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ABSTRAK 

Putra, Imas Bagus, 2018. Makna Keluarga Sakinah Perspektif Suami Keluarga 

TKI di Desa Nrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo. Tesis. Program Study 

Ahwal Asy-Syakhsiyah Program Pascasarjana Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. 

Kata Kunci : Keluarga Sakinah, TKI, Ponorogo. 

 

Di dalam rumah tangga kewajiban mencari nafkah untuk keluarga adalah 

berada di tangan suami, sedangkan peran isteri adalah mengurus suami dan anak. 

Namun, di tengah modernitas zaman dan semakin banyaknya kebutuhan hidup 

menjadikan perempuan yang memilih untuk berperan aktif dalam mencari nafkah 

salah satunya menjadi TKI. Dengan begitu peran perempuan yang seharusnya 

menjadi ibu rumah tangga dengan mengurus suami dan anak kini telah beralih. 

Sebagai tenaga kerja (TKI) yang mana berada di luar negeri, hampir tidak dapat 

memberikan waktu untuk keluarga. Dengan begitu keluarga bisa rentan dengan 

berbagai konflik dan pada akhirnya dapat menyebabkan rumah tangga berakhir 

dengan perceraian. Seperti di Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, di 

mana terdapat beberapa keluarga TKI yang masih utuh, walaupun berada di 

tengah-tengah banyaknya angka perceraian yang rata-rata berasal dari keluarga 

TKI. 

Penelitian ini mempunyai tujuan di antaranya yang pertama adalah untuk 

menjelaskan pandangan para suami keluarga TKI di Desa Nrupit Kec. Jenangan 

Kab. Ponorogo tentang makna keluarga sakinah. Yang kedua adalah untuk 

mengetahui upaya para suami keluarga TKI di Desa Nrupit Kec. Jenangan Kab. 

Ponorogo dalam mewujudkan keluarga sakinah. 

Untuk metode penelitian digunakan pendekatan kualitatif dan termasuk 

penelitian normatif. Paradigma yang digunakan adalah Naturalistic Paradigm/ 

paradigma alamiah yang bersumber pada pandangan fenomenologis. Karena 

penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, sumber data 

yang digunakan yaitu sumber data primer atau langsung dari sumber pertama dan 

sumber data sekunder atau data pelengkap. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data 

menggunakan lima langkah, yaitu edit (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi 

(verivying), analisis (analizing) dan kesimpulan (concluding). 

Berdasarkan peneltian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa dalam memberikan pendapat mengenai makna keluarga sakinah para suami 

keluarga TKI di Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo yang intinya 

keluarga yang aman, tenteram dan mempunyai istri salehah dan anak yang saleh 

dan salehah. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh para keluarga TKI di Desa 

Nrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo untuk membentuk keluarga sakinah adalah 

dengan berbagai cara, seperti upaya keagamaan, sosial, ekonomi dan aktualisasi 

yang pada akhirnya upaya-upaya tersebut dapat dikatakan telah berhasil. Karena 

para keluarga TKI tersebut telah dapat memenuhi kriteria keluarga sakinah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penulisan tesis ini 

adalah sebagai berikut: 

 

 q = ق  z = ز  „ = ء

 k = ك  s = س  b = ب

 l = ل  sh = ش  t = ت

 m = م  {s = ص  th = ث

 n = ن  {d = ض  j = ج

 w = و  {t = ط  }h = ح

 h = ه  {z = ظ  kh = خ

 Y = ي  „ = ع  d = د

     gh = غ  dh = ذ

     f = ف  r = ر

 

2. Untuk membunyikan bunyi hidup panjang (madd) digunakan tanda (‾ atau ˆ) di atas 

vocal a>, i>, dan u>. 

3. Bunyi hidup ganda/diftong ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf  “ay” 

dan “aw”. 

Contoh:  

Bayna, ‟alayhim, qawl, mawd}u>’ah. 

4. Kata-kata yang ditransliterasikan dan kata dari bahasa asing yang belum terserap 

menjadi bahasa Indonesia baku harus dicetak miring. 
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5. Bunyi huruf akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transletirasi. Transliterasi 

hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. 

Contoh:  

Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah. Inna al-di>n ‘inda Alla>h al-Isla>m bukan Inna al-

di>na ‘inda Allahi al-Isla>mu. Fahuwa wa>jib bukan fahuwa wa>jibu dan bukan pula 

fahuwa wa>jibun. 

6. Kata yang berakhiran dengan ta>’ marbu>tah dan berkedudukan sebagai sifat (na‟at) 

dan idhfa>h ditrasnliterasikan dengan “ah” sedangkan mud}a>f dengan “at”. 

Contoh: 

a. Na‟at dan mud}a>f ilayh : sunnah sayyi’ah, al-maktabah al-mis}riyah. 

b. Mud}a>f     : mat}ba’at al-‘a>mmah. 

 

7. Kata yang berakhiran dengan ya‟ mushaddadah (ber-tashdi>d) ditransliterasikan 

dengan î; jika î diikuti dengan ta>’ marbu>thah, transliterasinya adalah dengan i>yah; 

jika berada di tengah, ya>’ musyaddadah ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh: 

Al-Ghaza>li>, al-Nawa>wi>,  

Ibn Taymi>yah, Ibn al-Jawzi>yah. 

Sayyid, mu’ayyid, muqayyid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan 

Yang Maha Esa.
1
 Perkawinan merupakan perjanjian yang sangat sakral, 

bukan hanya karena ia sebagai perintah agama, namun juga tujuannya 

yang agung dan suci, karena perkawinan yang sah menurut agama 

merupakan bentuk wujud ketaatan seorang hamba kepada sang khalik, dan 

adapun tujuan daripada perkawinan adalah memperoleh kehidupan yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah.
2
 

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat 

berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan 

dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan 

perintah Allah SWT. dan petunjuk Rasulullah SAW. Di samping itu, Allah 

tidak menghendaki makhluk yang dimuliakan oleh-Nya menjadi sama 

seperti makhluk yang lain yang menyalurkan syahwatnya (hasrat seksual) 

dalam hubungan antara kedua jenis kelamin yang berbeda dengan sebebas-

bebasnya tanpa batas dan tanpa aturan. Tetapi, ditetapkanlah bagi manusia 

                                                           
1
 Pasal 1 Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

2
 Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara 

Muslim (Yogyakarta: ACadeMIA & TAZZAFA, 2005), 18. 
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norma, nilai yang baik dan sempurna, untuk menjaga kemuliaannya dan 

memelihara kehormatannya yaitu dalam sebuah lembaga perkawinan. Di 

mana dalam agama Islam, bahkan dalam semua agama samawi, dijadikan 

sebagai satu-satunya cara penyaluran yang sah dan diridlai Allah SWT.
3
 

Berbicara mengenai pasangan laki-laki dan perempuan sudah 

sangat jelas sekali dikatakan baik dalam hukum agama ataupun hukum 

positif bahwa antara laki-laki dan perempuan ini bisa dikatakan sebagai 

satu pasangan apabila telah disatukan oleh suatu ikatan yang sah yaitu 

pernikahan. Dengan adanya ikatan pernikahan ini kedua pasangan 

berharap bahwa kehidupan rumah tangganya akan langgeng untuk 

selamanya dan bahagia hingga akhir hayat agar suami istri bersama-sama 

dapat mewujudkan rumah tangga yang dapat dijadikan sebagai tempat 

berlindung bagi anggota keluarga yang lain, menikmati naungan kasih 

sayang, dan dapat mengasuh anak-anaknya dengan pendidikan yang baik. 

Pernikahan adalah ikatan paling suci dan paling kokoh, dan tidak ada dalil 

yang secara jelas yang menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang begitu 

agung selain dari Allah sendiri yang menamakan ikatan antara suami-istri 

dengan mitha>qun ghali>z}un (perjanjian yang kokoh).
4
 

Pasangan ideal dari kata keluarga adalah bahagia, sehingga 

idiomnya menjadi keluarga bahagia. Maknanya, tujuan dari setiap orang 

yang membina rumah tangga adalah mencari kebahagiaan hidup. Hampir 

seluruh budaya bangsa menempatkan kehidupan keluarga sebagai ukuran 

                                                           
3
 M. Baqir al-Habsyi, Fikih Praktis (Bandung: Mizan, 2002), 2. 

4
 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 135. 



3 

 

 

kebahagiaan yang sebenarnya. Meski seseorang gagal karirnya di luar 

rumah, tetapi sukses membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera, 

maka tetaplah ia dipandang sebagai orang yang sukses dan berbahagia. 

Sebaliknya orang yang sukses di luar rumah, tetapi keluarganya 

berantakan, maka ia tidak disebut orang yang beruntung, karena betapapun 

sukses diraih, tetapi kegagalan dalam rumah tangganya akan tercermin di 

wajahnya, tercermin pula pada pola hidupnya yang tidak bahagia. Hidup 

berkeluarga merupakan fitrah sosial manusia. Secara psikologis, 

kehidupan berkeluarga, baik bagi suami, istri, anak-anak, cucu-cicit atau 

bahkan mertua merupakan pelabuhan perasaan, ketenteraman, kerinduan, 

keharuan, semangat dan pengorbanan, semuanya berlabuh di lembaga 

yang bernama keluarga.
5
 

Salah satu sumber yang dapat memberikan sumbangan dalam 

memperkuat ketahanan keluarga adalah ajaran agama Islam. Agama Islam 

merupakan keyakinan yang memberikan pedoman dan bimbingan hidup 

termasuk dalam penataan keluarga. Tujuan keluarga dalam pandangan 

Islam diungkapkan dalam al-Qur‟an surat al-Rum ayat 21: 

                       

 

                                                           
5
 Achmad Mubarok, Psikologi Keluarga  (Malang: Madani, 2016), 114. 
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 “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 di 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”6
 

 

Kata “litaskunu>” diartikan “agar cenderung dan merasa tenteram 

(sakinah)”. Sakinah menurut Quraish Shihab adalah ketenangan yang 

dinamis dan aktif. Untuk mencapai sakinah diperlukan kesiapan fisik, 

mental, dan ekonomi, karena ketenangan itu memerlukan pemenuhan 

kebutuhan fisik dan rohani.
7
 

Kondisi sakinah tersebut perlu dijabarkan secara operasional, baik 

dalam kaitan kondisi fisik, non-fisik, maupun situasi yang ada di 

dalamnya. Dengan kata lain, keluarga sakinah yang merupakan tujuan 

keluarga memerlukan kajian dan penjelasan yang rinci sehingga dapat 

diterapkan dalam kenyataan sehari-hari. Nilai dan norma yang terkandung 

dalam sumber ajaran Islam tersebut memerlukan rincian yang lebih jelas 

dan detil. Untuk itu diperlukan penelitian secara normatif maupun faktual 

sehingga dapat diperoleh hasil kajian tentang keluarga sakinah yang 

komprehensif. 

Demikian juga dengan sebuah keluarga, karena yang dinamakan 

keluarga adalah minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri yang 

selanjutnya muncul adanya anak atau anak-anak dan seterusnya.
8
 Maka, 

sudah semestinya di dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya 

                                                           
6
 Al-Qur‟an, 30:21. 

7
 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an Tafsir Maudu‟i atas Pelbagai Persoalan Umat 

(Jakarta: Mizan, 1996), 191. 
8
 Maimunah Hasan, Rumah Tangga Muslim (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), 7. 
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seorang pemimpin keluarga yang tugasnya membimbing dan mengarahkan 

sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu kebutuhan yang sifatnya lahir 

maupun yang sifatnya batin di dalam rumah tangga tersebut supaya 

terbentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Di dalam al-

Qur‟ān disebutkan bahwa suami atau ayahlah yang mempuyai tugas 

memimipin keluarganya. 

Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami atau ayah mempunyai 

tugas dan kewajiban yang tidak ringan yaitu memimpin keluarganya. Dia 

adalah orang yang bertanggung jawab terhadap setiap individu dan apa 

yang berhubungan dengannya dalam keluarga tersebut, baik yang 

berhubungan dengan jasādiyah, rūhiyah, maupun „aqliyyahnya.
9
 Yang 

berhubungan dengan jasādiyah atau yang identik dengan kebutuhan lahir 

antara lain seperti kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, ataupun 

yang sifatnya sosial seperti kebutuhan berinteraksi dengan sesamanya dan 

lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang berhubungan dengan rūhiyah 

seperti kebutuhan beragama, kebutuhan aqidah atau kebutuhan tauhid, dan 

sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan yang bersifat aqliyah 

yaitu kebutuhan akan pendidikan. 

Namun dari semua kebutuhan yang tersebut di atas, kebutuhan 

jasdiyyah lah yang paling penting.
10

 Yaitu apa saja yang berhubungan 

dengan sandang, pangan dan papan. Karena masalah ini merupakan 

kebutuhan pokok dalam keluarga. 

                                                           
9
 Must}afa Masyhur, Qudwah di Jalan Dakwah, 73. 

10 Ibid., 50. 
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Selain sebagai seorang suami dan atau ayah yang mempunyai 

tanggung jawab terhadap keluarga yang dipimpinnya, laki-laki sebagai 

seorang muslim juga mempunyai tugas yang tidak kalah pentingnya dan 

merupakan tugas pokok setiap pemimpin keluarga yaitu memenuhi 

kebutuhan hidup keluarganya. Akan tetapi, dalam waktu dan kondisi 

sekarang berbeda, karena perempuan telah memiliki peluang yang sama 

dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kehidupan, 

bahkan secara ekonomi tidak lagi tergantung pada laki-laki. Laki-laki 

bukan lagi sebagai pencari nafkah utama dan perempuan bukan sebagai 

pencari nafkah tambahan. 

Dalam kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin 

banyak dan tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga 

kebutuhan yang cukup tinggi. Sedangkan, penghasilan yang pas-pasan, 

membuat istri tidak tinggal diam di rumah menunggu hasil dari kerja 

suami. Bahkan, istri ikut turun tangan membantu suami untuk mencari 

nafkah. 

Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang 

dijumpai perempuan berperan tidak hanya bekerja membantu suami 

mencari nafkah, tetapi sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. 

Situasi dan keadaan yang demikian dapat menuntut pihak istri untuk 

bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Hal ini dapat 

disebabkan suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian yang 

mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan sebagian 
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dari mereka memang enggan bekerja mencari nafkah untuk memenuhi 

kebutuhan keluarganya.
11

 

Terkait dengan keadaan di atas, dimana seorang istri juga ikut 

membantu suami mencari penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan 

hidup rumah tangganya dengan menjadi tenaga kerja atau TKI. Bagi 

masyarakat yang memiliki modal, memilih alternatif pekerjaan yang dapat 

memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dengan cara berwirausaha di 

rumah. Akan tetapi, ada sebagian besar wanita Desa yang berkeinginan 

untuk bekerja di luar kota maupun luar negeri karena gaji yang cukup 

besar. Bahkan, mereka sampai tidak memikirkan pendidikan, karena 

tujuan mereka pergi ke luar negeri adalah hanya untuk mendapatkan uang 

yang sebanyak-banyaknya. 

Bagi masyarakat yang tidak memiliki modal untuk berwirausaha, 

mereka lebih memilih mencari pekerjaan yang tidak menuntut keahlian 

dan keterampilan tinggi, dan salah satunya adalah menjadi Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) di luar Negeri, baik laki-laki maupun perempuan yang 

biasa disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). Pengiriman TKI ke luar negeri 

diharapkan dapat dijadikan salah satu solusi atas masalah, dalam rangka 

memberi lowongan bagi pencari kerja. 

Banyak alasan para TKI untuk bekerja ke luar negeri, salah satu 

alasannya adalah untuk membantu kesejahteraan keluarga, jika melihat 

sahabat atau kerabatnya yang baru kembali ke kampung halaman yang 

                                                           
11

 Ibid, 136. 
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telah berkerja ke luar negeri menjadi sukses, semakin kuat niatan untuk 

bekerja menjadi TKI. Dengan bekerja ke luar negeri diharapkan dapat 

memperbaiki taraf hidup pribadi dan keluarganya. Selain itu, alasan utama 

para calon TKI meninggalkan kampung halaman untuk bekerja ke luar 

negeri disebabkan karena sukarnya mendapat pekerjaan di dalam negeri.
12

 

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah wilayah yang terletak di 

Provinsi Jawa Timur, tepatnya terletak di sebelah barat dari Provinsi Jawa 

Timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Pada 

beberapa tahun terakhir menurut sensus penduduk, Ponorogo memiliki 

jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 1.130.648 jiwa. 

Ponorogo dikenal dengan julukan Kota Reog atau Bumi Reog 

karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian Reog. Juga dikenal 

dengan sebutan Kota Santri karena terdapat banyak pondok pesantren, 

salah satu yang terkenal adalah Pondok Modern Darussalam Gontor. 

Ponorogo memiliki banyak sekali kesenian daerah, salah satunya 

yaitu Reog. Seni tari Reog terdiri dari beberapa karakter, seperti Warok, 

Jatilan, Bujang Ganong, Klonosewandono dan Singo Barong. Selain Reog 

terdapat juga kesenian lain, yaitu Gajah-gajahan. Jenis kesenian ini mirip 

dengan hadroh atau samproh klasik yang mendampingi perjalanan patung 

gajah.
13

 

                                                           
12

 Aris Ananta, Liberalisasi ekspor dan impor Tenaga Kerja suatu pemikiran awal,(Pusat 

Penelitian Kependudukan UGM, 1996), 24. 
13

 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_ponorogo, (diakses pada 16 November 

2017, pukul 14.18). 
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Selain memiliki banyak jenis kesenian adat, pada tahun 2016 

Ponorogo juga termasuk Kabupaten penyumbang tenaga kerja (TKI) 

terbanyak se-Jawa Timur. Jumlah TKI asal Ponorogo yang bekerja di luar 

negeri per Januari hingga akhir September terdata sebanyak 3.662 orang. 

Rinciannya, 17 orang bekerja di Brunei Darussalam, 975 orang di 

Hongkong, 182 di Malaysia, 154 di Singapura, dan 2.334 di Taiwan.
14

 

Di samping banyaknya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, 

terdapat beberapa akibat, salah satunya adalah perceraian. Menurut 

Abdullah Shofwandi Humas Pengadilan Agama Ponorogo, dari sekitar 

2000 kasus perceraian di Ponorogo, empat puluh persen penggugatnya 

berprofesi sebagai TKI. Bahkan kasus perceraian dengan latar belakang 

profesi tersebut menduduki rangking ketiga se Indonesia. Ada banyak 

alasan para TKI menggugat cerai suaminya. Dari faktor ekonomi, 

hubungan sudah tidak harmonis, perselingkuhan, dan terjadi kesenjangan 

pendapatan antara suami dan istri. Namun dalam kasus perceraian di 

kalangan TKI mayoritas disebabkan perselingkuhan.
 15

 

Desa Ngrupit merupakan Desa bagian dari Kec. Jenangan Kab. 

Ponorogo, yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan di Desa itu 

terdapat fenomena istri sebagai buruh migran, yang disebabkan Desa itu 

mayoritas wanita yang sudah berkeluarga maupun yang belum bekerja 

sebagai buruh (Tenaga Kerja Wanita/TKW) ke luar negeri. 

                                                           
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
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Desa Ngrupit yang terdiri dari 50 RT dan 10 RW, sedangkan 

penduduknya berjumlah sekitar 6548 orang.
16

 Di Desa tersebut terdapat 

beberapa masjid dan dua pondok pesantren. Dalam kegiatan keagamaan 

cukup rutin salah satunya yaitu setiap malam Jum`at diadakan jama`ah 

tahlilan dan yasinan yang tempatnya bergiliran.
17

 

Meskipun penduduknya mayoritas beragama Islam, di desa itu 

terdapat banyak wanita yang pergi sebagai buruh migran (Tenaga Kerja 

Wanita/TKW) yang kurang lebihnya terdapat empat puluh persen wanita 

bekerja ke luar negeri baik yang sudah berumah tangga maupun yang 

belum nikah. Tidak banyak persoalan jika yang bekerja adalah orang-

orang yang belum berkeluarga. Masalahnya yang muncul kemudian adalah 

ketika seorang isteri bekerja di luar negeri. Kebanyakan mereka bekerja 

sebagai pembantu rumah tangga. Akibat dari isteri di luar negeri, tidak 

terpenuhinya kebutuhan biologis dan kurangnya perhatian terhadap anak-

anak menjadi konsekuensi sendiri. Hal ini sangat rentan dalam memicu 

keretakan sebuah rumah tangga. 

Di dalam penelitian ini penyusun hanya memfokuskan pembahasan 

keluarga sakinah pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dengan alasan 

bahwa terdapat beberapa keluarga TKI yang sampai sekarang masih utuh, 

walaupun di sekitarnya banyak sekali fenomena perceraian yang dialami 

oleh keluarga yang bekerja sebagai TKI, bahkan sering disebutkan bahwa 

                                                           
16

 http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/ngrupit, (diakses pada 12 

Januari 2018, pukul 15.45). 
17

 Ibid. 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/ngrupit
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TKI menjadi alasan untuk bercerai.
18

 Penulis khususkan lagi kepada para 

suami dari anggota keluarga TKI tersebut, karena selain yang berada di 

rumah juga memiliki peran ganda dalam menjalani hidup saat istri mereka 

bekerja di luar negeri. Kondisi damai dalam keluarga bukan berarti suatu 

keluarga tidak ada persoalan, tetapi berarti kondisi di mana keluarga 

mampu menyelesaikan persoalan. Masalah dalam keluarga akan selalu 

hadir dalam bentuk dan kondisi yang berubah-ubah dalam setiap tahapan 

perubahan di dalam perkawinan.
19

 Seperti apakah jalan yang ditempuh 

keluarga TKI tersebut, resep apakah yang dipakai keluarga TKI di Desa 

Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo sehingga keluarga mereka menjadi 

keluarga sakinah. Tentunya penulis akan mencoba mendialogkan dengan 

teori keluarga sakinah. 

Dari keterangan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui dan 

meneliti arti keluarga sakinah perspektif para suami keluarga TKI di Desa 

Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo. Bentuk keluarga yang bagaimana 

yang menurut mereka sakinah dan membuat mereka nyaman, tentran serta 

bahagia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

                                                           
18

 Indah Purwati, “Persepsi Pelaku Cerai Gugat Terhadap Alasan Perceraian di Kec. 

Jenangan (Implementasi UU No. 1 Tahun 1974)”, (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2011), 

49. 
19

 Adib Machrus, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Jakarta: 

Kemenag RI, 2017), 169. 
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1. Bagaimana pandangan para suami keluarga TKI di Desa Ngrupit Kec. 

Jenangan Kab. Ponorogo tentang makna keluarga sakinah? 

2. Bagaimana upaya para suami keluarga TKI di Desa Ngrupit Kec. 

Jenangan Kab. Ponorogo dalam mewujudkan keluarga sakinah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, 

penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan pandangan para suami keluarga TKI di Desa 

Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo tentang makna keluarga 

sakinah. 

2. Untuk mengetahui upaya para suami keluarga TKI di Desa Ngrupit 

Kec. Jenangan Kab. Ponorogo dalam mewujudkan keluarga sakinah. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara praktis 

Penelitian ini berguna untuk memberi gambaran atau pedoman 

bagi masyarakat (khususnya Kabupaten Ponorogo) tentang penyebab 

perceraian yang dilatarbelakangi oleh istri yang menjadi TKI, serta 

mengetahui bagaimana cara menjadikan keluarga sakinah. Mudah-

mudahan informasi ini akan berguna sebagai bahan kajian dan 

sekaligus agar dapat menjadi acuan bagi masyarakat, sehingga dapat 

lebih bijaksana dalam menanggapi dan menyelesaikan suatu masalah 

perceraian. 
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2. Manfaat akademik 

Diharapkan penulisan tesis tentang Makna Keluarga Sakinah 

Perspektif Para Suami Keluarga TKI di Desa Ngrupit Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo berguna untuk menambah wawasan 

dan menambah pengetahuan tentang kehidupan dalam masyarakat 

yang beraneka ragam, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. 

Dengan bertambahnya pengetahuan dan wawasan penulis berharap 

untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. 

 

E. Kajian Terdahulu 

Penulis berusaha mengandalkan kajian pustaka dari penelitian 

terdahulu, dan penulis menemukan sebuah penelitian yang dilakukan oleh 

Wurinda Mustasyfarina dengan judul “Pandangan Keluarga Nelayan 

Tentang Keluarga Sakinah (Studi di Desa Tasikmadu Kecamatan 

Watulimo Kabupaten Trenggalek)” tahun 2012, sebuah penelitian yang 

telah dibukukan di mana penelitian ini meneliti sebuah keluarga nelayan. 

Di dalamnya ia mencoba mengungkapkan bahwa keluarga nelayan 

memiliki pemahaman sendiri tentang keluarga sakinah yaitu keluarga yang 

dicita-citakan Islam, tenteram dan keluarga yang bahagia menurut 

tuntunan Allah dan Nabi. Dalam mewujudkan keluarga sakinah upaya 

yang mereka lakukan sebagai berikut; rajin mengikuti pengajian, 

menyekolahkan anak ke TPQ, mengajarkan sabar kepada anggota 

keluarga, bekerja dan berusaha dengan semangat dalam mencari nafkah 

dan kebutuhan biaya sekolah anak, membatasi pergaulan anak agar tidak 
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terlalu bebas bergaul dan terjerumus dalam pergaulan yang salah, menahan 

diri dari menginginkan kebutuhan yang tidak terlalu penting, 

mendahulukan yang primer, dan saling mengerti antara sesama anggota 

keluarga.
20

 

Adapun titik temu tentang kajian pustaka pada telaah penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama 

meneliti tentang keluarga sakinah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Wurinda mempunyai sasaran yaitu keluarga nelayan. Sedangkan yang 

menjadi sasaran peneliti adalah keluarga TKI. 

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sofiani 

Hartatik mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 

2017 dengan judul “Perkawinan Misyar Antar TKI : Perspektif Hukum 

Islam : Studi Kasus TKI Asal Sampang Madura”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, bahwa praktik perkawinan misyar antar TKI 

hukumnya haram. Hal ini dikarenakan kawin misyar
21

 tidak sesuai dengan 

disyari‟atkan hukum Islam. Terdapat beberapa penyimpangan sehingga 

perkawinan jenis misyar berujung perceraian. Diantaranya adalah 

perkawinan misyar membolehkan penghapusan nafkah oleh suami hal ini 

bertentangan dengan aturan al-Qur‟an, hadis dan undang-undang, selain 

itu perkawinan misyar yang dilakukan TKI asal Sampang Madura tidak 

                                                           
20

 Wurinda Mustasyfarina, “Pandangan Keluarga Nelayan Tentang Keluarga Sakinah 

(Studi di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)”, (Skripsi, UIN Maulana 

Malik Ibrahim, Malang, 2012). 
21

 Perkawinan misyar adalah perkawinan di mana pasangan hidup secara terpisah satu 

sama lain atas kesepakatan bersama dan tetap ada pemenuhan syahwat dan beberapa hak lainnya 

sesuai kesepakatan. 
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dicatatkan sehingga pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang 

berlaku.
22

 

Adapun titik temu tentang kajian pustaka pada telaah penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama 

meneliti tentang TKI. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sofiani lebih 

menekankan pada hukum suatu penikahan atau syarat pernikahan. 

Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih menekankan pada 

keadaan keluarga yang sakinah. 

Dan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Elmi 

Farikha dengan judul “Pandangan Perempuan Politisi Mengenai Keluarga 

Sakinah: Studi Terhadap Anggota DPRD Kota Malang” tahun 2008. 

Penelitian tersebut menerangkan bahwa dalam memberikan pendapat 

mengenai keluarga sakinah para perempuan politisi yang duduk di DPRD 

Kota Malang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah 

pengalaman, pendidikan, keluarga, usia dan kegagalan rumah tangga. 

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh para perempuan politisi untuk 

membentuk keluarga sakinah adalah dengan berbagai cara, yang pada 

akhirnya upaya-upaya tersebut dapat dikatakan telah berhasil, karena para 

perempuan politisi yang menjadi anggota DPRD Kota Malang telah dapat 

memenuhi kriteria keluarga sakinah.
23

 

                                                           
22

 Sofiani Hartatik, “Perkawinan Misyar Antar TKI : Perspektif Hukum Islam : Studi 

Kasus TKI Asal Sampang Madura”, (Tesis, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017. 
23

 Elmi Farikha, “Pandangan perempuan politisi mengenai keluarga sakinah: Studi 

terhadap anggota DPRD Kota Malang”, (Skripsi,UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2008). 
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Titik temunya adalah sama-sama meneliti pendapat tentang 

keluarga sakinah. Bedanya yang diteliti oleh Elmi fokus terhadap keluarga 

DPRD, sedangkan yang akan peneliti lakukan fokus pada keluarga TKI. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan jenis peneltian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan 

tujuan agar dapat menghasilkan data-data tambahan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati di sekitar Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. 

Ponorogo yaitu data-data tambahan yang menggambarkan tentang 

keharmonisan keluarga TKI di Desa Ngrupit. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat 

kualitatif, maksud dari penelitian lapangan yakni penelitian yang 

datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun 

data tertulis (dokumen). Sedang maksud dari kualitatif menurut 

Moleong
24

 adalah penelitian yang bersifat untuk mengembangkan 

teori, sehingga menemukan teori baru dan dilakukan sesuai dengan 

kaidah nonstatistik. 

Metode penelitian kualitatif dalam prakteknya tergantung pada 

kemampuan penelitiannya, dalam menjelaskan fenomena yang diteliti 

dalam bentuk deskriptif. Pendeskripsi data dipengaruhi oleh pilihan 

                                                           
24

 Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2002), 75. 
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kata-kata yang dihubungkan secara logis dan bisa dipelajari serta 

mudah dipahami oleh orang lain. 

2. Kehadiran peneliti di lapangan 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan 

keseluruhan sekenarionya.
25

 Dalam penelitian kualitatif peneliti wajib 

hadir di lapangan, karena peneliti merupakan instrumen penelitian 

utama (the instrument of choice in naturalistic inquiry is the human) 

yang memang harus hadir sendiri secara langsung di lapangan untuk 

mengumpulkan data. 

Dalam hal ini, kehadiran peneliti dalam penelitian ini bertindak 

sebagai pencari pengumpul data yang kemudian data tersebut 

dianalisis. Peneliti hadir langsung dalam rangka menghimpun data, 

peneliti menemui secara langsung pihak-pihak yang bisa memberikan 

informasi atau data, seperti halnya keluarga TKI di Desa Ngrupit Kec. 

Jenangan Kab. Ponorogo. Dalam melakukan penelitian, peneliti 

bertindak sebagai pengamat penuh dan keadaan atau status peneliti 

diketahui oleh informan. 

Sehubungan dengan itu, peneliti menempuh langkah-langkah 

sebagai berikut: (a) sebelum memasuki lapangan, peneliti terlebih 

dahulu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan seperti surat 

izin penelitian, yang ditunjukkan kepada keluarga TKI di Desa Ngrupit 

                                                           
25

 Ibid., 11. 
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Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, peneliti juga membawa peralatan lain 

yang diperlukan, seperti handphone, buku tulis dan lainnya. (2) 

peneliti mendatangi rumah keluarga TKI di Desa Ngrupit Kec. 

Jenangan Kab. Ponorogo, menghadap anggota keluarga TKI tersebut 

dan menginformasikan maksud dan tujuan peneliti. (c) membuat 

jadwal kegiatan berdasarkan kesepakatan peneliti dengan subjek 

penelitian. (d) melaksanakan kunjungan untuk mengumpulkan data 

sesuai jadwal yang telah disepakati. 

3. Lokasi penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi pada keluarga TKI yang 

tinggal di Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, pemilihan dan 

penentuan lokasi tersebut dilatarbelakangi oleh pertimbangan atas 

dasar keunikan dan kesesuaian dengan topik yang ada dalam 

penelitian. Jika kita lihat secara substantif, pada lokasi tersebut 

menunjukkan data yang menarik untuk diteliti, yaitu: 

a. Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo merupakan Desa 

yang banyak menyumbangkan penduduknya sebagai TKI. 

b. Di Ngrupit kec. Jenangan kab. Ponorogo juga terdapat banyak 

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), seperti Eka 

Manajemen, Aziz ManPower dan lainya. 

4. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data 

dapat diperoleh. Maka penulis dalam hal ini dapat mengambil data dari 
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berbagai sumber seperti buku-buku maupun karya tulis lainnya yang 

mendukung dan relevan dengan penulisan. 

Berdasarkan sumbernya, data dalam penulisan ini dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber 

data sekunder. Adapun penjelasan lebih rincinya adalah sebagai 

berikut: 

a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek 

sebagai sumber informasi yang dicari.
26

 Adapun teknik 

pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber 

informasi yang dicari adalah melalui wawancara kepada keluarga 

TKI di Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo tentang 

keluarga sakinah. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, 

tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subyek penelitiannya.
27

 

Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang 

berhubungan dengan laporan-laporan yang berkaitan dengan 

keharmonisan keluarga. Sedangkan sumber data sekunder yang 

dimaksud di sini adalah sumber berupa data yang berkaitan 

dengan permasalahan yang penulis bahas. Seperti data dari buku-

buku, dokumen-dokumen atau catatan-catatan dan data lainnya 

yang bersifat menunjang dalam penelitian ini. 

 

                                                           
26

 Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91. 
27

 Ibid. 
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5. Teknik pengumpulan data 

Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah pencarian 

dan pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk membahas 

masalah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Dalam hal ini penulis 

melakukan penelitian di Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo 

untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan 

teknik sebagai berikut: 

a. Interview (wawancara) 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada anggota 

keluarga TKI di Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, 

Humas Pengadilan Agama Ponorogo dan lainnya. Wawancara 

menurut Hadari Nawawi adalah percakapan dengan waktu 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
28

 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada keluarga 

TKI di Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo. 

b. Dokumentasi 

Merupakan metode pengambilan data dengan menggunakan 

barang-barang tertulis berupa buku-buku, peraturan-peraturan, 

                                                           
28

 Ibid, 115. 
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notulen rapat, catatan harian, majalah, jurnal dan hasil penelitian 

sebelumnya.
29

 

Adapun dokumen-dokumen tersebut yang ada kaitannya dengan 

pembahasan dalam penulisan ini, seperti data dari PA Ponorogo 

dan beberapa buku yang membahas tentang keharmonisan. 

6. Metode analisis data 

Analisis data merupakan proses penyusunan data yang berupa 

hasil wawancara, dan dokumentasi serta bahan-bahan lain yang 

dikumpulkan oleh peneliti untuk ditemukan sebuah pola atau model 

yang nantinya akan dilaporkan secara sistematik. 

Aktivitas dalam analisis data ini mensintesiskan antara model 

Miles dan Huberman, yaitu meliputi reduksi data dengan analisis 

domain, display data dengan menggunakan analisis taksonomi dan 

komponen, dan penarikan kesimpulan dengan analisis dengan tema-

tema budaya: 

a. Reduksi data 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya 

serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

memudahkan peneliti melakukan pengumpulan selanjutnya dan 

                                                           
29

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1996), 234. 
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mencarinya bila diperlukan.
30

 Proses reduksi data ini penulis akan 

menggunakan pisau analisis domain, yaitu dengan mencari 

kategori tertentu sebagai pijakan penelitian selanjutnya.
31

 Dalam 

konteks ini, data yang peneliti peroleh semisal profil keluarga 

TKI di Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo dan 

Pengadilan Agama Ponorogo, akan penulis reduksi untuk 

mendapatkan informasi yang lebih jelas dan ringkas berdasarkan 

place, actors dan activity. Data tersebut dimasukkan ke dalam 

sistem pengkodean. Semua data yang diperoleh ditulis dalam 

catatan lapangan (transkrip) dibuat ringkasan kontak berdasarkan 

fokus penelitian. Hal itu dilakukan untuk menemukan domain dan 

kategori yang berhubungan dengan keluarga sakinah. 

b. Penyajian data 

Penyajian data (data display) adalah penyajian data dalam bentuk 

uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

Dalam hal ini, Miles dan Huberman menyatakan yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

menyajikan data, maka akan mempermudah memahami apa yang 

terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya dan berdasarkan yang 

                                                           
30

 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2006), 338. 
31

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data Model Bogdan & Biklen, Model 

Miles & Huberman, Model Strauss & Corbin, Model Spradley, Analisis Isi Model Philipp 

Mavring, Program Komputer NVivo (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 210-231. 
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dipahami tersebut.
32

 Dalam display data ini penulis akan 

menjabarkan data menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur 

internalnya. Yang selanjutnya mencari ciri spesifik pada setiap 

struktur internal dengan cara mengontraskan antar elemen.
33

 

c. Penarikan kesimpulan 

Tahap ketiga pada analisis data adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi. Dalam tahap ini peneliti menggunakan analisis tema 

budaya, yaitu dengan mencari hubungan di antara domain dan 

hubungan dengan keseluruhan, yang selanjutnya dinyatakan ke 

dalam tema-tema yang sesuai dengan fokus dan subfokus dari 

penelitian.
34

 

Analisis data yang mengenai keluarga sakinah dilakukan selama 

pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data digunakan 

untuk menarik kesimpulan sehingga dapat menemukan pola 

tentang peristiwa yang terjadi yang sesuai dengan fokus 

pembahasan. 

7. Pengecekan keabsahan data 

a. Kredibilitas 

Kriteria kredibilitas dalam penelitian kualitatif memiliki fungsi. 

Pertama, sebagai pencapai derajat kepercayaan penelitian dengan 

cara melakukan inkuiri. Kedua, menunjukkan derajat kepercayaan 
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 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan, 341. 
33

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data Model Bogdan & Biklen, Model 

Miles & Huberman, Model Strauss & Corbin, Model Spradley, Analisis Isi Model Philipp 

Mavring, Program Komputer Nvivo, 232-259. 
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hasil penelitian dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada 

kenyataan yang sedang diteliti.
35

 Dengan kata lain kredibilitas 

berarti bahwa sebuah penelitian memang benar-benar dapat 

dipercaya karena telah dilakukan dengan prosedur, metode dan 

cara yang tepat. 

Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memenuhi standar 

kredibilitas, yaitu:
36

 

1) Perpanjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan adalah peneliti kembali ke lapangan 

untuk melakukan pengamatan dan wawancara kembali dengan 

sumber data yang lama maupun yang baru. Sehingga dengan 

perpanjangan pengamatan ini akan menciptakan rapport. 

Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono “rapport is a 

relationship of mutual trust and emotional affinity between two 

or more people”.
37

 

2) Meningkatkan ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih teliti dan berkesinambungan. Melalui cara ini maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara 

pasti dan sistematis.
38

 

 

                                                           
35

 Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, 173. 
36

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 122-129. 
37

 Ibid., 122-123. 
38
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3) Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara 

dan berbagai waktu. Sehingga nantinya terdapat triangulasi 

sumber data, teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu 

pengumpulan data.
39

 

4) Menggunakan bahan referensial 

Yang dimaksud dengan bahan referensial di sini adalah adanya 

pendukung untuk membuktikan data yang diperoleh di 

lapangan. Misalnya hasil wawancara didukung oleh gambar 

wawancara.
40

 

5) Mengadakan member check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana data yang diperoleh ini sesuai dengan 

data yang diberikan oleh informan. Jika data yang ditemukan 

ini disepakati oleh informan maka data yang ditemukan 

tersebut valid.
41

 

b. Transferabilitas 

Merupakan kemampuan penelitian untuk diterapkan dan berlaku 

pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar 

penemuan yang diperoleh pada sampel yang representatif mewakili 
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 Ibid., 125-126. 
40

 Ibid., 128. 
41
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populasi.
42

 Transferabilitas hanya bisa dilakukan pada kasus, atau 

subjek yang menunjukkan kesesuaian konteks, bukan dalam 

kerangka prinsip acak/random.
43

 

c. Dependabilitas 

Dependabilitas merupakan kemampuan suatu penelitian kualitatif 

dalam memperhitungkan perubahan yang mungkin terjadi 

menyangkut fenomena yang diteliti, termasuk perubahan dalam 

Desain sebagai hasil dari pemahaman yang lebih mendalam 

tentang latar penelitian/setting. 

d. Konfirmabilitas 

Dalam penelitian kualitatif, obyektivitas diartikan sebagai sesuatu 

yang muncul dari hubungan antara subyek-subyek yang saling 

berinteraksi /intersubyektivitas. Hal ini terutama dalam kerangka 

“pemindahan” dari data yang subyektif ke arah generalisasi. Oleh 

karena itu beberapa peneliti kualitatif juga menganggap 

obyektivitas dalam pengertian transparansi, yakni kesediaan 

peneliti untuk mengungkapkan secara terbuka proses dan elemen 

penelitiannya sehingga memungkinkan pihak lain melakukan 

penelitian.
44
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43
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk 

mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada 

hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. 

Metode ini penyusun gunakan untuk mempermudah dalam memahami 

maksud penyusunan tesis. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan dalam karya tulis ini yang 

memuat antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar materi yang akan 

dibahas lebih lanjut pada bab lain. Tanpa adanya bab ini maka tidak akan 

bisa melakukan penelitian lebih mendalam. 

Bab kedua, merupakan uraian secara umum landasan teori yang 

berhubungan dengan arti penting keluarga sakinah, seperti pengertian 

sakinah, kriteria keluarga sakinah, faktor keluarga sakinah, dan upaya 

mewujudkan keluarga sakinah. 

Bab ketiga, menguraikan data hasil penelitian di lapangan tentang 

keluarga sakinah perspektif keluarga TKI di Desa Ngrupit, terdapat data 

umum yang menjelaskan pengertian TKI dan prosedur-prosedurnya, data 

khusus yang menampilkan profil Desa Ngrupit dan temuan penelitian yang 

terdiri dari pendapat para suami keluarga TKI. 

Bab keempat, merupakan analisis makna keluarga sakinah 

perspektif suami keluarga TKI di Desa Ngrupit yang meliputi analisis 
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tentang pendapat suami keluarga TKI tentang makna keluarga sakinah dan 

upaya suami keluarga TKI dalam mewujudkan keluarga sakinah 

Bab kelima, merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang 

meliputi kesimpulan dan saran. Penyusunan tesis ini terdiri dari 

kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan 

analisis yang dilakukan serta saran sebagai bahan pikiran dari penyusun 

yang semoga bermanfaat bagi pembaca. 
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BAB II 

MEMBINA KELUARGA SAKINAH 

 

A. Pengertian Sakinah 

Pembahasan keluarga sakinah di Indonesia selalu didengar di setiap 

ceramah-ceramah pernikahan, juga ditemukan dalam beberapa buku 

panduan keluarga sakinah, buku populer dan ilmiah tentang keluarga. 

Tegasnya, topik ini sudah sangat intim di telinga dan hati masyarakat 

Islam, sekalipun demikian sangat jarang kita mendengar dan membaca 

buku yang secara komprehensif mengkaji konsep keluarga sakinah dari 

sumber aslinya, al-Qur‟an. 

Di dalam al-Qur‟an banyak menyebutkan istilah sakinah, kata 

sakinah berarti ketenangan, ketentraman, kedamaian, diambil dari kata 

bahasa Arab sa-ka-na  yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah 

bergejolak.
45

 Maka perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, 

yang kemudian menjadikan (baca: beralih) kerisauan antara keduanya 

menjadi ketentraman atau sakinah menurut bahasa al-Qur‟an. Maka 

                                                           
45

 Secara harfiah (etimologi) sakinah juga diartikan ketenangan, ketentraman dan 
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saling menghormati dan saling toleransi. Dari suasana sakinah tersebut akan muncul rasa saling 

mengasihi dan menyayangi (al-mawaddah), sehingga rasa bertanggungjawab kedua belah pihak 

semakin tinggi. 
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penyebut sa-ka-na untuk pisau adalah karena pisau itu alat sembelih yang 

menjadikan binatang yang disembelih tenang.
46

 

Sakinah merupakan tujuan pernikahan yang ideal dalam Islam, 

yang ditegaskan dalam QS. al-Rum ayat 21. Sakinah dalam perkawinan 

bersifat aktif dan dinamis. Kata “sa-ka-na” dan beberapa kata 

bentukannya disebutkan dalam al-Qur‟an dalam berbagai bentuk dan 

berhubungan dengan beberapa masalah berikut:
47

 

1. Berhubungan dengan tempat 

                      48
 

Artinya: 

Dan (ingatlah), ketika dikatakan kepada mereka (Bani Israil): 

"Diamlah di negeri Ini saja (Baitul Maqdis) dan makanlah dari (hasil 

bumi)nya di mana saja kamu kehendaki". dan Katakanlah: 

"Bebaskanlah kami dari dosa kami dan masukilah pintu gerbangnya 

sambil membungkuk, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu". 

kelak akan kami tambah (pahala) kepada orang-orang yang berbuat 

baik.             49
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 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an Tafsir Maudhu‟i atas Pelbagai Persoalan Umat 
cet. Ke-XIII, 192. 

47
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Artinya: 

Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah 

mereka. yang demikian itu (adalah untuk) orang-orang yang takut 

(akan menghadap) kehadirat-Ku dan yang takut kepada ancaman-

Ku.” 

                50
 

Artinya: 

Dan kamu Telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang 

yang menganiaya diri mereka sendiri, dan Telah nyata bagimu 

bagaimana kami Telah berbuat terhadap mereka dan Telah kami 

berikan kepadamu beberapa perumpamaan". 

 

2. Berhubungan dengan pembalasan/keyakinan                                       51
 

Artinya: 

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika 

mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) 

dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari 

Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena 

mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa 
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 Al-Qur‟an, 14: 45. 
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alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka 

dan melampaui batas. 

 

3. Berhubungan dengan pekerjaan (ibadah)                    52
 

Artinya: 

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh 

kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang 

tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-

cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah Taubat kami. 

Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha 

Penyayang. 

 

4. Berhubungan dengan pekerjaan (usaha)                                      53
 

Artinya: 

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi 

mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan 

(buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang Telah kamu ajar 

dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa 

yang Telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang 

ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas 
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53
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itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya. 

 

5. Berhubungan dengan waktu               54
 

Artinya: 

Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, 

dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah 

ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.                  55
 

Artinya: 

Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat 

padanya dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya kamu 

mencari karunia Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu 

terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang 

mendengar. 

 

6. Berhubungan dengan orang                                  56
 

Artinya: 
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Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya 

dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka 

setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang 

ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian 

tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada 

Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau 

memberi kami anak yang saleh, tentulah kami terraasuk orang-orang 

yang bersyukur".                       57
 

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. 

 

7. Berhubungan dengan kejadian alam                58
 

Artinya: 

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu kami 

jadikan air itu menetap di bumi, dan Sesungguhnya kami benar-benar 

berkuasa menghilangkannya. 

 

Jika dilihat dari sisi hubungan beberapa kata tersebut, dapat 

diketahui bahwa kata sa-ka-na yang berhubungan dengan tempat 

disebutkan dengan pengertian “diam”, “bertempat tinggal”, 

“menempatkan”, dan “tempat tinggal”, yang berhubungan dengan 
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pembalasan atau keyakinan disebutkan dengan pengertian “kehinaan” dan 

“kerendahan”, yang berhubungan dengan pekerjaan ibadah (spiritual) 

disebutkan dengan arti “ibadah haji” dan “ketentraman”, berhubungan 

dengan pekerjaan (suatu usaha) disebutkan dengan arti “menangkap”, yang 

berhubungan dengan waktu disebutkan dengan arti “keberadaan waktu” 

dan “waktu beristirahat”, yang berhubungan dengan orang disebutkan 

dengan arti “senang” dan “kecenderungan”, dan terakhir yang 

berhubungan dengan kejadian alam disebutkan dengan arti “menetap” dan 

“diam”.59
 

Berdasarkan analisis tersebut dapat difahami bahwa secara tekstual 

kata yang berakar dari sa-ka-na  berarti diam, bertempat tinggal, 

menempatkan, tempat tinggal, kehinaan, kerendahan, ibadah haji, 

ketentraman, menangkap, keberadaan waktu, waktu istirahat, senang, 

kecenderungan, dan menetap. Sehingga sebuah keluarga yang memenuhi 

kriteria sakinah secara tekstual meniscayakan adanya: 

1. Perasaan tentram, senang dan cenderung kepada pasangannya. 

2. Bertempat tinggal di sebuah tempat tinggal. 

3. Ada waktu untuk melakukan pekerjaan produktif pada siang hari, 

sebagaimana digambarkan dalam sebuah tangkapan pemburuan. 

4. Mempunyai waktu untuk beristirahat pada malam hari. 

5. Melaksanakan kegiatan spiritual, sebagaimana digambarkan dalam 

ibadah haji. 
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6. Kondisi seperti ini harus dipertahankan secara istiqamah sebagaimana 

diamnya air di bumi yang tidak pernah mengalir kecuali sesuai dengan 

jalurnya, sebab jika kondisi seperti ini tidak dapat dipertahankan akan 

terjadi kondisi yang sebaliknya, di mana keluarga kemudian menjadi 

terhina dan rendah di hadapan Allah dan masyarakat sekitar.
60

 

 

B. Kriteria Keluarga Sakinah 

Pernikahan merupakan awal terbentuknya sebuah keluarga baru 

yang didambakan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi 

kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga merupakan 

komunitas kecil dan diharapkan akan menjadi sumber mata air 

kebahagiaan, cinta dan kasih sayang bagi seluruh anggota keluarga. Kita 

semua mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, yang serasi 

dan selaras dalam aspek-aspek kehidupan yang mereka arungi bersama. 

Dalam Islam keluarga yang bahagia seperti itu disebut dengan keluarga 

yang sakinah (tentram). 

Sedangkan keluarga sakinah dalam Putusan Direktur Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 dijelaskan 

bahwa batasan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas 

perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material 

secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota 

keluarga dan lingkungannya denga selaras, serasi serta mampu 
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mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, 

ketakwaan dan akhlak yang mulia.
61

 

Dalam program pembinaan keluarga sakinah disusun kriteria-

kriteria keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga 

Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga 

Sakinah III Plus.
62

 Adapun uraian masing-masing kriteria tersebut adalah: 

1. Keluarga Pra Sakinah : yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui 

perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual 

dan material (basic need) secara minimal, seperti keimanan, shalat, 

zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan. 

2. Keluarga Sakinah I : yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan 

dasar spiritual dan material secara minimal, tetapi belum dapat 

memnuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan 

pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan belum mampu 

melakukan interaksi sosial keagamaan dan lingkungannya. 

3. Keluarga Sakinah II : yaitu keluarga yang mampu memenuhi 

kebutuhan kehidupannya dan juga mampu memahami arti penting 

pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam 

keluarga, dan mampu melakukan interaksi sosial keagamaan dengan 

lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati dan mengembangkan 
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nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak karimah, infaq, wakaf, 

amal jariyah, dan menabung. 

4. Keluarga Sakinah III : yaitu keluarga yang mempu memenuhi 

kebutuhan keimanan, ketakwaan, sosial psikologis, dan 

pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi teladan bagi 

lingkungannya. 

5. Keluarga Sakinah III Plus : yaitu keluarga yang mampu memenuhi 

kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia secara sempurna, 

sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya serta mampu 

menjadi teladan bagi lingkungannya. 

Sehubungan dengan hal untuk menggapai keluarga sakinah maka di 

dalam keluarga harus ada kerjasama, timbal balik dan hidup yang serasi, 

selaras dan seimbang. Di samping itu juga rumah tangga sakinah juga 

mampu menjalin hubungan persaudaraan yang harmonis dengan sanak 

famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.
63

 

Rumah tangga jika dibina di atas landasan yang benar niscaya akan 

mampu mewujudkan berbagai tujuan. Di antaranya terlaksananya berbagai 

kegiatan, tumbuhnya rasa tenang atau sakinah, diperolehnya kesempurnaan 

jasmani dan rahani, serta teraihnya mata air kebahagiaan. Masalah ini tidak 

tercipta begitu saja. Namun terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh 

untuk menciptakan keharmonisan di antara suami istri antara lain saling 

pengertian karena rumah tangga adalah kehidupan alamiah yang jauh dari 
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kepalsuan, ia hanya kehidupan sejati yang di dalamnya bertindak secara 

pasti.
64

 

 

C. Faktor Keluarga Sakinah 

Membina sebuah keluarga bahagia dalam rumah tangga bukanlah 

suatu perkara yang mudah. Terdapat banyak faktor yang mendorong 

pasangan suami istri membentuk keluarga sakinah yang diridhai Allah 

SWT. Antara faktor-faktor yang dinyatakan dalam kajian ini ialah faktor 

suami istri, faktor keilmuan, faktor hubungan ahli kerabat, dan faktor 

ekonomi.
65

 

1. Faktor suami istri 

Suami istri merupakan penunjang utama dalam pembentukan 

sebuah keluarga sakinah. Damainya sebuah institusi perkawinan itu 

bergantung kepada hubungan dan peranan suami istri untuk 

membentuk keluarga masing-masing. Ibu bapak atau ketua keluarga 

perlu memainkan peranan terutama saling hormat-menghormati di 

antara satu sama lain karena anak-anak akan mudah terpengaruh 

dengan tingkah laku mereka.
66

 

Walaupun ketenteraman rumah tangga tanpa krisis dan 

kesepahaman merupakan materi penyumbang kepada kebahagiaan 

rumah tangga, tetapi tanggungjawab suami istri seharusnya tidak 
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ditepikan. Suami istri perlu menjalankan tanggungjawab sebagai 

suami, istri dan tanggungjawab bersama. 

Suami merupakan kepala keluarga yang memainkan peranan 

paling penting untuk membentuk sebuah keluarga bahagia. Suami 

yang bahagia ialah suami yang sanggup berkorban dan berusaha untuk 

kepentingan keluarga dan rumah tangga yaitu memberi makan-

makanan yang baik untuk anak-anak dan istri, menjaga hak istri, 

memberi pakaian yang bersesuaian dengan pakaian Islam, mendidik 

anak-anak dan istri dengan didikan Islam yang benar serta memberi 

tempat perlindungan dan lain sebagainya. 

Istri salehah ialah istri yang tau menjaga hak suami, harta 

suami, anak-anak, menjaga muruah diri dan juga muruah suami serta 

membantu menjalankan urusan keluarga dengan sifat ikhlas, jujur, 

bertimbang rasa, amanah, dan bertanggungjawab. Tanggungjawab istri 

terhadap ahli keluarganya amatlah besar dan ia hendaklah taat 

terhadap segala perintah suaminya selagi tidak bertentangan dengan 

larangan Allah.
67

 

2. Faktor keilmuan 

Membentuk sebuah keluarga sakinah bukanlah bergantung 

kepada pengalaman semata-mata. Setiap pasangan hendaklah 

mempunyai ilmu pengetahuan yang kukuh dalam semua aspek dan 

bukannya hanya mengutamakan ilmu perkawinan semata-mata. 
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Pasangan perlu melahirkan diri dalam pelbagai bidang ilmu antaranya 

ilmu ekonomi, akhlak, ibadah dan sebagainya. Ilmu pengetahuan 

mampu menyelesaikan segala masalah yang melanda dalam rumah 

tangga secara rasional. 

Membina sebuah keluarga sakinah dengan asas yang kukuh 

terutamanya dengan pengetahuan keagamaan dapat menjadikan 

individu berfikir, dan bertindak sesuai dengan fitrah insa>niyyah yang 

diberikan oleh Allah SWT. Keluarga Islam harus selalu meningkatkan 

kualitas pemikiran Islam yang sebenarnya sesuai dengan perubahan 

zaman.
68

 

3. Faktor ahli kerabat 

Setiap pasangan yang telah berkawin perlu menyesuaikan diri 

dengan keadaan ahli keluarga pasangan masing-masing. Perkara ini 

sangat penting supaya tidak berlaku salah paham yang boleh 

mengeruhkan keharmonian rumah tangga yang baru ingin dibina. Asas 

yang paling utama ialah mengadakan hubungan yang erat dengan ibu 

bapak kedua belah pihak. Al-Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa 

selain ibu bapak, seorang anak juga perlu menjaga hubungan 

kekeluargaan dengan kerabat-kerabat mereka. Islam juga turut 

menggalakkan supaya diutamakan kaum kerabat terlebih dahulu 

sekiranya ingin memberikan sedekah karena melalui cara ini ia akan 
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dapat membantu mengeratkan hubungan kekeluargaan disamping 

mendapat ganjaran pahala bersedekah.
69

 

4. Faktor ekonomi 

Pengurusan ekonomi dalam rumah tangga seharusnya tidak 

dipandang remeh oleh setiap pasangan. Kedudukan ekonomi yang 

tidak stabil menyebabkan masalah yang akan timbul dalam rumah 

tangga. Masalah akan terjadi jika suami tidak dapat memberi materi 

nafkah yang secukupnya, atau istri terlalu mementingkan aspek 

material di luar kemampuan suami atau keluarga. Sebaiknya, setiap 

keluarga harus mengukur kemampuan masing-masing agar jangan 

sampai aspek ekonomi rumah tangga sebagai sebab bergolaknya 

keluarga dan penghalang untuk membentuk sebuah keluarga sakinah. 

Suami istri sepatutnya bijak dalam menyusun, mengatur dan 

merancang keuangan keluarga. Oleh karena itu, pasangan perlu 

merancang setiap perbelanjaan dan bukan hanya mengikuti tuntutan 

nafsu yang ingin memenuhi kehidupan material. Perbelanjaan tanpa 

perancangan menyebabkan kehidupan senantiasa terasa terhimpit.
70

 

 

D. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah 

Perkawinan yang baik adalah sebuah ikatan seumur hidup dan 

memerlukan sesuatu yang lebih banyak dari pada sekedar peduli, 

pemenuhan diri, dan komitmen. Perkawinan menuntut agar masing-masing 
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pasangan jujur kepada diri sendiri, jujur kepada pasangan hidup dan jujur 

kepada Allah SWT. Islam memandang potret keluarga yang ideal adalah 

keluarga yang dapat menggabungkan antara sakinah, mawadah dan 

rahmah sebagai satu kesatuan dan dapat merealisasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari, untuk dapat mencapainya, tentu membutuhkan cara 

dan langkah yang beragam yang bisa saja berbeda antara satu keluarga 

dengan lainnya. Uraian berikut mencoba memberikan semacam tips bagi 

pembentukan sebuah keluarga bahagia yang sifatnya umum namun bisa 

direalisasikan dalam setiap keluarga. 

1. Mengembangkan prinsip musyawarah dan demokratis 

Dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus 

diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal 

antara suami dan istri. Adapun maksud demokratis adalah bahwa 

seluruh anggota keluarga harus saling terbuka untuk menerima 

pandangan dari masing-masing pihak. Untuk merealisasikan prinsip 

ini, maka setiap anggota keluarga harus saling menciptakan suasana 

yang kondusif untuk munculnya rasa persahabatan di antara mereka 

baik hal suka maupun duka, dan merasa mempunyai kedudukan yang 

sejajar dan bermitra, tidak ada pihak yang merasa lebih hebat dan 

lebih tinggi kedudukannya, tidak ada pihak yang mendominasi dan 

menguasai. Dengan prinsip ini diharapkan akan memunculkan kondisi 
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yang saling melengkapi dan saling mengisi antara satu dengan yang 

lain.
71

 

Realisasi lebih jauh dari sikap musyawarah dan demokratis 

dapat dikelompokkan kepada: pertama, musyawarah dalam 

memutuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan reproduksi, 

jumlah jam pendidikan anak dan keturunan, kedua, musyawarah 

dalam menentukan tempat tinggal (rumah), ketiga, musyawarah dalam 

memutuskan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah 

tangga, dan keempat, musyawarah dalam pembagian tugas-tugas 

rumah tangga.
72

 

2. Menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga 

Dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang 

merasa saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi dan 

saling sayang. Semua anggota keluarga harus menciptakan suasana 

bahwa rumah adalah tempat yang nyaman bagi mereka. Keluarga 

menurut Toffler, dapat berfungsi laksana raksasa peredam kejutan 

yakni tempat kembali berteeduh setiap individu (anggota keluarga) 

yang babak belur dan kalah dalam pertaruahan hidup di luar rumah.
73

 

Dalam bahasa Islam, keluarga berfungsi sebagai “baiti jannati” surga 

atau taman indah, tempat setiap anggota keluarga menikmati 

kebahagiaan hidup, dan menjadi penangkal gelombang kehidupan 
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yang keras. Jika suasana kehidupan keluarga akan mengalami 

disorientasi, disharmoni, bahkan disintegrasi. Aman dan tentram di 

sini bukan hanya terbatas pada aspek fisik semata, tetapi juga dalam 

aspek kehidupan kejiwaan (psikis). 

3. Menghindari adanya kekerasan baik fisik maupun psikis 

Dalam kehidupan berkeluarga, jangan sampai ada anggota 

keluarga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindak 

kekerasan fisik dalam bentuk apapun, dengan dalih atau alasan 

apapun, termasuk alasan atau dalih agama. Begitu juga setiap anggota 

keluarga harus terhindar dari kekerasan psikologi. Setiap anggota 

keluarga harus mampu menciptakan suasana kejiawaan yang aman, 

merdeka, tentram dan bebas dari segala bentuk ancaman yang bersifat 

kejiwaan, baik dalam bentuk kata atau kalimat sehari-hari yang 

digunakan maupun panggilan antar anggota keluarga yang 

menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan bahkan sekedar 

ketersinggungan.
74

 

4. Menjadikan hubungan suami istri dan anggota lainnya adalah 

hubungan patner 

Relasi gender dalam hubungan suami dan istri dan anggota 

keluarga lainnya merupakan hubungan kemitrasejajaran. Meskipun 

pengertian kemitrasejajaran tidak bisa difahami dengan makna yang 

seragam, persis sama, tetapi pengertian kemitrasejajaran yang 
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dimaksud di sini adalah suatu relasi yang berdasarkan keadilan, saling 

membutuhkan, dan saling melengkapi antara satu dengan yang 

lainnya.
75

 Implikasi dari prinsip seperti ini akan memunculkan sikap 

saling, pertama, saling mengerti latar belakang pribadi, kedua, saling 

menerima hobi, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing 

anggota keluarga, ketiga, saling menghormati perkataan, perasaan, 

bakat dan keinginan serta menghargai keluarga, keempat, saling 

mempercayai pribadi maupun kemampuan setiap anggota keluarga, 

kelima, saling mencintai dan menjauhi sikap egois. 

5. Menumbuhkan prinsip keadilan 

Keadilan di sini adalah menempatkan sesuatu pada posisi yang 

semestinya (proporsional). Jika ada di antara anggota keluarga baik 

laki-laki maupun perempuan yang mendapatkan kesempatan untuk 

mengembangkan diri harus didukung tanpa memandang dan 

membedakan berdasarkan jenis kelamin. Masing-masing anggota 

keluarga harus sadar sepenuhnya bahwa dirinya adalah bagian dari 

keluarga yang harus memberi dan mendapat perhatian. Contohnya, 

bapak yang kerja dan mempunyai kewajiban di kantor atau sekolah, 

juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian kepada anak-

anak, istrinya serta anggota keluarga lainnya. Demikian pula, ibu yang 

harus menuntaskan tugas kantor, tugas sekolah juga mempunyai 

kewajiban untuk memberikan perhatian bagi suami, anak-anak, dan 
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anggota keluarga lainnya. Ini berarti semua anggota keluarga harus 

berlaku adil baik bagi dirinya dan anggota keluarganya. Suami, istri 

dan anggota keluarga adalah team-work dan team-meat dalam 

mencapai keluarga yang bahagia. Segala sesuatu menyangkut tugas-

tugas untuk menciptakan keluarga yang sakinah haruslah adil, 

fleksibel, terbuka dan demokratis. Intinya berbagi tugas sesuai dengan 

kondisi objektif, atas kesepakatan bersama, dan untuk mencapai 

tujuan bersama.
76

 

6. Menciptakan kedewasaan diri 

Kebahagiaan dan kesejahteraan dalam perkawinan mempunyai 

beberapa unsur, baik yang seharusnya dipunyai seorang pria yang 

nantinya akan berfungsi sebagai suami ataupun seorang wanita yang 

akan menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya. Sebagian orang 

beranggapan bahwa unsur terpenting dalam membangun sebuah 

keluarga adalah masing-masing pasangan saling mencintai. Ada juga 

yang menyatakan bahwa kekayaan dan kecantikan menjadi modal 

bagi kebahagiaan sebuah keluarga. Salah satu unsur terpenting dalam 

mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga adalah kedewasaan diri. 

Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi dan 

tanggungjawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan 

atau agama, akan menyebabkan keluarga yang terbentuk dalam 

keadaan yang demikian mempunyai saham yang cukup besar dan 
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meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup 

dalam keluarganya.
77

 

Dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah juga terdapat beberapa 

simpul untuk mengantar pada keluarga sakinah, antara lain: 

1. Dalam keluarga itu ada mawaddah dan rahmah. Mawaddah adalah 

jenis cinta membara, yang menggebu-gebu dan “nggemesi”, 

sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan 

siap melindungi kepada yang dicintai. Mawaddah saja kurang 

menjamin kelangsungan rumah tangga, sebaliknya, rahmah, lama 

kelamaan menumbuhkan mawaddah. 

2. Hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan, 

seperti pakaian dan yang memakainya. Fungsi pakaian ada tiga, yaitu 

(a) menutup aurat, (b) melindungi diri dari panas dingin, dan (c) 

perhiasan. Suami terhadap istri dan sebaliknya harus menfungsikan 

diri dalam tiga hal tersebut. Jika istri mempunyai suatu kekurangan, 

suami tidak menceritakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. 

Jika istri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, 

begitu juga sebaliknya. Istri harus selalu tampil membanggakan 

suami, suami juga harus tampil membanggakan istri, jangan terbalik di 

luaran tampil menarik orang banyak, di rumah “nglombrot” 

menyebalkan. 
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3. Suami istri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial 

dianggap patut, tidak asal benar dan hak. Besarnya mahar, nafkah, 

cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma‟ruf. 

Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami istri yang berasal dari 

kultur yang mencolok perbedaannya. 

4. Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada empat; (a) 

memiliki kecenderungan kepada agama, (b) yang muda menghormati 

yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, (c) sederhana dalam 

belanja, (d) santun dalam bergaul dan (e) selalu intropeksi. 

5. Menurut hadis Nabi juga, empat hal akan menjadi faktor yang 

mendatangkan kebahagiaan keluarga, yakni (a) suami/istri yang setia 

(saleh/salehah), (b) anak-anak yang berbakti, (c) lingkungan sosial 

yang sehat, dan (d) dekat rezekinya.
78

 

Kondisi damai dalam keluarga bukan berarti suatu keluarga tidak 

ada persoalan, tetapi kondisi di mana keluarga mampu menyelesaikan 

persoalan. Masalah dalam keluarga akan selalu hadir dalam bentuk dan 

kondisi yang berubah-ubah dalam setiap tahapan perubahan di dalam 

perkawinan.
79

 

Menghadapi persoalan keluarga juga menjadi proses pembelajaran 

menuju kematangan, agar pasangan lebih bijak dalam menghadapi 
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masalah. Karena itu pasangan suami istri sebaiknya memiliki keterampilan 

dalam mengelola masalah atau konflik.
80

 

Pertengkaran pasangan sering berawal dari hal-hal sepele, misalnya 

karena perbedaan kebiasaan atau membanding-bandingkan dengan orang 

lain. Perbedaan antara harapan dan kenyataan antara kedua belah pihak 

juga sering kali menimbulkan konflik. Berikut adalah contoh-contoh 

situasi yang sering kali menjadi sumber konflik: 

1. Pasangan tidak merasa terpenuhi kebutuhannya 

Dalam perkawinan, kebutuhan pasangan dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu kebutuhan fisik dan non fisik. Keduanya sama-

sama penting. Kebutuhan fisik misalnya adalah kebutuhan sandang, 

pangan dan papan, dan kebutuhan ekonomi (finansial) serta kebutuhan 

bioligis. Sedangkan kebutuhan nonfisik adalah kasih sayang, 

perhatian, kejujuran, keterbukaan, hingga kelekatan. 

2. Hubungan yang tidak setara 

Peran dan tugas dalam keluarga dapat disepakati bersama dalam 

konsep saling membantu dan berbagi. Misalnya, ketika istri 

menyiapkan makanan, maka suami yang mengasuh anak dan 

membersihkan rumah. Ketika istri menemani anak belajar, suami 

menyiapkan makan malam. Ketika istri sudah sangat kelelahan, suami 

melakukan tugas-tugas rumah tangga, dan sebaliknya. 
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Konsep “saling” yang bermakna kesetaraan dalam praktek kehidupan 

keluarga akan sangat bermanfaat untuk menjaga hubungan suami istri. 

Masing-masing pasangan bertanggung jawab agar perilaku mereka 

menimbulkan respon positif pasangannya. Di antaranya dengan tidak 

merendahkan pasangan, saling menghormati, dan menempatkannya 

setara dengan kita. 

3. Perbedaan budaya 

Hal ini merupakan salah satu sumber  konflik yang sering terjadi di 

masyarakat. Budaya menyangkut bahasa, tata cara adat, cara 

berpakaian, makanan dan kebiasaan. Pasangan bisa jadi berasal dari 

dua budaya dan suku berbeda yang dapat menimbulkan penerimaan 

atau persepsi berbeda. 

Proses adaptasi budaya dan kebiasaan-kebiasaan membutuhkan waktu 

dan cara penyikapan. Pasangan suami istri perlu menjaga 

keseimbangan antara keberanian dan tenggang rasa. Yakni, keberanian 

untuk menyampaikan pendapat dan tentang kebiasaan yang 

diharapkan, dan tenggang rasa terhadap kebutuhan masing-masing. 

Dengan demikian tidak ada pihak yang menang sendiri. 

4. Peran dan tanggung jawab pasangan yang tidak optimal 

Pasangan yang baru menikah mengalami perubahan peran dan 

tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab di dalam keluarga bersifat 

dinamis. Perubahan situasi di dalam rumah semestinya juga diikuti 

dengan perubahan peran dan tanggung jawab pasangan. Komunikasi 
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dan keterbukaan dalam dinamika pembagian peran dan tanggung 

jawab penting dilakukan agar potensi konflik dalam kehidupan 

keluarga dapat dikurangi. 

Seringkali pasangan suami istri saling mengira dan berharap bahwa 

pasangan akan mengerti kebutuhannya tanpa diberitahu. Begitu juga 

pasangan mengira bahwa karena tidak ada permintaan, maka ia 

merasa bahwa semuanya berjalan baik-baik saja. Padahal perubahan 

keluarga mensyaratkan komunikasi terus menerus agar kehidupan 

keluarga berjalan normal.
81

 

Sebagai pasangan suami istri jarang mengetahui bagaimana 

sesungguhnya cara mereka menyelesaikan konflik. Mereka menyelesaikan 

masalah secara natural saja. Persoalan ada yang dihadapi, dibiarkan, ada 

pula yang didiamkan. Padahal, jika didiamkan saja maka konflik tersebut 

akan menjadi masalah yang lebih besar. Cara pandang terhadap konflik 

akan memengaruhi apakah pasangan akan menyelesaikan atau tidak tegas 

dalam menghadapi konflik.
82

 

Ketika menyelesaikan masalah, ada tiga prinsip yang perlu menjadi 

pedoman. Pertama, berpikir situasi yang sama-sama menang. Upaya 

mendapatkan solusi menang-menang biasanya dilakukan oleh orang yang 

sudah matang dan berintegritas tinggi dan toleran. 

Kedua, berusaha untuk memahami terlebih dahulu, baru dipahami. 

Sebagian besar dari suami hanya mendengarkan untuk mengevaluasi, 
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untuk menanyakan hal yang terpikir di benak suami sendiri, untuk 

memberi nasehat atau bantahan. Padahal seharusnya dalam berkomunikasi 

untuk menyelesaikan masalah, suami perlu menyimak, yakni 

mendengarkan orang lain/istri dengan sebaik-baiknya untuk 

memahaminya. Dengan cara ini orang yang berbicara akan tumbuh 

perasaan dihargai dan kedua belah pihak akan lebih membuka diri. Pada 

akhirnya, pasangan/istri akan memahami suami setelah suami juga tulus 

berusaha memahami. 

Ketiga, sinergi. Sinergi merupakan cara yang lebih baik untuk 

menyelesaikan masalah. Dalam upaya menyelesaikan masalah pasangan 

tidak lagi berbicara caraku atau caramu, tetapi alternatif yang dipilih 

berdua. Kerjasama, membuka pikiran akan menjadikan hasil 

menyelesaikan masalah lebih baik
83

. 

Konflik terjadi manakala perbedaan dianggap mengganggu belaka. 

Namun perbedaan ide, kebutuhan, tujuan atau cara dapat berubah menjadi 

harmoni jika perbedaan tersebut diterima dengan baik. Dalam 

menyelesaikan masalah, seseorang harus menggunakan cara agar 

perbedaan yang tajam dapat diterima atau menemukan sebuah 

kesepakatan. 

Dalam suatu rumah tangga, terkadang istri melakukan suatu 

kesalahan. Hal itu menjadi tanggungjawab suami untuk menegur, 

mengingatkan, dan mengarahkan kembali istrinya ke jalan yang lurus. 
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Dalam melakukan kewajibannya untuk mendidik seorang istri, 

Islam telah memberikan tuntunan dan arahan bagi kaum suami untuk 

melakukannya dengan cara yang baik dan benar. Hal ini dimaksudkan 

untuk menjaga keduanya (suami dan istri) agar dalam bersikap tidak 

melampaui batas, dan sesuai dengan arahan yang ada.
84

 

                       
“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka 

nasihatilah merekan dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur dan 

pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah 

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah 

maha tinggi lagi maha besar.”85
 

 

Nusyuz adalah tindakan atau prilaku seorang istri yang tidak 

bersahabat pada suaminya. Istri yang nusyuz adalah istri yang tidak lagi 

menghormati, mencintai, menjaga, dan memuliakan suaminya. Istri yang 

tidak lagi komitmen pada ikatan suci pernikahan. 

Berdasarkan tuntunan al-Qur‟an dalam mendidik istri, ada tiga 

tahapan: 

1. Menasihati istri dengan kata yang baik, bijaksana, dan mampu 

menyentuh hatinya, sehingga ia bisa segera kembali ke jalan yang 

benar. 
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2. Pisah tempat tidur dengan istri, dengan harapan adanya intropeksi dari 

kedua belah pihak. 

3. Memukul, dengan syarat: 

a. Telah melewati tahapan sebelumnya, tapi tidak juga berubah. 

b. Tidak boleh memukul muka. Sebab muka adalah segalanya bagi 

manusia, pusat dari harga diri manusia adalah di wajah. 

c. Tidak boleh menyakitkan, tidak sampai meninggalkan bekas, 

membuat tulang retak dan tidak boleh di bagian tubuh yang rentan 

cedera.
86
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BAB III 

TKI DI DESA NGRUPIT KECAMATAN JENANGAN 

KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum TKI 

1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Tenaga Kerja 

Indonesia. Menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia 

yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan 

kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan 

menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa tenaga kerja 

Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun 

perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, 

keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan 

kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka 

waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian 

antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk 

waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat 

syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya 

perjanjian kerja ini TKI akan lebih terlindungi apabila nantinya 

dikemudian hari pihak majikan atau pihak perusahaan tmpat TKI 
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bekerja “wanprestasi” maka TKI dapat menentukan sesuai perjanjian 

kerja yang telah dibuat sebelumnya.
87

 

Sementara itu dalam Pasal 1 Kep. Menakertrans RI No Kep. 

104 A/Men/2002 tentang penempatan TKI keluar negeri disebutkan 

bahwa TKI adalah baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di 

luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja 

melalui prosedur penempatan TKI. Prosedur penempatan TKI ini harus 

benar-benar diperhatikan oleh calon TKI yang ingin bekerja ke luar 

negeri tetapi tidak melalui prosedur yang benar dan sah maka TKI 

tersebut nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia 

bekerja karena CTKI tersebut dikatakan TKI ilegal karena datang ke 

negata tujuan tidak melalui prosedur penempatan TKI yang benar. 

Berdasarkan beberapa pengertian TKI tersebut, maka dapat 

dikemukakan bahwa TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang 

memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu 

tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan 

TKI dengan menerima upah.
88

 

2. Hak dan Kewajiban TKI 

Kewajiban TKI : 

Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk: 

a. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri 

maupun di negara tujuan; 
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b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian 

kerja; 

c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; dan 

d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan 

kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara 

tujuan.
89

 

3. Persyaratan Tenaga Kerja Indonesia 

Adanya TKI yang bekerja di luar negeri membutuhkan suatu 

proses perencanaan. Perencanaan tenaga kerja ialah suatu proses 

pengumpulan informasi secara reguler dan analisis situasi untuk masa 

kini dan masa depan dari permintaan dan penawaran tenaga kerja 

termasuk penyajian pilihan pengambilan keputusan, kebijakan dan 

program aksi sebagai bagian dari proses perencanan pembangunan 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
90

 

Dilihat dari prosesnya perencanaan tenaga kerja adalah usaha 

menemukan masalah-masalah ketenagakerjaan yang terjadi pada 

waktu sekarang dan mendatang serta usaha untuk merumuskan 

kebijaksanaa dan program yang relevan dan konsisten untuk 

mengatasinya.
91
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Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 

bahwa setiap calon TKI yang akan mendaftarkan diri untuk bekerja di 

luar negeri harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan. 

Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI 

dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan: 

a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi 

calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan 

sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun; 

b. sehat jasmani dan rohani; 

c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; 

dan 

d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.
92

 

Selain persyaratan tersebut di atas, menurut Pasal 51 Undang 

Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, calon TKI juga wajib memiliki 

dokumen-dokumen, yaitu: 

a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah Pendidikan Terakhir, Akte 

Kelahiran Atau Surat Keterangan Kenal Lahir; 

b. Surat Keterangan Status Perkawinan bagi yang telah menikah 

melampirkan copy buku nikah; 
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c. Surat Keterangan Izin Suami atau Istri, izin orang tua, atau izin 

wali; 

d. Sertifikat Kompetensi Kerja; 

e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan 

kesehatan dan psikologi; 

f. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; 

g. Visa kerja; 

h. Perjanjian penempatan kerja; 

i. Perjanjian kerja, dan 

j. KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Nigeri) adalah kartu identitas 

bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja 

di luar negeri.
93

 

Setelah calon TKI memenuhi persyaratan yang ditentukan, 

maka para calon TKI wajib mengikuti serangkaian prosedur sebelum 

nantinya ditempatkan di luar negeri. Pada masa pra penempatan 

kegitan calon TKI meliputi: 

a. Pengurusan SIP (surat izin pengerahan); 

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di 

Luar Negeri, pelaksana penempatan TKI swasta yang akan 

melakukan perekrutan wajib memilki SIP dari Menteri. Untuk 
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mendapatkan SIP, pelaksana penempatan TKI swasta harus 

memiliki: 

1) Perjanjian kerjasama penempatan; 

2) Surat permintaan TKI dari pengguna; 

3) Rancangan perjanjian penempatan; dan 

4) Rancangan perjanjian kerja. 

Dalam proses untuk mendapatkan SIP tersebut, surat permintaan 

TKI dari Pengguna perjanjian kerjasama penempatan, dan 

rancangan perjanjian kerja memperoleh persetujuan dari pejabat 

yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara 

tujuan. Selain itu Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang 

mengalihkan atau memindahkan SIP kepada pihak lain untuk 

melakukan perekrutan calon TKI. 

b. Perekrutan dan seleksi; 

Proses perekrutan didahului dengan memberikan informasi kepada 

calon TKI sekurang-kurangnya tentang: 

1) tata cara perekrutan; 

2) dokumen yang diperlukan; 

3) hak dan kewajiban calon TKI/TKI; 

4) situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan 

5) tata cara perlindungan bagi TKI. 

Informasi disampaikan secara lengkap dan benar. Informasi wajib 

mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab di 
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bidang ketenagakerjaan dan disampaikan oleh pelaksana 

penempatan TKI swasta. 

c. Pendidikan dan pelatihan kerja; 

Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai 

dengan persyaratan jabatan. Dalam hal TKI belum memiliki 

kompetensi kerja pelaksana penempatan TKI swasta wajib 

melakukan penddikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang 

akan dilakukan. Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan 

pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. 

Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI dimaksudkan untuk: 

1) membekali, menempatkan dan mengembangkan kompetensi 

kerja calon TKI; 

2) memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, 

adat istiadat, budaya agama, dan risiko bekerja di luar negeri; 

3) membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahas negara 

tujuan; dan 

4) memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan 

kewajiban calon TKI/TKI. 

Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh pelaksana 

penempatan tenaga kerja swasta atau lembaga pelatihan kerja yang 

telah memenuhi persyaratan. Pendidikan dan pelatihan harus 

memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan 



62 

 

 

perundangundangan yang berkaitan dengan pendidikan dan 

pelatihan kerja. 

d. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi; 

Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dimaksudkan 

untuk mengetahui dengan kesehatan dan tingkat kesiapan psikis 

serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang 

akan dilakukan di negara tujuan. Setiap calon TKI harus mengikuti 

pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh 

sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan 

pemeriksaan psikologi yang ditunjuk oleh Pemerintah. 

e. Pengurusan dokumen; 

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI barus memiliki 

dokumen yang meliputi: 

1) Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte 

kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; 

2) Surat Keterangan Status Perkawinan bagi yang telah menikah 

melampirkan copy buku nikah; 

3) Surat Keterangan Izin Suami atau Istri, izin orang tua, atau izin 

wali; 

4) Sertifikat Kompetensi Kerja; 

5) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan 

kesehatan dan psikologi; 

6) Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; 
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7) Visa kerja; 

8) Perjanjian penempatan kerja; 

9) Perjanjian kerja, dan 

10) KTKLN 

f. Uji kompetensi; 

g. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); 

Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang disebut PAP adalah 

kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI 

yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon TKI 

mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja ke 

luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat 

mengatasi masalah yang akan dihadapi. Pelaksana penempatan 

TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan 

ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan. 

Tugas PAP adalah memberikan materi tentang aturan negara 

setempat. Perjanjian kerja (hak dan kewajiban TKI), serta 

pembinaan mental dan kepribadian. Adanya PAP ini diharapkan 

TKI sudah siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan 

timbul kemudian. 

Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk 

memberikan pemahaman pendalaman terhadap: 

1) peraturan perundang-undangan di negara tujuan; dan 

2) materi perjanjian kerja. 
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Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) menjadi tanggung jawab 

Pemerintah. 

h. Pemberangkatan
94

 

Adanya persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh 

calon TKI tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dengan perencanaan 

tenaga kerja akan memudahkan pemerintah maupun calon TKI dalam 

memecahkan persoalan mengenai ketenagakerjaan termasuk 

perlindungan kepada calon TKI, baik sekarang maupun yang akan 

datang. Sehingga hal itu akan memudahkan pemerintah melalui 

Instansi yang tekait dalam hal ini Dinsosnakertrans maupun 

masyarakat dalam mengambil suatu kebijaksanaan guna mengatasi 

masalah ketenagakerjaan tersebut sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai termasuk perlindungan calon TKI yang bekerja di luar negeri.
95

 

 

B. Profil Desa Ngrupit 

1. Sejarah desa Ngrupit 

Nama desa Ngrupit berasal dari kata “rupik”. “Rupik” adalah 

nama tanaman yang pohonnya kecil dan bergerumbul yang banyak 

tumbuh merata diseluruh wilayah desa. 

Pembangunan diawali dengan pemukiman Ngrupit sebelah 

barat adalah Raden Joyowikromo. Sedangkan yang membangun 

pemukiman daerah tengah adalah Raden Joyotirto. Keduanya 
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merupakan putra dari Tumenggung Surodiningrat I atau panggilannya 

Sedo Demung. Kemudian Raden Joyowikromo pindah ke kota menjadi 

penghulu di kota timur. Beliau dimakamkan di area pemakaman 

Setono, Cepuren (Halaman) III, depan masjid. Sedangkan Raden 

Joyotirto tetap di Ngrupit, beliau dimakamkan di area pemakaman 

Puthuk Sari.
96

 

Kepala pemerintahan Desa Ngrupit zaman dahulu dinamakan 

Palang sampai dua keturunan. Palang di desa Ngrupit adalah keturunan 

dari Raden Joyowikromo. Dusun atau daerah didesa Ngrupit 

mempunyai asal usul ceritanya. 

Pertama, dusun Jebegan berasal dari Jibek (susah). Dulu desa 

Polorejo adalah kabupaten. Semasa pendudukan Belanda, kabupaten 

Polorejo ditutup. Sehingga Raden Wiryonagoro (Bupati Polorejo) 

beserta keluarga dan pengikut-pengikutnya susah (jibek) hatinya. 

Akhirnya Raden Wiryonagoro beserta keluarga dan pengikut-

pengikutnya pindah ketimur. Karena disitu dirasakan aman dan 

tenteram, sehingga pikiran-pikiran (jibek) hilang. Akhirnya mendirikan 

pemukiman baru, orang-orang banyak yang meniru beliau yang 

akhirnya menjadi pemukiman yang banyak penduduknya. 

Kedua, dusun Gentan berasal dari kata Gentho, daerah Gentan 

dulunya tempat meninggalnya Warok Suro Gentho. Beliau adalah 

jagoan yang terkenal sakti mandraguna di daerah gunung Pegat, Desa 
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Mrican dan sering berbuat onar. Kemudian beliau dikalahkan oleh 

Warok Suromenggolo. Atas kebijaksanaan Lurah Ngrupit pada waktu 

itu, akhirnya tempat dimakamkannya Warok Suro Gentho didirikan 

masjid dan pondok pesantren yang dinamai masjid Gentan. Tujuannya 

adalah untuk menolak segala bencana yang bakal terjadi. 

Ketiga, daerah gunung Gae berasal dari kata gunung dan gae 

yang artinya buat. Jadi daerah gunung Gae adalah daerah yang dibuat 

gunung buatan yang terdapat arca putri dan rumah kecil kaya jeli, 

sehingga disebut jalenan. 

Keempat, daerah Ngepos berasal dari kata Ngempos yang 

berarti istirahat. Daerah Ngepos dari masa kereta kuda sampai maju 

sekarang dijadikan tempat istirahat sementara setelah perjalanan jauh. 

Demikian sekilas sejarah berdirinya Desa yang bernama Ngrupit.
97

 

Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat di desa Ngrupit 

sebagai berikut : 

a. Raden Djoyo Wikromo  Periode Tahun 1758 – 1783  

b. Raden Tirto Wikromo  Periode Tahun 1783 – 1823  

c. Raden Sastro Wikromo  Periode Tahun 1823 – 1858  

d. Raden Sastro Diwiryo  Periode Tahun 1858 – 1921  

e. Raden Herman Hardjodiwiryo Periode Tahun 1921 – 1965  

f. Bapak Karsoen Suharyono  Periode Tahun 1965 – 1990 

g. Much. Kurnen   Periode Tahun 1990 – 1998 
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h. Suharno I    Periode Tahun 1998 – 2007 

i. Suharno II    Periode Tahun 2007 – 2014 

j. Marsudi    Periode Tahun 2014 – 

sekarang.
98

 

Secara geografis Desa Ngrupit memiliki kesamaan dengan 

desa-desa yang lain di wilayah Kecamatan Jenangan yaitu dataran 

rendah. Secara klimatologi Desa Ngrupit merupakan daerah beriklim 

tropis. Secara administratif, Desa Ngrupit terletak di wilayah 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh 

wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa 

Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Di sebelah Barat 

berbatasan dengan Desa Babadan Kecamatan Babadan. Di sisi selatan 

berbatasan dengan Desa Plalangan sedangkan di sisi timur berbatasan 

dengan Desa Pintu. 

Jarak tempuh Desa Ngrupit ke ibu kota kecamatan (Kec. 

Jenangan) adalah 3 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 

menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu 

kota kabupaten adalah 6 km, yang dapat ditempuh dengan waktu 

sekitar 15 - 20 menit.
99

 

2. Gambaran kependudukan 

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2017, 

jumlah penduduk Desa Ngrupit adalah terdiri dari 2460  KK, dengan jumlah 

                                                           
98

 Ibid. 
99

 Ibid. 



68 

 

 

total penduduk 6548 jiwa, dengan rincian 3258 laki-laki dan 3290 

perempuan. Sedangkan penduduk yang menjadi TKI terdapat sekitar 437 KK 

dengan rincian 157 KK masih aktif sebagai TKI dan sisanya 280 KK sudah 

pulang dari luar negeri.
100

 Dari banyaknya KK yang menjadi TKI tersebut, 

terdapat sedikitnya 7 KK yang mengalami perceraian.
101

 Jadi angka 

perceraian yang dialami TKI di desa Ngrupit hingga sekarang mencapai 

1,6%. 

Tingkat kemiskinan di Desa Ngrupit termasuk cukup tinggi. Dari 

jumlah 2460 KK di atas, sejumlah 430 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 421 

KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 852 KK  tercatat Keluarga Sejahtera II; 

615. KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 142 KK sebagai sejahtera III plus. 

Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK 

golongan miskin, maka lebih 35 % KK Desa Ngrupit adalah keluarga 

miskin.
102

 

3. Gambaran kelembagaan 

Struktur Pemerintahan Desa Ngrupit , dalam penyusunan organisasi 

dan tata kerja kerja pemerintahan desa, berpedoman pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga 

kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 

Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa / 

Kelurahan.
103
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Tabel 1 

Nama Pejabat Pemerintah Desa Ngrupit 

No Nama Jabatan 

1 Marsudi Kepala Desa 

2 Dwi Darsono Sekretaris Desa 

3  Kepala Dusun Krajan 

4  Kepala Dusun Gentan 

5 Badi'atin S.Pd.I Kepala Dusun Karanganyar 

6 Suyanto kepala dusun tenggang 

7 Hariyanto Ka. Ur Pemerintahan 

8 M. Syaifuddin s.pd.i Ka. Ur Kesra dan Pembangunan 

9 Anton Suwarto Ka. Ur Umum dan Keuangan 

10 Prayogo Hadi Saputro Sambong Gentan, Krajan 

11 Choirul Anam Sambong Karanganyar 

12 Suparlan Sambong Tenggang 

13 Hadi Prayitno Jogoboyo Krajan 

14 Sarwan Jogoboyo Gentan 

15 Nur Ali Mashar Jogoboyo Tenggang I 

16 Dedy Cahya Putra Jogoboyo Tenggang II 

 

4. Gambaran infrastruktur 

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana 

dan sarana yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang 

transportasi, pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi 

terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 
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Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar strategi 

pembangunan desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan 

kebutuhan masyarakat.
104

 

 

C. Temuan Penelitian 

1. Pendapat suami keluarga TKI di Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. 

Ponorogo tentang keluarga sakinah 

Setiap keluarga, bahkan setiap individu mempunyai perspektif 

sendiri mengenai arti sakinah dalam kehidupan rumah tangganya, tidak 

terkecuali dengan masyarakat yang bekerja sebagai TKI. Terutama 

bagi mereka yang telah lama berumah tangga. Tidak menutup 

kemungkinan mereka telah memiliki konsep tersendiri mengenai 

keluarga sakinah dan telah terimplementasi di kehidupan sehari-hari 

sehingga mereka bisa mempertahankan keluarganya lebih dari 25 

tahun atau mereka sedang mencita-citakan sesuatu hal sehingga 

dengan cita-cita tersebut rumah tangga menjadi langgeng. 

Berikut adalah paparan data dan hasil wawancara penulis 

dengan beberapa suami keluarga TKI yang telah memenuhi syarat 

yang telah disebutkan pada bab I untuk diteliti, penulis mampu 

menyimpulkan faktor-faktor yang membuat keluarga TKI tersebut 

sakinah menurut pendapat mereka adalah sebagai berikut, penulis 

sajikan dalam empat kategori: 

a. Keagamaan 
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1) Istri yang salehah 

Mempunyai istri salehah adalah dambaan bagi setiap laki-

laki. Sebagaimana hadits Nabi yang artinya: 

 “Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan 

dunia adalah wanita yang salihah.”105
 

 

Hal ini berlaku juga bagi para keluarga TKI yang 

menginginkan istri mereka menjadi istri yang salehah yang 

mendapat respon dari beberapa informan, seperti yang 

dinyatakan oleh bapak Agus: 

“Istri patuh marang kakung, manut perintahipun lan iso 
ngladeni”106

 

 

(Istri patuh terhadap laki-laki/suami, patuh terhadap 

perintahnya dan bisa melayani) 

 

Bapak Shodiq: 

“Manut neng wong lanang, apik, kenek dikandani”107
 

(Patuh terhadap suami, baik, bisa dinasihati) 

Bapak Narto: 

“Nopo mawon tingkahe sing penting mboten nglanggar 

syari‟at, sunah rosule dijalanke”108
 

 

(Apa saja tingkah lakunya yang penting tidak melanggar 

syari‟at, menjalankan sunah rasul) 

 

Bapak Mustafik: 
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“Tau kewajibannya dan tidak menuntut sesuatu”109
 

Istri salehah di sini mempunyai arti yang banyak dari 

pernyataan-pernyataan beberapa suami keluarga TKI di atas, 

di antaranya adalah manut (nurut, patuh), mengerti 

tanggungjawabnya sebagai istri, setia, tidak melanggar 

syari‟at, tidak bertingkah yang membuat suami mereka marah 

dan mudah diatur. 

Kata manut atau patuh dalam istri salehah memiliki arti luas, 

menurut pendapat bapak Agus
110

 tidak membantah nasehat 

dari suami, semisal jika diingatkan untuk sholat tidak boleh 

menunda-nunda. Harus mau selama suami mengajak kepada 

kebaikan. 

2) Anak saleh dan salehah 

Setiap orang yang menikah pasti ingin memiliki anak. 

Dengan menikah atas izin Allah SWT. ia akan mendapatkan 

keturunan yang saleh, sehingga menjadi aset yang sangat 

berharga karena anak yang saleh akan selalu mendo‟akan 

kedua orang tuanya, serta dapat menjadi amal Bani Adam 

yang terus mengalir meskipun jasadnya sudah tidak ada.  

Seperti yang dinyatakan oleh bapak Narto dalam wawancara, 

berikut adalah pernyataannya: 
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“Anak sing berbakti kalian tiang sepah, tindak tanduk‟e 
mboten reno-reno”111

 

 

(Anak yang berbakti kepada orang tua, tingkah lakunya tidak 

aneh-aneh) 

 

Bapak Agus: 

“Ngabekti marang wong tuo, manut opo perintahe lan iso 

opo sing dikarepne”112
 

 

(Berbakti kepada orang tua, patuh apa yang diperintahkan 

dan bisa mencapai apa yang dicitak-citakan) 

 

Bapak Suryadi: 

“Nurut kalian tiang sepah, purun mbantu”113
 

(Patuh kepada orang tua, mau membantu) 

Maksud dari manut atau nurut yaitu anak tidak hanya sekedar 

patuh saja, bapak Agus mengartikan bahwa mau menerima 

nasehat dari orang tua atau jika diperintah tidak 

membangkang termasuk kategori patuh.
114

 Dan pastinya juga 

ada batasannya, yaitu selama orang tua memerintah dalam 

kebaikan. 

b. Ekonomi 

1) Mempunyai harta banyak atau cukup 
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Harta adalah salah satu penunjang orang merasakan 

kenyamanan dalam hidup, meskipun hal ini bukan suatu hal 

yang mutlak. Karena bisa jadi orang lain belum tentu 

merasakan demikian bahkan sebaliknya, dengan harta yang 

banyak hidupnya justru bertambah gelisah. Para keluarga 

TKI yang hidup hanya berkecukupan dalam artian tidak 

mempunyai kelebihan harta yang banyak dalam 

kesehariannya, mungkin saja mendambakan harta yang 

banyak lewat salah satu anggota keluarganya bekerja menjadi 

TKI untuk menunjang kebahagiaan rumah tangganya. 

Menurut bapak Suryadi
115

 keluarga harus memiliki kekayaan 

harta dan hati. Dalam menjalani kehidupan, tidak cukup 

rasanya jika hanya memiliki harta saja, biar seimbang harus 

dibarengi dengan hati yang penuh dengan rasa “cukup”. 

Bahkan menurut bapk Mustafik jika hanya memiliki sedikit 

harta saja namun memiliki banyak rasa cukup itu lebih dari 

kaya. Intinya dari pendapat di atas bapak Narto
116

 

menyimpulkan bahwa yang terpenting bisa mencukupi 

kebutuhan, saat membutuhkan ada. 

c. Sosial 

1) Anak bisa tamat SMA 
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Dalam sebagian keluarga TKI didapati bahwa pendidikan 

tidaklah penting bagi kehidupan mereka, jadi jenjang 

kehidupan yang perlu dienyam anak-anaknya cukup sampai 

di tingkat menengah saja, hal sangat urgen bagi bapak 

Suryadi
117

 adalah bagaimana anak-anak mereka membantu 

ekonomi keluarga atau anak-anak mereka bisa saling bekerja. 

Tetapi ada juga keluarga yang berpandangan seperti itu “anak 

cukup sekolah sampai SMA saja” karena dilatarbelakangi 

dengan rendahnya ekonomi keluarga atau bahkan motifasi 

anak untuk sekolah tidak punya. 

Yang terpenting adalah selalu menumbuhkan kepada anak 

untuk selalu gemar membaca dan selalu mencari ilmu di 

mana saja tidak hanya di bangku sekolah. 

2) Anak melanjutkan ke perguruan tinggi 

Hal ini merupakan salah satu indikator dari keluarga sakinah. 

Orang tua mendukung anaknya baik dari segi moril maupun 

materiil demi mewujudkan cita-cita anaknya dan 

mengajarkan kepada anaknya untuk menggapai impiannya 

tidak berhenti pada satu titik saja sebelum anak menggapai 

apa yang ia cita-citakan. Bapak Agus
118

 dan bapak Narto
119
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berharap agar anaknya nanti bisa melanjutkan ke jenjang 

perguruan tinggi. Tetapi sekali lagi bahwa yang paling 

penting menurut mereka adalah anak-anak bisa membantu 

keluarga. 

d. Aktualisasi 

1) Mempunyai istri yang cantik 

Dikatakan dalam sebuah hadits Nabi yang artinya: 

 “Seorang wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, 
keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka 

hendaklah kamu pilih wanita yang taat beragama (baik 

keislamannya) niscaya kamu akan beruntung.”120
 

 

Semua suami mungkin senang jika mempunyai istri cantik, 

maka hal itu adalah suatu hal yang diperbolehkan karena 

merupakan salah satu dari 4 hal wanita dinikahi, akan tetapi 

seperti pernyataan bapak Suryadi
121

 hendaknya tidak hanya 

memandang cantik luarnya saja, hati juga harus cantik. 

Menurut bapak Agus
122

 yang dimaksud hatinya cantik di sini 

mempunyai akhlak yang baik, menjaga tingkah lakunya, dan 

menjaga pergaulannya. 

2) Mempunyai anak 

Memiliki keturunan merupakan salah satu motivasi seseorang 

untuk menikah. Secara naluri manusia ingin menjadi orang 
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tua, dengan naluri ini maka akan terciptalah kelestarian 

manusia. 

Motivasi ini berkaitan sangat erat dengan persoalan memiliki 

generasi penerus, karena manusia memiliki fitrah ingin 

melimpahkan warisan materi dan maknawi yang ada padanya 

kepada penerusnya, karena rasa cinta pada keabadian adalah 

salah satu daya tarik yang menyebabkan seseorang cinta 

terhadap kehidupan, dan anaklah sebaik-baik makhluk yang 

berhak mendapatkan warisan tersebut.
123

 Selain itu, bapak 

Mustafik
124

 mengatakan bahwa dengan memiliki banyak 

anak maka pekerjaan berat yang mereka emban akan jadi 

ringan dengan bantuan anaknya tersebut tanpa harus mencari 

bantuan dari orang lain yang tentu saja akan mengeluarkan 

biaya lebih karena harus memberi upah orang tersebut. 

Tujuan memiliki keturunan adalah agar ikatan rasa kasih 

sayang antara pasangan suami istri semakin kuat dan kokoh. 

Selain itu, agar sikap saling memberi perhatian antara kedua 

pasangan pun semakin meluas karena sama-sama memiliki 

rasa cinta terhadap anak-anak. 

Akan tetapi, rata-rata keluarga TKI berpandangan bahwa 

dengan 2 anak saja sudah cukup bagi mereka dan menjadikan 
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mereka bahagia. Seperti pernyataan bapak Agus
125

 bahwa 

tidak ada masalah jika hanya mempunyai sedikit anak, yang 

penting bisa membiayai sekolah. Hal ini didukung oleh 

pernyataan bapak Suryadi
126

 yang intinya taat dengan 

pemerintah atau dengan semboyan “2 (dua) anak cukup”. 

Para keluarga TKI yang berpandangan seperti ini bukan tidak 

mungkin telah mendengarkan penyuluhan dari bidan atau 

puskesmas tentang slogan pemerintah yang menyatakan 

bahwa “dua anak lebih baik” atau dikenal dengan program 

KB. Program ini bukanlah sesuatu yang bertujuan untuk 

menentang takdir Allah SWT. Akan tetapi, bagi penulis 

tujuannya adalah agar rumah tangga lebih harmonis dengan 

adanya 2 orang anak. Karena 2 orang yang berkualitas akan 

lebih baik dari pada banyak akan tetapi minim kualiasnya. 

2. Upaya keluarga TKI di Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo 

dalam mewujudkan keluarga sakinah 

Keluarga TKI yang kesehariannya disibukkan dengan usaha 

untuk terus mencari nafkah, keadaan rumah yang kurang memadai 

untuk digolongkan menjadi keluarga sakinah, bukan tidak mempunyai 

upaya untuk menjadikan keluarganya keluarga yang sakinah. Sekali 

lagi karena memang inilah tujuan dibangunnya mahligai rumah tangga. 
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Berikut di bawah ini adalah lanjutan wawancara penulis dengan 

beberapa nelayan yang telah memnuhi kriteria tersebut di atas. 

Dari wawancara, maka penulis bisa mengambil poin bahwa 

upaya-upaya yang dilakukan keluarga TKI demi mewujudkan keluarga 

sakinah sesuai pandangan mereka mengenai keluarga sakinah adalah 

sebagai berikut yang penulis sajikan dalam empat kategori: 

a. Keagamaan 

1) Rajin mengikuti pengajian 

Pengajian yang dimaksud di sini tentu saja pengajian yang di 

dalamnya terdapat pembahasan tentang al-Qur‟an dan hadits. 

Di Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo pengajian ini 

biasanya diadakan setelah membaca surat yasin atau biasa 

disebut dengan yasinan, kegiatan yasinan tersebut diadakan 

rutin setiap malam jum‟at. Rajin mengikuti pengajian adalah 

salah satu aplikasi dari ciri-ciri keluarga sakinah, yaitu 

keluarga yang berlandaskan al-Qur‟an dan hadits yang 

merupakan asa penting sebuah keluarga yang ingin menuju 

sakinah. Bagi keluarga bapak Suryadi
127

 terutama yang 

berada di rumah mengharuskan untuk mengikuti kegiatan 

yasinan, jika ada pengajian semua harus ikut. Karena dengan 

pengajian akan mendapat ilmu agama yang merupakan 

indikator dari keluarga sakinah itu sendiri dan memenuhi 
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faktor keilmuan yang merupakan salah satu dari faktor-faktor 

pembentukan keluarga sakinah. 

2) Menyekolahkan anak ke TPQ/Madrasah Diniyah 

Hal ini merupakan salah satu upaya dasar dari keluarga TKI 

untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap ilmu dan agama. 

Menurut bapak Agus
128

 dengan menyekolahkan anak ke 

TPQ/Madrasah Diniyah, anak bisa mengenal dan mendapat 

ilmu agama. Dengan begitu orang tua berharap anaknya 

menjadi anak yang saleh dan salehah yang merupakan amal 

jariyah bekal di akhirat kelak. 

3) Rajin beribadah 

Masih diungkapkan oleh bapak Agus yang menjadikan 

ibadah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga 

sakinah, sebagaimana ungkapannya berikut ini: 

“Rajin beribadah harus ikut kegiatan yasinan atau 
pengajian”129

 

 

Beribadah adalah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada 

Allah, semakin dekat seorang hamba dengan Rabbnya maka 

akan semakin tenang jiwanya, terang jalannya, cerdas 

akalnya, dan hal ini akan memudahkan suatu keluarga 

membentuk keluarga yang sakinah. 

b. Ekonomi 
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1) Menyarankan suami/istri juga ikut bekerja semampunya 

dengan tidak melalaikan kewajiban di rumah untuk 

meringankan beban rumah tangga. 

Dari keutamaan nikmat yang dianugerahkan Allah kepada 

manusia dan belum menyempitnya jalan-jalan kehidupan 

untuk usaha yang halal, tetapi semakin meluas dan 

membolehkan banyak cara yang berbeda untuk mencari 

rezeki, seperti urusan yang cocok dengan kecenderungan, 

kemauan, dan kemampuan manusia yang berbeda, yang 

demikian ini terdapat hikmah yang besar agar manusia dapat 

menutupi kebutuhan yang satu dengan lainnya agar saling 

menolong di antara mereka. 

Diungkapkan oleh bapak Agus: 

“Tetep bekerja ngge nyukupi kebutuhan omah, dari hasil istri 
ngge kebutuhan sing gedi buat rumah lan bayar sekolah”130

 

 

(Tetap bekerja untuk kebutuhan di rumah, dari hasil istri 

untuk kebutuhan yang besar seperti membuat rumah dan 

membayar sekolah) 

 

Dengan bekerja, bapak Agus dan istrinya bisa saling 

membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk 

mewujudkan cita-citanya menguliahkan anak. Dan bekerja 

juga merupakan upaya bapak Agus untuk mensyukuri nikmat 

Allah. 

c. Sosial 
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1) Berkerja dan berusaha dengan semangat dalam mencari 

nafkah dan kebutuhan biaya sekolah anak. 

Adanya hal ini, menunjukkan bahwa keluarga TKI ini sadar 

akan kewajibannya untuk memberikan motivasi terhadap 

pendidikan formal bagi setiap anggota keluarganya. Menurut 

pendapat bapak Narto
131

 apapun keadaannya harus tetap 

menyekolahkan anak dengan sekuat tenaga. 

2) Membatasi pergaulan anak agar tidak terlalu bebas bergaul 

dan terjerumus ke pergaulan yang salah. 

Dalam menjaga anak, bapak Agus berpendapat bahwa anak 

harus tetap di awasi, baik waktu belajar maupun bermain.
132

 

Hal ini adalah salah satu upaya keluarga TKI untuk 

menjauhkan keluarganya dari siksa api neraka akibat suatu 

pergaulan yang buruk yang nantinya akan berpengaruh pada 

keseharian, tingkah laku dan pola berpikir anak. Pernyataan 

ini mengingatkan penulis pada sebuah ayat al-Qur‟an yang 

artinya:  

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka....”133
 

 

3) Menjalin kekompakan antara suami dan istri 
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Suami istri merupakan penunjang utama dalam pembentukan 

sebuah keluarga sakinah. Damainya sebuah institusi 

perkawinan itu bergantung kepada hubungan dan peranan 

suami istri untuk membentuk keluarga masing-masing. Ibu 

bapak atau ketua keluarga perlu memainkan peranan 

terutamanya saling menghormati di antara satu sama lain 

karena anak-anak akan mudah terpengaruh dengan tingkah 

laku mereka. 

Suami merupakan kepala keluarga yang memainkan peranan 

paling penting untuk membentuk sebuah keluarga bahagia. 

Suami yang bahagia ialah suami yang sanggup berkorban dan 

berusaha untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga yaitu 

memberi makan-makanan yang baik untuk anak-anak dan 

istri, menjaga hak istri, memberi pakaian yang bersesuaian 

dengan pakaian Islam, mendidik anak-anak dan istri dengan 

didikan Islam yang benar serta memberi tempat perlindungan 

dan lain sebagainya. 

Istri salehah ialah istri yang tahu menjaga hak suami, harta 

suami, anak-anak, menjaga diri serta membantu menjalankan 

urusan keluarga dengan sifat ikhlas, jujur, bertimbang rasa, 

amanah dan bertanggung jawab. Menurut bapak Agus
134

 

demi menjaga kekompakan diharapkan istri dapat menerima 
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berapapun hasil kerja dari suami. Tanggung jawab istri 

terhadap ahli keluarganya juga besar dan ia hendaklah taat 

terhadap segala perintah suaminya selagi tidak bertentangan 

dengan larangan Allah. 

4) Saling mengerti antara sesama anggota keluarga 

Salah satu upaya untuk membentuk keluarga sakinah adalah 

menjadikan hubungan suami istri dan anggota keluarga 

lainnya adalah hubungan partner. Maksudnya suatu relasi 

yang berdasarkan keadilan, tidak ada yang berperan sebagai 

diktator dalam keluarga, melainkan saling memahami sifat 

dan karakter masing-masing, saling membutuhkan, dan saling 

melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal 

ekonomi seperti yang diungkapkan oleh bapak Agus: 

“Sepiro olehku kerjo yo tomponen kanti alhamdulillah, 
saling menyadari”135

 

 

(Berapapun hasil kerja saya terimalah dengan alhamdulillah, 

saling menyadari) 

 

Anak-anak bapak Agus yang sudah beranjak dewasa 

diharapkan mampu memahami keadaan ekonomi keluarga 

sehingga mau membantu keluarga dalam berkerja agar 

pekerjaan yang berat menjadi ringan dan penghasilan pun 

bertambah. 
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5) Saling gotong royong antara anggota keluarga dalam 

mencukupi kebutuhan rumah tangga 

Hal ini adalah hubungan sosial keluarga yang hamonis. 

Hubungan suami istri yang saling mencintai, menyayangi, 

saling membantu, menghormati, mempercayai, saling 

terbuka, dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan 

saling memiliki jiwa pemaaf. Demikian pula hubungan orang 

tua dengan anak. Orang tua mampu menunjukkan rasa cinta 

dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, 

mampu membuat suasana terbuka, sehingga anak merasa 

bebas mengutarakan permasalahannya. Hingga membuat 

suasana keluarga itu mampu tempat bernaung yang indah, 

aman, dan segar. Begitu pula hubungan anak dan orang tua. 

Anak dan orang tua berkewajiban menghormati, menaati dan 

menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua, 

dan tak kalah pentingnya anak selalau mendoakannya. 

Sedangkan hubungan dengan tetangga, diupayakan menjaga 

keharmonisan dengan jalan tolong-menolong, menghormati, 

mempercayai dan mampu ikut berbahagia terhadap 

kebahagiaan tetangganya, tidak saling bermusuhan dan saling 

memaafkan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Suryadi: 
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“Podo nyambut gawene, anak-anak saget bantu cuci, masak 

lan resik-resik....”136
 

 

(Sama-sama bekerja, anak-anak bisa bantu nyuci, masak dan 

bersih-bersih....) 

 

Bapak Suryadi bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga 

di rumah karena istri bekerja sebagai TKI, dan anak di rumah 

mendukung bapaknya dengan melaksanakan kewajiban 

masing-masing di rumah. 

d. Aktualisasi 

1) Mengajarkan sabar kepada anggota keluarga 

Mengajarkan sabar adalah salah satu upaya menyelamatkan 

anggota keluarga dari marabahaya. Sebagaimana kita ketahui 

bahwa Allah maha penyabar. Dengan kesabaran, seseorang 

akan mudah mengendalikan emosinya, menerima cobaan 

dengan ikhlas, mensyukuri rezeki yang diberikan Allah 

sedikit maupun banyak. Menurut bapak Narto
137

 dalam 

menjalani hidup berumah tangga harus lapang dada, ikhlas 

karena bekerja, harus sadar kalau istrinya tidak di rumah, 

terus berdo‟a dan melakukan aktivitas. Sedangkan menurut 

bapak Agus
138

 caranya sabar ada banyak, salah satunya 

berdialog dengan anak, karena bisa menghilangkan rasa 
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rindu. Dan yang terakhir bapak Shodiq
139

 hanya perlu 

melakukan banyak aktivitas untuk menjaga kesabaran. 

Dalam keluarga TKI, kesabaran sangat diperlukan, 

mengingat antara suami istri terpisah jarak yang jauh dengan 

waktu yag begitu lama, pelepas nafsu birahi pun juga 

tertunda. Jika hal ini tidak diimbangi dengan kesadaran untuk 

bersabar, maka tidak mustahil akan terjadi pertengkaran 

antara anggota keluarga, bahkan hingga perbuatan zina. 

2) Menahan diri dari menginginkan kebutuhan yang tidak terlalu 

penting/mendahulukan yang primer. 

Kabupaten Ponorogo memiliki masyarakat yang heterogen, 

baik dari sisi ekonomi maupun agama, dan wilayahnya yang 

juga terdapat kawasan wisata, memungkinkan cepatnya 

fashion dan gaya hidup ala perkotaan masuk ke wilayah ini 

melalui wisatawan yang datang. Yang menonjol adalah 

bidang ekonomi, saling berusaha untuk mengikuti tren masa 

kini, jika tidak ada kesadaran untuk menahan diri dan sadar 

terhadap kemampuan ekonominya, maka kehidupan 

pribadinya akan tersiksa. Jadi solusinya bapak Agus
140

 dalam 

menghadapi hal tersebut yaitu dengan menahan diri, jika mau 

membeli sesuatu harus berdasarkan kesepakatan bersama 
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(suami istri). Bapak Suryadi
141

 menambahkan yang 

terpenting adalah mendahulukan kebutuhan keluarga. 

3) Rutin menasehati anak-anak 

4) Menegur anak jika anak melakukan kesalahan serta 

menunjukkan kesalahannya agar anak bisa memperbaikinya 

dan tidak mengulangi 

5) Menegur istri jika sang istri melakukan kesalahan serta 

menunjukkan kesalahannya agar istri bisa memperbaikinya 

dan tidak mengulangi 

6) Mengajari anak tentang kewajiban di rumah 

Poin 4, 5, 6, dan 7 adalah bentuk dari peraturan berumah 

tangga. Setiap keluarga mempunyai peraturan yang patut 

dipatuhi oleh setiap ahlinya yang mana seorang istri wajib 

taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan 

setelah mendapat izin, tidak menyanggah pendapat suami 

walaupun si istri merasakan dirinya betul selama suami tidak 

melanggar syari‟at, dan tidak menceritakan hal rumah tangga 

kepada orang lain. Anak pula wajib taat kepada kedua 

orangtuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan 

dengan larangan Allah. Seperti ungkapan dari bapak Agus: 

“Diawat-awati mas, waktu belajar yo belajar, nek dolan 

juga....”142
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(Diawas-awasi mas, waktu belajar ya belajar, waktu bermain 

juga....) 

 

Lain pula peranan sebagai seorang suami. Suami merupakan 

ketua keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan 

setiap ahli keluarganya untuk mematuhi peraturan dan 

memainkan peranan masing-masing dalam keluarga supaya 

sebuah keluarga sakinah dapat dibentuk. 

Adapun peraturan orang tua terhadap anak di antaranya 

adalah menunjukkan kepada kebaikan, mencukupi kebutuhan 

dan membuat anak merasa nyaman di tengah keluarga, salah 

satu caranya yaitu dengan menasehati, membimbing, 

menunjukkan kesalahan dengan tidak menghakimi, dan lain 

sebagainya. 
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BAB IV 

PERSPEKTIF DAN UPAYA SUAMI KELUARGA TKI DI DESA 

NGRUPIT KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO 

TENTANG KELUARGA SAKINAH 

 

A. Analisis Pendapat Suami Keluarga TKI di Desa Ngrupit Kec. 

Jenangan Kab. Ponorogo Tentang Makna Keluarga Sakinah 

Keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang 

membangun mahligai rumah tangga. Selain itu tujuan perkawinan di 

dalam ajaran Islam yang pertama adalah membangun keluarga yang 

damai, bahagia, tenteram dan sejahtera. 

Suami dan istri adalah sama-sama bertanggung jawab atas segala 

sesuatu dalam hidup bersama. Kebahagiaan bagi salah satu dari keduanya 

adalah juga kebahagiaan bagi yang lain, dan kesusahan bagi salah satunya 

adalah pula kesusahan bagi yang lain. Hendaknya kerjasama antara 

keduanya dibangun di atas dasar cinta kasih yang tulus. 

Mereka berdua bagaikan satu jiwa di dalam dua tubuh. Masing-

masing mereka berusaha untuk membuat kehidupan yang lain menjadi 

indah dan mencintainya sampai pada taraf ia merasakan bahagia apabila 

yang lain merasa bahagia, merasa gembira apabila ia berhasil 

mendatangkan kegembiraan bagi yang lainnya. Inilah dasar kehidupan 

suami isteri yang berhasil dan bahagia dan juga dasar dari keluarga yang 
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intim yang juga merupakan suasana di mana putra-putri dapat dibina 

dengan budi pekerti yang mulia.
143

  

Quraish Shihab mengatakan bahwa keluarga sakinah tidak datang 

begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, 

dan yang pertama lagi utama adalah menyiapkan kalbu. 

Sakinah/ketenangan demikian juga mawaddah dan rahmah bersumber dari 

dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, al-

Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah 

untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap 

pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawaddah, dan rahmah.
144

 

Pendapat Quraish Shihab tersebut, menunjukkan bahwa keluarga 

sakinah memiliki indikator sebagai berikut: Pertama, setia dengan 

pasangan hidup; Kedua, menepati janji; Ketiga , dapat memelihara nama 

baik; saling pengertian; Keempat, berpegang teguh pada agama. 

Kondisi sakinah tersebut perlu dijabarkan secara operasional, baik 

dalam kaitan kondisi fisik, nonfisik, maupun situasi yang ada di dalamnya. 

Dengan kata lain, keluarga sakinah yang merupakan tujuan keluarga 

memerlukan kajian dan penjelasan yang rinci sehingga dapat diterapkan 

dalam kenyataan sehari-hari. Seperti pendapat keluarga TKI yang 

diungkapkan oleh bapak Agus: 
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“Saling ngrekso, sing kene ngrekso kene sing kono yo kono, lan saling 

menyadari”.145
 

 

(Saling menjaga, yang di sini menjaga sini begitu juga yang di sana, dan 

saling menyadari). 

 

Dari pendapat bapak Agus
146

 dapat diambil beberapa poin tentang makna 

keluarga sakinah. Saling menjaga, beliau mengartikan dalam menjalani 

kehidupan keluarga walaupun dengan jarak jauh harus tetap saling 

menahan diri dari godaan, mengingatkan antara satu sama lain, agar tidak 

terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti perselingkuhan dan lain 

sebagainya. Hal tersebut tidak akan berjalan jika tidak dibarengi dengan 

kesadaran, menyadari keadaan dan menyadari kebutuhan memang sangat 

penting dalam sebuah keluarga. 

Bapak Narto: 

“Saling percoyo lah karo anggota, kerja tenanan lan sing penting iling 

marang Sing Kuoso”.
147

 

 

(Saling percaya dengan anggota, kerja dengan giat dan yang penting ingat 

kepada Yang Maha Kuasa). 

 

Dan bapak Suryadi: 

“Ayem, tentrem, ora ono gesek‟an lan saling bantu-bantu”.
148

 

(Aman, tenteram, tidak ada pergesekan dan saling bantu-membantu). 

Bapak Narto menambahkan bahwa makna keluarga sakinah itu adalah 

saling percaya, artinya dalam hubungan yang sangat jauh harus saling 
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menjaga kepercayaan, membuang rasa cemburu, misalnya percaya di 

antara keduanya tidak ada perselingkuhan. Rasa percaya tersebut dapat 

didukung dengan giat bekerja, banyak kegiatan bisa mengalihkan 

pandangan terhadap godaan. Aman dan tenteram, sudah jelas bahwa 

keluarga sakinah harus memiliki keadaan tersebut, menurut bapak Suryadi 

aman dari godaan apapun, tidak ada pergesekan hubungan dan saling 

membantu tentunya akan menciptakan rasa tenteram. 

Dari beberapa pendapat para suami TKI tentang keluarga sakinah 

tersebut, penulis dapat menanggapi bahwa makna keluarga sakinah adalah 

keluarga yang bisa saling menjaga kepercayaan, kesadaran akan 

berkeluarga dan kekompakan. Mereka juga memaknai keluarga sakinah 

sebagai keluarga yang aman dan tenteram. Tidak lupa mereka berpendapat 

tentang upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah, seperti saling 

membantu dalam mencari nafkah, saling menyadari satu sama lain, dan 

yang terakhir adalah tetap ingat kepada Yang Maha Kuasa. 

Ada beberapa poin yang mereka belum bisa dijadikan dalam makna 

keluarga sakinah, salah satunya adalah berkomunikasi secara langsung. 

Memang berkomunikasi langsung akan menambah rasa erat dalam sebuah 

keluarga, tetapi dari penulis bisa memaklumi bahwa keadaan keluarga TKI 

tersebut memang harus begitu, dan sekali lagi yang terpenting bagi mereka 

adalah saling percaya. Rasa saling percaya mereka gunakan untuk menepis 

rasa cemburu, curiga dan sebagainya. 
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B. Analisis Upaya Keluarga TKI di Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. 

Ponorogo Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah 

Pembentukan keluarga sakinah oleh para keluarga TKI atau bisa 

dikatakan dalam hubungan jarak jauh merupakan aspek yang penting 

untuk dibahas dalam penelitian ini, karena keluarga yang menjalani 

hubungan jarak jauh rawan dengan godaan yang dapat merusak rumah 

tangga sehingga berujung pada perceraian atau berdampak kepada anak-

anaknya. 

Pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh bukanlah keinginan 

dari diri mereka sendiri, namun banyak faktor yang mengharuskan mereka 

untuk menjalani hubungan seperti ini, seperti halnya yang terjadi pada 

keluarga TKI di Desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo. 

LDR (Long Distance Relationship/hubungan jarak jauh) saat ini 

banyak dijalani oleh pasangan suami istri, baik dari antar kota maupun 

antar propinsi bahkan seperti yang penulis bahas yaitu antar negara. 

Menjalani hubungan jarak jauh tidaklah mudah apalagi untuk yang sudah 

mempunyai ikatan pernikahan karena kelak akan banyak godaan-godaan 

yang menghampiri. 

Dari data yang telah peneliti temukan di lapangan dalam upaya 

yang dilakukan keluarga TKI untuk membentuk keluarga sakinah dalam 

hubungan jarak jauh sebagai berikut: 

1. Melaksanakan hak dan kewajiban 
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Istri dan suami dalam pemenuhan hak kewajiban mereka 

mengupayakan yang terbaik untuk pasangan dan anak-anaknya. 

a. Keluarga TKI juga telah memberikan pendidikan terbaik untuk 

anak-anaknya baik umum maupun agama, dengan menyekolahkan 

di TPQ atau Madrasah Diniyah setempat. 

b. Keluarga TKI ini walaupun bekerja sendiri dan memiliki 

penghasilan masing-masing suami yang berada di rumah tetap 

memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Seperti bapak Narto
149

 

walaupun istri berkerja sebagai TKI tidak membuat dirinya patah 

semangat untuk tetap mencari nafkah. Kadang bapak Narto ketika 

sang istri pulang juga memberikan sebuah hadiah. 

c. Dalam pemenuhan kebutuhan batin, suami maupun istri keluarga 

TKI tetap menjaga kesabaran dengan cara melakukan kegiatan-

kegiatan positif. Hal ini sependapat dengan bapak Shodiq yang 

mempunyai cara agar tidak kesepian yaitu dengan melakukan 

berbagai kegiatan yang positif tentunya. 

Dari keterangan di atas dapat penulis tanggapi, bahwa hak dan 

kewajiban keluarga TKI tidak berbeda jauh dengan keluarga yang 

berada di rumah. Perbedaannya hanya terletak pada cara mereka 

berkomunikasi, waktunya juga terbatas karena sama-sama bekerja. 
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2. Adanya komitmen 

Hubungan jarak jauh antara keluarga TKI maka perlu adanya 

sebuah komitmen dalam keluarga, berdasarkan data yang peneliti 

temukan bahwa pasangan keluarga TKI ini mampu melalui kehidupan 

yang seperti itu karena mereka tetap memegang komitmen dalam 

pernikahan. Dengan komitmen yang kuat godaan apapun akan bisa 

dilalui dan sebuah rumah tangga akan tetap utuh seperti yang 

diharapkan. 

Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, keluarga TKI 

mempunyai komitmen yang mana selama kegiatan yang dilakukan 

masih dalam koridor kegiatan yang bermanfaat dan harus bisa menjaga 

diri. Saling percaya, saling menyadari dan saling menjaga keutuhan 

keluarga juga termasuk dari sebuah komitmen. Selain itu juga 

mempunyai prinsip sama-sama setuju dan tidak ada masalah maka 

tidak perlu mendengarkan yang lain. 

3. Rasa saling percaya dan keterbukaan 

Keluarga TKI dalam membangun rasa saling percaya dengan 

pasangannya, selain percaya semua yang terjadi karena takdir Allah 

mereka selalu terbuka dalam berkomunikasi seperti halnya yang 

dilakukan bapak Agus menunjukkan anggaran dana yang telah 

dikeluarkan. Dengan keterbukaan maka rasa saling percaya antar 

pasangan akan timbul. 
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4. Toleransi dan waspada 

Hal ini juga tidak kalah penting, tanpa toleransi dari awal 

keluarga TKI tidak bisa memberikan ijin kepada salah satu anggotanya 

untuk bekerja di luar negeri, begitu juga mereka harus waspada dengan 

godaan apaun. Subjek mengatakan jika terdapat rasa was-was yang 

berlebih maka segera menyerahkannya kepada Allah SWT. 

5. Memberi kejutan-kejutan kecil 

Hal kecil yang perlu dilakukan ketika hubungan jarak jauh 

dengan pasangan yakni memberikan kejutan-kejutan agar tetap 

menjaga keharmonisan dalam keluarga tersebut, meskipun kejutan-

kejutan itu hanya sederhana atau hal-hal kecil, seperti halnya suami 

memberikan hadiah kejutan saat istri pulang dari luar negeri tanpa 

memberi tahu terlebih dahulu. 

Dalam proses pembentukan keluarga sakinah ini juga terdapat hal-

hal positif dan negatif yang dirasakan oleh keluarga TKI karena menjalani 

hubungan jarak jauh, adapun hal-hal positif dan negatif tersebut, yakni: 

1. Positif 

a. Masing-masing dapat mandiri, tidak bergantung pada pasangan 

b. Dapat memanfaatkan waktu dengan baik 

c. Dapat menjadi motivasi bagi anak-anak 

d. Dapat mencukupi kebutuhan 

e. Istri lebih kreatif untuk bisa menjaga dirinya 

f. Banyak waktu untuk mengurusi urusan lain selain keluarga 
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2. Negatif 

a. Anak-anak kurang mendapatkan kasih sayang dari ibu atau 

bapaknya yang menjadi TKI 

b. Kurangnya waktu bercengkrama dengan keluarga terutama anak 

c. Pengeluaran dua kali lipat 

d. Lebih banyak godaan 

e. Ketika terjadi problem tidak dapat mengkomunikasikan langsung, 

jika problem ringan maka bisa dikomunikasikan lewat telepon, 

namun jika problemnya rumit maka membutuhkan waktu untuk 

menyampaikannya secara langsung 

f. Kesepian, untuk menghilangkan rasa kesepian karena pasangannya 

sedang bekerja di luar negeri mereka lebih mengalihkan pada 

kesibukan, karena dengan banyaknya kegiatan rasa kesepian itu 

akan hilang. 

Kondisi damai dalam keluarga bukan berarti suatu keluarga tidak 

ada persoalan, tetapi berarti kondisi di mana keluarga mampu 

menyelesaikan persoalan. Masalah dalam keluarga akan selalu hadir dalam 

bentuk dan kondisi yang berubah-ubah dalam setiap tahapan perubahan di 

dalam perkawinan.
150

 

Dalam proses pembentukan keluarga sakinah ini juga tidak pernah 

lepas dengan problem meski problem yang pernah terjadi sejauh ini tidak 

ada problem yang serius, contohnya problem ekonomi yang sudah dari 
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awal menjadi alasan istri dan suami menjalani hubungan jarak jauh. 

Problem yang sampai saat ini masih berjalan yakni masalah godaan atau 

isu dari pihak lain, baik yang di rumah maupun yang berada di luar negeri. 

Menghadapi persoalan keluarga juga menjadi proses pembelajaran 

menuju kematangan, agar pasangan lebih bijak dalam menghadapi 

masalah. Karena itu pasangan suami istri sebaiknya memiliki keterampilan 

dalam mengelola masalah atau konflik.
151

 

Pertengkaran pasangan sering berawal dari hal-hal sepele, misalnya 

karena perbedaan kebiasaan atau membanding-bandingkan dengan orang 

lain. Perbedaan antara harapan dan kenyataan antara kedua belah pihak 

juga sering kali menimbulkan konflik. Berikut adalah contoh-contoh 

situasi yang sering kali menjadi sumber konflik: 

1. Pasangan tidak merasa terpenuhi kebutuhannya 

2. Hubungan yang tidak setara 

3. Perbedaan budaya 

4. Peran dan tanggung jawab 

Sebagai pasangan suami istri jarang mengetahui bagaimana 

sesungguhnya cara mereka menyelesaikan konflik. Mereka menyelesaikan 

masalah secara natural saja. Persoalan ada yang dihadapi, dibiarkan, ada 

pula yang didiamkan. Padahal, jika didiamkan saja maka konflik tersebut 

akan menjadi masalah yang lebih besar. Cara pandang terhadap konflik 
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akan memengaruhi apakah pasangan akan menyelesaikan atau tidak tegas 

dalam menghadapi konflik.
152

 

Ketika menyelesaikan masalah rata-rata keluarga TKI 

menggunakan dua cara dari ketiga cara yang disebutkan dalam bab I, yaitu 

sebagai berikut: 

Berusaha untuk memahami terlebih dahulu, baru dipahami. 

Sebagian besar dari kita hanya mendengarkan untuk mengevaluasi, untuk 

menanyakan hal yang terpikir di benak kita, untuk memberi nasehat atau 

bantahan. Padahal seharusnya dalam berkomunikasi untuk menyelesaikan 

masalah, kita perlu menyimak, yakni mendengarkan orang lain dengan 

sebaik-baiknya untuk memahaminya. Seperti yang dinyatakan oleh bapak 

Agus
153

, ketika menyelesaikan masalah ia berbicara lewat telepon, 

ditanyakan apa masalahnya yang kemudian menemukan titik temunya. 

Dengan cara ini orang yang berbicara akan tumbuh perasaan dihargai dan 

kedua belah pihak akan lebih membuka diri. Pada akhirnya, pasangan akan 

memahami kita setelah kita juga tulus berusaha memahami dan saling 

memaafkan. 

Yang kedua adalah sinergi. Sinergi merupakan cara yang lebih baik 

untuk menyelesaikan masalah. Dalam upaya menyelesaikan masalah 

pasangan tidak lagi berbicara “caraku atau caramu”, tetapi alternatif yang 

dipilih berdua. Kerjasama, membuka pikiran akan menjadikan hasil 
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menyelesaikan masalah lebih baik
154

. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh 

bapak Mustafik dalam menangani konflik keluarga: 

“Mengatasi  konflik dengan kejujuran, melihat niat awal berkeluarga, 

kalau saling egois ya tidak bisa dan harus cari titik temu dari 

permasalahan.
155

 

 

Konflik terjadi manakala perbedaan dianggap mengganggu belaka. 

Namun perbedaan ide, kebutuhan, tujuan atau cara dapat berubah menjadi 

harmoni jika perbedaan tersebut diterima dengan baik. Dalam 

menyelesaikan masalah, bapak Mustafik menggunakan caranya tersebut 

agar perbedaan yang tajam dapat diterima atau menemukan sebuah 

kesepakatan. 

Dari paparan dan analisis data di atas, keluarga TKI tersebut dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

1. Keluarga bapak Suryadi masuk dalam kategori keluarga sakinah II 

dengan pertimbangan keluarga ini mampu memnuhi kebutuhan 

kehidupannya, juga mampu memahami arti penting pelaksanaan 

ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan mampu 

melakukan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi 

belum mampu belum mampu menghayati dan mengembangkan nilai-

nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak karimah. 

2. Keluarga bapak Agus masuk dalam kategori keluarga sakinah III 

dengan pertimbangan keluarga ini mampu memenuhi seluruh 

kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhla>kul kari>mah sosial psikologis, 

                                                           
154

 Adib Machrus, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, 180. 
155

 Mustafik, Wawancara, Ponorogo, 17 Desember 2017 Nomor 05/5 – W/P – 5/5 – 

I/2018. 



102 

 

 

dan pengembangan keluarganya, aktif dalam upaya meningkatkan 

kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam 

keluarga, juga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial 

masyarakat, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi 

lingkungannya. 

3. Keluarga bapak Narto masuk dalam kategori keluarga sakinah II 

dengan pertimbangan keluarga ini mampu memnuhi kebutuhan 

kehidupannya, juga mampu memahami arti penting pelaksanaan 

ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan mampu 

melakukan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi 

belum mampu belum mampu menghayati dan mengembangkan nilai-

nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak karimah. 

4. Keluarga bapak Shodiq masuk dalam kategori keluarga sakinah II 

dengan pertimbangan keluarga ini mampu memnuhi kebutuhan 

kehidupannya, juga mampu memahami arti penting pelaksanaan 

ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan mampu 

melakukan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi 

belum mampu belum mampu menghayati dan mengembangkan nilai-

nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak karimah. 

5. Keluarga bapak Mustafik masuk dalam kategori keluarga sakinah III 

dengan pertimbangan keluarga ini mampu memenuhi seluruh 

kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhla>kul kari>mah sosial psikologis, 

dan pengembangan keluarganya, aktif dalam upaya meningkatkan 
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kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam 

keluarga, juga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial 

masyarakat, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi 

lingkungannya. 

Dari poin-poin tersebut di atas, penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa upaya-upaya yang dilakukan atau yang menjadi 

keinginan keluarga TKI merupakan suatu hal yang berkualitas tidak 

berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang yang berada di rumah 

bahkan yang berpendidikan. Akan tetapi, mungkin implementasinya di 

lapangan akan sedikit berbeda dengan yang diharapkan tergantung 

kesadaran dari individu itu sendiri. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sebagaimana data yang telah dihasilkan dalam penelitian, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan paparan data dan analisis yang telah dilakukan penulis 

pada para suami keluarga TKI di Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo yang menjadi informan dalam penelitian ini, 

didapati bahwa sesuai dengan teori mereka memaknai keluarga 

sakinah sebagai keluarga yang aman dan tentram, yaitu aman dari 

berbagai godaan. Tidak lupa mereka berpendapat tentang upaya dalam 

mewujudkan keluarga sakinah, seperti saling percaya akan komitmen 

yang telah dibuat walaupun berjarak jauh, saling membantu dalam 

mencari nafkah, saling menyadari satu sama lain, dan yang terakhir 

adalah tetap ingat kepada Yang Maha Kuasa. 

2. Dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah upaya yang mereka 

lakukan adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan hak dan kewajiban seperti sering berkomunikasi, 

memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak, tetap mencari 

nafkah walaupun jaraknya berjauhan, dan tetap menjaga kesabaran. 

b. Berkomitmen. 

c. Rasa saling percaya dan keterbukaan antar anggota. 
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d. Toleransi dan waspada 

Kondisi damai dalam keluarga bukan berarti suatu keluarga tidak ada 

persoalan, tetapi berarti kondisi di mana keluarga mampu 

menyelesaikan persoalan. Masalah dalam keluarga akan selalu hadir 

dalam bentuk dan kondisi yang berubah-ubah. Seperti, pasangan tidak 

merasa terpenuhi kebutuhannya, hubungan yang tidak setara, 

kebudayaan yang berbeda. Dari beberapa situasi tersebut memang 

sering menimbulkan masalah atau konflik dalam keluarga khususnya 

keluarga TKI. Akan tetapi para keluarga TKI tidak tinggal diam jika 

terjadi hal demikian, dalam menyelesaikan masalah mereka tidak lagi 

berbicara caraku atau caramu, tetapi alternatif berdua, mengedepankan 

kejujuran, mencari titik temu permasalahan tanpa menggunakan 

keegoisan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik sejumlah saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi keluarga TKI 

Meskipun hidup dalam keadaan ekonomi yang serba pas-pasan, 

hubungan yang jaraknya jauh, dan tuntutan hidup yang semakin 

meningkat, diharapkan keluarga TKI tetap menjaga semangat dalam 

menjalani hidup, berusaha bahagia dan menjalankan syari‟at agama 

dengan penuh kesadaran. Mewujudkan keluarga yang sakinah yang 

dilingkupi dengan mawaddah dan rahmah. Allah maha pemurah, maha 
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pengasih dan penyayang terhadap semua makhluknya lagi maha adil, 

dan tentunya bisa menjadi pemacu bagi keluarga TKI untuk selalu 

menjaga keharmonisan keluarga. 

2. Bagi pemerintah 

Supaya lebih ditingkatkan program-program yang sifatnya 

pemberdayaan terhadap keluarga TKI agar kehidupan keluarga 

tersebut semakin membaik dan khususnya terangkat perekonomian 

mereka, dan ending dari semua itu adalah terciptanya keluarga TKI 

yang bahagia, tenteram dan sejahtera sehingga angka perceraian di 

tingkat keluarga TKI berkurang. 
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