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ABSTRAK 

Rohmawati, Umi. 2021. “Analisis Psikologi Keluarga Islam terhadap 

Keharmonisan Keluarga TKW Di Desa Gajah Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo” Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Ika Rusdiana, M.A. 

Kata kunci/keyword: Psikologi Keluarga Islam, Keharmonisan Keluarga, Pola 

Komunikasi Keluarga Islam. 

Psikologi Keluarga Islam adalah studi yang  mempelajari  tentang perilaku, 

fungsi mental, dan proses kejiwaan manusia pada kehidupan keluarga yang 

didasarkan kepada ajaran Islam. Keluarga dianggap harmonis apabila memiliki 

prinsip  kesepadanan antar pasangan yang sama-sama manusia dengan martabat, 

adanya norma hukum yang mengatur perilaku setiap pasangan dan terpenuhinya 

segala kebutuhan hidup berupa sandang, pangan dan papan. Akan tetapi pada 

sebagian besar keluarga TKW di Ponorogo tidak mampu menjalin keluarga yang 

harmonis sebagaimana data perceraian dari Pengadilan Agama Kabupaten 

Ponorogo sejak tahun 2019 terdapat 451 perkara cerai gugat. Perceraian tersebut 

disebabkan oleh ketidakberfungsian keluarga sebagai fungsi religi, fungsi 

protektif dan fungsi rekreatif. Hal ini tidak berlaku demikian dalam sebagian 

keluarga TKW di desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang 

mampu menyelesaikan konflik meskipun dalam kondisi jarak jauh sehingga tetap 

tercipta keluarga yang harmonis. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis 

psikologi keluarga Islam terhadap pola komunikasi keluarga TKW di Desa Gajah 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana analisis psikologi 

keluarga Islam terhadap resolusi konflik dalam keluarga TKW di Desa Gajah 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. 

Analisis yang digunakan menggunakan melalui tiga tahap yaitu, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi pada keluarga 

TKW di Desa Gajah sesuai dengan Al-Qur’an tentang etika berkomunikasi, yaitu: 

amanah, tidak melakukan dusta dan adil. Resolusi konflik dalam mewujudkan 

keluarga yang harmonis (sakinah, mawaddah, warohmah) pada keluarga TKW di 

Desa Gajah menggunakan 4 resolusi konflik yang terdapat dalam QS Al-Nisa >’ 

ayat 35, yaitu: Al-Ma’ru>f (kelembutan dan kerukunan antara suami dan istri), Al-
s{obru (kesabaran), Tah}ammul Al-Ada (kebebasan dalam menyampaikan dan 

menerima pendapat pasangan) dan Al-Wa’z{u (nasehat). 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari 

sekumpulan orang dengan dihubungkan oleh ikatan perkawinan secara 

legal, adopsi, maupun pertalian darah dan mempunyai tujuan yang sama 

serta interpedensi antar anggota yang ada.
1
 Keluarga yang baik adalah 

keluarga yang mampu menjalankan peran masing-masing anggota 

keluarga. Seorang suami atau ayah memiliki peran sebagai pemimpin, ia 

wajib memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga, baik kebutuhan 

material maupun spiritual. Adapun seorang istri atau ibu memiliki peran 

rabbah al-bayt (pengelola rumah tangga). Ia memiliki peran yang sama 

penting dengan suami dalam hal kebaikan keluarga, yaitu menjadi 

pendamping suami dan pendidik bagi anak-anaknya.
2
  

Keluarga dikatakan harmonis (sakinah, mawaddah wa rahmah) 

apabila keluarga memiliki prinsip  kesepadanan (kafa>ah) antar pasangan 

yang sama-sama  manusia dengan martabat, adanya norma hukum yang 

mengatur perilaku setiap pasangan dan terpenuhinya segala kebutuhan 

hidup berupa sandang, pangan dan papan. Hal tersebut menjadi faktor 

timbulnya psikologi keluarga yang baik.
3
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Akan tetapi pada zaman sekarang karena problematika ekonomi 

yang kompleks,  kebutuhan dan keperluan keluarga semakin meningkat. 

Hal tersebut menjadi alasan istri untuk menjadi TKW demi memperbaiki 

ekonomi keluarga, dan mewujudkan impian untuk membuka usaha. 

Meskipun secara fisik kehidupan sehari-hari tidak bersama keluarga 

masing-masing, dalam keluarga TKW tersebut tidak menutup 

kemungkinan terjadi sebuah konflik.
4
 

Konflik dapat diartikan sebagai adanya ketidakcocokan, baik 

ketidakcocokan karena berlawanan maupun karena perbedaan. Selain 

berpangkal pada ketimpangan alokasi sumber daya ekonomi dan 

kekuasaan, konflik juga dapat bersumber pada perbedaan nilai dan 

identitas. Kesalahan persepsi dan kesalahan komunikasi juga berperan 

dalam proses evolusi ketidakcocokan dalam sebuah hubungan.
5
 Konflik 

tidak selamanya berdampak negatif terhadap keluarga. Konflik yang 

mampu diolah dengan baik mampu memberika dampak positif terhadap 

pasangan.
6
  

Komunikasi Islami memiliki peran penting sehingga dapat mengatasi 

konflik, komunikasi islami sangat mementingkan komitmen moral atau 

akhlak yang tinggi seperti yang diajarkan Al-Qur’an dan hadith Nabi 

Muh{ammad saw. Keterbukaan dan kejujuran adalah ciri khas komunikasi 

yang Islami. Al-Qur’an bersifat pesan (firman) Allah SWT yang bersifat 
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Lestari, Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga, 

100. 
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imperatif kepada manusia. Demikian juga hadith Nabi merupakan 

kumpulan pesan (sabda) Rasulullah saw tentang kehidupan, dalam 

menjabarkan berbagai pesan Allah dalam Al-Qur’an. Terwujudnya 

keluarga harmonis tidak terlepas dari psikologi keluarga yang baik, 

terutama komunikasi antar anggota keluarga keluarga TKW yang 

keberadaannya dalam kondisi jarak jauh sehingga terhindar dari bahaya 

perceraian.
7
 

Sebagaimana data terakhir yang peneliti peroleh dari Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo 

tercatat ada 3327 Tenaga Kerja Wanita, sedangkan di Kecamatan Sambit 

tercatat ada 107 Tenaga Kerja Wanita, kemudian khususnya Tenaga Kerja 

Wanita yang berada di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo ada sejumlah 10 Tenaga Kerja Wanita.
8
  

Peneliti mengambil data perceraian dari Pengadilan Agama 

Kabupaten Ponorogo sejak tahun 2019  terdapat 451 perkara cerai gugat 

yang didominasi oleh pekerja migran.
9
 Selain itu, peristiwa NTCR 2020 

dari desa Gajah terhitung mulai bulan Januari hingga bulan Oktober 

terdapat 5 kasus cerai gugat. Menurut pegawai KUA Ibu Nurul, kasus 

cerai gugat yang terjadi di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo disebabkan karena konflik keuangan dan perselingkuhan 

                                                           
7
 Rahmawati dan Muraghmi Gazali, “Pola Komunikasi dalam Keluarga,” Al-Mundhi>r, 2 

(November, 2018), 165. 
8
 Data PMI Kabupaten Ponorogo Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020 

9
Admin, “Perceraian di Ponorogo Didominasi Pekerja Migran,” dalam 

https//www.google.com/amp/s/radarmadiun.co.id/perceraian-di-ponorogo-didominasi-pekerja 

migran/amp/ (diakses pada tanggal 27 November 2020, jam 06.59).  



 
 

 
 

ataupun ketidakberfungsian peran masing-masing keluarga. Data 

perceraian tersebut dilatarbelakangi oleh istri yang menjadi TKW.
10

  

Trend perceraian pada keluarga TKW disebabkan oleh tidak 

berfungsinya peran dan fungsi keluarga di antaranya: Pertama, fungsi 

religius sehingga keluarga mampu bertahan menghadapi konflik dengan 

dilandasi dengan iman yang kuat. Kedua, fungsi protektif,  dimana 

keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan yang disebabkan 

karena keberagaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat 

dan kepentingan yang memicu konflik. Ketiga, fungsi rekreatif yaitu 

fungsi keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati dan 

saling menghibur sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, dan kasih 

sayang. Keluarga yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi 

tersebut memicu timbulnya perceraian.
11

 

. Melihat fenomena tersebut, berbeda halnya dengan TKW di Desa 

Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang masih ditemukan 

beberapa unit keluarga TKW yang tetap harmonis meskipun dihadapkan 

dengan berbagai konflik meskipun trend nya adalah perceraian yang 

disebabkan oleh ketidakberfungsian peran dan fungsi keluarga. Dengan 

latar belakang tersebut maka peneliti terinspirasi untuk menuangkannya 

dalam skripsi dengan judul “Analisis Psikologi Keluarga Islam terhadap 

Keharmonisan  Keluarga TKW di Desa Gajah Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo”. 
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 Nurul, Hasil Wawancara, Ponorogo 26 November 2020.  
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 Mufidah Ch, Psikologi Wawasan Islam Berwawasan Gender (Malang:UIN Press), 42-
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B. Rumusan Masalah 

Berpijak pada latar belakang masalah yang dikemukakan diawal 

mengenai keluarga TKW yang berhasil mempertahankan rumah 

tangganya, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis psikologi keluarga Islam terhadap pola 

komunikasi keluarga TKW di Desa Gajah Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana analisis psikologi keluarga Islam terhadap resolusi konflik 

keluarga TKW di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo? 

C.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan analisis psikologi keluarga Islam terhadap pola 

komunikasi keluarga TKW di Desa Gajah Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan analisis psikologi keluarga Islam terhadap 

resolusi konflik keluarga TKW di Desa Gajah Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo. 

D.  Manfaat Penelitian 

1.  Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu manfaat 

terhadap suatu perkembangan ilmu pengetahuan, menjadi tambahan 



 
 

 
 

referensi dalam penelitian selanjutnya dengan tema sejenis dan untuk 

mendukung serta menguatkan teori-teori yang mengemukakan 

keharmonisan keluarga TKW yang berhasil mempertahankan rumah 

tangganya. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan wacana 

pengetahuan atau informasi bagi masyarakat tentang keluarga TKW.  

2. Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak yang 

berhubungan erat dengan masalah keluarga ataupun perkawinan 

seperti lembaga perkawinan Kantor Urusan Agama terutama 

untuk penyuluh keluarga sakinah sehingga dapat 

diimplementasikan kepada seluruh masyarakat.  

b. Untuk praktisi mediasi hukum keluarga yaitu hakim dan 

mediator, sebagai masukan khususnya tentang keharmonisan 

keluarga tenaga kerja wanita dalam proses mediasi terhadap 

perkara perceraian. 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-

penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan 

dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan 

perbandingan antara lain: 

Pertama, Luluk Dwi Kumalasari, “Keharmonisan Keluarga TKW 

dalam Perspektif Gender studi di Donomulyo Malang”. Masalah penelitian 

ini memfokuskan kajiannya terhadap keharmonisan keluarga TKW dengan 



 
 

 
 

perspektif  Gender dan banyaknya persoalan yang dihadapi dalam rumah 

tangga TKW (baik terhadap anak atau suami). Hasil penelitian ini adalah 

terjadinya pergeseran peran, pola kerja dan pola asuh banyak yang 

menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan keluarga. Secara ekonomi 

memang kebanyakan sukses, tetapi dalam konsep kerukunan, keutuhan 

rumah tangga, banyak yang bermasalah.
12

  

Kedua, Hindun Jauharoh, “Tinjauan Hukum Islam terhadap 

Pemberian Nafkah Keluarga oleh Istri (Studi Kasus TKW di Desa Tulung 

Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)”, masalah penelitian ini 

memfokuskan kajiannya terhadap tinjauan hukum Islam terhadap 

pemberian nafkah keluarga oleh istri dan dampak terhadap keluarga yang 

istrinya bekerja sebagai TKW. Hasil penelitian ini adalah hukum Islam 

memperbolehkan seorang istri untuk mencari nafkah dengan tujuan untuk 

membantu suami, adapun ketika istri menjadi TKW memiliki dampak 

positif bagi keluarga maka hukum Islam memperbolehkan hal tersebut, 

tetapi  jika berdampak negatif maka hukum Islam tidak memperbolehkan 

istri untuk bekerja sebagai TKW.
13

 

Ketiga, Farichatul Machsuroh mahasiswa IAIN Ponorogo, 

“Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus di 

Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”, masalah 

penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap faktor-faktor yang 
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Luluk Dwi Kumalasari, “Keharmonisan Keluarga TKW dalam Perspektif Gender studi 

di Donomulyo Malang”, Humanity, 2 (Maret, 2011),  114. 
13

Hindun Jauharoh, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Nafkah Keluarga oleh 

Istri (Studi Kasus TKW di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)”, Skripsi 

(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 7. 



 
 

 
 

melatarbelakangi istri lebih berperan dalam pencarian nafkah dan dampak 

yang muncul setelah terjadinya pertukaran peran. Hasil penelitian ini 

adalah faktor utama yang mendorong pertukaran peran dalam pencarian 

nafkah adalah karena tirhimpit ekonomi, penghasilan suami yang kurang 

mencukupinya serta adanya implikasi dari budaya TKW. Tentunya ketika 

suami istri saling bertukar peran, akan ada dampak yang muncul, dampak 

tersebut diantaranya adalah istri tidak mau melayani suami, tidak memiliki 

waktu luang untuk keluarga dan istri akan berperilaku semena-mena 

kepada suami.
14

 

Keempat, Uswatun Kasanah, “Peran Seorang Ibu yang Bekerja 

sebagai TKW terhadap Anak Di Desa Pengkol Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo Perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah 

Kabupaten Ponorogo”, masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya 

terhadap pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap 

pemeliharaan anak yang ditinggalkan ibu bekerja sebagai TKW, dan dasar 

hukum yang menjadi alasan para ulama NU dan Muhammadiyah dalam 

menghukumi peran ibu yang bekerja sebagai TKW terhadap anak. Hasil 

penelitian ini adalah hukum TKW luar negeri adalah boleh menurut hasil 

wawancara para ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo 

dengan berlandaskan Al-Qur’an dan hadith.
15
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 Farichatul Machsuroh, “Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga 

(Studi Kasus di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”, Skripsi (Ponorogo: 

IAIN Ponorogo, 2019), 72 
15

 Uswatun Kasanah, “Peran Seorang Ibu yang Bekerja sebagai TKW terhadap Anak di 

Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Perspektif Ulama NU dan 

Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), 9. 



 
 

 
 

Kelima, Farid Afri Nurmansyah, “Pandangan Islam tentang Tenaga 

Kerja Wanita Yang Bekerja di Luar Negeri”,  masalah penelitian ini 

memfokuskan kajiannya terhadap hukum TKW dalam pandangan Islam. 

Hasil penelitian ini adalah boleh tentang pengiriman TKW keluar negeri 

jika dibarengi dengan mahram atau jika dalam keadaan darurat hal 

tersebut bias dipertanggungjawabkan secara shar’i> serta ada jaminan 

keamanan dan kehormatan bagi dirinya. Kalau tidak ada jaminan 

seperti kasus pelecehan seksual, penganiayaan dan sebagainya maka hal 

ini menjadi haram.
16

 

Keenam, Abdul Rohim, “Pengaruh Istri Bekerja Di Luar Negeri 

Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di Dusun Ringin Desa 

Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan”. Masalah penelitian 

ini memfokuskan kajiannya terhadap pengaruh istri yang menjadi TKW 

dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hasil penelitian ini adalah pengaruh 

istri bekerja sebagai TKW dalam mewujudkan keluarga sakinah tersebut 

lebih banyak pengaruh negatifnya daripada pengaruh positifnya.
17

 

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu dapat 

diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki 

kesamaan obyek penelitan yaitu Tenaga Kerja Wanita dan strategi 

mempertahankan keharmonisan keluarga, namun penelitian yang akan 

dilakukan peneliti juga memiliki perbedaan pada fokus penelitian. Peneliti 
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 Farid Afri Nurmansyah, “Pandangan Islam tentang Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja 

di Luar Negeri,” Skripsi (Ngawi: IAI Ngawi, t. th.), 14.  
17

Abdul Rohim, “Pengaruh Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Mewujudkan Keluarga 

Sakinah Studi Kasus di Dusun Ringin Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan,  
Skripsi (Malang: UIN Maliki, t. th.), 1. 



 
 

 
 

mengambil judul “Analisis Psikologi Keluarga Islam terhadap 

Keharmonisan Keluarga TKW di Desa Gajah Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo” yang akan terfokus pada bagaimana pola 

komunikasi antara suami istri dalam keluarga TKW dan bagaimana 

resolusi konflik antara suami istri dalam keluarga TKW perspektif 

psikologi keluarga Islam. 

 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field 

Research) dengan pendekatan empiris. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Sedangkan pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian 

yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di 

lapangan secara apa adanya.
18

 Data yang dikumpulkan berupa kata-

kata, gambar dan bukan angka-angka.
19

Pendekatan kualitatif ini 

peneliti gunakan untuk menelusuri dan mendapatkan gambaran 

mengenai keluarga TKW yang berhasil mempertahankan rumah 

                                                           
18

Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 6. 
19

Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2000), 6. 



 
 

 
 

tangga dengan beberapa pertimbangan, yaitu pendekatan kualitatif ini 

bersifat luwes, tidak terlalu mendalam, tidak terlalau lazim dalam 

mendefinisikan suatu konsep, serta memberikan kemungkinan bagi 

perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta baru yang lebih 

mendasar, unik, dan bermakna di lapangan.
20

  

Penulis menggunakan pendekatan empirik karena penelitian 

ini menggunakan teori psikologi keluarga. Pendekatan empirik adalah 

suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan 

kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan ini 

diambil karena didasarkan pada obyek penelitian sebagai data primer 

yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu keluarga TKW. Data tersebut 

diperoleh dari hasil wawancara dengan keluarga TKW di desa Gajah 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang berhasil 

mempertahankan rumah tangganya.  

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran  peneliti mutlak diperlukan, karena hanya manusia 

sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek 

lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan 

kenyataan-kenyataan di lapangan. Penelitian ini tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperanserta, namun penelitilah yang 

menentukan keseluruhan skenarionya.
21
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Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Grafindo Persada, 

2003), 39. 
21

Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , 163.  



 
 

 
 

3. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Gajah Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini dikarenakan trend 

dalam keluarga TKW adalah terjadinya perceraian karena 

ketidakmampuan pasangan dalam menghadapi berbagai konflik 

sebagaimana data perceraian dari Pengadilan Agama Kabupaten 

Ponorogo sejak tahun 2019  terdapat 451 perkara cerai gugat yang 

didominasi oleh pekerja migran.  

Selain itu, peristiwa NTCR 2020 dari desa Gajah terhitung 

mulai bulan Januari hingga bulan Oktober terdapat 5 kasus cerai 

gugat. Menurut pegawai KUA kecamatan Sambit, kasus cerai gugat 

yang terjadi di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

disebabkan karena konflik keuangan dan perselingkuhan ataupun 

ketidakberfungsian peran masing-masing keluarga.  Dibalik fenomena 

tersebut peneliti menemukan beberapa unit keluarga TKW yang 

harmonis dan tetap utuh dalam rumah tangganya. Keluarga TKW 

yang tetap harmonis inilah yang dijadikan sebagai informan dalam 

melakukan penelitian ini.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek 

penelitian.
22

 Data-data yang peneliti butuhkan dalam menganalisis 

masalah menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan penelitian 

ini. Adapun data-data utama yang peneliti butuhkan dalam 

penelitian ini meliputi pola komunikasi antara suami istri dalam 

keluarga TKW dan resolusi konflik antara suami istri dalam 

keluarga TKW. 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

 Sumber data primer adalah sumber data pertama di 

mana sebuah data dihasilkan.
23

 Peneliti memperoleh data 

langsung dengan cara menggali informasi dari informan atau 

responden dan catatatan lapangan yang relevan dengan 

masalah yang diteliti. Data primer diperoleh dari hasil 

wawancara langsung dengan keluarga TKW yang berada di 

Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan data 

dari DISNAKER Kabupaten Ponorogo, PA Kabupaten 

Ponorogo dan KUA Kecamatan Sambit  Kabupaten Ponorogo. 
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2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah jenis data dalam 

penelitian berdasarkan cara memperolehnya, yang artinya 

sumber data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan 

peneliti secara tidak langsung melainkan dengan pihak lain.
24

 

Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah, 

buku-buku pendukung, hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, 

artikel dan sebagainya  yang berkaitan dengan permaslahan 

yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan 

penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Selain dari pengumpulan data dengan cara observasi atau 

pengamatan, dapat juga diperoleh dengan mengadakan interview 

atau wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik untuk 

mengumpulkan data dan informasi.
25

 Metode wawancara ini 

menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir 

pertanyaan untuk diajukan kepada informan melalui media 

whatsApp dan dengan cara mengunjungi rumah informan untuk 

melakukan wawancara.  Peneliti menggunakan wawancara sebagai 

teknik pengumpulan data, dengan menfokuskan narasumber utama 

pada keluarga TKW di Desa Gajah  Kecamatan Sambit Kabupaten 
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Ponorogo. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, peneliti 

gunakan untuk membantu menjelaskan dan menjawab rumusan 

masalah yang pertama dan kedua. Adapun penjelasan tersebut 

meliputi pola komunikasi keluarga Islam antara suami istri dalam 

keluarga TKW dan resolusi konflik antara suami istri dalam 

keluarga TKW. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.
26

 

Dokumen utama yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

berupa data TKW dari Dinas Ketenagakerjaan Ponorogo. 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, 

mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan 

mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus 

atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas 

tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-

tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan 

mudah.
27

 Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus 

                                                           
26

 Sugiyono, Metode Penelitian Tindakan Komprehensif (Bandung: Alfabeta, 2015), 273. 
27

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 

2016), 209. 



 
 

 
 

dikerjakan dalam menganalisis data penelitin kualitatif, yaitu: reduksi 

data, paparan data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.
28

 

a. Reduksi data  

  Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih 

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari 

tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan 

pengumpulan data.
29

 

b. Paparan data 

  Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih 

meningkatkan  pemahaman kasus sebagai acuan mengambil 

tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.
30

 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

   Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang 

menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. 

Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian 

dengan berpedoman pada kajian penelitian.
31
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7. Pengecekan Keabsahan Data 

Kriteria yang digunakan dalam mengecek keabsahan data dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Perpanjangan Keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu 

sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam 

pengumpulan data, dan tidak hanya dilakukan dalam waktu 

singkat, tetapi memerlukan waktu perpanjangan keikutsertaan pada 

latar penelitian.
32

 

b. Ketekunan/Keajegan Pengamatan 

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten 

interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses 

analisis. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. 

Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat 

diperhitungkan.
33

  

c. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pegecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 

triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan 

melalui sumber data, metode dan teori.
34
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Penelitian ini menggunakan tahapan triangulasi sumber 

data.  Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran 

informasi melalui berbagai metode dan sumber untuk data.
35

 Selain 

melalui wawancara, peneliti juga menggunakan dokumen tertulis. 

G. Sistematika Pembahasan 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum dari skripsi yang 

hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang 

yang menjelaskan tentang alasan peneliti meneliti fenomena yang 

terjadi di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo 

tentang keluarga TKW. Rumusan masalah yang memaparkan 

tentang pertanyaan yang ditarik dari latar belakang untuk 

membatasi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian yang 

menjelaskan tentang kegunaan dari penelitian secara teoritis dan 

praktis. Telaah pustaka, dalam bagian ini peneliti memaparkan 

beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan 

dalam objek penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian. 

Metode penelitian, pada bagian ini peneliti memaparkan beberapa 

metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan 

penelitian. Sistematika pembahasan yang berisi tentang 

penjelasan bab-bab yang akan dibahas dalam skripsi yang 
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merupakan bagian awal untuk mempermudah pembaca dalam 

membaca penelitian. 

BABII: KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF      

PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM 

Bab ini merupakan landasan teori yang berisi tentang teori dan 

konsep-konsep sebagai landasan teori untuk pengkajian dan analisa 

masalah. Landasan teori ini nantinya akan dipergunakan dalam 

menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 

Adapaun teori yang peneliti gunakan adalah teori tentang psikologi 

keluarga Islam yang meliputi: pengertian, konsep psikologi 

keluarga Islam, konsep tentang keluarga, keharmonisan rumah 

tangga, pola komunikasi keluarga Islam dan resolusi konflik 

keluarga Islam.  

BAB III: KEHARMONISAN KELUARGA TENAGA KERJA WANITA 

DI DESA GAJAH KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN 

PONOROGO 

Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh 

berdasarkan instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini 

sebagai bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan 

dengan menguraikan gambaran objek penelitian. Diantara data 

tersebut yaitu gambaran umum wilayah penelitian yang meliputi 

gambaran umum lokasi penelitian, yaitu di Desa Gajah Kecamatan 



 
 

 
 

Sambit Kabupaten Ponorogo. Selain gambaran umum wilayah 

penelitian, dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian 

dari objek penelitian yang meliputi pola komunikasi antara suami 

istri dalam keluarga TKW di Desa Gajah Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo dan resolusi konflik antara suami istri dalam 

keluarga TKW di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo.  

     BAB IV: ANALISA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA      

TENAGA KERJA WANITA 

Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini akan 

menganalisis data-data yang diperoleh peneliti baik melalui data 

primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah 

yang telah ditetapkan. Data yang terkumpul dianalisis 

menggunakan psikologi keluarga Islam terhadap pola komunikasi 

keluarga TKW dan psikologi keluarga Islam terhadap resolusi 

konflik dalam keluarga TKW. 

BAB V:     PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan 

masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan 

analisa yang dipaparkan oleh peneliti. Saran pada bab ini 



 
 

 
 

merupakan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait 

dengan permasalahan penelitian.  



 

 
 

BAB II 

KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI 

KELUARGA ISLAM 

A. Psikologi Keluarga Islam  

1. Pengertian 

Psikologi Keluarga Islam adalah studi yang  mempelajari  

tentang perilaku, fungsi mental, dan proses kejiwaan manusia pada 

kehidupan keluarga yang didasarkan kepada ajaran Islam. Psikologi 

keluarga Islam sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam penanganan 

terapi  keluarga di lembaga-lembaga klinik terapi seperti Kantor 

Urusan  Agama (KUA), BKKBN, bahkan para hakim di Pengadilan 

Agama. Tujuan yang dicapai dari psikologi keluarga Islam adalah 

sebagai  upaya untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis 

dan sejahtera.
1
  

Psikologi keluarga Islam merupakan kajian baru dalam studi 

keislaman yang muncul di akhir abad 20. Pengkajian terma ini dilatar-

belakangi oleh perkembangan studi psikologi keluarga di Barat yang 

semakin meluas hingga mewarnai pemikiran akademisi muslim di 

dunia Islam. Hal ini memicu sejumlah ulama dan sarjanawan muslim 
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untuk melakukan konseptualisasi kajian psikologi keluarga dalam 

perspektif Islam.
2
 

2. Konsep Psikologi Keluarga Islam  

Konsep keluarga Islam secara praktis dapat kita amati pada 

perjalanan hidup Rasulullah saw yang telah melintasi dan sekaligus  

mempola berbagai tipe keluarga. Kehidupan Rasul diawali dari  

kelahirannya sebagai anak yatim. Beliau hidup selama 6 tahun 

bersamai bunda dalam lingkungan single parent family. Setelah 

ibunya wafat Rasul hidup bersama kakeknya, ‘Abd  al-Mutalib, yang 

tidak lain merupakan keluarga asuhan. Beberapa tahun kemudian 

Rasul hidup dikeluarga Abu> Talib, seorang paman yang belum  

memeluk agama Islam hingga akhir hayatnya.
3
 

Beberapa tipe  keluarga  ini secara nyata telah berhasil 

membentuk kepribadian seorang manusia paling sempurna di muka 

bumi. Selanjutnya, perjalanan hidup Rasulullah benar-benar mampu 

membentuk rumah tangga   harmonis baik secara monogami maupun 

poligami. Keluarga monogami dijalani Rasulullah saw bersama 

Khadijah selama bertahun-tahun hingga sang istri menghembuskan 

nafas terakhir.  Pernikahannya  dengan  Khadijah  sama sekali  tidak 

berambisi  untuk  melampiaskan hasrat birahinya, sebagaimana motif 

perkawinan  orang-orang  Jahiliyah. Ketulusan  cinta  mereka  berdua  

pun  tidak  larut dalam budaya masyarakat Arab saat itu yang suka  
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mengumpulkan  banyak  istri. Namun sepeninggal Khadijah ada  

kewajiban  dakwah  dan  solidaritas  kemanusiaan yang  menuntut 

Rasulullah saw untuk  menikahi  delapan  wanita  janda  dan  seorang 

gadis kecil berusia 6 tahun.
4
 

Secara umum konsep keluarga adalah berupa tuntunan dan 

aturan syariat Islam tentang kehidupan  keluarga.  Para  ulama  telah  

banyak  memberikan  penjelasan  dan perincian  mengenai  syariat  

keluarga  Islam  ini  di  tengah  bahasan  ilmu  fiqh,  ilmu akhlak dan 

bahkan dalam tafsir al-Qur’an maupun hadith. Materi yang disajikan 

meliputi  tahapan-tahapan  yang  dijalani  setiap  individu  dalam  

keberlangsungan keluarga,  meliputi:  

a. Tahap  pembentukan  keluarga,  mulai  dari  tuntunan  memilih 

jodoh, peminangan hingga akad nikah; 

b. Tahap menjalin relasi dalam rumah tangga, yaitu  dengan  

berlakunya  hak  dan  kewajiban  antara  suami  istri,  anak  

hingga  sanak kerabat;  

c. Tahap   penyelesaian   konflik   keluarga,   berupa   somasi   

damai   dan perceraian; 

d. Pembagian harta peninggalan melalui syariat hibah, wasiat dan 

waris.
5
   

Setiap  ketetapan  Allah  dalam  syariat  pasti  memiliki  tujuan  

yang hendak dicapai,  tidak  terkecuali  dengan  keberadaan  konsep  
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keluarga  Islam  ini. Dengan mengetahui  tujuan-tujuan  yang  

dimaksud,  kita  juga  dapat  memahami  karakteristik yang dimiliki 

konsep keluarga Islam. Jama>l ‘Atiyyah melalui teropong maqa>s}id al-

shari’ah mengungkap ada tujuh macam tujuan:  

a. Untuk menjalin relasi suami istri; 

b. Untuk  memelihara  regenerasi  manusia; 

c. Untuk  mewujudkan  ketenteraman, cinta  dan  kasih saying; 

d. Untuk  memelihara  garis  nasab, 

e. Untuk  menjaga religiusitas keluarga,  

f. Untuk mengatur sektor keuangan keluarga. 

B. Keluarga  

1.  Pengertian 

Dalam al-Quran  terdapat kata yang mengarah pada “keluarga”.   

Ahl al-bayt diartikan sebagai keluarga rumah tangga Rasulullah saw, 

Sebagaimana dalam surah Al-Ah{za>b ayat 33.
6
 

                       

       
Artinya:  Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa 

dari kamu hai ahl al-bayt dan membersihkan kamu sebersih-

bersihnya.
7
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Selain surah al-Ah{za>b juga tedapat dalam surah. Al-Tah{ri>m ayat 

6 yang menjelaskan tentang keluarga yang perlu dijaga. Keluarga 

adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang.
8
  

                     

                      

          
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa 

yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan.
9
 

  

2. Peran dan Fungsi Keluarga 

Peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku 

interpersonal yang berhubungan dengan posisi dan situasi tertentu. 

Berbagai peran yang berhubungan dengan posisi dan situasi tertentu. 

Berbagai peran yang terdapat dalam keluarga adalah sebagai berikut: 

a. Peran ayah sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan 

pemberi rasa aman, kepala rumah tangga, anggota dari kelompok 

sosialnya dan anggota masyarakat.
10

 

b. Peran ibu sebagai istri, ibu dari anaknya, mengurus rumah tangga, 

pengasuh, pendidik dan pelindung bagia anak-anaknya, anggota 
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kelompok sosial dan anggota masyarakat serta berperan sebagai 

pencari nafkah tambahan bagi keluarga. 

c. Peran anak-anak sebagai pelaksana peran psikososial  sesuai 

dengan tingkat perkembangan baik fisik, mental dan spiritual.   

Keluarga menjadi faktor terpenting bagi pembentukan sikap 

dan perilaku anak baik dalam segi kepribadian, sosial maupun 

emosional anak. Keluarga memliliki peran yang sangat penting dalam 

upaya mengembangkan kepribadian anak. Perawatan orang tua yang 

penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik 

agama maupun sosial budaya yang diberikan merupakan faktor yang 

sangat mendukung untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan 

anggota masyarakat yang baik.
11

 Fungsi dari keluarga adalah 

memenuhi kebutuhan anggota individu keluarga dan masyarakat yang 

lebih luas, fungsi keluarga adalah: 

a. Fungsi Biologis 

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan untuk agar 

memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta 

martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. 

Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia 

dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma 

perkawinan yang diakui bersama.
12

  

 

                                                           
11

Ulfiah, Psikologi Keluarga Penanaman Hakikat Keluarga dan Penanganan 

Problematika Rumah Tangga, 3-4. 
12

 Mufidah Ch, Psikologi Wawasan Islam Berwawasan Gender, 42. 



 

 
 

b. Fungsi Edukatif  

Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua 

anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting 

untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani 

dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, 

moral, intelektual dan profesional. Pendidikan keluarga Islam 

didasarkan pada QS. Al-Tah{ri>m  ayat 6.
13

 

                      

                    

           
Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya 

adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat 

yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Alla>h 

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka 

dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
14

 
 

c. Fungsi Religius 

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama 

melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. 

Sebagaiman dalam QS. Luqma>n ayat 13.
15
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Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqma>n berkata kepada anaknya, 

di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman 

yang besar.
16

 

 

d. Fungsi Protektif 

Keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal 

maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh 

negatif yang masuk didalamnya. Gangguan internal dapat disebabkan 

karena keberagaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan 

pendapat dan kepentingan yang memicu konflik, sedangkan gangguan 

eksternal biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena 

berada pada wilayah publik.
17

 

e. Fungsi Rekreatif 

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan 

kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing 

anggota keluarga. Fungsi keluarga yang menyenangkan, saling 

menghargai, menghormati dan saling menghibur sehingga tercipta 

hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggita keluarga 

merasa “rumahku adalah surgaku”.
18

 

f. Fungsi sosialisasi 
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Sosialisasi adalah proses perkembangan dan perubahan yang 

dilalui individu yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar 

berperan dalam lingkungan sosial. Proses sosialisasi dimulai sejak 

lahir, sehingga anak akan mampu menyiapkan dirinya agar dapat 

menempatkan diri sebagai pribadi yang mantap dalam masyarakat dan 

berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang konstruktif.
19

 

g. Fungsi Ekonomi 

Merupakan fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan 

seluruh anggota keluarga seperti makanan, pakaian dan tempat 

tinggal.
20

 Dalam mendidik anak, keluarga dengan fungsi ekonomisnya 

perlu diperhatikan karena jika tidak seimbang dalam mengelola ini, 

maka akan berakibat pada perkembangan dan pembentukan 

kepribadian anak.
21

 

 

C. Keharmonisan Rumah Tangga 

Dalam bahasa Arab keluarga disebut dengan al-‘Usrah. Secara 

bahasa, kata usrah bermakna ikatan. Sebagai sebuah kesatuan organisasi 

terkecil dalam masyarakat, pengertian dari akar kata Arab itu mengandung 

makna bahwa rumah tangga terkait dalam suatu ikatan khusus untuk hidup 
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bersama dengan tujuan yang sama-sama ingin dicapai oleh anggotanya.
22

 

Keluarga sudah semestinya saling menguatkan, saling melindungi dan 

saling memberi, sehingga kerjasama laki-laki dan perempuan sebagai 

suami istri, ayah ibu, maupun sebagai sesama anak menjadi keniscayaan 

dan mampu menciptakan suasana yang harmonis.
23

 

Keharmonisan berasal dari kata harmonis, yang berarti keselarasan 

dan  keserasian.  Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan 

keserasian dalam kehidupan rumah tangga. Maka dari itu perlu menjaga 

kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.
24

 

Keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan setiap pasangan suami 

istri, karena dengan keharmonisan akan tercipta hubungan yang hangat 

antar anggota keluarga dan juga mampu menjaga keutuhan rumah 

tangga.
25

  

  Dalam  islam keharmonisan keluarga dikenal dengan kata sakinah 

yang terdiri dari mawaddah, dan rahmah. Cinta (mawaddah) adalah 

perasaan cinta yang melahirkan untuk membahagiakan dirinya. Sedangkan 

kasih sayang (rahmah) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk 

membahagiakan orang yang dicintainya. Pasangan suami istri memerlukan 

mawaddah dan rahmah sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan 

keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya 
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dalam suka maupun duka tanpa menyatukan keduanya, akan muncul 

kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan 

dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangan demi kebahagiaan 

dirinya sendiri tanpa peduli kebahagiaan pasangannya.
26

 Sebagaimana 

dalam al-Qur’an Surah Al-Ru>m  ayat 21 yang berbunyi: 

                        

                      
Artinya:  Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir.
27

  

 

Adapun pengertian keluarga sakinah  menurut beberapa tokoh 

diantaranya: 

a. Ali bin Muh}ammad Al-Jurja>ni>, mendefinisikan sakinah adalah adanya 

ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak 

terduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi 

ketenangan daan ketentraman.  

b. Muh}ammad Rashid Rid{a, sakinah adalah sikap jiwa yang timbul dari 

suasana ketenangan dan merupakan lawan dari kegoncangan batin dan 

ketakutan.  
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c. Machfud, keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis, bahagia 

dan sejahtera lahir batin, hidup tenang, tentram damai dan penuh kasih 

sayang.
28

  

Ringkasnya mawaddah wa rahmah adalah landasan batiniyah atau 

dasar rohani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin. 

Dalam psikologi, istilah sakinah mawaddah wa rahmah dikenal dengan 

istilah keluarga sejahtera, keluarga bahagia ataupun keluarga harmonis. 

Kesejahteraan dan keharmonisan keluarga dapat dilihat dari harapan peran 

dan saling melengkapi antar anggota keluarga sehingga menimbulkan efek 

positif dalam pola interaksi dalam keluarga tersebut. Hal tersebut 

dilakukan sebelum, selama dan setelah pernikahan sehingga apabila hal 

tersebut terpenuhi, maka permasalahan yang timbul tidak akan 

mempengaruhi keharmonisan keluarga.
29

 

Dari sudut pandang psikologi keluarga Islam, keberlangsungan 

hidup keluarga yang harmonis adalah: 

a. Prinsip kesepadanan (kafa>ah) antar pasangan yang sama-sama  

manusia dengan martabat. 

b. Terpenuhinya segala kebutuhan hidup berupa sandang, pangan dan 

papan. 

c. Adanya norma hukum yang mengatur perilaku setiap pasangan.
30
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 Keluarga yang bahagia adalah sebuah bangunan rumah tangga yang 

dibuat oleh seorang pasangan suami istri yang menunjukkan pengertian 

satu sama lain atau kepuasannya atau pengalamannya didalam hubungan 

pernikahan. Pandangan mengenai kebahagiaan dalam pernikahan dalam 

lensa psikologi keluarga mempunyai implikasi untuk memahami secara 

lengkap tentang hubungan suami istri dan peran serta fungsinya masing-

masing. Kebahagiaan dalam rumah tangga adalah situasi yang didalamnya 

terdapat suatu kekuatan dan kebajikan.
31

 

 Dalam sebuah keluarga yang harmonis dibutuhkan pasangan suami 

istri yang matang secara emosi dan saling menghargai prinsip satu sama 

lain serta menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Oleh karena itu, 

pasangan dapat menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi. Selain faktor 

kematangan emosional dari masing-masing anggota keluarga yang dapat 

membentuk keluarga harmonis dalam sebuah bangunan rumah tangga 

adalah faktor intensitas komunikasi bagi pasangan suami istri yang 

berjalan efektif. Intensitas komunikasi dalam rumah tangga memiliki 

pengaruh yang cukup besar terhadap baik tidaknya suatu keharmonisan 

hubungan dalam bangunan rumah tangga. Sebaliknya, komunikasi yang 

tidak efektif sering menjadi penyebab rusaknya keharmonisan suatu 

hubungan. Komunikasi yang tidak efektif sering menyebabkan timbulnya 

salah paham, salah persepsi dan salah dalam mengambil keputusan.
32
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D. Pola Komunikasi dalam Keluarga Islam  

1.  Pengertian 

  Pola dapat diartikan sebagai bentuk atau suatu struktur keluarga 

dalam berinteraksi satu sama lain. Pola juga dapat diartikan sebagai 

keseluruhan yang terdiri atas beberapa unsur (bagian-bagian, elemen), 

dimana unsur yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan secara 

korelatif, saling mendukung, saling menopang, saling mengukuhkan 

dan saling menjelaskan. Selanjutnya komunikasi secara etimologi 

adalah hubungan atau perhubungan. Istilah komunikasi sendiri berasal 

dari bahasa latin, yaitu “communication” akar kata dari “communis” 

yang berarti sama atau sama makna dalam suatu hal.
33

 

  Komunikasi Islami sangat mementingkan komitmen moral atau 

akhlak yang tinggi seperti yang diajarkan al-Qur’an dan sunnah Nabi 

Muhammad Saw. keterbukaan dan kejujuran adalah ciri khas 

komunikasi yang Islami. Al-Qur’an bersifat pesan (firman) Allah  yang 

bersifat imperatif kepada manusia. Demikian juga hadith Nabi 

merupakan kumpulan pesan (sabda) Rasulullah Saw tentang kehidupan, 

dalam menjabarkan berbagai pesan Allah dalam al-Qur’an. Etika 

komunikasi Islam antara lain tergambar dalam hadith Nabi yang 

berbunyi: 

قَّ َوِإنح َكاَن ُمرًّا    ُقِل اْلَح
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Artinya: Katakanlah apa yang benar sekalipun pahit.  

Sebagai agama dakwah tentunya Islam menganjurkan umatnya 

untuk mempelajari komunikasi, karena di dalam aktifits dakwah 

terkandung berbagai unsur yang berdimensi komunikasi, seperti 

mubaligh atau subjek dakwah (komunikator), materi dakwah (pesan), 

metode dakwah (strategi komunikasi),media dakwah, objek dakwah 

(komunikan) dan lain-lain. Semua unsur dakwah diatas memiliki etika 

dan petunjuk operasional tersendiri, yang sekaligus bisa dikategorikan 

sebagai etika berkomunikasi secara Islami.
34

  

Berkomunikasi yang baik menurut norma agama, tentu harus 

sesuai pula dengan norma agama yang dianut. Bagi umat Islam, 

komunikasi yang baik adalah komunikasi yang sesuai dengan nilai-nilai 

yang terkandung dalam al-Qur’an dan sunnah. Dalam Islam, etika bisa 

disebut dengan akhlak. Karena itu, berkomunikasi harus memenuhi 

tuntunan akhlak sebagaimana tercantum di dalam sumber ajaran Islam 

itu sendiri, jadi kaitan antara nilai etis dan norma yang berlaku sangat 

erat. Selain agama sebagai asas kepercayaan atau keyakinan 

masyarakat, maka ideologi juga menjadi tolak ukur norma yang 

berlaku.  
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2. Prinsip Dasar Etika Dalam Berkomunikasi Bagi umat Islam  

Menurut Imam Al-Ghaza>li> prinsip dasar etika dalam 

berkomunikasi bagi umat Islam adalah nilai-nilai moral yang terdapat 

dalam al-Qur’an dan sunnah yang memberikan prinsip dasar yang 

mendasari etika dalam hal berkomunikasi, di antaranya:
35

 

a. Amanah  

Aspek kejujuran atau objektifitas dalam berkomunikasi 

merupakan etika yang didasarkan kepada fakta. Dalam al-Qur’an, 

kejujuran ini dapat diistilahkan dengan amanah yang artinya tidak 

menipu. Dalam konteks komunikasi biasa dipahami bahwa 

ketidakjujuran dalam memberikan informasi akan menimbulkan 

kegelisahan batin dan hilangnya rasa kepedulian social. Sebagaimana 

dalam QS. Al- Nisa>’ ayat 58. 

                           

                          

    
Artinya:  Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
36

 

 

b. Tidak melakukan dusta (ghayr al-kidhb)  
                                                           

35
 Iqbal Mukhlison, “Etika Komunikasi dalam Telaah Pemikiran Imam Al-Ghaza>li >”, 

Skripsi (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2017), 39. 
36

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Semarang: Toha Putra, 1989), 

86. 



 

 
 

Sementara etimologi kata kidhb dipahami sebagai lawan kata al-

s{idi>q (benar). Dalam Islam sangat dituntut untuk tidak berdusta sebab 

akan membawa malapetaka pada orang lain yang menerima suatu 

informasi. Dari sudut etika komunikasi, maka berbohong merupakan sifat 

tercela. Kebohongan  dalam komunikasi akan menyesuaikan masyarakat 

disebabkan telah menyerap informasi yang salah. Sebagaimana dalam 

QS. Al-Nah{l ayat 16. 

          

 
Artinya:  Dan (dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan) dan dengan 

bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk.
37

 

c. Adil  

Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an QS. Al-an’a>m ayat 

152. 

                        

           

Artinya:   Dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, 

kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. 

yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu 

ingat.
38

 

 

 Dari ayat di atas jelas bahwa umat Islam diperintahkan untuk 

berkomunikasi dengan adil, artinya berkomunikasi dengan benar, tidak 
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memihak dan tentunya sesuai dengan hak-hak seseorang.
39

 Al-Qur’an 

telah menampilkan 6 prinsip yang terkandung dalam ayat-ayatnya. 

Adapun ayat yang menjadi landasan prinsip dalam komunikasi itu 

adalah:
40

 

a. Perkataan yang benar (qawlan shadi>dan)  

Hal ini sesuai dalam firman Allah dalam QS. Al-Nisa >’ ayat 9.  

                     

                
Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak 

yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan Perkataan yang benar.
41

 

Cara penyampaiannya harus menggambarkan kasih sayang 

dan diungkapkan. dengan kata-kata yang lemah lembut. Selain 

bermakna juga tepat dan sesuai dengan kondisi psikologisnya. 

b. Perkataan yang baik (qawlan ma’ru>fan)  

Perkatan yang baik dalam berkomunikasi menurut al-Qur’an 

dijelaskan dalam QS. Al-Nisa>’ ayat 5 yaitu: 
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Artinya:  Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok 

kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil 

harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang 

baik.
42

 

Secara bahasa arti ma’ru>f adalah baik dan diterima oleh nilai- 

nilai yang berlaku dimasyarakat. Ucapan yang baik adalah ucapan 

yang diterima sebagai sesuatu yang baik dalam pandangan 

masyarakat lingkungan penutur.   

c. Perkataan yang efektif (qawlan bali>ghan) 

Makna dasar dari ungkapan perkataan yang efektif dapat 

dipenuhi dalam dua hal yaitu; Pertama, apabila komunikator 

menyesuaikan pembicaraannya dengan sifat-sifat khalayak yang 

dihadapinya. Karena itu, Allah mengutus rasulnya sesuai dengan 

bahasa di mana mereka diutus. Kedua, bila pihak komunikator 

menyentuh khalayaknya pada hati dan pikirannya sekaligus. Sesuai 

dengan hasil penelitian, komunikasi menunjukkan bahwa setiap 

perubahan sikap lebih cepat terjadi dengan adanya himbauan 

emosional.
43

  

d. Perkataan yang mudah dan pantas (qawlan mashu>ra)  
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Dalam berkomunikasi, selain menggunakan bahasa yang 

efektif dan tepat sasaran, seorang penyampai informasi juga 

dianjurkan untuk selalu menggunakan bahasa yang mudah. Hal ini 

dimaksudkan agar pihak kedua dapat menangkap pesan-pesan atau 

informasi secara mudah. Melihat konteks ayat tersebut, maka 

ungkapan perkataan yang mudah dan pantas merupakan sebuah 

ungkapan yang membuat orang lain memiliki harapan yang baik 

serta tidak membuat mereka kecewa. Dengan demikian ungkapan 

perkataan yang mudah dan pantas dapat memberikan rincian 

operasional bagi tatacara pengucapan bahasa yang mudah dan 

bersahaja.  

e. Perkataan yang lembut  

Perkataan yang lembut dalam al-Qur’an telah dijelaskan 

dalam QS. Ta>ha> ayat 44. 

                     

Artinya:  Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-

kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau 

takut.
44 

f. Perkataan yang mulia (qawlan kari>man)  

Perkataan yang mulia ini didalam al-Qur’an dijelaskan dalam 

QS. Al-isra>’ ayat 23. 
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Artinya:  Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik 

pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang 

di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut 

dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu 

mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah 

kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 

perkataan yang mulia.
45

 

Dari segi bahasa, qawlan kari>man berarti perkataan mulia. 

Perkataan mulia adalah perkataan memberi penghargaan dan 

penghormatan kepada orang yang diajak bicara. Dengan demikian, 

perkataan yang mulia (qawlan kari>man) dapat disimpulkan memiliki 

pengertian ucapan mulia yang memiliki penghormatan, 

pengagungan, dan penghargaan terhadap lawan tutur.
46

 

E. Resolusi Konflik dalam Keluarga Islam  

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Wardiansyah bahwasannya 

Wahbah Al-Zuhayli> berpendapat bahwa semua rangkaian resolusi dalam 
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konflik keluarga ditawarkan berdasarkan pada QS. Al-Nisa>’ ayat 35. 

Urutan solusi secara runtutan adalah sebagai berikut
47

:  

1. Al-ma’ru >f  (pergaulan yang santun)  

Yakni itikad baik dan upaya sungguh-sungguh kedua belah 

pihak menciptakan hubungan yang baik. Islam menerapkan asas 

egaliter (persamaan harkat martabat) antar manusia dalam kehidupan 

politis, sosial, maupun ekonomi, termasuk dalam kehidupan berumah 

tangga. Beliau menegaskan bahwa yang dimaksud kata al-ma’ru >f 

dalam pergaulan rumah tangga ialah kondisi di mana terdapat 

kelembutan dan kerukunan antara suami dan istri, dan kedua pihak 

saling mengikat untuk menampilkan  pelayanan  yang  baik,  menahan    

diri untuk menyakiti pasangannya, tidak menunda penunaian hak bila 

mampu menyegerakannya, tidak menampakan kekecewaan atas 

pengorbanan yang dilakukan oleh masing-masing suami istri, penuh 

kesantunan dalam bertutur kata, dan tidak mengungkit kebaikan yang 

dilakukan masing-masing serta mengiringi kebaikan dengan kata-kata 

yang menyakitkan.  

Hak-hak suami ada dalam garis kesetaraan, sesuai isyarat al-

Qur’an. Secara sederhana dapat dikatakan hak seorang suami dari 

istrinya sama derajatnya dengan kewajiban seorang istri kepada 

suaminya, begitupun sebaliknya. Peranan suami maupun istri akan 
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optimal sesuai tata kehidupan syariah jika kedua pasangan memahami 

peran serta hak dan kewajiban masing-masing.
48

 

2. Al-S{obr  (Kesabaran)  

 Sebagaimana dalam QS. Al-Nisa>’ ayat 19. 

                         

                  

                       

              

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 

mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali 

sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, 

terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang 

nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. 

kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka 

bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, 

padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
49

 

 

Dalam konteks kehidupan rumah tangga dimaknai sebagai 

kesanggupan suami untuk tidak mengeluh dan terburu-buru 

mengambil vonis terhadap istrinya. Kesabaran dan upaya  bertahan  

menghadapi  ujian  yang  timbul  sebagai akibat perkawinan termasuk 

sikap pasangan yang nushu>z dan senantiasa membina istrinya ketika 

dia melakukan pembangkangan meskipun perintah suami itu ada pada 

koridor yang ma’ru >f dan bukan dalam hal maksiat. Allah  menyuruh 
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para suami untuk mendidik istri yang tidak patuh agar menjauhinya 

dan memukul ringan yang tidak menyebabkan cidera. Jika istri 

kembali patuh, maka suami tidak boleh lagi melakukan penjauhan dan 

pemukulan lagi. Istri yang patuh itu dalam istilah al-Qur’an 

diistilahkan sebagai istri s{alihah.  

3. Tah}ammul Al-Ada 

 Fungsi utama seorang suami tidak hanya terbatas pada 

penyediaan biaya hidup dan tempat tinggal, melainkan juga 

pembinaan rohani dan sopan santun. Berdasarkan seuntai hadith yang 

artinya: “Dari Muawiyyah Al-Qushairi> berkata : bahwa Nabi saw 

pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang “apa saja hak seorang 

istri terhadap suaminya?” maka Nabi bersabda yang artinya: “Berilah 

istrimu makan jika kamu makan, berilah dia pakaian jika kamu 

berpakaian, jangan pernah kamu memukul wajahnya, menjelek-

jelekannya, dan jangan pula menjauhinya kecuali di dalam rumah”. 

(HR. Imam Ah{mad, Abu Dawu>d dan Ibn Majah). 

Isyarat yang tegas diungkapkan dalam hadith di atas pada kata 

kata “jangan pernah menjelek-jelekannya”, yakni seorang suami harus 

memaklumi dan menerima kekurangan istrinya, baik kekurangan itu 

bersifat fisik maupun sopan santunnya. Misal kata-kata yang 

menjelekannya; “Semoga Allah menjadikan kondisi buruk 

kepadamu.” Ungkapan di atas juga memberikan indikasi larangan 

seorang suami untuk menyebarkan aib atau kekurangan istrinya 



 

 
 

kepada orang lain. Kondisi semacam ini menghendaki ketabahan dan 

ketegaran seorang suami dalam menghadapi kemelut psikis yang 

disebabkan oleh sikap istrinya. Salah satu alternatif untuk 

membendung emosional suami adalah dengan menjalin komunikasi 

yang didasari rasa cinta kasih dan tanggung jawab, agar tidak terjadi 

jiwa yang berontak antara kedua pihak, tentunya komunikasi ini harus 

mampu menyentuh alam perasaan istrinya agar tumbuh kesadaran 

untuk terciptanya pengendalian diri (self controling).  

4. Al-Wa’z{u (nasehat) 

 Sebagaimana dalam QS. Al-Nisa>’ ayat 43: 

                  

     

Artinya:  Wanita yang kamu khawatirkan nushuznya aka nasehatilah 

mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 

pukullah mereka. 
50

 

Wahbah Al-Zuhayli> menafsirkan kata-kata “maka nasihatilah”  

sebagai  upaya  suami   memberikan  nasihat kepada istrinya dengan 

hikmah dan kebijaksanaan, dengan ungkapan yang akrab dan lemah 

lembut, misalnya dengan ungkapan seorang suami kepada istrinya; 

“Jadilah engkau istri yang s{alihah yang selalu patuh, dan menjaga diri 
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saat suami tiada di sisimu. Janganlah engkau menjadi istri yang 

membangkang” atau “takutlah engkau kepada Allah pada hak-hak 

yang wajib terhadapku atas dirimu dan hindarilah kecaman Allah”. 

Dan dengan memberikan penjelasan kepada istri bahwa 

kedurhakaan.
51

 

5. Al-H{ajr  

 Upaya nasihat suami dengan cara membatasi komunikasi 

terhadap istri dan berpisah ranjang, kondisi ini berlangsung jika 

nasihat dan wejangan suami tidak dapat membendung kedurhakaan 

istri, misalnya selalu membangkang bila suami memerintahnya, dan 

pergi meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya. Suami boleh 

menjauhi tempat tidurnya sesuai kemauan suaminya, semata–mata 

dengan maksud memberi efek jera atas kedurhakaannya. Rasulullah 

SAW juga pernah meninggalkan tidur bersama (berhubungan badan) 

dengan salah satu istrinya selama satu bulan. 

Tinjauan etis lainnya bahwa suami sebagai pembina keluarga, 

tidak boleh mendiamkan (tidak berkomunikasi) dengan istrinya 

melebihi durasi tiga hari, ini bermakna bahwa objek yang dijauhi 

adalah rutinitas tidur bersama, bukan bermakna menutup akses 

komunikasi secara total.  Ini berdasarkan sebuah hadith yang artinya; 

“Tidak boleh seorang muslim menjauhi saudaranya melebihi 3 hari”. 

Proses pengurangan komunikasi dan berpisah  ranjang  ini tidak boleh 
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disertai dengan tindakan-tindakan kasar dari suami, semisal 

pemukulan. 

6. Irsal Al-H{akamain  

Istilah hakamain terdapat dalam QS. Al-Nisa >’ ayat ke-35 yang 

juga dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan kehakiman. 

                        

                 
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya. Maka 

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang h{akam 

dari keluarga perempuan. Jika kedua orang h{akam itu bermaksud 

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-

isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal.
52

 

 

                                                           
52

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Semarang: Toha Putra, 1989), 

47  
 



 

49 
 

BAB III 

KEHARMONISAN KELUARGA TENAGA KERJA WANITA DI DESA 

GAJAH KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO 

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian. 

1. Sejarah Berdirinya Desa Gajah  

Sejarah Desa Gajah memang menjadi bahan pembicaraan bagi 

penduduk Gajah sendiri maupun desa lain yang pernah ada hubungan 

famili maupun hal lain, khususnya bagi pengamat sejarah yang ingin 

mengkaji lebih jauh tentang latar belakang daerah yang merupakan 

tempat pertama penyebaran penduduk di desa Gajah. Dahulu Gajah 

merupakan hutan belantara banyak pohon-pohon dan hewan liar hal 

ini masih bisa dibuktikan seperti di koripan Ngrancah Sarehan Gobok. 

Banyak cerita tentang asal usul penduduk desa Gajah pertama kali dari 

keturunan Paku Alam III putra dari istri selir putra Paku Alam II 

dengan permaisuri di Tegalsari Jetis Hasan Besari. Putra Alam III dari 

putri istri selir pertama tidak diketahui namanya, sedangkan istri Paku 

Alam dengan selir II menmpunyai anak yang jumlahnya lima. Singkat 

cerita dari kelima anak tersebut melahirkan keturunan yang pada 

akhirnya menjadi penduduk tetap desa Gajah.
1
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2. Kondisi Geografis 

Desa Gajah merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo yang terbagi menjadi 3 Dusun, yaitu Dusun 

Gajah, Dusun Ngrancah dan Dusun Pule, pada mulanya Desa Gajah 

memiliki 4 Dusun Yaitu ketiga dusun  diatas ditambah Dusun Jrakah 

yang kemudian pada tahun 2013 melakukan pemekaran menjadi Desa 

Jrakah Kecamatan Sambit Ponorogo. Untuk ketinggian tempat Desa 

Gajah berada pada ketinggian 950m/dpl, begitu juga dataran tanah 

berada pada curah hujan sehingga cukup baik untuk pertanian, selain 

itu Desa gajah Gajah juga di kelilingi, hutan, perbukitan dan sebagian 

kecil wilayah persawahan, sehingga banyak masyarakat yang mata 

pencahariaanya bertani dan beternak. Desa Gajah secara geografis 

memiliki luas 2020, 186 M dengan batas-batas sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara : Desa Wringinanom, Desa Ngadisanan 

Sambit Ponorogo dan Desa Grogol Kecamatan Sawoo Ponorogo. 

b. Sebelah Barat : Desa Munggu Kecamatan Bungkal 

Kabupaten Ponorogo.  

c. Sebelah Selatan : Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo.  

d. Sebelah Timur :  Desa Jrakah Sambit Ponorogo.
2
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3. Gambaran Umum Demografis  

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2020, 

keadaan demografis Desa Gajah  Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo mencakup data sebagai berikut: 

a. Kependudukan 

Jumlah Penduduk Desa Gajah  4.473 jiwa, terdiri dari: 

1) Laki-laki   : 2.2228 

2) Perempuan  : 2.245 jiwa
3
  

b. Mata Pencaharian Penduduk 

1) Petani    : 1026 orang 

2) PNS/TNI  : 14 orang 

3) Dukun   : 9 orang 

4) Guru    : 21 orang 

5) Seniman   : 50 orang 

6) Sektor Industri   : 94 orang 

7) Peternakan  : 21  orang 

8) Perhutanan   : 92 orang  

9) Perdagangan   : 23 orang 

10) Tidak mempunyai matapencaharian tetap: 302 orang
4
 

4. Di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo terdapat 

beberapa pasangan suami istri dimana istri menjadi seorang TKW 
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akan tetapi keluarga tersebut tetap harmonis. Untuk lebih jelasnya 

nama-nama keluarga tersebut sebagai berikut: 

1) Keluarga Maryono dan Paniyem yang bertempat tinggal di Dukuh 

Pule Rt/Rw 02/02 Desa Gajah Kecamatan Sambit  Kabupaten 

Ponorogo. Maryono dan Paniyem adalah sepasang suami istri 

yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai  2 orang 

anak. Pada tahun 2014 Paniyem bertekad untuk menjadi tenaga 

kerja wanita untuk memperbaiki perekonomian keluarga. 

Paniyem bercita-cita bisa memiliki usaha sendiri, membahagiakan 

orang tuanya dan memiliki tabungan untuk masa depan anak-

anaknya.  Maka dari itu Paniyem memutuskan untuk bekerja di 

Hongkong sebagai Asisten Rumah Tangga. Sedangkan Maryono 

di rumah bekerja sebagai peternak kambing, petani jagung dan 

terkadang menjadi kuli bangunan. Selain itu, Maryono juga 

mengurus anak-anak dan juga mengurus kebutuhan yang ada di 

rumah.
5
  

2) Keluarga Pamuji dan  Suci Asiskawati yang bertempat tinggal di 

Dukuh Pule Rt/Rw 06/01 Desa Gajah Kecamatan Sambit  

Kabupaten Ponorogo. Pamuji dan Suci Asiskawati adalah 

sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan telah 

dikaruniai seorang anak. Setelah menjalani kehidupan bersama 

bertahun-tahun, pada tahun 2016 Siskawati juga berniat untuk 
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memperbaiki ekonomi keluarganya dengan bekerja sebagai 

Asisten Rumah Tangga di Hongkong hingga sekarang. Sedangkan 

Pamuji di rumah bekerja sebagai peternak kambing tetangga dan 

juga mengurus anak beserta kebutuhan dirumah.
6
 

3) Keluarga Mulyono dan Endang yang bertempat tinggal di Dukuh 

Pule Rt/Rw 05/01 Desa Gajah Kecamatan Sambit  Kabupaten 

Ponorogo. Mulyono dan Endang adalah sepasang suami istri yang 

menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai seorang anak. 

Setelah bertahun-tahun berumah tangga perekonomian mereka tak 

kunjung membaik. Maka dari itu, pada tahun 2014 Endang 

memiliki tekad untuk memperbaiki ekonomi dengan bekerja di 

luar negeri sebagai Asisten Rumah Tangga. Sedangkan Mulyono  

mengurus anak dan bekerja serabutan sebagai buruh tani, dan juga 

kuli bangunan jika ada yang membutuhkan.
7
 

4) Keluarga Sarino dan Rini yang bertempat tinggal di Dukuh Pule 

Rt/Rw 08/02 Desa Gajah Kecamatan Sambit  Kabupaten 

Ponorogo. Sarino dan Rini adalah pasangan suami istri yang 

menikah pada tahun 2013  dan dikaruniai 2 orang anak. Rini 

bekerja di Taiwan sejak tahun 2008 semenjak belum menikah, 

kemudian setelah menikah dan dikaruniai anak Rini berinisiatif 

untuk bekerja di luar negeri agar dapat membantu memenuhi 

kebutuhan keluarga dan memiliki tabungan untuk biaya 
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pendidikan anak-anak mereka. Sedangkan Sarino di Rumah 

bekerja sebagai pesuruh di SMP.
8
   

5) Keluarga Suroso dan Suryani yang bertempat tinggal di Dukuh 

Pule Rt/Rw 08/02 Desa Gajah Kecamatan Sambit  Kabupaten 

Ponorogo. Suroso dan Suryani adalah pasangan suami istri yang 

menikah pada tahun 2006 dan dikaruniai seorang anak. Suryani 

bekerja di luar negeri sejak tahun  2000 hingga sekarang karena 

keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga kesusahan 

dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Di rumah Suroso 

bekerja sebagai jasa pasang wifi jika ada yang membutuhkan jasa 

tersebut. Selain itu, ia juga mengurus anak yang dibantu oleh 

orang tua Sarino.
9
  

6) Keluarga Sumadi dan Nuryani yang bertempat tinggal di Dukuh 

Ngrancah Rt/Rw 03/03 Desa Gajah Kecamatan Sambit  

Kabupaten Ponorogo. Keluarga Sumadi dan Nuryani adalah 

pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan telah 

dikaruniai 2 orang anak. Nuryani bekerja menjadi seorang TKW 

sejak tahun 2014 untuk membantu perekonomian keluarga. 

Sedangkan Sumadi bekerja sebagai petani dan juga mengurus 

kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan anaknya.
10

  

7) Keluarga Paijo dan Tukiyatin yang bertempat tinggal di Dukuh 

Gajah Rt/Rw 01/ Desa Gajah Kecamatan Sambit  Kabupaten 

                                                           
8
 Rini, Hasil Wawancara, Ponorogo 3 Maret 2021. 

9
 Suryani,  Hasil Wawancara, Ponorogo 3 Maret 2021. 

10
 Nuryani, Hasil Wawancara, Ponorogo 3 Maret 2021. 



 

 
 

Ponorogo. Paijo dan Tukiyatin adalah pasangan suami istri yang 

menikah pada tahun 2013. Dari pernikahan tersebut keduanya 

dikaruniai seorang anak. Tukiyatin bekerja diluar negeri sejak 

tahun 2016. Tukiyatin bertekad untuk bekerja di luar negeri 

karena faktor ekonomi, sebagaimana alasan para informan 

sebelumnya. Sedangkan Paijo bekerja sebagai kuli bangunan. 

Selain itu, Paijo juga mengurus kebutuhan rumah dan kebutuhan 

anaknya.
11

  

 

B. Pola Komunikasi Keluarga Islam Tenaga Kerja Wanita  

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari 

sekumpulan orang dengan dihubungkan oleh ikatan perkawinan secara 

legal, adopsi, maupun pertalian darah dan mempunyai tujuan yang sama 

serta interpedensi antar anggota yang ada. Dalam hubungan keluarga tidak 

lepas dari komunikasi antara suami dan istri, dan juga komunikasi antara 

orang tua dengan anak.  

Penelitian terhadap keharmonisan keluarga tenaga kerja wanita di 

desa Gajah berawal dari adanya data perceraian yang tinggi dari 

Pengadilan Agama Ponorogo. Data tersebut menunjukkan bahwa 

tingginya angka cerai gugat didominasi oleh pekerja migran. Akan tetapi, 

di Desa Gajah Kecamatan Sambit peneliti masih menemukan keluarga 

yang mampu mempertahankan rumah tangganya ketika istrinya bekerja di 
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luar negeri. Berawal dari data tersebut peneliti mulai melakukan penelitian 

dengan melakukan wawancara dengan keluarga tersebut. Setiap keluarga 

memiliki strategi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Dari 

hasil wawancara beberapa keluarga tenaga kerja wanita akan peneliti 

paparkan sebagai berikut: 

Informan pertama yaitu Paniyem, dimana menjaga pola 

komunikasi keluarga tenaga kerja wanita adalah: 

Dalam menjaga keharmonisan rumah tangga saya selalu memberi 

kabar setiap hari lewat whatshapp, selain itu kami juga saling 

berkomitmen dan saling mempercayai satu sama lain, tidak mudah 

terprovokasi dengan kebencian saudara ataupun tetangga yang 

mencoba mengadu domba kami. Begitu juga komunikasi saya 

dengan anak “Saya tetap menjaga komunikasi dengan anak dengan 

chatting setiap saya ada waktu longgar, kemudian berkomunikasi 

melalui videocall ketika saya ada hari libur yaitu dihari minggu. 

Kemudian saya juga rutin menanyakan perkembangan pendidikan 

anak saya tentang tugas-tugas yang dia peroleh terutama ketika 

sekolah online seperti sekarang ini.
12

 

 

Maryono juga memberi penjelasan bagaimana pola komunikasinya dalam 

mempertahankan rumah tangganya agar tetap harmonis. “Untuk 

komunikasi sendiri saya biasanya lewat handphone, memberi kabar setiap 

hari melalui telfon dan videocall lebih seringnya  Komunikasi saya dengan 

istri harus tetap terjaga, selalu terbuka dan selalu menghubungi satu sama 

lain ketika waktunya saling longgar.”
13

 

Kedua, Suci Asiskawati yang mengatakan pola komunikasinya dengan 

keluarga: 
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Hubungan saya dan suami tetap harmonis karena sering 

menghubungi satu sama lain, selalu terbuka dalam segala hal. 

Selain itu saya selalu mengirimkan sebagian gaji saya untuk 

keluarga di rumah. Dengan begitu kebutuhan rumah tangga sedikit 

demi sedikit bisa terpenuhi dan keluarga tetap harmonis. Maka dari 

itu jika suami senang saya juga senang. Begitu pun komunikasi 

dengan anak saya berkomunikasi dengan melalui videocall setiap 

saat ada waktu kosong melalui hp ayahnya dan terkadang di hp 

kakak saya karena anak saya masih kecil dan masih saya batasi 

dalam penggunaan handphone.14
 

 

 

Pamuji juga memaparkan bagaimana pola komunikasinya dalam 

mempertahankan rumah tangganya agar tetap harmonis. “Kalau saya 

sendiri agar hubungan rumah tangga tetap harmonis ya komunikasinya 

yang penting harus baik, itu yang paling utama. Selain itu juga harus siap 

untuk selalu memberi kabar setiap hari dan juga tetap memberi perhatian-

perhatian kepada istri meskipun jaraknya jauh.”
15

 

Sebagaimana halnya dengan yang dikatakan oleh Endang tentang pola 

komunikasi dengan keluarga. 

Komunikasi lewat udara alias telepon sesering mungkin, dengan 

begitu saya selalu mengetahui kabar keluarga di rumah dan 

mengerti bagaimana kehidupan keluarga di rumah meskipun saya 

sedang berada di luar negeri, kalau komunikasi dengan anak saya 

selalu berkomunikasi lewat whatshapp meskipun hanya menanyai 

hal-hal kecil. Dan tidak lupa saya juga mengingatkan anak saya 

untuk selalu giat belajar.
16

 

 

Begitu pula Mulyono juga memaparkan bagaimana pola komunikasinya 

dengan istri dalam mempertahankan rumah tangganya agar tetap 

harmonis. “Supaya kondisi keluarga saya tetap harmonis saya dengan istri 

selalu videocall, bahkan kami lebih sering bercanda ketika berkomunikasi, 
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karena jarak jauh bisanya ya cuma via handphone, selain itu kami juga 

saling perhatian satu sama lain biar istrinya nggak marah-marah kalau lagi 

capek, lebih seringnya saya juga menghibur istri saya.”
17

                        

Rini juga mengatakan bahwa pola komunikasinya dengan suami adalah: 

Saya menghubungi suami lewat hp, meskipun saya telah bertahun-

tahun bekerja diluar negeri rumah tangga kami baik-baik saja, yang 

terpenting adalah saling memberi kabar. Selain itu, kami juga 

sering menceritakan kegiatan sehari-hari kami, sehingga ketika 

chatting atau videocall tidak membosankan. Adapun komunikasi 

saya dengan anak terhubung melalui ponsel keluarga. Selain itu, 

saya lebih sering mengetahui tumbuh kembang anak melalui suami 

saya. Terkadang saya juga membatasi anak dalam bermain gadget 
terutama game dan media sosial karena saya takut akan pengaruh 

buruknya.
18

 

 

Sarino juga memberi penjelasan tentang bagaimana pola komunikasinya 

dengan istri dalam mempertahankan rumah tangganya agar tetap 

harmonis. “Sebelum memutuskan untuk menjalani hubungan jarak jauh 

dengan istri dari dulu kami sudah sepakat untuk saling menghubungi satu 

sama lain, jadi pola komunikasi saya dengan istri bisa seimbang karena 

adanya komitmen diantara kami. Paling tidak seminggu yaa tiga kali  

ketika istri sedang longgar ”
19

 

Kemudian, Suryani mengatakan pola komunikasinya dengan suami 

adalah: 

Saya berkomunikasi dengan suami setiap saya  memiliki waktu 

luang melalui chatt whattshap dan videocall, agar rumah tangga 

saya tetap harmonis kami saling percaya dalam menjalin hubungan 

rumah tangga meskipun sedang LDR. Begitu juga berkomunikasi 

melalui aplikasi whatshapp dengan memberi kabar kepada anak 
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saya setiap hari begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, saya dapat 

memantau perkembangan anak kapanpun dan dimanapun.
20

 

 

Suroso juga mengatakan pola komunikasinya dengan istri dalam 

mempertahankan rumah tangganya agar tetap harmonis. “Kalau 

menghubungi istri seringnya via whatshApp, agar hubungan tetap 

harmonis saya dan istri selalu menyampaikan pendapat secara terbuka dan 

apa adanya tanpa dibuat-buat yang tidak-tidak, jadi semuanya tidak ada 

yang ditutup-tutupi antara saya dan istri sehingga diantara kami tidak ada 

yang lebih, semuanya sama.”
21

 

Nuryani mengatakan, pola komunikasinya dengan suami adalah: 

Saya selalu memberi kabar setiap hari meskipun cuma melalui 

telpon, dan saling menjaga komunikasi satu sama lain, saling 

mengerti dan selalu memberikan perhatian-perhatian kecil, dengan 

begitu saya mampu menciptakan kemesraan diantara kita berdua 

meskipun dalam kondisi jarak jauh. Begitu pula komunikasi 

dengan anak saya juga berkomunikasi lewat whatshapp karena 

menurut saya komunikasi dengan aplikasi tersebut sangat mudah. 

Aplikasi ini saya gunakan untuk mengontrol anak saya, selain itu 

saya juga mengajaknya bercanda saat video call. Oleh karena itu 

kami bisa memunculkan suasana yang rileks dan tidak tegang.” 

 

Adapun Sumadi juga menjelaskan bagaimana pola komunikasinya dengan 

istri dalam mempertahankan rumah tangganya agar tetap harmonis. 

“Menghubungi lewat telfon adalah cara saya berkomunikasi dengan istri. 

Tetapi tidak semua masalah saya ceritakan sepenuhnya, hanya masalah 

yang perlu dibicarakan bersama saja agar saya menemukan solusi dari 

permasalahan tersebut.”
22
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Tidak lain dengan Tukiyatin, yang mengatakan pola komunikasinya 

dengan suami adalah: 

Sekarang zaman sudah canggih dan modern, jarak bagi saya 

bukanlah menjadi penghalang untuk saling bertatap dan saling 

bertemu meskipun via online. Karena sekarang sudah diberi 

kemudahan oleh teknologi kami bisa telfon dan videocall itu sudah 

sangat cukup. Intinya juga saling percaya dalam hal masing-masing 

yang kita jalani. Begitu juga dalam hal mendidik anak kami. 

Adapun untuk berkomunikasi dengan anak setiap hari telfon, 

videocall sama halnya komunikasi dengan suami saya. Kemudian, 

memberikan apa yang menjadi kebutuhan dan kemauan anak saya. 

Memberi pengertian kepadanya, jarak bukan menjadi penghalang 

untuk selalu memberikan kasih sayang kepada anak,  kalau dari 

jauh biasanya komunikasi setiap hari sewaktu ada waktu senggang 

pasti saya telfon.
23

 

 

Tidak lain dengan Paijo yang mengungkapkan pola komunikasinya dengan 

istri dalam mempertahankan rumah tangganya agar tetap harmonis. 

“Dalam hubungan rumah tangga kami tidak lain berkomunikasi melalui 

chatt via whatshapp ataupun videocall, sebisa mungkin kami harus saling 

terbuka antara satu sama lain dalam hal apapun, terutama dalam hal 

kesetiaan sebisa mungkin kami saling menjaga rumah tangga agar tetap 

harmonis dan saling percaya”.
24

 

C. Resolusi Konflik Keluarga Islam Tenaga Kerja Wanita  

Resolusi konflik adalah upaya atau cara keluarga untuk mengatasi 

permasalahan dalam  rumah tangga. Oleh karena itu, konflik merupakan 

aspek normatif dalam suatu hubungan, maka keberadaan konflik tidak 

otomatis berdampak negatif terhadap hubungan maupun individu yang 

                                                           
23

 Tukiyatin, Hasil Wawancara, Ponorogo 24 Maret 2021.   
24

 Paijo,  Hasil Wawancara, Ponorogo 6 April 2021.   



 

 
 

terlibat dalam hubungan. Konflik baru akan menimbulkan dampak negatif 

apabila tidak terkelola dengan baik. konflik dalam keluarga yang tidak 

terkelola secara efektif akan menjadi faktor yang menyumbang akibat 

negatif pada individu maupun pada keluarga secara keseluruhan. 

Sebaliknya, konflik yang terkelola dengan baik akan menciptakan 

kedewasaan diantara pasangan suami istri dan mampu menumbuhkan 

kemesraan serta mampu mempertahankan hubungan dalam rumah tangga. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap ketujuh 

informan keluarga tenaga kerja wanita di Desa Gajah Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo, peneliti akan memaparkan resolusi konflik yang 

dilakukan oleh  keluarga tenaga kerja wanita agar tetap tercipta 

keharmonisan dalam keluarga, yaitu: 

Seperti yang diungkapkan oleh Paniyem tentang pengalamannya bekerja 

diluar negeri dan upaya dalam mengatasi konflik keluarga yang terjadi 

ketika diluar negeri. 

Bekerja menjadi Asisten Rumah Tangga adalah alasan saya untuk 

mencukupi kebutuhan keluarga dan juga orang tua saya sebagai 

rasa terimakasih telah mengasuh saya dengan ikhlas mbak. Selain 

itu keluarga juga pernah melakukan peminjaman kepada Bank BRI, 

maka dari itu saya juga berusaha untuk meringankan beban 

keluarga. Tidak hanya masalah tersebut, kecemburuan saya dengan 

suami menjadi konflik yang sering saya alami dalam rumah tangga. 

Jadi kadang ketika saya ingin videocall  sedang berada dipanggilan 

lain, tetapi saya berusaha berfikir positif, bicara baik-baik dan tetap 

bersabar.”
25
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Maryono juga memaparkan konflik yang terjadi dalam rumah tangganya 

dan upayanya untuk mengatasi konflik tersebut. 

Kalau masalah rumah tangga yang sering terjadi itu masalah 

keuangan, ya meskipun istri sudah mengirim gajinya setiap bulan 

dan saya bekerja dirumah kebutuhan pasti selalu ada terutama anak 

saya dua, banyak biaya pendidikannya, untuk makan sehari-hari 

paling tidak habis 75.000 mbak, anak saya kalau makan lauknya 

tidak sesuai keinginannya tidak mau makan. Daripada anak tidak 

mau makan. Belum lagi kalau ingin beli ini itu. Biasanya kalo 

punya uang keinginan juga meningkat. Tapi saya tidak 

menghambur-hamburkan gaji istri begitu saja. Semuanya pelan-

pelan diatur sedemikian rupa. Saya juga selalu musyawarah jika 

ingin membeli sesuatu yang harganya lumayan.
26

 

Suci Asiskawati juga mengatakan tentang pengalamannya bekerja diluar 

negeri dan upaya dalam mengatasi konflik keluarga yang terjadi ketika 

istri diluar negeri. 

Menjadi Tenaga Kerja Wanita itu tidaklah mudah, meskipun berat 

saya harus tetap bertahan dan semangat apapun yang terjadi, karena 

saya ingin sekali melihat perekonomian keluarga kami lebih baik 

dari sebelumnya. Jika ditanya apakah dalam berkomunikasi pernah 

mengalami komunikasi yang tidak baik jawabannya pernah, sering 

malahan terutama dalam hal keinginan untuk sering telfonan kan 

kangen ya mbak sama suami sama anak ketika saya longgar suami 

lagi kerja begitu juga sebaliknya. Upaya yang kami lakukan saat 

terjadi konflik semacam itu adalah saling menjaga ego masing-

masing, jika tidak ada waktu ya menghubunginya hari minggu pas 

saya libur sepenuhnya.
27

 

Pamuji sebagai suami juga mengungkapkan konflik yang sering terjadi 

dalam rumah tangganya dan upaya untuk mengatasinya. 

Semenjak ditinggal istri saya bekerja saya juga mulai belajar 

pekerjaan yang biasanya dilakukan istri, yaitu memasak, mencuci, 

mengurus anak dll. Kalau terjadi kesalahpahaman diantara kami, 

saya memilih diam biasanya biar emosi mereda. Setelah itu kami 
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saling meminta maaf dan saling menjelaskan. Intinya tetap 

menjalin komunikasi supaya hubungan tetap baik. Tidak mungkin 

saya harus jauh-jauh ke Hongkong untuk menjelaskan. Dan 

alhamdulillah sampai sekarang hubungan kami langgeng.
28

 

Endang juga mengungkapkan pengalaman serta upaya mengatasi konflik 

dalam keluarga ketika istri diluar negeri. 

Sewaktu saya bekerja diluar negeri saya memiliki pengalaman 

pahit yang menimpa saya dan juga keluarga besar. Saya ditinggal 

ibu pergi untuk selamanya ketika saya masih 3 bulan bekerja diluar 

negeri. Lebih sedihnya lagi saya tidak bisa pulang dalam prosesi 

pemakaman beliau karena saya tidak bisa ambil cuti dalam waktu 

yang masih singkat tersebut. Saya mencoba mengikhlaskan akan 

musibah yang menimpa kami, yang lambat laun mereda seiring 

berjalanya waktu dan adanya masalah yang lain yang sering 

muncul dalam rumah tangga kami ketika LDR susahnya 

komunikasi terutama telfon dan videocall mbak soalnya dirumah 

sering trobel atau susah sinyal, jadi kalo ngobrol itu nggak jelas 

kadang sampek debat juga emosi. Suami marah kayak apa saya iya 

in, saya tetap sabar. Jadi saya memilih diam, karena jika saya ikut 

berbicara justru menambah masalah. Hubungan akan awet jika 

masalah dihadapi dengan tenang. Saya yakin mengalah bukan 

berarti kalah.
29

 

Mulyono sebagai suami juga memaparkan konfliknya dalam rumah tangga 

beserta upaya mengatasinya.  

Masalah yang berat itu kalau anak saya sakit, jadinya saya nggak 

bisa kerja harus ngurus anak, pekerjaan harus ditinggal dulu. Saya 

juga nggak bisa ninggalin anak kemana-mana. Belum lagi rumah 

berantakan kayak kapal pecah. Apalagi dengan saudara lumayan 

jauh rumahnya. Ya kalo pas anaknya sakit yang pasti saya telpon 

istri saya gimana-gimana kan istri lebih tau soal anak. Saya bicara 

baik-baik, pelan-pelan biar istri tidak khawatir dan saya bisa belajar 

untuk kedepannya.
30
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Selain itu, Rini mengungkapkan pengalamannya menjadi TKW dan upaya 

mengatasi konflik dalam keluarga ketika istri diluar negeri. 

Bekerja di luar negeri adalah alasan saya untuk membantu 

perekonomian keluarga saya, meskipun sebenarnya saya adalah 

lulusan S1, tetapi saya tidak pernah malu menjadi seorang 

pembantu di negeri orang, ya bagaimana lagi semua ini saya 

lakukan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, 

masalah yang sering saya hadapi itu perasaan saya menduga suami 

selingkuh mbak soalnya pas saya chatt itu posisinya online tapi 

nggak dibalas-balas, soalnya saya gampang cemburuan orangnya. 

Tapi, saya dan suami tetap saling terbuka satu sama lain dan yang 

paling penting tidak usah menghiraukan kata-kata orang lain yang 

belum tentu benar tentang kabar di rumah atau sebaliknya. Jika ada 

masalah ya bicara baik-baik dan musyawarah. Kemudian, jika salah 

satu pasangan melakukan kesalahan kami saling menasehati.
31

 

Sarino sebagai suami juga memaparkan permasalahannya dalam rumah 

tangga, beserta solusi yang dilakukannya.  

Masalah yang sering muncul itu karena keuangan kami, bukan 

karena kurang, tapi timbulnya keirian dari saudara saya sendiri. 

Dulu pas kami rumahnya masih jelek selalu diejek, tapi pas rumah 

saya sudah bagus digosip kesana-sini. Tapi yasudahlah saya tetap 

sabar, omongan-omongan yang seperti itu tidak saya hiraukan yang 

penting keluarga saya baik-baik saja sama istri selalu jujur dan 

terbuka. Udah gitu aja.
32

 

Adapun, Suryani yang juga menceritakan pengalamannya menjadi seorang 

TKW dan upaya mengatasi konflik dalam keluarga ketika istri diluar 

negeri. 

Saya seringkali bertemu pasangan yang bercerai ketika istri 

menjadi tenaga kerja wanita. Entah itu karena perselingkuhan, 

komunikasi yang tidak baik, bahkan ada pula suami yang di rumah 

tidak bekerja dan hanya memanfaatkan gaji istri saja. Begitu pula 

dalam rumah tangga saya juga tidak lepas dari permasalahan akan 

tetapi hal tersebut tidak menjadi alasan untuk berpisah. Sering 
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terjadi perbedaan pendapat, apalagi suami saya keras kepala 

orangnya, itu yang lebih sering. Jadi jika ada hal yang tidak sesuai 

harus segera di utarakan, pasangan juga harus ikhlas mendengarkan 

dan tidak meremehkan. Karena hal kecil bagi satu pihak belum 

tentu kecil bagi pihak lain dan begitu pula sebaliknya. Jadi dalam 

rumah tangga itu kami selalu bersepakat untuk selalu 

berkomunikasi dengan jujur, sikap saling terbuka diantara kami 

untuk menyampaikan semua uneg-uneg yang kita alami dan dan 

tidak meremehkan pendapat masing-masing.
33

 

Adapun Suroso sebagai suami juga memaparkan permasalahannya dalam 

rumah tangga, beserta solusi yang dilakukannya. “Kalau konflik itu pasti 

ada tapi tidak pernah lama-lama, langsung selesai, konfliknya itu 

terkadang salam faham kadang juga susahnya komunikasi karena 

longgarnya istri itu jarang kalo siang hari. Cara menyelesaikannya waktu 

telpon itu di bicarakan baik-baik, dan tidak lupa meminta maaf.”
34

      

Begitu juga dengan Nuryani yang juga menceritakan tentang 

pengalamannya bekerja diluar negeri dan upaya dalam mengatasi konflik 

keluarga yang terjadi ketika istri diluar negeri. 

Menjadi pembantu di negeri tetangga itu ada suka dukanya. 

Sukanya setiap akhir bulan menerima gaji untuk membantu 

perekonomian keluarga dirumah. Dukanya saya jauh dari keluarga. 

Meskipun dalam berhubungan dengan keluarga sebatas online tetap 

saja saya juga mengalami permasalahan terutama kesalah pahaman 

pembicaraan. Tetapi dalam mengatasi permasalahan tersebut saya 

tetap berfikir positif akan segala permasalahan yang terjadi. Selain 

itu, saya juga intropeksi diri dan juga harus saling menyadari 

karena jauhnya jarak.
35

 

Begitu pula dengan Sumadi sebagai suami juga memaparkan 

permasalahannya dalam rumah tangga, beserta solusi yang dilakukannya.  
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Konflik pernah tapi jarang, saya itu kasihan pas lihat anak kalo lagi 

kangen ibunya, terutama pas hari raya istri tidak pulang karena 

sedang bekerja dan hanya bisa pulang beberapa tahun sekali saja. 

Pas anak ingin videocall istri pas sibuk. Jadinya ya harus 

menunggu hari libur ibunya. Tidak jarang saya memberi nasehat, 

memberi pengertian ke anak, berusaha menguatkan anak. Jadi mau 

tidak mau sebagai kepala rumah tangga harus menjaga ketentraman 

rumah tangga.”
36

 

 

Tukiyatin juga menceritakan tentang pengalamannya bekerja diluar negeri 

dan upaya dalam mengatasi konflik keluarga yang terjadi ketika istri diluar 

negeri. 

Bekerja diluar negeri itu ada susah dan juga ada senangnya. 

Senangnya saya bisa membantu perekonomian keluarga di rumah, 

susahnya yaitu saya jauh dengan keluarga dan juga anak. terutama 

berpisah dengan anak rasanya lebih berat. Demi mereka dan juga 

untuk masa depan anak saya, saya tetap bekerja disini meskipun 

menjalaninya tidak mudah. Akan tetapi, ketika menjalani hubungan 

jarak jauh saya tidak bisa lari dari permasalahan, lebih sering 

permasalahannya dengan anak karena anak masih kecil dan belum 

paham dan mengerti. Ketika ingin berkomunikasi dengan anak dan 

anak tidak mau diajak bicara karena kadang sedang bermain, 

terkadang juga sedang tidak mood diajak bicara. Sebagai orang tua 

yang berada dalam hubungan jarak jauh dan hanya bisa 

berkomunikasi lewat media sosial itu rasanya sedih sekali. Dengan 

begitu, saya juga mempunyai cara untuk permasalahan tersebut, 

kalau permasalahan dengan anak biasanya saya kasih tau pelan-

pelan. Kalau dengan keluarga ya karena sudah sama-sama dewasa 

ketika ada masalah dibicarakan baik-baik musyawarah gitu 

terutama dengan suami. Ketika ada api harus ada air.
37

 

Dan yang terakhir Paijo yang juga memaparkan permasalahannya 

dalam rumah tangga, beserta solusi yang dilakukannya. 

Konflik yang sering saya alami itu kurangnya waktu komunikasi, 

soalnya istri saya kerjanya full, longgarnya pas malam saya dan 

anak-anak sudah tidur. Bisanya komunikasi nunggu liburnya istri 
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dulu cuman seminggu sekali. Jadi kami harus saling pengertian, 

saya mengerti posisi istri dan istri juga bisa mengerti posisi saya, 

saling terbuka, saling jujur saling menerima, dan saling 

menguatkan satu sama lain. Kalo saya ada masalah istri memberi  

masukan begitu juga sebaliknya. 
38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Paijo, Hasil Wawancara, Ponorogo 6 April 2021.   



 

68 
 

BAB IV 

ANALISA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA TENAGA 

KERJA WANITA 

A. Analisa Psikologi Keluarga Islam terhadap Pola Komunikasi 

Keluarga Tenaga Kerja Wanita. 

Pada bab ini penulis melakukan analisis psikologi keluarga Islam 

terhadap keluarga TKW menggunakan teori pola komunikasi keluarga 

Islam. Pemilihan teori ini karena pola komunikasi adalah bagian terpenting 

dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dalam berkomunikasi juga 

terdapat etika sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur’an dan hadith 

sehingga apabila diterapkan dengan benar maka keluarga akan terjamin 

keharmonisannya. 

Pola komunikasi keluarga Islam adalah suatu bentuk komunikasi 

yang berupa interaksi dimana terdapat dua orang atau lebih yang sedang 

membangun atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lain 

yang pada akhirnya akan tiba dimana mereka saling memahami dan 

mengerti. Al-Qur’an dan sunnah memberikan prinsip dasar etika dalam hal 

berkomunikasi yaitu: amanah, jujur dan adil. Berdasarkan hal tersebut 

maka penulis menganalisis pola komunikasi keluarga TKW di desa Gajah 

dengan prinsip dasar etika berkomunikasi sebagai berikut: 

 

 



 
 

 
 

Pertama, amanah. Sebagaimana dalam QS. Al-Nisa>’ ayat 58. 

                           

                         

    
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 

 

Aspek kejujuran atau objektifitas dalam berkomunikasi merupakan 

etika yang didasarkan kepada fakta. Dalam konteks komunikasi biasa 

dipahami bahwa ketidakjujuran dalam memberikan informasi akan 

menimbulkan kegelisahan batin dan hilangnya rasa kepedulian social. 

Dalam kondisi jarak jauh dibutuhkan komitmen dan saling 

mempercayai satu sama lain. Berkomunikasi dengan suami setiap 

memiliki waktu luang menjadi alternatif untuk saling memberikan 

informasi. Agar rumah tangga tetap harmonis tidak lain harus saling 

percaya dan saling komitmen dalam menjalin hubungan rumah tangga 

meskipun dalam kondisi jarak jauh. Jarak bukanlah menjadi penghalang 

untuk saling bertatap dan saling bertemu meskipun via online. Karena 

zaman sudah berkembang dengan adanya kemudahan teknologi untuk 

mengakses berbagai informasi. Selain itu, mengetahui tumbuh kembang 

anak merupakan amanah untuk mendidik anak. Meskipun dalam kondisi 

jarak jauh mengontrol anak juga dapat dilakukan oleh orangtua 



 
 

 
 

Kedua, tidak melakukan dusta. Sebagaimana dalam QS. Al-Nah{l 

ayat 16.
1
 

          

 
Artinya:  Dan (dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan) dan dengan 

bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. 

 

Dalam Islam sangat dituntut untuk tidak berdusta sebab akan 

membawa malapetaka pada orang lain yang menerima suatu informasi. 

Dari sudut etika komunikasi, maka berbohong merupakan sifat tercela. 

Kebohongan  dalam komunikasi akan menyusahkan pasangan karena 

telah menyerap informasi yang salah. 

Memberi kabar setiap hari merupakan hal yang harus tetap terjaga. 

Selalu terbuka dalam segala hal dan selalu menghubungi satu sama lain. 

Hal ini merupakan salah satu cara mempertahankan rumah tangga agar 

tetap harmonis. Selain itu, selalu menyampaikan pendapat secara terbuka 

dan apa adanya tanpa adanya rekayasa. Pola komunikasi bersama 

pasangan menjadi seimbang karena adanya kejujuran antar pasangan. 

Keempat, adil. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-an’a>m 

ayat 152. 

                        

           
                                                           

1
Ibid., 163. 



 
 

 
 

Artinya:   Dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, 

kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. 

yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu 

ingat.  

 

Dari ayat di atas jelas bahwa umat Islam diperintahkan untuk 

berkomunikasi dengan adil, artinya berkomunikasi dengan benar, tidak 

memihak dan tentunya sesuai dengan hak-hak pasangan. Berlaku adil 

dalam memberikan waktu dengan istri dapat dilakukan dengan tetap 

memberi perhatian-perhatian kepada istri. Oleh karena itu terwujudlah 

kemesraan antar pasangan meskipun dalam kondisi jarak jauh. Selain itu, 

bercanda ketika berkomunikasi dan saling perhatian satu sama lain 

menjadi salah satu cara agar pasangan dapat terhibur. Hal ini termasuk 

berlaku adil dalam memberikan kasih sayang.  

B. Analisa Psikologi Keluarga Islam tentang Resolusi Konflik dalam 

Keluarga Tenaga Kerja Wanita. 

Dalam sebuah pernikahan tidak selamanya dapat dirasa tenang dan 

selalu berjalan lancar. Setelah terbentuk sebuah keluarga, berbagai 

permasalahan pasti akan bermunculan.  Hal tersebut bisa menjadi faktor 

yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga atau perceraian. 

Sebelum hal yang tidak pernah diharapkan terjadi maka hendaklah setiap 

pasangan berusaha untuk mencegah dengan memperbaiki hubungan dalam 

keluarga.  

Dalam keluarga pastinya pernah mengalami konflik, baik konflik 

antara istri dengan suami atau konflik antara orangtua dengan anak. Akan 



 
 

 
 

tetapi dalam setiap permasalahan yang terjadi pasti ada jalan keluarnya. 

Seperti yang telah saya wawancarai kepada suami dan istri yang sedang 

dalam kondisi jarak jauh karena istri sedang bekerja di luar negeri. 

Sebagaimana pendapat Wahbah Al-Zuhayli> yang menyatakan bahwa 

resolusi konflik terdapat dalam QS. al-Nisa>’ ayat 35. 

Pertama, Al-ma’ru>f  (pergaulan yang santun) yaitu kondisi dimana 

terdapat kelembutan dan kerukunan. Kelembutan dan kerukunan antar 

pasangan yang saling mengikat untuk menampilkan  pelayanan  yang  baik 

terhadap pasangan,  menahan    diri untuk menyakiti pasangannya, tidak 

menunda penunaian hak bila mampu menyegerakannya, tidak 

menampakan kekecewaan atas pengorbanan yang dilakukan oleh masing-

masing suami istri, penuh kesantunan dalam bertutur kata, dan tidak 

mengungkit kebaikan yang dilakukan masing-masing serta mengiringi 

kebaikan dengan kata-kata yang menyakitkan. Apabila terjadi 

kesalahpahaman antar pasangan dapat saling meminta maaf dan saling 

menjelaskan tanpa adanya kecanggungan. Saling pengertian, saling 

mengerti posisi dan saling terbuka, saling jujur, saling menerima, dan 

saling menguatkan. Ketika terjadi konflik dapat diatasi dengan berbicara 

pelan-pelan dan musyawarah. 

Kedua, Al-sobru (kesabaran), yaitu upaya  bertahan  menghadapi  

ujian  yang  timbul antar pasangan. Selalu berfikir positif terhadap 

pasangan ketika terjadi konflik, berbicara dengan santun dan tetap 

bersabar adalah kunci terselesaikannya permasalahan. Saling menjaga ego 



 
 

 
 

masing-masing ketika terjadi kesalahpahman. Hubungan akan awet jika 

masalah dihadapi dengan tenang. Mengalah bukan berarti kalah. Bersabar 

juga menjadi tanggapan bapak Sarino dalam menghadapi ujian kehidupan 

rumah tangganya.  

Ketiga, Tah}ammul Al-Ada, yakni kemampuan suami dan istri 

untuk saling memahami dan saling menerima pendapat serta tidak ada 

kecanggungan dalam mengeluarkan pendapat. Jadi jika ada hal yang tidak 

sesuai harus segera di utarakan, pasangan juga harus ikhlas mendengarkan 

dan tidak meremehkan. Karena hal kecil bagi satu pihak belum tentu kecil 

bagi pihak lain dan begitu pula sebaliknya. Di balik rumah tangga yang 

tenteram ada sikap saling terbuka untuk menyampaikan semua isi perasaan 

dan tidak meremehkan pendapat masing-masing pasangan. 

Keempat, Al-Wa’z{u (nasehat), yakni saling memberikan  nasihat  

dengan hikmah dan kebijaksanaan, dengan ungkapan yang akrab dan 

lemah lembut. Jika salah satu pasangan melakukan kesalahan maka 

pasangan saling menasehati. Tidak jarang orang tua memberi nasehat 

kepada anak, memberi pengertian kepada anak, berusaha menguatkan anak 

ketika ingin menemui ibunya. Ayah sebagai kepala rumah tangga wajib 

baginya untuk menjaga ketentraman rumah tangga. 



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pola komunikasi yang terjadi dalam keluarga TKW di desa Gajah 

berjalan dengan terbuka, jujur dan leluasa dalam berpendapat untuk 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Hal 

ini sesuai dengan al-Qur’an tentang etika berkomunikasi, yaitu: 

amanah, tidak melakukan dusta dan adil.  

2. Resolusi konflik dalam mewujudkan keluarga yang harmonis 

(sakinah, mawaddah, warohmah) pada keluarga TKW di desa Gajah 

mengguakan 4 resolusi konflik yang terdapat dalam QS Al-Nisa>’ ayat 

35, yaitu: Al-ma’ru<f (kelembutan dan kerukunan antara suami dan 

istri), Al-sobru (kesabaran), Tah}ammul Al-Ada (kebebasan dalam 

menyampaikan dan menerima pendapat pasangan) dan Al-Wa’z{u 

(nasehat). 

B. Saran 

1. Keharmonisan keluarga dapat tercipta apabila suami istri sejak awal 

pernikahan mempunyai komitmen untuk selalu berkomunikasi secara 

terbuka dan saling jujur terhadap pasangan. 

2. Musyawarah bersama pasangan dalam setiap permasalahan menjadi 

resolusi konflik yang baik dalam mewujudkan keluarga yang 

harmonis.  
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