi. Dalam hal ini akan 

dibahas mengenai ketahanan keluarga dalam aspek fisik-

ekonomi keluarga ojek online pada masa pandemi Covid-19. 

Hadirnya pandemi Covid-19 di tengah kehidupan, 

selain berdampak pada kesehatan juga memberi dampak 
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penurunan dalam sektor perekonomian. Dalam hal ini ojek 

online merupakan salah satu pekerja informal turut merasakan 

dampak penurunan penghasilan yang selanjutnya akan 

berpengaruh juga pada ekonomi keluarga. Dari beberapa 

keluarga yang telah peneliti lakukan wawancara, 

keseluruhannya menyatakan bahwa terdapat penurunan yang 

signifikan penghasilan semasa pandemi, yakni berkisar 60-80 

persen. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pekerja ojek 

online keluarga I dalam wawancara, yaitu: 

“Menurun drastis mbak, ya mungkin kalau persenan 

biasanya 100 persen, ini turun hampir 70-80 persen. 

Gak bisa diukur secara pasti tapi intinya Sebelum 

pandemi itu biasanya ukuran minimalnya penghasilan 

itu ya sekitaran 130-140 dari pagi sampai malam. 

Karena saya juga dekat terminal sering tak nyalain jadi 

sering nyantol. Kalau sekarang ya 50 ke bawah. Sepi 

terus ya masalahnya perekonomian kurang jalan, 

kantor-kantor, cah sekolah terus orang-orang kerja itu 

terbatas.”88 

Sebagaimana diungkapkan juga oleh pekerja ojek 

online keluarga II: 

“Ngaruh, soale-kan kebanyakan pengguna ojol itu rata-

rata anak sekolah, terus kalau anak sekolah libur di 

rumah otomatis-kan ya berkurang. Kalau sebelum 

pandemi sehari bisa dapet 12-15 orderan, setelahnya 

sekitar 5-7 hanya tinggal separuhnyalah. Kalau 
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dipersentasikan menurun sekitar 60 persenan. Jadi 

panggah ngaruh karena gerak juga kurang bebas.”89 

 

Senada dengan ungkapan pekerja ojek online keluarga 

III dalam wawancara: 

“Menurun 60 persen pendapatan menurun. Otomatis 

untuk keluarga pasti berkurang sekali. Pandemi ini 

sangat berpengaruh karena ojol inikan sistemnya jasa, 

pengguna jasa inikan menurun mbak, contoh misalnya 

anak sekolah libur. Otomatis jasa pengantar anak 

sekolah tidak ada. Kemudian rumah sakit juga 

sekarangkan orang mbesuk juga dibatasi, maka antar 

jemput dari rumah sakit juga menurun, perkantoran juga 

dibuka gak full. Terus food itu pengaruhnya gini mbak, 

anak pelajar itukan mereka jajan dari saku orang tua, 

ketika mereka gak sekolah maka uang saku mereka juga 

menurun, la itu mempengaruhi jajan mereka juga, 

kemudian untuk pekerja-pekerja non PNS ya, apalagi 

pekerja informal itukan karena pelanggan mereka 

menurun pendapatan mereka menurun jajan mereka 

juga menurun. Akhirnya ngaruh ke ojol juga.”90 

Begitupula yang disampaikan oleh pekerja ojek online 

keluarga IV: 

“Pekerjaan ya sangat pengaruh mbak, sebelum pandemi 

kan kayak orderan itu masih lumayan. Tapi masa 
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pandemi ini turunnya sangat drastis mbak, hampir 70 

persen.”91 

Berdasar ungkapan pencari nafkah utama seluruh 

informan menerangkan bahwa selama pandemi terdapat 

penurunan signifikan ekonomi dalam keluarga. Penurunan 

antara sebelum pandemi dengan selama pandemi ini berkisar 

60-80 persen. Demikian menurunnya penghasilan masa 

pandemi ini tentu juga berdampak pada pemberian nafkah 

keluarga. Terlebih bagi mereka yang merupakan sebagai 

pencari nafkah utama dalam keluarga sangat mempengaruhi 

kebutuhan fisik sehari-hari. 

Merespon keadaan krisis ekonomi selama pandemi, 

masing-masing keluarga memiliki berbagai upaya agar dapat 

bertahan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya 

ialah memerhatikan dan menilai mana yang merupakan 

kebutuhan penting harus didahulukan dan mana yang tidak. 

Dalam hal ini keluarga dituntut agar mampu mengatur 

keuangan dengan baik. Bagaimana dengan penghasilan yang 

minim mampu mencukupi kebutuhan dasar keluarga sehingga 

mampu menciptakan keluarga yang resilien di tengah kesulitan 

yang menimpa. Sebagaimana yang disampaikan oleh keluarga 

I, II dan III: 
                                                             

91 Much Hushin, Hasil Wawancara, Ponorogo. 02 Maret 2021. 
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“Sekarang harus pintar-pintar membagi mana 

kebutuhan yang lebih penting, mana yang tidak, yang 

kurang penting itu agak diturunkan, dikurangilah 

istilahnya. Gak foya-foya, jajan anak juga dikurangi.”92 

 

“Ya selain kita memperkecil pengeluaran, terus kita 

harus memilih mana yg lebih diutamakan, Yang paling 

utama itu ya menjaga keharmonisanlah. Podo-podo 

angel e podo-podo di rasakne.”93 

 

“Jurus andalannya kencangkan ikat pinggang. Kalau 

saya ya diminimalisir semuanya. Misalnya lampu, kalau 

jam tidur itu dimatikan semua. Anak tadinya gak 

terbiasa sekarang sudah terbiasa. Bisa dibilang kalau 

dulu sebelum pandemi misalnya beli ayam beli apa 

masih bisa mbak, sekarang hampir dikatakan enggak. 

Kecuali ada ayam gak tau rezeki gak terduga. Misalnya 

ada saudara ada tetangga yang kasih. Kalau sengaja kita 

beli ayam itu enggak, kalaupun misalnya kita mau 

masak ayam itu harus di-planning dulu, gak bisa 

sembarangan.”94 

Selain harus mampu mengatur keuangan dengan baik 

serta meminimalisir kebutuhan yang tidak penting, upaya yang 

dapat dilakukan ialah dengan mengubah kebiasaan agar lebih 

disiplin dalam bekerja. Sebagaimana diungkapkan oleh 

keluarga IV: 
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93 Teguh, Hasil Wawancara, Ponorogo. 23 Februari 2021. 
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64 
 

“Cara menanganinya itu gimana supaya orderan bisa 

lebih bagus, istilahnya tambah ramai, mungkin saya 

kerjanya itu harus disiplinlah istilahnya, tepat waktu 

biar kita bisa dapat orderan. Kalau sebelumnya itu 

mulai berangkat itu bisa agak siangan sekarang mulai 

lebih pagi.”95 

Demikian, setiap keluarga baik itu keluarga I, II, III dan 

IV telah memiliki dan mengupayakan strateginya masing-

masing agar dapat bertahan walau penghasilan dengan 

menurun akibat Covid-19. Adapun upaya yang dilakukan 

merupakan bentuk adaptasi positif dari situasi sulit yang 

sedang dilalui demi menciptakan keluarga yang resilien. 

2. Aspek sosial 

Banyaknya problematika yang muncul dalam keluarga 

semasa pandemi Covid-19 mengharuskan keluarga untuk 

bertahan dan diharap mampu bertahan walau dalam situasi 

yang sulit. Dalam menghadapi berbagai problematika, 

komunikasi adalah salah satu kunci dalam menjaga 

keharmonisan keluarga, karena melalui komunikasi yang 

efektif akan membangun komitmen yang tinggi pula dalam 

keluarga. Komitmen yang kuat dan komunikasi yang efektif 

adalah bagian penting dalam aspek ini, sebab dengan 
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komunikasi dan komitmen akan melahirkan energi dan 

dukungan yang positif antar anggota keluarga. Keluarga 

merupakan sebuah sistem yang memerlukan peran untuk 

menjalankan setiap fungsinya, sebab berbagi peran adalah 

kunci untuk meringankan beban dalam keluarga. Pada aspek 

ini menekankan bagaimana mekanisme penanggulangan 

masalah yang muncul dalam kehidupan keluarga khususnya 

dalam situasi yang sulit seperti masa pandemi sekarang ini. 

Dalam penanggulangannya tentu tidak menafikan pentingnya 

komunikasi dan komitmen di dalamnya. Berikut ini akan 

peneliti jabarkan masalah pada aspek sosial keluarga ojek 

online selama masa pandemi Covid-19: 

a. Keluarga I 

Bagaimana keluarga dalam menghadapi, mengelola dan 

menyelesaikan masalah pada masa pandemi Covid-19 ini dapat 

dilihat dari ungkapan suami istri dalam wawancara berikut ini: 

“Saling mendukung, intinya ya kita sabar aja, tetep 

semangat tetep harmonis gimana lagi ya menjalin 

kehidupan itu ya gimana biar sakinah. Kalau masalah 

kurang keharmonisan mungkin kalau diomongin secara 

anu kabeh ya ngempet tapi dibalik ini ya ada positifnya 

hikmahnya. Mungkin secara fisik yang kelihatan enek-

lah ngomongan yang guyonan ‘ndi setoranne’ ngono 

kui, tapi ya biasa walau ya setoranne-kan sok-sok 

berkurang, jadi ya saling menerima, ya wes ngono kui, 
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intinya ya tergantung orangnya, kalau orangnya ya itu 

material, ya mesti bengak-bengok tenan mbak, 

alhamdulillah kulo ya diniati ibadah. Jadi ya solusinya 

ya dipikir bareng-bareng kalau ada masalah, tapi 

masalahe ya trah e lak ekonomi itu kan adanya begitu 

jadi disyukuri aja, Kalau keluarga itu alhamdulillah 

tidak ada masalah besar gitu. Cuma selama pandemi ini 

cek-cok kecil-kecil masalah ekonomi tapi diatasi 

disyukuri dengan apa adanya. Terus kita juga dibanyaki 

minta kepada allah, minta kekuatan iman, jadi saling  

menyemangati, ibadahe, tahajude, jadi tetep ngademne 

ati dzikir kaleh gusti Allah.”96 

 

“Kalau ada masalah ya dipikirkan disikapi bareng, ya 

kita kembali alhamdulillah kita masih pegangan agama. 

Jadi kita minta doa minta kepada allah, kita diusahakan 

selalu sayang terus. Jadi gak dibawa berat, trahno 

kehidupan ini ya ada ujian dan cobaan, jadi 

menyikapinya ya kita dikembalikan lagi kalau kita 

menyikapinya secara agama ya kita dapat pahala, ya 

alhamdulillah saya menyikapinya dengan agama, jadi 

kalau gak pake agama kita material begitu ya sulit, kui 

ya bisa tambah besar masalahnya.”97 

Masalah yang kerap terjadi masa pandemi ialah terkait 

masalah ekonomi. Dalam menyikapinya keluarga berusaha 

untuk saling memberi pengertian satu sama lain dan kerjasama. 

Walau secara fisik penghasilan berkurang otomatis nafkah 

berkurang, namun tetap harus saling menerima. Menurunnya 

                                                             
96 Widiono, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 Februari 2021. 
97 Siti Nurjanah, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 Februari 2021. 
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ekonomi masa pandemi juga melahirkan saling dukung-

mendukung antar suami istri. Hal ini ditandai dengan 

terlibatnya istri dalam mencari nafkah selama masa pandemi 

untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sebagaimana telah 

disampaikan oleh istri: 

“Sambil-sambil buat tambah-tambahan, saya ini home 

industri, cuma buat kerajinan keterampilan terus dijual,  

buatnya juga di rumah. Jadi sebenernya gak ada kerjaan 

cari kerjaan sendiri, buat lapangan kerja sendiri, dijual 

sendiri. Setelah ada pandemi mulai terjun terus ya 

sampai sekarang.”98 

Demikian selama pandemi adanya peran ganda yang 

dilakukan istri, yakni selain mencari nafkah juga memiliki 

tugas untuk melakukan pekerjaan domestik. Di samping itu, 

keluarga dalam menyikapi masalah yang muncul juga tidak 

lepas dari mempedomani agama sebagai sandaran kehidupan 

keluarga. Demikian, apapun yang terjadi keluarga tetap 

bersyukur dan berharap semua ada hikmahnya. Poin penting 

yang dapat diambil dari mekanisme penanggulangan masalah 

yang terjadi dalam keluarga semasa pandemi Covid-19 

dilakukan dengan cara: 

1) Komunikasi dan komitmen 

2) Saling mendukung, menerima dan kerjasama 

                                                             
98 Siti Nurjanah, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 Februari 2021. 
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3) Berpedoman pada agama 

b. Keluarga II 

Bagaimana keluarga dalam menghadapi, mengelola dan 

menyelesaikan masalah pada masa pandemi Covid-19 ini dapat 

dilihat dari ungkapan suami istri dalam wawancara berikut ini: 

“Ya kita tenangkan dulu mbak, kalau masalah lagi 

menggebu-gebu ya ngono kae. Kita saling menghargai 

pendapat, sing penting apa-apakan dijalankan berdua to 

mbak, komunikasi enake piye-kan gitu, solusinya 

gimana. Soale terus terang hasilku ngojek gak seberapa 

apalagi terhambat ada pandemi ini. Ya alhamdulillah 

istriku juga kerja. Kita harus mengertilah kelemahan 

masing-masing. Yang penting masih harus tetep 

berusaha.”99 

 

“Masalah yang paling sering ini ya sekolah anak lo 

mbak, soale pelajaran akeh. Mergane diulang mboke ki 

kadang ra nurut niku. Beda kalau di sekolah-kan sama 

gurunya mungkin yo takut. Jadikan dek’e terpaksa 

mengikutinya. Nek neng ngomah ki kadang sek engko 

buk garap e ngko ae, padahal ki gurunya ayo yang 
belum ngumpulkan ayo cepat-cepat. Jadi pandemi iki 

orang tua ya jadi guru jadi orang tua, jadi reno-reno 

pokoke. Nek permasalahan intinya momong anak. 

Kadang nek wes diburu jahitannya harus selesai hari ini, 

PR-nya pas banyak diajari angel woh anakku tak amok. 

Pokoke ya wes emosi jiwa pokoke. Istilahe yang satu 

api yang satu air. Engko nek aku ngomel gitu engko 

pak’e seng meneng. Intinya ya harus sering-sering 

                                                             
99 Teguh, Hasil Wawancara, Ponorogo. 23 Februari 2021. 
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komunikasi, saling melengkapi, sabar dan bersyukur 

mbak. Kalau gak di sabar-sabarne ngunu-kan ya bar 

tenan.”100 

Dalam keluarga ini suami istri sama-sama berperan 

mencari nafkah keluarga. Pada aspek ini hal tersebut dapat kita 

lihat sebagai bentuk saling dukung antar suami istri. Adapun 

masalah yang kerap terjadi masa pandemi ini ialah masalah 

ekonomi dan masalah anak. Masalah ekonomi terkait 

penghasilan yang menurun drastis akibat adanya pandemi. 

Sedangkan masalah anak terkait pembelajaran anak di rumah. 

Selama berlangsungnya pandemi, anak mulai belajar dari 

rumah secara daring. Maka hal ini tentu membutuhkan 

pengawasan orang tua sebagai pengganti guru saat belajar di 

sekolah sebelum pandemi. Hal ini tentu akan menjadi masalah 

bagi orang tua yang belum terbiasa berperan ganda karena 

selain harus bekerja juga harus sambil mengawasi anak belajar 

di rumah. Orang tua dituntut harus bisa membagi waktu antara 

kerja dan mengawasi anak belajar. Demikian, sebagai orang tua 

juga harus memerhatikan komunikasi sebagai kunci dari 

keharmonisan keluarga.  

                                                             
100 Diyan Agustina, Hasil Wawancara, Ponorogo. 23 Februari 

2021. 
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Sebagaimana yang telah diterapkan dalam keluarga ini 

ialah dengan saling melengkapi antara suami istri. Ibarat kata 

apabila yang satu adalah api, satu lainnya lagi adalah air. Maka 

bila istri sedang marah atau sedang tidak baik emosinya, tugas 

suami segera menenangkan dan melengkapi kekurangan. 

Demikian diperlukan adanya saling mengerti akan kelemahan 

masing-masing. Adapun poin penting yang dapat diambil dari 

mekanisme penanggulangan masalah yang terjadi dalam 

keluarga semasa pandemi Covid-19 dilakukan dengan cara: 

1) Komunikasi dan komitmen 

2) Saling mengerti, mendukung, menerima dan kerjasama. 

3) Berpedoman pada agama 

 

c. Keluarga III 

Bagaimana keluarga dalam menghadapi, mengelola dan 

menyelesaikan masalah pada masa pandemi Covid-19 ini dapat 

dilihat dari ungkapan suami istri dalam wawancara berikut ini: 

“Kalau tentang ekonomi ya intinya pendapatan drastis, 

tapi kalau untuk mengatasinya di keluarga sama istri ya 

solusi satu-satunya ya mengadu aja sholat doa. Terus 

juga saling komunikasi misal kadang istri nanya gimana 

punya uang nggak, kalau ga ada ya adanya berapa gitu. 

Tapi kadang ya istri ngeluh beras habis. Ya kalau sudah 

beras habis terus ya mau ngapain, nah itu ya diajak 

ngobrol dulu, diajak sholat, berdoa, kalau saya ya terus 
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keluar lagi narik. Tapi solusinya solusi real-nya kadang 

ya sudah kalau sudah begitu sudah diam aja. Apapun 

yang terjadi ya dijalani. Kalau saya dulu ada masalah 

kadang ngutang ke saudara atau ke mana sebelum 

pandemi. Kalau pandemi ini saya gak berani ngutang ke 

orang, karena pikiran saya ini semuanya punya 

masalah. Saya mau ngutang orang, orangnya juga lagi 

susah juga. Tapi kalau ada yang ngasih ya gak jual 

mahal. Dikasih ya diterima. Kadang ada saudara datang 

ke rumah nanya, ada beras gak, terus dikasih.”101 

 

“Kalau ada masalah ya paling penting saling 

komunikasi, semua dipikir berdua. Kalau mau belanja 

ya diitung berdua, kira-kira ada duit berapa. Kalau dulu 

misalnya contoh dulu kadang ya seminggu dua kali atau 

tiga kali itu anak minta pizza ya saya belikan. Kalau di 

masa pandemi ini malah jadi kreatif, kalau anak minta 

pizza, ya karna pendapatan berkurang, kalau beli 1 

pizza 50 ribu, saya langsung browsing mbak, cara bikin 

pizza gimana. Sekarang saya jadi bisa bikin pizza 

sendiri. Uang 50 ribu itu kalau dibikin sendiri jadi 4 

atau 5 pizza, tapi kalau beli Cuma jadi 1. Yang paling 

berat anak mbak. Karna anak-kan belum bisa mikir. Ya 

diomongi pelan-pelan, jangan sering-sering jajan. Ini 

sudah mau MI, jadi sudah bisa diajak ngomong. Saya 

kasih pengertian Ini lagi pandemi cari uang susah, dikit 

dikit bisa mikir.”102 

                                                             
101 Himawan, Hasil Wawancara, Ponorogo. 25 Februari 2021. 

102 Dian Zuhriana, Hasil Wawancara, Ponorogo. 25 Februari 2021. 
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Tidak jauh berbeda dengan keluarga sebelumnya, 

masalah yang kerap terjadi masa pandemi ini ialah masalah 

ekonomi. Sebagaimana diketahui penghasilan masa pandemi 

ini menurun drastis. Jalan satu-satunya ialah komunikasi dan 

saling menerima dan memberi pengertian. Hal ini juga 

dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang masih kecil 

untuk memberikan pengertian melalui komunikasi yang efektif 

agar dapat mengurangi jajan selama kondisi sulit ini akibat 

adanya pandemi. 

Selain itu, dalam keluarga ini sejak sebelum adanya 

pandemi juga sudah menerapkan pemasukan ganda, yakni 

suami istri sama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan 

keluarga sebagai bentuk kerja sama. Sebagaimana telah 

dijelaskan oleh istri bahwa beliau juga bekerja sebagai tenaga 

honorer di SMA Bungkal. Adapun dalam mengelola kebutuhan 

keluarga juga dilakukan secara kerja sama yakni didiskusikan 

bersama. Keluarga dalam menyikapi masalah yang muncul 

juga tidak lepas dari memedomani agama sebagai sandaran 

kehidupan keluarga. Namun tidak jarang bahwa usaha yang 

sudah dilakukan ternyata tidak membuahkan hasil. Maka di 

sini keluarga hanya bisa pasrah berserah diri. Poin penting 

yang dapat diambil dari mekanisme penanggulangan masalah 
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yang terjadi dalam keluarga semasa pandemi Covid-19 

dilakukan dengan cara: 

1) Komunikasi dan komitmen 

2) Saling mengerti, menerima, dan kerjasama 

3) Berpedoman pada agama 

4) Pasrah  

 

d. Keluarga IV 

Bagaimana keluarga dalam menghadapi, mengelola dan 

menyelesaikan masalah pada masa pandemi Covid-19 ini dapat 

dilihat dari ungkapan suami-istri dalam wawancara berikut ini: 

“Kalau masalah selama pandemi ini khususnya masalah 

ekonomi ini ya sama-sama saling support-lah intinya. 

Istri ya juga adalah bantu dikit-dikit buat nambah-

nambah pemasukan masa pandemi ini, jadi ya kita 

bekerja sama mbak. Kalau untuk masalah apa-apa nek 

kulo lebih milih diam mbak. Jadi kalau istri itu ngeyel 

gitu saya banyak diam, terus pergi. Biar saling saling 

intropeksi diri dulu lah, kalau udah intropeksi diri 

gitukan terus ketemu ngobrolkan enak kalau pikirannya 

sudah tenang.”103 

 

“Pokoknya ada masalah apapun ya penting dibicarakan 

berdua dikomunikasikan baik-baik. Masalah ekonomi 

ini ya juga dipikir bareng-bareng gimana baiknya. Ya 

dibanyakin berdoanyalah, masa sulit begini ya 

                                                             
103 Much Hushin, Hasil Wawancara, Ponorogo. 02 Maret 2021. 



 
 

74 
 

ibadahnya juga dikencengin lagi. Untuk saat ini ya yang 

agak sulit itu kasih pengertian anak mbak, soalnya 

anakkan juga masih kecil, jadi kadang dia minta ke 

alun-alun apa luwes gitu buat main, misal sekarang gak 

saya turutin, pasti besok nagih minta lagi. Ya Cuma tak 

bilangin ya tak lihatin ada pak polisi tak bilangin dijaga 

pak polisi gak boleh ke luar. Dia udah diem. Makanya 

harus ekstra kasih pengertian kalau sekarang lagi susah 

gitu.”104 

Tidak dipungkiri lagi masalah yang kerap terjadi masa 

pandemi ialah masalah ekonomi. Sebagaimana diketahui 

penghasilan masa pandemi ini menurun drastis. Suami istri 

dituntut untuk saling menerima dan memberi pengertian. Maka 

diperlukannya kerja sama antar suami istri guna 

mempertahankan rumah tangga. Dalam hal ini istri selama 

pandemi berusaha untuk ikut andil mencari nafkah untuk 

mencukupi kebutuhan keluarga sebagai bentuk kerjasama. 

Suami istri sama-sama berperan dalam hal pencarian nafkah 

keluarga selama pandemi. Adapun dalam mengelola kebutuhan 

keluarga juga dilakukan secara kerja sama yakni didiskusikan 

bersama. Selain itu, tidak jauh berbeda dengan keluarga III 

yang agak kesulitan memberi pengertian pada anaknya yang 

masih kecil. Maka di sini orang tua berusaha agar selalu 

memberikan pengertian sedikit demi sedikit melalui 

                                                             
104 Putri Afriana, Hasil Wawancara, Ponorogo. 02 Maret 2021. 
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komunikasi dengan anak. Di samping itu, keluarga dalam 

menyikapi masalah yang muncul juga tidak lepas dari 

memedomani agama sebagai sandaran kehidupan keluarga. 

Poin penting yang dapat diambil dari mekanisme 

penanggulangan masalah yang terjadi dalam keluarga semasa 

pandemi Covid-19 dilakukan dengan cara: 

1) Komunikasi dan komitmen 

2) Saling mendukung, menerima, dan kerjasama 

3) Berpedoman pada agama 

 

3. Aspek psikologis 

Pada aspek ini kemampuan anggota keluarga untuk 

menanggulangi masalah non-fisik, pengendalian emosi secara 

positif sehingga menghasilkan konsep diri yang positif, 

kepedulian suami terhadap istri dan sebaliknya serta meliputi 

keharmonisan keluarga. Kemampuan keluarga dalam 

mengendalikan emosi dan berupaya menjadi diri yang positif 

menjadi kunci dalam menghadapi masalah-masalah dalam 

keluarga yang sifatnya non-fisik. 

Adapun masalah keluarga non-fisik yang kerap muncul 

di tengah kehidupan keluarga ojek online selama masa 

pandemi ini ialah adanya kekhawatiran-kekhawatiran atau rasa 
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cemas yang muncul dalam keluarga akibat adanya pandemi 

bahkan tidak jarang dapat berujung pada konflik dalam 

keluarga. Berikut ini akan peneliti jabarkan masalah pada 

aspek psikologis keluarga ojek online selama masa pandemi 

Covid-19: 

a. Keluarga I 

Selain berdampak pada penurunan penghasilan atau 

ekonomi secara drastis, pandemi global yang terjadi telah 

menimbulkan rasa kecemasan dan kekhawatiran pada keluarga 

ini. Kecemasan yang dirasakan oleh anggota keluarga ojek 

online merupakan bentuk perasaan emosional dan kepedulian 

terhadap keluarganya. Adapun kecemasan yang terjadi 

disebabkan oleh 2 faktor, yakni ekonomi dan kesehatan. 

Kekhawatiran dalam faktor ekonomi sebagaimana 

diungkapkan oleh suami dan istri dalam wawancara: 

“Masalah biaya kehidupan sehari hari, buat nafkahi 
anak istri, kebutuhan lainnya, seperti sekolah anak yang 

berjalan terus, jadi uangnya juga yang diperlukan juga 

nambah, jadi istilahnya harusnya bertahan karna 

pendapatan menurun, ya anu pasti risaulah, gimanalah 

biar supaya kembali lagi, normal seperti biasa, ada 

pemasukan ya alhamdulillah cukup, tambah-tambah 

bisa-bisa lebih, jadi gak was-was, kalau gini terus ya 

saya sebenernya juga was-was. Buat kebutuhan sehari-
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hari itu ya sampek rumah buat beli ini-itu masyaallah 

sudah habis, jadi survival tok.”105 

 

“Sebenarnya pandemi gini ya khawatir sama ekonomi 

keluarga, tapi ya gimana ya mbak ya sebetulnya 

semuanya sebenernya kan udah diatur semua, kita-kan 

tinggal menjalani, kalau dibilang khawatir ya khawatir 

ya khawatir tapi ya disyukuri aja.”106 

Demikian dari ungkapan di atas, dapat diketahui bahwa 

suami dan istri dalam keluarga ini memiliki perasaan khawatir 

dengan kenyataan yang terjadi selama pandemi yaitu 

menurunnya ekonomi keluarga. Sebagaimana yang telah 

dinyatakan oleh suami bahwa dalam keadaan pandemi ini 

beliau khawatir akan penghasilannya yang menurun drastis 

tentu berdampak pula terhadap nafkah yang beliau berikan 

untuk keluarga. Namun dalam kondisi seperti ini beliau 

berusaha untuk tetap bertahan dan berusaha untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan yang minim. 

Kekhawatiran yang dirasakan oleh suami nyatanya juga 

dirasakan oleh istri, namun beliau mencoba untuk tetap 

menerima dan mensyukuri atas apa yang telah terjadi. 

Adapun faktor kekhawatiran lainnya ialah terkait 

kesehatan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh istri bahwa 

                                                             
105 Widiono, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 Februari 2021. 
106 Siti Nurjanah, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 Februari 2021. 
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beliau merasa khawatir akan akan pekerjaan suaminya yang 

harus tetap bekerja di luar rumah menghantarkan 

pelanggannya, terlebih bagi pengemudi ojek online sepeda 

motor yang tentunya sulit untuk menerapkan physical 

distancing saat menggonceng penumpangnya dan bertemu 

banyak orang di saat pandemi Covid-19. Hal tersebut membuat 

anggota keluarga mencemaskan akan tertularnya virus, di 

samping khawatir akan penghasilan anggota keluarga mereka 

untuk tetap menjalani kehidupannya. Seperti yang telah 

dijelaskan: 

“Kesehatannya juga cemaslah tapi ya pasrah aja, jadi 

tiap bapaknya ke luar kerja gitu saya selalu bilang 

kesehatannya dijaga, pokoknya dikasih tau aja sering 

cuci tangan, pakai masker, sering komunikasi 

begitu.”107 

Tidak dapat dipungkiri, sulit bagi pekerja ojek online 

untuk untuk menerapkan physical distancing sebab 

pekerjaannya yang mengharuskan bekerja di luar bertemu 

banyak orang, terlebih saat menggonceng penumpangnya. 

Namun tidak ada pilihan bagi suami, ia harus tetap bekerja 

walau dalam keadaan pandemi untuk menafkahi dan 

mencukupi kebutuhan keluarganya. Begitupula bagi istri yang 

tidak ada pilihan lain selain hanya bisa pasrah, namun tetap 
                                                             

107 Siti Nurjanah, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 Februari 2021. 
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diimbangi dengan komunikasi dengan suami agar selalu 

menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan saat 

sedang bekerja di luar rumah. 

Apapun masalah yang terjadi di tengah keluarga 

hendaknya diatasi dan dicarikan solusi dalam penyelesaiannya. 

Pengelolaan kekhawatiran ekonomi yang dirasakan dalam 

keluarga ini dengan cara membagi-bagi atau memilah mana 

kebutuhan yang mendesak atau penting dan mana yang tidak. 

Sehingga walau dengan penghasilan yang minim mampu 

mencukupi kebutuhan pokok keluarga. Sebagaimana 

diungkapkan dalam wawancara: 

“Sekarang harus pintar-pintar membagi mana 

kebutuhan yang lebih penting, mana yang tidak, yang 

kurang penting itu agak diturunkan, dikurangi lah 

istilahnya. Gak foya-foya, jajan anak juga dikurangi.”108 

 

“Ya salah satunya berusaha untuk dari segi pengeluaran 

seperti belanja itu lebih dihematlah, saling bekerja 
sama. Anak yang besar itu dikasih pengertian kalau 

sekarangkan keadaan lagi begini, ya alhamdulillah-nya 

ada pengertian, sudah bisa mengerti, kalau yang kecil 

kan ya seperti itu, belum bisa,  mungkin cuman ya kalau 

dirumah dibuatkan jajan sendiri, biar gak jajan di luar,  

pokoknya ya diirit sendiri gitu istilahnya.”109 

                                                             
108 Widiono, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 Februari 2021. 
109 Siti Nurjanah, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 Februari 2021. 
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Upaya yang dilakukan oleh keluarga dalam mengatasi 

kekhawatiran terhadap ekonomi dengan cara memilah mana 

kebutuhan yang lebih penting mana yang tidak, berhemat, serta 

memberikan pengertian kepada anak. Sedangkan pengelolaan 

kekhawatiran terkait kesehatan yang dirasakan dalam keluarga 

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya ialah dengan 

saling komunikasi dan mengingatkan agar selalu menjaga 

kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan terlebih saat 

sedang bekerja di luar rumah. 

b. Keluarga II 

Tidak jauh berbeda dengan keluarga I, pada aspek ini 

terdapat 2 faktor yang memengaruhi ketahanan psikologis 

keluarga, yakni adanya kecemasan keluarga terhadap ekonomi 

dan kesehatan selama pandemi. Sebagaimana diungkapkan 

oleh suami: 

“Kecemasan ada dari pihak keluarga. Dari segi 
kesehatan, ekonomi, tapi jadinya terpaksa harus tetap 

melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan 

selama pandemi.”110 

Pandemi yang tengah mewabah di tengah kehidupan 

keluarga ojek online yang mengeluh akan pendapatan mereka 

                                                             
110 Teguh, Hasil Wawancara, Ponorogo. 23 Februari 2021. 
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yang menurun tentu melahirkan kecemasan-kecemasan akan 

kesejahteraan keluarga, begitupula halnya dalam keluarga II 

ini. Dalam mengurangi kekhawatiran keluarga penting adanya 

komunikasi antar anggota keluarga untuk saling memberi 

pengertian dan mendukung satu sama lain. Sebagaimana 

diungkapkan: 

“Ya niku, saya harus bekerja, masio pandemi saya harus 

bekerja. Itukan juga bentuk kekhawatiran keluarga 

mbak. Jadi harus sering-sering ngasih pengertian mbak, 

keadaan juga begini, terus penghasilannya juga turun. 

Gimana kita juga udah bekerja keras juga, hasile juga 

beginikan juga gimana ya kita harus nerimalah 

bersyukurlah gitu mbak.”111 

Adapun kecemasan lainnya ialah terkait kesehatan. 

Tidak dimungkiri sangat rentan bagi ojek online yang bekerja 

di luar rumah terpapar virus Covid-19 yang sedang mewabah 

ini, namun mau tidak mau mereka harus tetap bekerja guna 

memenuhi kebutuhan keluarga. Kecemasan terkait kesehatan 

suami yang bekerja di luar biasanya datang dari istri. Hal ini 

dapat dilihat dari ungkapan suami dan istri dalam wawancara: 

“Bojoku niku malah piye ya kekhawatirannya itu terlalu 

tinggi, kalau abis dari perjalanan pulang gitu, baju harus 

                                                             
111 Teguh, Hasil Wawancara, Ponorogo. 23 Februari 2021. 
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diganti kabeh, di-kumbah, suruh langsung mandi, jaket 

suruh ganti gitu. Dia lebih protektiflah.”112 

 

“Khawatir mbak, soale-kan saya punya balita juga. 

Terus kalau pas kadang ya itu yang grab untuk 

penumpang itu saya suruh matiin Cuma anterin yang 

food aja, kan lebih sedikit resikonya.”113 

Upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk 

meminimalisir kekhawatiran ialah dengan selalu menjaga 

kebersihan. Adapun inisiatif istri untuk mengelola 

kekhawatiran ialah dengan mengurangi akses suami untuk 

mengantar penumpang sehingga meminimalisir suami 

bersentuhan dengan orang lain. Walau begitu suami juga tetap 

berusaha meyakinkan dan memberikan pengertian kepada istri 

agar tidak begitu khawatir saat ia bekerja di luar rumah dengan 

tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebagaimana yang telah 

disampaikan: 

“Kalau saya sendiri-kan sudah meyakinkan keluarga, 

makane kalau saya dari perjalanan jauh nggeh ya harus 

jagani harus hati hati. Jadi untuk meminimalisir 

kekhawatiran dengan cara meyakinkan keluarga dengan 

selalu menerapkan protokol kesehatan. Di grab juga 

menyarankan begitu. Setiap harikan ada semacam grab 

akademi pembelajaran ngoten, setiap hari ada 

                                                             
112 Teguh, Hasil Wawancara, Ponorogo. 23 Februari 2021. 
113 Diyan Agustina, Hasil Wawancara, Ponorogo. 23 Februari 

2021. 
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pemberitahuan tentang pentingnya menjaga 

kesehatan.”114 

Pada dasarnya setiap masalah yang terjadi dalam 

keluarga penting untuk mengupayakan komunikasi dan 

membangun sebuah kepercayaan satu sama lain sebagaimana 

yang telah diterapkan oleh keluarga II. 

c. Keluarga III 

Masalah yang muncul selama pandemi Covid-19 pada 

aspek ini ialah terkait kekhawatiran akan Covid-19 yang tengah 

mewabah. Saat pekerja ojek online yang lain tetap ke luar 

bekerja untuk mencari orderan walaupun tidak bisa sebanyak 

sebelum pandemi, Bapak HW memilih untuk diam diri di 

rumah selama tiga bulan saat awal pertama kali diserukannya 

lockdown. Selain khawatir, cemas akan tertularnya virus, 

Bapak HW berusaha juga untuk menaati aturan pemerintah. 

Sebagaimana dalam ungkapan beliau: 

“Saya malah saat pertama lockdown itu saya-kan gak 

kerja, saya gak narik tiga bulan, tiga bulan gak kerja, 

tapi ya dibikin tenang aja di rumah. Lockdown kalau 

yang lain tetap ke luar, kalau saya-kan mentaati 

pemerintah karna saya juga takut cemas kalau sampai 

                                                             
114 Teguh, Hasil Wawancara, Ponorogo. 23 Februari 2021. 
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tertular virus, jadi ya naati pemerintah aja. Ya sudah 

mau gimana lagi.”115 

  

Jangka waktu 3 bulan bukanlah waktu yang singkat. 

Dalam waktu 3 bulan suami tidak ke luar untuk narik 

penumpang, sebelum beliau ke luar kembali tentu ada 

kekhawatiran dari istri akan kecukupan ekonomi keluarga. 

Walaupun istri dalam hal ini juga bekerja sebagai Tenaga 

Umum di SMA Bungkal sebagai tenaga honorer, namun tidak 

bisa dipungkiri hanya dengan mengandalkan pemasukan dari 

gajinya tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok 

keluarga. sebagaimana beliau ungkapkan: 

“Cuma kalau kayak kemaren awal-awal pandemi tiga 

bulan suami gak keluar, kadang-kadang ya saya tanya, 

kapan mas sampean keluar lagi. Ya pasti ada rasa 

khawatir, karena kalau mengandalkan gaji saya saja 

jelas ndak cukup, mbak taulah seberapa gaji honorer itu 

seberapa. Tapi prakteknya ya alhamdulillah kalau di 

keluarga saya ya ada aja yang bantu, gak diminta lo kita 
gak minta bantuan, tapi ada aja saudara misal kakak 

saya sengaja datang ke rumah nanya, gimana punya 

beras gak? Terus ngasih. Makanya ya kalau itung-

itungan matematika gak cukup, gak masuk akal karna 

pendapatnya jauh.”116 

 

                                                             
115 Himawan, Hasil Wawancara, Ponorogo. 25 Februari 2021. 
116 Dian Zuhriana, Hasil Wawancara, Ponorogo. 25 Februari 2021. 
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Demikian akibat tingkat menularnya Covid-19 sangat 

cepat membuat beberapa orang cemas atau takut apabila 

bertemu dengan banyak orang. Hal ini terjadi pada Bapak HW 

yang rela menunda untuk tidak ke luar bekerja dalam kurun 

waktu tiga bulan akibat adanya virus yang menular ini. Tidak 

ada upaya yang dapat dilakukan selain berdiam diri di rumah. 

Namun sang istri dalam hal ini berusaha untuk mendukung 

suami agar mau kembali bekerja untuk mencari nafkah 

keluarga. Adanya dorongan positif dari istri membuat Bapak 

HW kembali bekerja melawan kecemasan demi keluarga. 

d. Keluarga IV 

Pada masa pandemi Covid-19, hal utama yang 

dikhawatirkan dalam keluarga saat ini ialah ekonomi dan 

kesehatan. Tidak jauh berbeda dengan keluarga III, pada masa 

awal pandemi mulai banyak menyebar di Indonesia Bapak MH 

khawatir apabila harus ke luar bekerja mencari orderan. Beliau 

mengaku pada awal-awal maraknya virus Covid-19 jarang 

bahkan hampir tidak pernah ke luar bekerja. Namun 

dikarenakan tidak ada kepastian kapan wabah ini akan 

berakhir, mau tidak mau beliau harus tetap memaksa untuk 

keluar bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Seperti 

dalam ungkapan beliau: 
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“Terutama nggih yang paling utama itu tetep khawatir 

ekonomi ya sama kesehatan mbak, untuk kebutuhan 

sehari-hari. Kalau Covid itu yang saat pertama kali 

mulai itu ya agak khawatir. Selama satu bulan itu kulo 

nge-grab ya jarang mbak, hampir tidak pernah, akhire 

ya bisa gak bisa ya tetep keluar. Saat keluar ya juga ada 

respon dari istri takut juga, namanya orang kerja di 

jalan ya, tapi ya udah saling percaya. Kalau di luar itu 

ya pasti istri itu suruh jangan pulang malam-malam.”117 

Di samping kekhawatiran tersebut, upaya keluarga 

dalam mengelola kecemasan yang muncul di antaranya dengan 

komunikasi, saling memberi pengertian dan dukungan, 

berusaha hanya untuk melihat berita yang positif sehingga 

tidak hanya fokus pada berita yang negatif guna meminimalisir 

kekhawatiran. Selain itu, menanamkan akan pentingnya selalu 

menjaga dan menaati protokol kesehatan. Sebagaimana 

disampaikan dalam wawancara: 

“Intinya kalau masalah khawatir ekonomi kesehatan 

itukan ya saya sama istri juga saling kasih support, 

gimana supaya tetap sabar tenang, ya pokoke terima 

dululah apa yang terjadi pasrah. Aslinya ya secara 

psikologisnya terguncanglah. Kalau khawatir virus itu 

ya dari pencegahannya dari komunikasi, sama tak suruh 

lihat berita berita yang positif mbak, biar gak terlalu 

mikirinlah. Terus protokol kesehatan juga tetep dijaga 

hati hati.”118 

                                                             
117 Much Hushin, Hasil Wawancara, Ponorogo. 25 Februari 2021. 
118 Much Hushin, Hasil Wawancara, Ponorogo. 25 Februari 2021.  
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“Ya saya pasti suruh selalu bawa handsanitizer, kalau 

masuk warung keluar warung cuci tangan sama terus 

matuhi protokol kesehatan. Kadang masker itu kadang 

ya saya suruh bawa dua mbak, buat jaga-jaga.”119 

Dalam situasi dan keadaan pandemi seperti ini, guna 

meredam kekhawatiran pentingnya menjaga komunikasi dan 

berupaya saling mendukung satu sama lain sebagaimana 

diterapkan oleh keluarga IV. 

 

B. Sintesa Teoritik: Analisis Ketahanan Fisik, Sosial dan 

Psikologis Keluarga Ojek Online di Kabupaten 

Ponorogo Masa Pandemi Covid-19 

Pandemi Covid-19 yang mewabah di tengah kehidupan 

manusia nyatanya tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, 

namun juga berdampak pula terhadap penurunan ekonomi 

masyarakat akibat dari pembatasan segala aktivitas. 

Masyarakat dihimbau untuk menerapkan physical distancing. 

para pekerja dihimbau untuk bekerja dari rumah (work from 

home), begitu pula dengan anak-anak sekolah dihimbau untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran secara daring dari rumah 

masing-masing. Terlepas dari himbauan tersebut, tidak dapat 

dipungkiri terdapat beberapa profesi khususnya para pekerja 
                                                             

119 Putri Afriana, Hasil Wawancara, Ponorogo. 25 Februari 2021. 
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informal yang tidak dimungkinkan untuk bekerja dari rumah. 

Mereka harus tetap bekerja di luar rumah agar dapat 

menyambung hidupnya atau menafkahi keluarganya, salah satu 

di antaranya ialah pekerja ojek online. Ojek online merupakan 

salah satu pekerja informal yang terkena dampak pada 

penurunan ekonomi atau penghasilan akibat Covid-19 yang 

selanjutnya berpengaruh juga pada ekonomi keluarga. 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam upaya 

mewujudkan keluarga harmonis dan sejahtera harus 

memperhatikan masalah ketahanan keluarga, yang salah satu di 

antaranya ialah ketahanan pada aspek ekonomi yang akan 

berkaitan pula dengan ketahanan fisik.  

Selain berdampak pada penurunan penghasilan atau 

ekonomi secara drastis, pandemi global yang terjadi telah 

menimbulkan rasa kecemasan pada banyak masyarakat 

terutama pada anggota keluarga ojek online. Kecemasan yang 

dirasakan oleh anggota keluarga ojek online merupakan bentuk 

perasaan emosional dan kepedulian terhadap keluarganya. 

Salah satunya kekhawatiran akan pekerjaan suami yang harus 

tetap bekerja di luar rumah menghantarkan pelanggannya, 

terlebih bagi pengemudi ojek online sepeda motor yang 

tentunya sulit untuk menerapkan physical distancing saat 
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menggonceng penumpangnya dan bertemu banyak orang disaat 

pandemi Covid-19. Hal tersebut membuat anggota keluarga 

mencemaskan akan tertularnya virus, di samping khawatir akan 

penghasilan anggota keluarga mereka untuk tetap menjalani 

kehidupannya. Demikian tentu hal ini membutuhkan ketahanan 

baik secara psikologis maupun sosial dalam keluarga. 

Sebagaimana telah disinggung pada Bab II, bahwa 

dalam mengindentifikasi sebuah ketahanan keluarga dapat 

dilihat melalui 3 komponen yaitu ketahanan fisik-ekonomi, 

ketahanan sosial dan ketahanan psikologis.120 Berikut ini 

peneliti kemukakan masing-masing analisis komponen dari 

ketahanan keluarga ojek online di Kabupaten Ponorogo. 

1. Ketahanan fisik-ekonomi 

Dalam konsep ketahanan keluarga, sebuah keluarga 

dapat dikatakan resilien apabila mampu lewati masa-masa atau 

kondisi sulit, baik berupa hambatan ataupun ancaman. 

Demikian seorang atau kelompok yang telah mencapai 

resiliensi dapat diketahui saat berhadapan dengan kesulitan 

atau hambatan, selanjutnya mampu mengelola dan 

                                                             
120 Euis Sunarti, dkk, “Perumusan Ukuran Ketahanan Keluarga,” 6. 
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menyelesaikan serta menunjukkan adaptasi yang positif 

terhadap situasi sulit yang dialami tersebut.121 

Kesulitan yang sedang dihadapi oleh semua informan 

pada aspek ini ialah penurunan penghasilan secara drastis. 

Menurut data hasil wawancara peneliti dengan semua informan 

dalam penelitian ini yaitu ojek online Ponorogo, mereka 

sepengalaman bahwa penghasilan yang didapatkan selama 

masa pandemi ini turun berkisar 60-80 persen. Tentu hal ini 

berdampak pula terhadap nafkah yang diberikan kepada 

keluarga. Sebagaimana dalam kajian penelitian menunjukkan 

bahwa keluarga yang berpenghasilan rendah memiliki dampak 

pada keterpurukan keluarga akibat kesulitan dalam mengelola 

pembiayaan dan mengatur kebutuhan.122 Dalam kondisi yang 

sulit inilah keluarga dituntut untuk bertahan dan mampu 

beradaptasi positif terhadap kesulitan yang sedang dialami.  

Strategi koping yang dilakukan oleh keluarga informan 

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keluarga I, II dan III 

                                                             
121 Wiwin Hendriani, Resiliensi Psikologis: Sebuah Pengantar, 24. 

Lihat juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, (Jakarta: CV Lintas 

Khatulistiwa, 2016), 6. Bayu Adi Laksono, dkk, “Tinjauan Literasi 

Finansial dan Digital pada Tingkat Ketahanan Keluarga pekerja Migran 

Indonesia,” dalam Jurnal PKS, Volume 18 Nomor 2, Agustus 2019, 124. 
122 Bayu Adi Laksono, “Tinjauan Literasi Finansial dan Digital 

pada Tingkat Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Indonesia,” 124. 
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mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan dalam 

menghadapi dan mengelola kesulitan ekonomi selama pandemi 

ialah dengan memperkecil pengeluaran atau berhemat serta 

mampu menilai antara kebutuhan yang benar-benar penting 

dan yang tidak penting. Minimnya penghasilan selama 

pandemi menuntut keluarga agar mampu mengelola keuangan 

dengan baik untuk mencukupi kebutuhan fisik keluarga. Selain 

itu, sebagaimana juga adaptasi positif yang dilakukan oleh 

keluarga IV bahwa adanya kondisi yang sulit ini menjadikan 

motivasi agar bekerja menjadi lebih giat dan tepat waktu. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa pekerja ojek online 

merupakan pekerja informal tanpa ada batasan waktu bagi 

pekerjanya. Maka dalam situasi seperti ini suami sebagai 

pekerja ojek online dituntut agar dapat bekerja dengan waktu 

yang teratur, seperti keluar lebih pagi agar mampu menjangkau 

orderan lebih banyak dan sebagainya. 

Hendriani menjelaskan bahwa penggunaan strategi 

koping yang lebih tepat dan efektif terhadap situasi menekan 

akan menghasilkan adaptasi yang lebih positif. Adaptasi 

tertentu dari individu merupakan hasil dari koping yang 

dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa adaptasi merupakan 

outcome fungsional dari koping. Adapun adaptasi yang positif 
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ditandai oleh adanya pikiran, perasaan, sikap, perilaku, dan 

cara hidup yang positif setelah berhadapan dengan kesulitan.123 

Berdasar paparan tersebut, dapat dilihat bahwa terkait 

ketahanan fisik keluarga I, II, III, dan IV telah menunjukkan 

adaptasi yang positif terhadap kondisi sulit yang sedang 

dialami semasa pandemi. Walau ekonomi sedang tidak stabil 

mereka berusaha agar tetap bisa bertahan memenuhi kebutuhan 

fisik keluarga dengan berbagai cara, seperti merubah kebiasaan 

untuk lebih berhemat, lebih memperhatikan dalam hal 

mengelola keuangan yang baik, serta merubah kebiasaan agar 

bekerja lebih awal atau tepat waktu dan sebagainya. 

2. Ketahanan sosial 

Kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih sayang, 

dan keselamatan merupakan impian setiap keluarga. Namun 

pada kenyataannya kehidupan tidak semulus yang diimpikan, 

tidak dapat dimungkiri berbagai problematika dapat menimpa 

rumah tangga, sehingga harapan dan idaman tidak selalu dapat 

diraih. Tidak jarang timbul berbagai masalah atau konflik 

                                                             
123 Wiwin Hendriani, Resiliensi Psikologis: Sebuah Pengantar, 35-

38. 
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dalam rumah tangga yang bila tidak segera diatasi akan 

mengakibatkan perceraian atau putusnya perkawinan.124  

Atas dasar inilah setiap keluarga dituntut agar mampu 

menjaga ketahanan keluarga. Hal ini sesuai dengan konsep 

ketahanan keluarga, bahwa keluarga diharapkan memiliki 

kemampuan untuk mengelola sumber daya dan berbagai 

masalah yang muncul di tengah kehidupan, mampu bertahan 

dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang terus berubah 

secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai 

tantangan kehidupan keluarga khususnya pada masa pandemi 

seperti sekarang ini.125 

Pada aspek ini menekankan bagaimana mekanisme 

penanggulangan masalah yang muncul dalam kehidupan 

keluarga khususnya dalam situasi yang sulit seperti masa 

pandemi sekarang ini. Dalam penanggulangannya tentu tidak 

menafikan pentingnya komunikasi dan komitmen di dalamnya. 

Untuk memudahkan dalam analisis data berikut ini akan 

peneliti jabarkan tabel masalah serta penanggulangannya pada 

keluarga ojek online selama masa pandemi Covid-19. 

Keluarga I: 

                                                             
124 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Tafsir Al-Qur’an 

Tematik, 421-422. 
125 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, 6. 
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Masalah  Penanggulangan masalah 

Ekonomi  Komunikasi dan komitmen 

 Peran ganda  

 Saling mendukung, menerima dan kerjasama 

 Pegangan agama 
Tabel 3.1 

Keluarga II: 

Masalah  Penanggulangan masalah 

Ekonomi 

dan anak 

 Komunikasi dan komitmen 

 Peran ganda 

 Saling mengerti, menerima dan kerjasama 

 Pegangan agama 
Tabel 3.2 

Keluarga III: 

Masalah  Penanggulangan masalah 

Ekonomi   Komunikasi dan komitmen 

 Saling mengerti, menerima,dan kerjasama 

 Pegangan agama 

 Pasrah  
Tabel 3.3 

Keluarga IV: 

Masalah  Penanggulangan masalah 

Ekonomi   Komunikasi dan komitmen 

 Peran ganda 

 Saling mendukung, menerima dan kerjasama 

 Pegangan agama 
Tabel 3.4 
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Berbagai problematika yang muncul dalam keluarga 

semasa pandemi Covid-19 mengharuskan keluarga untuk 

bertahan dan diharap mampu bertahan walau dalam situasi 

yang sulit. Selaras dengan konsep dalam ketahanan keluarga 

yang menyebutkan bahwa ketahanan keluarga merupakan 

sebagai proses penyembuhan keluarga setelah krisis yang 

berfokus pada kunci proses keluarga untuk beradaptasi.126 

Dalam menghadapi berbagai problematika, komunikasi adalah 

salah satu kunci dalam menjaga keharmonisan keluarga. Selain 

itu, dengan komunikasi yang efektif akan membangun 

komitmen yang tinggi pula dalam keluarga. Komitmen yang 

kuat dan komunikasi yang efektif adalah bagian penting dalam 

aspek ini, sebab dengan komunikasi dan komitmen akan 

melahirkan energi dan dukungan yang positif antar anggota 

keluarga. Keluarga merupakan sebuah sistem yang 

memerlukan peran untuk menjalankan setiap fungsinya, sebab 

berbagi peran adalah kunci untuk meringankan beban dalam 

keluarga. 

Kunci ketahanan keluarga berada pada keadaan yang 

saling memberikan kontribusi antar anggota keluarga serta 

mampu memelihara relasi keluarga pada situasi yang positif. 

                                                             
126 Marty Mawarpury, dkk, “Resiliensi Dalam keluarga,” 101. 
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Ketahanan keluarga juga menyangkut kemampuan untuk 

memaksimalkan perannya dalam menghadapi berbagai 

permasalahan kehidupan, termasuk peran dalam mengelola 

keadaan sulit pada masa pandemi global.127 Keseluruhan 

keluarga telah menunjukkan adaptasi yang positif terhadap 

masalah yang sedang dihadapi. Sebagaimana dilihat bahwa 

keseluruhan keluarga telah menerapkan komunikasi dan 

komitmen dalam penanggulangan masalah. Keseluruhan 

keluarga juga telah melakukan pembagian dan penerimaan 

peran dalam menjalankan fungsi dalam keluarga. Menurunnya 

ekonomi masa pandemi juga melahirkan saling dukung-

mendukung antar suami istri. Hal ini ditandai dengan 

terlibatnya istri dalam mencari nafkah selama masa pandemi 

untuk mencukupi kebutuhan keluarga.  

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam 

membentuk keluarga harmonis dan bahagia yang merupakan 

tujuan dari ketahanan keluarga ialah harus memperhatikan dua 

aspek, baik itu h}abl min Allah dan h}abl min al-na>s.128 Dalam 

menghadapi masalah di tengah pandemi keseluruhan keluarga 

                                                             
127 Bayu Adi Laksono, dkk, “Tinjauan Literasi Finansial dan 

Digital pada Tingkat Ketahanan Keluarga pekerja Migran Indonesia,” 124.  
128 Anisia Kumala Masyhadi dan Yulistin Tresnawaty, “Keluarga 

Sakinah dan Konstruksi Alat Ukurnya,” 33. 
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telah menerapkan prinsip h}abl min Allah. Hal ini ditunjukkan 

oleh sikap keluarga yang berusaha lebih mendekatkan diri 

kepada Allah, artinya setiap masalah yang terjadi diserahkan 

pada Allah dengan tidak melupakan usaha dan tetap memiliki 

rasa syukur atas kondisi sulit atau masalah yang terjadi di 

tengah pandemi ini.  

3. Ketahanan psikologis 

Pada aspek ini menekankan pada kemampuan anggota 

keluarga untuk menanggulangi masalah non-fisik, 

pengendalian emosi secara positif sehingga menghasilkan 

konsep diri yang positif, kepedulian suami terhadap istri dan 

sebaliknya serta meliputi keharmonisan keluarga. Kemampuan 

keluarga dalam mengendalikan emosi dan berupaya menjadi 

diri yang positif menjadi kunci dalam menghadapi masalah-

masalah dalam keluarga yang sifatnya non-fisik.129 

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak 

psikologis bagi seseorang, yakni krisis, ketidakpastian, dan loss 

of control. Krisis ditandai dengan datang mendesak secara tiba-

tiba tanpa persiapan, dan memiliki efek negatif yang menekan. 

Kemudian, untuk efek ketidakpastian, umumnya dirasakan 

seseorang dengan kekhawatiran kapan kondisi ini akan 

                                                             
129 Syamsul Mujahidin dan Ernie Isis Aisyah Amini, Penguatan 

Ketahanan Keluarga, 13 
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berakhir. Sedangkan untuk efek loss of control, orang hanya 

dapat melihat atau mendengar tanpa bisa melakukan hal apa 

pun. Maksudnya adalah kita bisa melihat bahwa angka 

kematian terus naik, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, kondisi 

ini pada beberapa orang dapat memicu munculnya stress.130 

Adapun masalah keluarga non-fisik yang kerap muncul di 

tengah kehidupan keluarga ojek online selama masa pandemi 

ini ialah adanya kekhawatiran-kekhawatiran atau rasa cemas 

yang muncul dalam keluarga akibat adanya pandemi baik itu 

khawatir masalah ekonomi ataupun kesehatan. 

Masalah terkait ekonomi dan kesehatan yang dirasakan 

oleh keluarga ojek online tidak hanya berdampak secara fisik 

dalam keluarga, melainkan juga berdampak secara non-fisik. 

Masalah ekonomi secara fisik berkaitan dengan bagaimana 

upaya keluarga dalam menanggulangi atau mengatasi 

kurangnya penghasilan agar tetap cukup untuk memenuhi 

kebutuhan fisik keluarga, seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, salah satu contohnya ialah dengan mengelola 

keuangan dengan sebaik-baiknya melalui kerjasama antara 

                                                             
130 Muhammad Uyun, “Ketahanan keluarga dan Dampak 

psikologis di Masa Pandemi Global,” disampaikan dalam rangka Webinar 

Program Doktor Psikologi Pendidikan Islam, Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, Sabtu 16 Mei 2020, pukul 08.00-11.30. 
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suami dan istri. sedangkan masalah ekonomi secara non-fisik 

berkaitan dengan emosi tiap anggota keluarga dalam 

menghadapi masalah ekonomi, seperti rasa kekhawatiran atau 

cemas akan kebutuhan keluarga akibat penghasilan yang 

menurun. Begitupula terkait masalah kesehatan non-fisik 

berkaitan dengan kekhawatiran anggota keluarganya terhadap 

kesehatan keluarganya. Rasa kekhawatiran atau kecemasan 

yang dirasakan oleh anggota keluarga merupakan bentuk 

perasaan emosional dan kepedulian terhadap keluarganya. 

Berdasar hasil wawancara terhadap seluruh keluarga informan 

ojek online, secara psikologis memiliki masalah terkait 

ekonomi dan kesehatan. 

Pada keluarga I, suami istri khawatir terhadap ekonomi 

keluarga yang menurun, namun kembali lagi keduanya tetap 

harus bersyukur terhadap apa yang terjadi dengan tidak 

mengurangi usaha yakni berusaha untuk mencukupi kebutuhan 

dengan meminimalisir pengeluaran dan kerjasama serta saling 

pengertian antar suami istri. Maka strategi koping yang 

dilakukan dalam hal ini ialah dengan selalu mensyukuri apa 

yang telah terjadi serta saling menerima dan tentu diimbangi 

dengan usaha. Sedangkan terkait masalah kesehatan datang 

dari istri bahwa beliau merasa khawatir akan akan pekerjaan 
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suaminya yang harus tetap bekerja di luar rumah 

menghantarkan pelanggannya, terlebih bagi pengemudi ojek 

online sepeda motor yang tentunya sulit untuk menerapkan 

physical distancing saat menggonceng penumpangnya dan 

bertemu banyak orang di saat pandemi Covid-19. Hal tersebut 

membuat istri mencemaskan akan tertularnya virus, di samping 

khawatir akan penghasilan anggota keluarga mereka untuk 

tetap menjalani kehidupannya. Demikian pengelolaan 

kekhawatiran terkait kesehatan yang dirasakan istri ialah 

dengan saling komunikasi antar suami istri, suami memberi 

pengertian kepada istri dan istri mengingatkan agar selalu 

menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 

terlebih saat sedang bekerja di luar rumah, sebab tidak ada 

pilihan bagi suami selain tetap bekerja untuk menafkahi 

keluarganya. Begitupula halnya dengan keluarga IV yang tidak 

jauh berbeda dengan keluarga I. Maka dengan adanya 

komunikasi yang efektif sebagai proses koping, serta adanya 

saling menerima, pengertian, dan saling mengingatkan sebagai 

wujud terbentuknya adaptasi yang positif dari kekhawatiran 

atau kecemasan terhadap situasi sulit yang dihadapi. 

Hal serupa seperti yang dialami oleh keluarga I, 

perbedaannya adalah pada keluarga II dalam mengatasi 
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masalah kesehatan, yaitu kecemasan istri saat suaminya bekerja 

di luar rumah yang sulit tentunya untuk menerapkan physical 

distancing terlebih saat menggonceng penumpang diatasi 

dengan adanya inisiatif istri untuk mengelola kekhawatirannya 

dengan mengurangi akses suami untuk mengantar penumpang 

sehingga meminimalisir suami bersentuhan dengan orang lain. 

Walau begitu suami juga tetap berusaha meyakinkan dan 

memberikan pengertian kepada istri agar tidak begitu khawatir 

saat ia bekerja di luar rumah dengan tetap mematuhi protokol 

kesehatan. Dapat dilihat dalam mengelola kekhawatiran suami 

istri menunjukkan sikap yang positif, sebab suami istri 

menunjukkan sikap saling perhatian dan saling mendukung. 

Istri tetap mendukung suami untuk tetap bekerja di luar namun 

dengan mengurangi akses penumpang, hanya sebatas pada 

pengantaran food saja, dibalik itu, suami juga telah 

menunjukkan sikap yang positif dengan tetap memberikan 

pengerian kepada istri dengan cara tetap mematuhi protokol 

kesehatan saat bekerja di luar rumah. 

Berbeda dari keluarga lainnya, keluarga III, kecemasan 

kesehatan justru datang dari pihak suami. Saat awal adanya 

kebijakan lockdown, suami memilih untuk tidak bekerja. 

Ekonomi keluarga sepenuhnya ditanggung oleh istri yang 
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hanya bekerja sebagai tenaga honorer. Hal ini membuat istri 

khawatir terhadap ekonomi keluarganya, maka setelah tiga 

bulan mau tidak mau suami harus kembali bekerja untuk 

kembali menafkahi keluarganya atas dorongan dan dukungan 

dari istrinya. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi yang 

positif, sebab kekhawatiran yang menyebabkan suami tidak ke 

luar rumah untuk bekerja selama tiga bulan lamanya pada 

akhirnya mampu dikelola dan diatasi dengan baik atas bantuan 

dukungan dan dorongan dari istri melalui komunikasi yang 

efektif. Hal ini dapat dilihat dari kemauan suami untuk bekerja 

kembali setelah tiga bulan lamanya tidak bekerja akibat 

kecemasan yang dirasakan olehnya. 

Keluarga yang memiliki kekuatan atau ketahanan akan 

mampu menghadapi berbagai tantangan, masalah, tekanan baik 

yang datang dari dalam maupun dari luar keluarga sehingga 

tujuan keluarga meraih keluarga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah dapat terwujud.131 Pada dasarnya, Keseluruhan 

keluarga telah menunjukkan adaptasi yang positif terhadap 

masalah non-fisik yang sedang dihadapi. Dibalik kesulitan 

yang tengah dialami, mereka mampu mengelola dan mengatasi 

                                                             
131 Syamsul Mujahidin dan Ernie Isis Aisyah Amini, Penguatan 

Ketahanan Keluarga: Buku Seri Orang Tua, 1. 
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perasaan cemas atau khawatir atas problematika yang muncul 

dalam keluarga. 

Maka berdasar analisis di atas, dalam penelitian ini 

menemukan bahwa dalam menjaga keutuhan dan ketahanan 

keluarga di tengah keadaan yang sulit, keluarga tidak hanya 

memperhatikan pada aspek yang berkaitan dengan h}abl min al-

na>s saja, melainkan juga melibatkan aspek h}abl min Allah 

dalam menghadapi berbagai problematika yang dihadapi 

selama pandemi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya 

bahwa dalam membentuk keluarga harmonis dan bahagia yang 

merupakan tujuan dari ketahanan keluarga ialah harus 

memperhatikan dua aspek, baik itu h}abl min Allah dan h}abl 

min al-na>s.132 Dalam menghadapi masalah di tengah pandemi 

keseluruhan keluarga telah menerapkan kedua aspek tersebut. 

Pada aspek h}abl min Allah, hal ini ditunjukkan oleh sikap 

keluarga yang berusaha lebih mendekatkan diri kepada Allah, 

artinya setiap masalah yang terjadi diserahkan pada Allah 

dengan tidak melupakan usaha dan tetap memiliki rasa syukur 

dan menerima atas kondisi sulit atau masalah yang terjadi di 

tengah pandemi ini. Sedangkan aspek h}abl min al-na>s ditandai 

dari adanya komunikasi yang efektif, komitmen yang tinggi, 

                                                             
132 Anisia Kumala Masyhadi dan Yulistin Tresnawaty, “Keluarga 

Sakinah dan Konstruksi Alat Ukurnya,” 33. 
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saling bekerja sama, menerima dan saling mendukung antara 

suami istri. 
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BAB IV 

APLIKASI GENDER HARMONI DALAM UPAYA 

KETAHANAN KELUARGA OJEK ONLINE DI 

KABUPATEN PONOROGO MASA PANDEMI COVID-19 

 

 

Dalam bab ini dibahas mengenai aplikasi gender harmoni 

dalam upaya ketahanan fisik, sosial dan psikologis keluarga 

ojek online di Kabupaten Ponorogo Masa Pandemi Covid-19. 

A. Aplikasi Gender Harmoni dalam upaya Ketahanan 

Fisik, Sosial dan Psikologis Keluarga Ojek Online di 

Kabupaten Ponorogo Masa Pandemi Covid-19 

Pandemi Covid-19 yang hadir di tengah kehidupan 

mengharuskan keluarga untuk mampu beradaptasi dan 

bertahan. Upaya melewati berbagai problematika kehidupan 

keluarga tentu tidak terlepas dari pembagian peran antara 

suami dan istri. Bagi pasangan suami istri, peran dan relasi 

gender yang telah dilakukan sejak dahulu dapat bergeser 

ataupun menyatu, demi menciptakan suatu hubungan antara 
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kepuasan pernikahan dan kesejahteraan.133 Hal ini selaras 

dengan gender harmoni yang mendorong penerapan 

kesepakatan berbagai peran dan posisi dalam keluarga secara 

seimbang berdasarkan minat untuk kemajuan bersama serta 

mendukung kesetaraan dan keadilan gender. Adapun prinsip-

prinsip yang harus ditanam dalam gender harmoni, yakni 

kemitraan, kerjasama, dan saling melengkapi kekurangan 

dengan kekuatan masing-masing untuk tujuan bersama bagi 

keluarga yang maju, mandiri dan sejahtera.134 

Berikut ini akan dipaparkan aplikasi gender harmoni 

pada masing-masing keluarga ojek online di Ponorogo sebagai 

upaya ketahanan keluarga masa pandemi Covid-19. 

1. Keluarga I 

a. Ketahanan fisik 

Situasi sulit yang menimpa keluarga ojek online akibat 

pandemi Covid-19, salah satunya terkait masalah ekonomi. 

Suami yang bekerja sebagai ojek online mengalami penurunan 

penghasilan yang cukup signifikan yakni bekisar 60-80 persen. 

                                                             
133 Herien Puspitawati, “Relasi Gender, Ketahanan Keluarga dan 

kualitas Pernikahan pada Keluarga Nelayan dan Buruh Tani ‘Brondol’ 

Bawang Merah,” 3. 
134 Erna Surjadi, dkk, Gender Harmony (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 2010), 209-210. 
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Tentu hal ini juga berdampak pada nafkah yang diberikan pada 

keluarga. Adapun untuk menutupi kekurangan nafkah atau 

ekonomi keluarga dibutuhkan pemasukan lain selain berasal 

dari suami. Dalam hal ini istri sebagai mitra bagi suami berhak 

untuk membantu demi terciptanya keluarga yang resilien. Pada 

keluarga ini sejak mewabahnya Covid-19 dan sejak 

diberlakukannya kebijakan social distancing istri yang dulunya 

merupakan seorang ibu rumah tangga yang hanya mengurus 

urusan domestik, ikut turut andil dalam pencarian nafkah 

keluarga. sebagaimana yang telah disampaikan oleh istri: 

“Inshaalla>h iya, sambil-sambil buat tambah-tambahan. 
Saya ini home industri, cuma buat kerajinan 

keterampilan terus dijual,  buatnya juga di rumah. Jadi 

sebenernya gak ada kerjaan cari kerjaan sendiri, buat 

lapangan kerja sendiri, dijual sendiri. Setelah ada 

pandemi mulai terjun terus ya sampai sekarang. Buat 

sabuk untuk reog jathil, buatin pesenan, tapi sekarang 

juga berkurang, permintaannya biasa. Tapi 

alhamdulillah kebantu dari itu.”135 

Demikian, pada keluarga ini sejak masa pandemi suami 

istri memiliki akses yang sama dalam bekerja, maka terdapat 

dua sumber penghasilan yakni dari istri yang bekerja di rumah 

                                                             
135 Siti Nurjanah, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 Februari 2021. 
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dalam pembuatan sabuk reog jathil, sedangkan suami bekerja 

sebagai ojek online.  

b. Ketahanan sosial 

Banyak ragam masalah yang terjadi dalam keluarga 

selama masa pandemi. Khususnya yang paling utama adalah 

masalah ekonomi dan kesehatan. Tentu setiap keluarga harus 

mampu mengelola dan menyelesaikan masalah yang sedang 

dihadapi. Adapun penyelesaiannya membutuhkan individu 

yang positif, dalam arti memiliki komitmen yang tinggi. Selain 

itu juga dibutuhkan pembagian dan penerimaan peran untuk 

menjalankan fungsi keluarga. Sebagaimana diketahui dalam 

keluarga ini selama pandemi istri ikut andil dalam mencari 

nafkah keluarga. Maka perlu diketahui bagaimana pembagian 

peran antara suami dan istri antara bekerja mencari nafkah 

(materiil) dengan mengurus pekerjaan domestik (non materiil). 

Sebagaimana diungkapkan oleh suami dan istri dalam 

wawancara: 

“Kalau pekerjaan rumah itu full istriku, ya saya ini 

menerima jadi aja ora tau kangelan, wong biasane 

bojone iku bar lahiran ya, wong lanang seng ngurusin 

apa-apanya, kalau saya mboten. Jadi dek’e ngerti 

fadilahe ngerti ganjaranne. Piye apa meneh dek’e 

pengen surgo. Saya ya istilahnya cari rezekilah, cari 

nafkah. Saya full niku. Ya nyuwun sewu mboten anu, 
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kulo sak jane ya penak dalam keluarga, patute kur kon 

jaga kesehatan ae, ya namanya keluarga saya-kan 

tugasnya cari nafkah cari rezeki, jadi ya akhirnya ya 

wes full kerja. Itu biasanya dari pagi, sampai kalau saya 

pribadi sampai sore, jam 4 atau jam 5, kalau malam 

saya kebanyakan di rumah, masalahnya anak-anakkan 

butuh pendekatan, kalau gak begitu nanti takutnya 

kurang.”136 

 

“Saya ya bantu dikit-dikit kerja, disambi ngurusi anak, 

kita sambil bisa nyiptakan lapangan kerjaan dan tambah 

buat tambah nafkahlah sedikit-sedikit mungkin bisa 

bantu kepala rumah tangga, bantu Bapak yang 

penghasilannya hari ini-ini selama pandemi ini 

menurun.”137 

 

“Ya saya, jadi kalau waktu kerja itu kerjanya di full-kan 

siang, dari pagi sampai siang, paling enggak sorelah 

kalau bisa, tapi ya urusan-urusan yang lain-lainnya juga 

itu juga berjalan, jadi ya cari celah-celahnya lah. 

Kemudian biasanya kalau menemani anak belajar 

mungkin waktu yang longgar waktu belajarnya itu bar 

maghrib sampek isya’-lah, soalnya sekarangkan anak 

daring dari rumah, otomatiskan tugase ibukan makin 

bertambah, jadi selain bekerja harus tetap 

memerhatikan anak, soalnya-kan anak lagi masa-masa 

itu, kalau hpnya gak diawasi sama orang tua takutnya 

gimana-gimana begitu. Jadi harus siap selalu 

ngontrol.”138 

                                                             
136 Widiono, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 Februari 2021. 
137 Siti Nurjanah, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 Februari 2021. 
138 Siti Nurjanah, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 Februari 2021. 
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Ikut sertanya istri dalam kegiatan mencari nafkah 

keluarga sejak mewabahnya pandemi ini merupakan bentuk 

dukungan dan peduli terhadap keluarganya untuk mencukupi 

kebutuhan finansial keluarga. Namun sesuai dengan apa yang 

telah dijelaskan bahwa turut andilnya istri dalam memenuhi 

nafkah keluarga, tidak mengurangi tanggung jawabnya dalam 

mengurusi urusan domestik atau rumah tangga sebagaimana 

yang sudah diembannya dari sebelum masa pandemi.  

Adapun cara mengelola masalah yang terjadi selama 

pandemi selain istri ikut bekerja, suami istri juga selalu 

mengupayakan untuk saling memberi pengertian satu sama lain 

dan kerjasama, walau secara fisik penghasilan berkurang 

otomatis nafkah berkurang, namun tetap harus saling 

menerima. Keluarga dalam menyikapi masalah yang muncul 

juga tidak lepas dari memedomani agama sebagai sandaran 

kehidupan keluarga. Demikian, apapun yang terjadi keluarga 

tetap bersyukur dan berharap semua ada hikmahnya. 

c. Ketahanan psikologis 

Suami dan istri dalam keluarga memiliki perasaan 

khawatir dengan kenyataan yang terjadi selama pandemi yaitu 

menurunnya ekonomi keluarga. Sebagaimana yang telah 

dinyatakan oleh suami bahwa dalam keadaan pandemi ini 
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beliau khawatir akan penghasilannya yang menurun drastis 

tentu berdampak pula terhadap nafkah yang beliau berikan 

untuk keluarga. Namun dalam kondisi seperti ini beliau 

berusaha untuk tetap bertahan dan berusaha untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan yang minim. 

Kekhawatiran yang dirasakan oleh suami nyatanya juga 

dirasakan oleh istri, namun beliau mencoba untuk tetap 

menerima dan mensyukuri atas apa yang telah terjadi. 

Adapun faktor kekhawatiran lainnya ialah terkait 

kesehatan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh istri bahwa 

beliau merasa khawatir akan akan pekerjaan suaminya yang 

harus tetap bekerja di luar rumah menghantarkan 

pelanggannya, terlebih bagi pengemudi ojek online sepeda 

motor yang tentunya sulit untuk menerapkan physical 

distancing saat menggonceng penumpangnya dan bertemu 

banyak orang di saat pandemi Covid-19. Hal tersebut membuat 

anggota keluarga mencemaskan akan tertularnya virus, di 

samping khawatir akan penghasilan anggota keluarga mereka 

untuk tetap menjalani kehidupannya. 

Tidak dapat dipungkiri, sulit bagi pekerja ojek online 

untuk untuk menerapkan physical distancing sebab 

pekerjaannya yang mengharuskan bekerja di luar bertemu 
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banyak orang, terlebih saat menggonceng penumpangnya. 

Namun tidak ada pilihan bagi suami, ia harus tetap bekerja 

walau dalam keadaan pandemi untuk menafkahi dan 

mencukupi kebutuhan keluarganya. Begitu pula bagi istri yang 

tidak ada pilihan lain selain hanya bisa pasrah, namun tetap 

diimbangi dengan komunikasi dengan suami agar selalu 

menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan saat 

sedang bekerja di luar rumah. 

Apapun masalah yang terjadi di tengah keluarga 

hendaknya diatasi dan dicarikan solusi dalam penyelesaiannya. 

Pengelolaan kekhawatiran ekonomi yang dirasakan dalam 

keluarga ini dengan cara membagi-bagi atau memilah mana 

kebutuhan yang mendesak atau penting dan mana yang tidak. 

Sehingga walau dengan penghasilan yang minim mampu 

mencukupi kebutuhan pokok keluarga. Sedangkan pengelolaan 

kekhawatiran terkait kesehatan yang dirasakan dalam keluarga 

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya ialah dengan 

saling komunikasi dan mengingatkan agar selalu menjaga 

kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan terlebih saat 

sedang bekerja di luar rumah. 
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2. Keluarga II 

a. Ketahanan fisik 

Dalam keluarga ini terdapat dua sumber penghasilan 

sebagai nafkah keluarga. Adapun untuk menutupi kekurangan 

nafkah atau ekonomi keluarga selain berasal dari suami, istri 

juga turut serta bekerja mencari nafkah sebagai penjahit di 

rumah. Berbeda dari keluarga sebelumnya, sebelum adanya 

pandemi, bahkan sejak awal menikah istri sudah turut andil 

dalam mencari penghasilan ekonomi keluarga. Sebagaimana 

yang telah disampaikan: 

“Istri juga bekerja ini ya membantu sekali, di samping 

mendukung mbak. Kalau jagakne kulo mawon kulo 

mboten saget. Gak cukup mbak. La anakku 3 lo mbak. 

jadi istriku itu udah bekerja sudah sejak sebelum 

menikah sudah jahit di rumah.”139 

 

“Iya saya juga kerja. Ya alhamdulillah masih ada yang 

datang. Ya ora ketang nembel-nembel itu alhamdullilah 

ada yang dateng. Tapi yang jahit sekarang juga 

berkurang, gak kayak pas sebelum pandemi.”140 

Demikian pada keluarga ini, suami istri sejak awal 

menikah sudah bekerja sama dalam hal pemenuhan ekonomi 

keluarga. Suami istri memiliki akses yang sama dalam bekerja, 

                                                             
139 Teguh, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Februari 2021. 
140 Diyan Agustina, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Februari 

2021. 
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maka terdapat dua sumber penghasilan yakni dari istri yang 

bekerja di rumah sebagai penjahit sedangkan suami bekerja 

sebagai ojek online. Namun faktanya, selama pandemi 

penghasilan keduanya sama-sama menurun dari biasanya. 

Maka upaya yang dilakukan oleh keduanya ialah dengan 

bekerja sama dalam mengelola keuangan dengan memperkecil 

pengeluaran agar kebutuhan pokok tercukupi. 

b. Ketahanan sosial 

Selain suami istri memiliki peluang yang sama dalam 

mencari nafkah, suami istri juga memiliki tanggung jawab 

untuk mengemban tugas domestik rumah tangga secara 

bersama, seperti mengerjakan pekerjaan rumah dan merawat 

serta mengurus anak. Sebagaimana dijelaskan dalam 

wawancara: 

“Dilakukan bareng-bareng. Untunge aku ya nyuci isah-

isah, masak, momong komplit, delalah kabeh aku iso 

mbak. Penting siapa yang bisa ngisilah.”141 

 

“Ya Gantenan mbak kaleh pak’e, pundi sing longgar, 

wong e sing momong, kaleh sing ndampingi. Soale kan 

sekolahe lewat hp itu lo mbak, nek kulo longgar ya kulo 

sing ndampingi garap PR, ngoten niku, terus pak’e 

momong sing alit ngoten. misal aku jahitku ramai pak’e 

leren sek kerjane gek momong, biasa kayak gitu. Masak 
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kadang ya nyuci barang bapake mbak, apalagi pas aku 

lemburan jahitan banyak ya gitu. Niku mpun dari dulu 

memang begitu, kalau saya repot jahit harus diburu 

waktu mau diambil jahitane, ya pak’e masak ndak papa 

kadang bantu nyuci. Sebelum pandemi juga begitu ndak 

papa.”142 

Maka dapat dilihat bahwa suami istri memiliki 

komitmen yang kuat, sebab mampu saling mengerti, membantu 

satu sama lain baik dalam hal dalam aspek publik maupun 

domestik. Hal ini dapat dilihat saat istri sedang banyak kerjaan 

di rumah atau pekerjaan menjahitnya menumpuk, suami yang 

sedang bekerja di luar mencari penumpang rela kembali pulang 

ke rumah untuk mengurusi urusan rumah dan mendampingi 

anak yang sedang belajar daring selama pandemi ini. 

c. Ketahanan psikologis 

Pandemi yang tengah mewabah di tengah kehidupan 

keluarga ojek online yang mengeluh akan pendapatan mereka 

yang menurun tentu melahirkan kecemasan-kecemasan akan 

kesejahteraan keluarga, begitupula halnya dalam keluarga II 

ini. Dalam mengurangi kekhawatiran keluarga suami istri 

selalu mengupayakan komunikasi antar anggota keluarga untuk 

saling memberi pengertian dan mendukung satu sama lain. 

                                                             
142 Diyan Agustina, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Februari 
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Adapun kecemasan lainnya ialah terkait kesehatan. 

Tidak dimungkiri sangat rentan bagi ojek online yang bekerja 

di luar rumah terpapar virus Covid-19 yang sedang mewabah 

ini, namun mau tidak mau mereka harus tetap bekerja guna 

memenuhi kebutuhan keluarga. Kecemasan terkait kesehatan 

suami yang bekerja di luar biasanya datang dari istri. 

Upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk 

meminimalisir kekhawatiran ialah dengan selalu menjaga 

kebersihan. Adapun inisiatif istri untuk mengelola 

kekhawatiran ialah dengan mengurangi akses suami untuk 

mengantar penumpang sehingga meminimalisir suami 

bersentuhan dengan orang lain. Walau begitu suami juga tetap 

berusaha meyakinkan dan memberikan pengertian kepada istri 

agar tidak begitu khawatir saat ia bekerja di luar rumah dengan 

tetap mematuhi protokol kesehatan. 

Pada dasarnya setiap masalah yang terjadi dalam 

keluarga penting untuk mengupayakan komunikasi dan 

membangun sebuah kepercayaan satu sama lain. Hal ini selaras 

dengan konsep gender harmoni yang menempatkan komunikasi 

sebagai kunci dalam pengupayaannya. Hal ini akan lebih lanjut 

dijelaskan dalam analisis bagian selanjutnya. 
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3. Keluarga III 

a. Ketahanan fisik 

Tidak jauh berbeda dari keluarga sebelumnya, keluarga 

ini terdapat dua sumber penghasilan sebagai nafkah keluarga. 

Adapun untuk menutupi kekurangan nafkah atau ekonomi 

keluarga selain berasal dari suami, istri juga turut serta bekerja 

mencari nafkah sebagai tenaga umum honorer di SMA 2 

Bungkal. Mulai dari sebelum adanya pandemi, istri sudah turut 

andil dalam mencari penghasilan ekonomi keluarga. 

Sebagaimana yang telah diungkapkan: 

“Saya juga kerja mbak TU honorer di Bungkal, tapi ya 

namanya honorer ya tau sendirilah gak seberapa juga 

hasilnya.”143 

Demikian pada keluarga ini, suami istri sudah bekerja 

sama sebelum adanya pandemi dalam hal pemenuhan ekonomi 

keluarga. Suami istri memiliki akses yang sama dalam bekerja, 

maka terdapat dua sumber penghasilan yakni dari istri yang 

bekerja sebagai tenaga honorer, sedangkan suami bekerja 

sebagai ojek online. Menurunnya secara drastis penghasilan 

suami tentu berpengaruh terhadap nafkah keluarga, maka 

                                                             
143 Dian Zuhriana, Hasil Wawancara, Ponorogo. 25 Februari 2021. 
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upaya yang dilakukan dengan mengelola keuangan dengan 

baik dengan memperkecil pengeluaran. 

b. Ketahanan sosial 

Tidak jauh berbeda dengan keluarga sebelumnya, 

masalah yang kerap terjadi masa pandemi ini ialah masalah 

ekonomi. Sebagaimana diketahui penghasilan masa pandemi 

ini menurun drastis. Bahkan awal adanya kebijakan untuk 

lockdown suami yang merupakan berperan sebagai pencari 

nafkah utama tidak bekerja selama 3 bulan berturut-turut. 

Dalam waktu 3 bulan, keluarga hanya mengandalkan 

penghasilan dari istri. Maka jalan satu-satunya ialah 

komunikasi dan saling menerima dan memberi pengertian. 

Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara: 

“Saya malah saat pertama lockdown itu saya-kan gak 

kerja, saya gak narik 3 bulan, 3 bulan gak kerja, tapi ya 

dibikin tenang aja di rumah.” 

 
“Saya cuma dari grab ini. Gak ada usaha lain. Cuma ya 

kalau ngomongin masalah rezeki kalau itung itungan 

matematika ga kenek mbak. Saya kalau ngitung dari 

grab ini gak cukup mbak. Istri juga dari pendapatan 

honorer juga gak cukup. Kalau saya udah bilang sama 

istri ini saya gak punya penghasilan ya sudah saya gak 

tau caranya gimana juga. Jadi istri yang punya ide 

sendiri. Saya juga gak tau dia punya beras dari mana. 
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Tapi kalau tak kepoinlah ya dari saudara 

saudaranya.”144 

Kecemasan suami akan virus yang sedang mewabah 

nyatanya membawa dampak yang negatif bagi perekonomian 

keluarga. Maka istri sebagai mitra suami dalam keluarga 

berusaha mencari sendiri jalan keluar untuk menutupi 

kebutuhan. Adapun terkait peran dan tugas yang diemban, pada 

dasarnya suami istri saling membantu dan bekerjasama dalam 

urusan mencari nafkah dan urusan pekerjaan domestik. Namun 

saat selama 3 bulan suami tidak keluar bekerja, peran urusan 

domestik menjadi tanggung jawab suami sepenuhnya. 

Sebagaimana diungkapkan suami: 

“Ya bagi tugaslah mbak, gantian siapa yang lagi 

longgar ngurus pekerjaan rumah. Tapi pas saya 3 bulan 

gak keluar itu, pas istri kerja itu jadi saya yang ngurus 

semua di rumah sama menemani anak.”145 

Adapun dalam mengelola kebutuhan keluarga juga 

dilakukan secara kerjasama yakni didiskusikan bersama. Selain 

itu, keluarga dalam menyikapi masalah yang muncul juga tidak 

lepas dari memedomani agama sebagai sandaran kehidupan 

keluarga. Namun tidak jarang bahwa usaha yang sudah 
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145 Himawan, Hasil Wawancara, Ponorogo. 25 Februari 2021. 
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dilakukan ternyata tidak membuahkan hasil. Maka di sini 

keluarga hanya bisa pasrah berserah diri. 

c. Ketahanan psikologis 

Masalah yang muncul selama pandemi Covid-19 pada 

aspek ini ialah terkait kekhawatiran akan Covid-19 yang tengah 

mewabah. Pada kenyataannya di saat pekerja ojek online yang 

lain tetap ke luar bekerja untuk mencari orderan walaupun 

tidak bisa sebanyak sebelum pandemi, sementara Bapak HW 

memilih untuk diam diri di rumah tidak bekerja selama 3 bulan 

saat awal pertama kali diserukannya lockdown. Selain khawatir 

atau cemas akan tertularnya virus, Bapak HW berusaha juga 

untuk menaati aturan pemerintah. 

Jangka waktu 3 bulan bukanlah waktu yang singkat. 

Dalam waktu 3 bulan suami tidak ke luar untuk narik 

penumpang, sebelum beliau ke luar kembali tentu ada 

kekhawatiran dari istri akan kecukupan ekonomi keluarga. 

Walaupun istri dalam hal ini juga bekerja sebagai Tenaga 

Umum di SMA Bungkal sebagai tenaga honorer, namun tidak 

bisa dipungkiri hanya dengan mengandalkan pemasukan dari 

gajinya tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok 

keluarga. 



 
 

121 
 

Demikian akibat tingkat menularnya virus Covid-19 

sangat cepat membuat beberapa orang cemas atau takut apabila 

bertemu dengan banyak orang. Hal ini terjadi pada Bapak HW 

yang rela menunda untuk tidak ke luar bekerja dalam kurun 

waktu 3 bulan akibat adanya virus yang menular ini. Tidak ada 

upaya yang dapat dilakukan selain berdiam diri di rumah. 

Namun berkat dorongan dan dukungan istri, mau tidak mau 

suami kembali bekerja melawan kekhawatirannya terhadap 

virus untuk kembali menafkahi keluarganya. 

4. Keluarga IV 

a. Ketahanan fisik 

Suami yang bekerja sebagai ojek online mengalami 

penurunan penghasilan yang cukup signifikan selama pandemi. 

Adapun untuk menutupi kekurangan nafkah atau ekonomi 

keluarga istri sebagai mitra bagi suami berupaya untuk 

membantu demi terciptanya keluarga yang resilien. Pada 

keluarga ini sejak mewabahnya Covid-19 dan sejak 

diberlakukannya kebijakan social distancing istri yang dulunya 

merupakan seorang ibu rumah tangga yang hanya mengurus 

urusan domestik, ikut turut andil dalam pencarian nafkah 

keluarga. Sebagaimana yang telah disampaikan: 

“Pencari nafkah utama tetep saya. Tanggungan apapun 

tetep saya. Cuma kalau istri itu ya cuma untuk 
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nambahlah, ada kurang apa ya alhamdulillah istri bisa 

nambahin. Ya kalau istri itu ndi sing duwe kek no 

disek.”146 

 

“Karena lagi susah juga ekonominya ya membantu 

sedikit-sedikit. Ya di rumah sambil membuat makanan 

ringan terus dititipin ke warung-warung.”147 

Demikian dalam keluarga, suami istri saling membantu 

dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Istri yang 

semenjak penghasilan suaminya menurun akibat Covid-19 juga 

turut andil membantu dalam mencari nafkah keluarga. 

b. Ketahanan sosial 

Tidak dipungkiri lagi masalah yang kerap terjadi masa 

pandemi ialah masalah ekonomi. Sebagaimana diketahui 

penghasilan masa pandemi ini menurun drastis. Maka 

diperlukannya kerjasama antar suami istri guna 

mempertahankan rumah tangga. Selain itu, suami-istri juga 

dituntut untuk saling menerima dan memberi pengertian. 

Adapun dalam mengelola kebutuhan keluarga juga dilakukan 

secara kerjasama yakni didiskusikan bersama. Keluarga ini 

dalam menyikapi masalah yang muncul juga tidak lepas dari 

memedomani agama sebagai sandaran kehidupan keluarga. 

                                                             
146 Much Hushin, Hasil Wawancara, Ponorogo. 25 Februari 2021.  
147 Putri Afriana, Hasil Wawancara, Ponorogo. 25 Februari 2021. 
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Terkait tugas dalam mencari nafkah keduanya suami 

istri sama-sama bekerja untuk kebutuhan keluarga. Adapula 

terkait tugas pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak juga 

dilakukan secara bersama. Sebagaimana yang telah 

diungkapkan: 

“Pekerjaan rumah itu dominannya ke istri, kalau saya 

dinafkah. Alhamdulillah ya masih membantu mbak 

sedikit-sedikit, kalau saya lagi di rumah gak narik, istri 

tak lihat kayak sibuk atau capek ya tetep tak bantu 

mbak ngurusi pekerjaan rumah. Kadang juga masak 

saya yang masak, karena anak ya suka masakan saya 

juga.”148 

Walaupun pekerjaan publik maupun domestik 

dilakukan secara imbang atau kerja sama, namun tetap ada 

yang lebih mendominan antara tanggung jawab yang diemban. 

Pada keluarga ini walaupun istri juga turut andil dalam menari 

nafkah namun ia tetap yang dominan memiliki tanggung jawab 

dan tugas untuk mengurus segala urusan domestik, baik 

pekerjaan rumah dan mengurus anak. Begitupula sebaliknya, 

walaupun suami yang berperan sebagai pencari nafkah utama 

atau yang paling dominan, namun tidak menutup kemungkinan 

juga untuk ia melakukan tugas urusan pekerjaan rumah dan 

mengurus anak. Maka dalam hal ini suami istri saling 
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membantu dalam menjalankan peran dan tanggung jawab yang 

diemban masing-masing. 

c. Ketahanan psikologis 

Pada masa pandemi Covid-19, hal utama yang 

dikhawatirkan dalam keluarga saat ini ialah ekonomi dan 

kesehatan. Tidak jauh berbeda dengan keluarga III, pada masa 

awal pandemi mulai banyak menyebar di Indonesia suami 

khawatir apabila harus ke luar bekerja mencari orderan. Beliau 

mengaku pada awal-awal maraknya Covid-19 jarang bahkan 

hampir tidak pernah ke luar bekerja. Namun dikarenakan tidak 

ada kepastian kapan wabah ini akan berakhir, mau tidak mau 

beliau harus tetap memaksa untuk keluar bekerja untuk 

menutupi kebutuhan keluarga. 

Adapun upaya keluarga dalam mengelola kecemasan 

yang muncul di antaranya dengan komunikasi, saling memberi 

pengertian dan dukungan, berusaha hanya untuk melihat berita 

yang positif sehingga tidak hanya fokus pada berita yang 

negatif guna meminimalisir kekhawatiran. Selain itu, 

menanamkan akan pentingnya selalu menjaga dan menaati 

protokol kesehatan. Dalam situasi dan keadaan pandemi seperti 

ini, guna meredam kekhawatiran pentingnya menjaga 
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komunikasi dan berupaya saling mendukung satu sama lain 

sebagaimana diterapkan oleh keluarga IV. 

 

B. Sintesa Teoritik: Analisis Gender Harmoni dalam 

upaya Ketahanan Fisik, Sosial dan Psikologis Keluarga 

Ojek Online di Kabupaten Ponorogo Masa Pandemi 

Covid-19 

Gender harmoni merupakan relasi dan posisi laki-laki 

dan perempuan yang harmonis berdasarkan situasi dan kondisi 

keluarga dalam berbagai aspek kehidupan.149 Gender harmoni 

pada keluarga bertujuan untuk terciptanya keluarga yang 

harmonis sesuai peran yang disepakati untuk mendukung 

tercapainya kesetaraan dan keadilan gender.150 

Tidak dapat dimungkiri, masa pandemi Covid-19 

membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan 

keluarga, selain berdampak pada masalah kesehatan juga 

berdampak pada masalah ekonomi keluarga. Dalam 

menghadapi berbagai problematika inilah gender harmoni 

berperan dan perlu diupayakan dalam keluarga untuk 

menciptakan keluarga yang harmonis walau sedang dilanda 

                                                             
149 Erna Surjadi, dkk, Gender Harmony (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 2010), ix. 
150 Ibid, 209-210. 
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masalah. Sebuah keluarga dituntut agar mampu bertahan walau 

dalam situasi yang sulit. Untuk mengetahui ketahanan sebuah 

keluarga dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu ketahanan fisik, sosial 

dan psikologis. Maka dalam kajian ini akan menganalisis 

bagaimana penerapan gender harmoni dalam keluarga yang 

berusaha untuk bertahan dalam situasi sulit akibat pandemi 

Covid-19 melalui 3 aspek tersebut. 

1. Ketahanan fisik-ekonomi 

Pada aspek ini, keseluruhan keluarga telah mencirikan 

gender harmoni. Hal ini ditandai dengan adanya dual income 

dalam keluarga. Semua keluarga tidak membatasi akses baik 

bagi laki-laki atau perempuan dalam mencari nafkah. Hal ini 

sesuai dengan konsep gender harmoni dalam hubungan 

ekonomi yang mendukung prinsip dual income family. Suami 

dan istri memiliki peluang yang sama dalam mencari nafkah, 

tidak terikat cara, tempat, atau jumlah penghasilan. Demikian 

dapat dilaksanakan baik di luar maupun di dalam rumah.151 

Terlebih bagi keluarga I dan IV, kesepakatan peran 

yang diemban masing-masing suami istri sebelum adanya 

pandemi ialah suami sebagai pencari nafkah dan istri 

melakukan pekerjaan domestik. Namun faktanya, semenjak 

                                                             
151 Erna Surjadi, dkk, Gender Harmony, xxiv. 
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adanya pandemi yang mengakibatkan penurunan penghasilan 

suami secara drastis, istri turut andil dalam membantu suami 

mencari nafkah. Hal ini juga selaras dengan gender harmoni 

yang mendorong penerapan kesepakatan berbagai peran dan 

posisi dalam keluarga secara seimbang berdasarkan minat 

untuk kemajuan bersama serta mendukung kesetaraan dan 

keadilan gender.152 Dalam kacamata gender harmoni, 

keikutsertaan istri dalam bekerja untuk mencukupi nafkah di 

saat menurunnya penghasilan suami akibat Covid-19 

merupakan bentuk kerjasama dan saling melengkapi 

kekurangan dengan kekuatan masing-masing untuk tujuan 

bersama bagi keluarga. 

2. Ketahanan sosial 

Untuk melihat aplikasi gender harmoni pada aspek ini 

dapat dilihat dari pembagian peran antar suami dan istri. 

berikut disajikan tabel untuk melihat penerapan peran yang 

berlangsung dalam keluarga informan: 

Masalah Penanggulangan masalah 

Keluarga I: 

Pembagian peran 

Keluarga I: 

Pekerjaan publik dilakukan oleh suami 

dan istri. 

Pekerjaan domestik dilakukan hanya 

                                                             
152 Ibid, xxix. 
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oleh istri. 

Keluarga II: 

Pembagian peran 

Keluarga II: 

Pekerjaan publik dilakukan oleh suami 

dan istri. 

Pekerjaan domestik dilakukan oleh 

suami dan istri. 

Keluarga III: 

Pembagian peran 

Keluarga III: 

Pekerjaan publik dilakukan oleh suami 

dan istri. 

Pekerjaan domestik dilakukan oleh 

suami dan istri. 

Keluarga IV: 

Pembagian peran 

Keluarga IV: 

Pekerjaan publik dilakukan oleh suami 

dan istri. 

Pekerjaan domestik dilakukan oleh 

suami dan istri. 
Tabel 4.1 

Upaya melewati berbagai problematika kehidupan 

keluarga tentu tidak lepas dari pembagian peran antara suami 

dan istri. Bagi pasangan suami istri, peran dan relasi gender 

yang telah dilakukan sejak dahulu dapat bergeser ataupun 

menyatu, demi menciptakan suatu hubungan antara kepuasan 

pernikahan dan kesejahteraan.153  

Berdasar tabel 4.1 dapat dilihat bahwa keluarga II, III 

dan IV mencerminkan penerapan gender harmoni dalam 

                                                             
153 Herien Puspitawati, “Relasi Gender, Ketahanan Keluarga dan 

kualitas Pernikahan pada Keluarga Nelayan dan Buruh Tani ‘Brondol’ 

Bawang Merah,” 3. 
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keluarga. Hal ini ditandai dengan suami istri saling membantu 

baik dalam pekerjaan publik maupun domestik. Di saat istri 

turut andil dalam melakukan pencarian nafkah keluarga selama 

pandemi yang menyebabkan krisis ekonomi, maka sudah 

seharusnya suami juga turut andil membantu dalam pekerjaan 

domestik. Demikian tidak ada berat sebelah dalam 

melaksanakan peran antar suami istri. Prinsip saling bekerja 

sama dan saling tolong menolong yang dilakukan suami istri 

selaras dengan salah satu pilar dalam kehidupan rumah tangga, 

yaitu prinsip mu’a>sharah bi al-ma’ru>f (saling berbuat baik) 

secara muba>dalah antara suami dan istri yang menjadi ruh dan 

etika puncak bagi semua pilar, semua ajaran, semua aturan, 

serta semua hak dan kewajiban terkait relasi suami dan istri 

dalam Islam. Prinsip ini adalah etika yang paling fundamental 

dalam relasi suami istri yang menjadi salah satu pilar yang bisa 

menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi 

tujuan bersama sehingga bisa terus dirasakan dan dinikmati 

oleh kedua belah pihak. Sebab menikah adalah persatuan dua 

insan yang satu sama lain harus saling melengkapi, menopang 

dan menolong untuk terus menerus meningkatkan kualitas 

hidup kedua belah pihak.154 

                                                             
154 Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah, 349-350. 
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Berbeda halnya dengan keluarga I, saat istri telah turut 

andil membantu suami mencari nafkah keluarga untuk 

menutupi kebutuhan keluarga selama pandemi, suami enggan 

berbagi membantu istri dalam melaksanakan pekerjaan 

domestik. Hal ini membuat tanggung jawab antara suami dan 

istri menjadi berat sebelah. Demikian hal ini merupakan bagian 

dari bentuk ketidakadilan gender yaitu double burden, adanya 

pembebanan kerja ganda yang dilakukan istri baik dalam 

wilayah publik maupun domestik.155 Pembebanan kerja ganda 

tidak akan menjadi masalah selama tidak melahirkan 

diskriminasi. Seharusnya sebagai suami yang merupakan mitra 

bagi istri mampu menghargai bagaimana sulitnya pekerjaan 

istrinya yang harus bekerja untuk menutupi kekurangan 

ekonomi keluarga selama pandemi di samping harus tetap 

melaksanakan tugas domestik dengan turut membantu 

pekerjaan domestik saat suami sedang berada di rumah. Selaras 

dengan prinsip yang harus ditanam dalam penerapan gender 

harmoni ialah harus adanya prinsip kemitraan dan kerja sama 

yang harus ditanam oleh suami istri. 

                                                             
155 Evi Muafiah, “Kyai, Pengantin dan Netralitas Masyarakat: Studi 

Analisis Gender terhadap Ceramah Agama Pada Acara Resepsi Pernikahan 

di Ponorogo,” 60. 
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Menurut Puspitawati, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam membangun gender harmoni untuk 

menciptakan keluarga yang responsif gender agar dapat 

bertahan hidup di zaman modern ini di antaranya ialah 

membiasakan kerja sama dalam menjalankan peran dan 

menerapkan kemitraan gender dalam manajemen keuangan, 

waktu dan pekerjaan.156 Keluarga II, III, IV telah 

mencerminkan hal tersebut. Suami istri saling bekerja sama 

dalam menjalankan peran baik itu dalam wilayah publik 

maupun domestik serta menerapkan kemitraan gender. Namun 

tidak dengan keluarga I, dengan adanya bentuk double burden 

dalam keluarga tidak mencerminkan adanya kerja sama dalam 

menjalankan peran dalam keluarga.  

3. Ketahanan psikologis 

Masalah Penanggulangan masalah 

Keluarga I: 

Rasa kekhawatiran 

masalah ekonomi 

dan kesehatan. 

Keluarga I: 

Saling mendukung, menerima dan 

kerjasama. 

Komunikasi dan komitmen. 

Berpedoman pada agama, yakni 

bersyukur. 

Keluarga II: 

Rasa kekhawatiran 

Keluarga II: 

Komunikasi dan komitmen. 

                                                             
156 Herien Puspitawati, Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita 

di Indonesia, 52-53. 
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masalah ekonomi 

dan kesehatan. 

Saling mendukung, menerima dan 

kerjasama 

Berpedoman pada agama. 

Keluarga III: 

Rasa kekhawatiran 

masalah ekonomi 

dan kesehatan. 

Keluarga III: 

Komunikasi dan komitmen. 

Saling menerima dan kerjasama. 

Berpedoman pada agama 

(mengencangkan ibadah). 

Keluarga IV: 

Rasa kekhawatiran 

masalah ekonomi 

dan kesehatan. 

Keluarga IV: 

Komunikasi dan komitmen. 

Saling menerima, mendukung dan 

kerjasama. 

Berpedoman pada agama. 
Tabel 4.2 

Pada hakikatnya, rasa kekhawatiran yang dirasakan 

oleh keluarga selama pandemi Covid-19, baik itu terkait 

masalah ekonomi dan kesehatan merupakan cerminan dari 

gender harmoni. Dikatakan demikian, sebab salah satu prinsip 

yang harus ditanam dalam gender harmoni adalah adanya 

hubungan harmonis antara laki-laki dan perempuan dalam 

berbagai aspek kehidupan, termasuk kekhawatiran yang 

dirasakan keluarga. Suami yang khawatir akan penghasilannya 

yang menurun merupakan wujud dari kepedulian terhadap 

keluarga, yakni peduli akan kecukupan kebutuhan dalam 

keluarga, begitu pula sebaliknya terhadap istri. Istri yang 

khawatir terhadap kesehatan suaminya saat bekerja di luar 

rumah yang sangat rentan tertular virus juga merupakan bentuk 
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kepeduliannya terhadap suaminya. Maka hal inilah yang 

dimaksud dalam hubungan yang harmonis. 

Relasi gender yang baik akan menghasilkan ketahanan 

yang baik pada keluarga dan kepuasan pernikahan yang baik. 

Relasi gender yang diterapkan dengan baik dapat membentuk 

keluarga menjadi lebih seimbang dan harmonis sehingga 

ketahanan keluarga secara berkelanjutan dapat dicapai.157 

Sebagaimana telah disampaikan bahwa kunci dari gender 

harmoni adalah komunikasi dan kesepakatan dalam keluarga 

dari hal yang paling krusial hingga yang sekecil-kecilnya. 

Pentingnya komunikasi dan kesepakatan awal dari interaksi 

dalam keluarga merupakan langkah awal mewujudkan keluarga 

yang harmonis.158 Gender harmoni mengutamakan kemitraan 

dalam keluarga yang dilandasi atas rasa kepercayaan (trust), 

kasih sayang dan komitmen.159 Maka pengupayaan masing-

masing keluarga untuk meredam kecemasan terkait masalah 

ekonomi dan kesehatan selama pandemi melalui adanya 

                                                             
157 Herien Puspitawati, “Relasi Gender, Ketahanan Keluarga dan 

Kualitas Pernikahan Pada Keluarga Nelayan dan Buruh Tani “Brondol” 

Bawang Merah,” 3. 
158 Herlina, “Gender Harmony dalam Pembangunan Ketahanan 

Keluarga,” 123. 
159 Herien Puspitawati, Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita 

di Indonesia, 52-53. 
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komunikasi, komitmen, kerjasama, saling menerima dan 

mengerti dan sebagainya yang dilakukan oleh keluarga adalah 

bentuk dari hubungan yang harmonis. Demikian semua bentuk 

pengupayaan dalam meredam kecemasan tersebut merupakan 

bentuk aplikasi dari gender harmoni. Adanya penerapan 

komunikasi, komitmen, kerjasama, saling menerima dan 

mengerti dan sebagainya dalam keluarga diharapkan mampu 

menjadi dasar gender harmoni bisa terjaga dalam keluarga 

masing-masing. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Seluruh keluarga telah menunjukkan adaptasi yang positif 

terhadap berbagai problematika yang sedang dihadapi 

selama pandemi Covid-19. Pada aspek fisik, walau 

ekonomi sedang tidak stabil namun tetap berusaha agar 

tetap bisa bertahan dan mampu memenuhi kebutuhan fisik 

keluarga. Pada aspek sosial, keseluruhan keluarga telah 

menerapkan komunikasi dan komitmen dalam 

penanggulangan masalah. Selain itu, keseluruhan keluarga 

juga telah melakukan pembagian dan penerimaan peran 

dalam menjalankan fungsi dalam keluarga. Pada aspek 

psikologi, keseluruhan keluarga juga mampu mengelola 

dan mengatasi perasaan cemas atau khawatir atas 

problematika yang muncul dalam keluarga. Adapun 

strategi koping yang dilakukan dalam menghadapi 

berbagai keadaan sulit melalui penerapan komunikasi yang 

efektif dan komitmen yang tinggi serta diimbangi pula 

oleh spiritualitas keluarga. 
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2. Penerapan gender harmoni dalam pengupayaan ketahanan 

keluarga dapat dilihat pada aspek fisik-ekonomi, 

keseluruhan keluarga telah mencirikan gender harmoni. 

Hal ini ditandai dengan adanya dual income, artinya 

keluarga tidak membatasi akses baik bagi laki-laki atau 

perempuan dalam mencari nafkah. Pada aspek sosial, 

keluarga II, III dan IV mencerminkan penerapan gender 

harmoni dalam keluarga. Hal ini ditandai dengan suami 

istri saling kerja sama baik dalam pekerjaan publik 

maupun domestik. Prinsip saling bekerja sama yang 

dilakukan suami istri selaras dengan prinsip mu’a>sharah bi 

al-ma’ru>f (saling berbuat baik) secara muba>dalah dalam 

Islam. Berbeda halnya dengan keluarga I yang tidak 

mencerminkan gender harmoni, sebab terdapat double 

burden yang melahirkan inequality gender dan inequity 

gender. Pada aspek psikologis, keseluruhan keluarga telah 

menerapkan prinsip dalam gender harmoni, ditandai 

dengan adanya saling kepedulian, komunikasi yang efektif 

dan komitmen yang tinggi keluarga dalam mengatasi 

kecemasan atas berbagai problematika. 
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B. Saran 

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya sebuah 

keluarga untuk memaksimalkan perannya dalam menghadapi 

berbagai problematika kehidupan, termasuk peran dalam 

mengelola keadaan yang sulit seperti pada masa pandemi 

Covid-19 sekarang ini, untuk menghasilkan keluarga yang 

resilien yang berlandaskan gender harmoni. Berdasarkan hal 

tersebut, diharapkan bagi setiap pasangan agar menjaga 

mahligai rumahtangganya yakni dengan membangun dan 

menjaga ketahanan keluarga, sebab ketahanan keluarga 

merupakan salah satu faktor untuk mewujudkan keharmonisan 

keluarga dengan tidak memungkiri gender harmoni di 

dalamnya. 

C. Penutup 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah 

memberikan nikmat-Nya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan penelitian ini. Dengan segala kerendahan hati, 

peneliti berharap apa yang menjadi hasil dari penelitian ini 

dapat memberikan manfaat baik untuk peneliti sendiri maupun 

pembaca. Peneliti telah berusaha semaksimal mungkin dalam 

menyusun penelitian ini, namun bukan berarti penyusunan ini 
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lepas dari segala bentuk kekurangan. Maka, peneliti berharap 

kepada pembaca untuk senantiasa memberikan masukan, baik 

berupa saran, komentar, atau kritik. Insha> Alla>h masukan yang 

diberikan akan menjadi bahan perbaikan untuk ke depannya. 
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