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ABSTRAK 

Anggi Adi Putro, Pandangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut 

Masyarakat Di Kecamatan Ponorogo (Perspektif Struktural Fungsional). Tesis, 

Program Studi Ahwal Syahsiyyah, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag. 

Kata Kunci: KDRT, AGIL (Adaptasi, Goal Attainment, Integrasi, Latensi) 

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena keretakan hubungan 

keluarga yang kurang harmonis antara suami dan istri yang tidak segera 

dipecahkan atau apabila telah dipecahkan  dengan hasil yang dirasakan tidak adil 

bagi korban sehingga tidak dapat mengembalikan  hubungan baik antara pelaku 

dan korban. Larangan kekerasan dalam rumah  tangga  sudah  diatur dalam  Pasal 

5 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan  Kekerasan  

dalam  rumah  tangga. kasus  KDRT  yang  biasanya  sulit  terungkap,  tidak  

pernah tersiar keluar sehingga menjadi bentuk kekerasan terselubung  yang selalu 

menjadi problem. Penelitian ini merupakan upaya dalam  memberikan  solusi dan 

meminimalisir terhadap berbagai  masalah kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini 

terdapat kaitannya dengan permasalahan KDRT menjadi situasi yang harmonis 

dalam keluarga, dengan cara mengajak semua kalangan masyarakat untuk tidak 

melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga karena tindakan tersebut 

melanggar hukum dan hak asasi manusia dan dapat melukai fisik, psikologis 

seorang perempuan.  

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif. Sumber data dari 

penelitian ini dipilih menggunakan metode yuridis normatif, yaitu meliputi 

masyarakat di Kecamatan Ponorogo khususnya lembaga-lembaga yang menaungi 

masalah kekerasan dalam rumah tangga. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para masyarakat 

Kecamatan Ponorogo dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya 

menggunakan analisis data yang dikembangkan Milles & Huberment yang 

meliputi: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan 

penarikan kesimpulan (conclusion drawing).  

Penelitian ini menghasilkan temuan pandangan masyarakat terhadap 

KDRT, (1) Adaptasi, fungsi yang amat penting yang harus dapat beradaptasi 

dengan cara menanggulangi situasi yang gawat dan harus bisa menyesuaikan diri 

dengan lingkungan. Goal attainment, sistem harus bisa mendefinisikan dan 

mencapai tujuan utamanya yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadah 

dan rahmah. Integrasi, sebuah sistem yang harus mampu mengatur dan menjaga 

antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya seperti hak dan 

kewajibannya sebagai suami isteri. latensi, suatu sistem harus mampu berfungsi 

sebagai pemelihara dalam sebuah keluarga dan banyak memberi motivasi yang 

mendorong suatu keluarga menjadi yang lebih baik. (2) keimanan yang kuat dan 

akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agama sehingga kekerasan dalam 

rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran, 

harus tercipta kerukunan dan perdamaian di dalam sebuah keluarga karena di 

dalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara 

dan orang lain.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam 

penulisan Tesis ini adalah system Institute of Islamic Studies, McGill University, 

yaitu sebagai berikut:  

 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 ḍ ض ̓ ء

 b ط ṭ 

 t  ẓ 

 ‘ ع th ث

 Gh غ j ج

 F ف ḥ ح

 kh  Q خ

 K ك d د

 L ل dh ذ

 M م r ر

 N ن z ز

 W و s س

 sh  H ش

 Y ي ṣ ص

 



 

 

Tā’ marbūṭa tidak ditampakkan kecuali dalam susunan idāfa, huruf 

tersebut ditulis t.  

Misalnya: ن ط ,faṭāna : ف بي ال  faṭānat al-nabī : ان

Diftong dan konsonan rangkap. 

 ū : او        aw : او

 ī : اي        ay: اي

Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf waw yang didahului 

ḍamma dan huruf yā’ yang didahului kasra seperti berikut. 

Bacaan panjang 

:او  aw       اي : īاو : ūاي : ī 

 ū : اوī :ايā : ا

Kata sandang 

: وال           al-sh : الش          -al : ال
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berbagai peristiwa kekerasan terhadap perempuan terus terjadi di 

sekitar kita di belahan bumi ini, sedikitnya seorang perempuan selalu disiksa, 

pemaksaan melalui sex, atau perlakuan kejam disepanjang hidupnya. Akan 

tetapi persoalan ini tidak segera terlihat sebagai hal yang serius oleh 

masyarakat. Kekerasan terhadap sesama manusia seakan tidak mengenal ruang 

dan waktu.  Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruang publik, tetapi juga 

terjadi dalam ruang domestik (rumah tangga).
1
 Akhir-akhir ini kekerasan 

dalam masyarakat  tampak  semakin meningkat. Tindakan kekerasan dalam 

masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang  baru.
2
 Namun, yang menarik 

perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri) 

karena sifat dan dampaknya luas bagi kehidupan kaum perempuan. Kekerasan 

jenis ini mempunyai akar yang dalam pada faktor budaya yang  menempatkan 

perempuan pada posisi yang timpang dalam hubungannya dengan laki-laki.
3
 

Tindak kekerasan dominan yang pernah dialami perempuan Indonesia adalah 

kekerasan di ranah domestik atau kekerasan dalam rumah tangga seperti 

penganiayaan,  perkosaan, pelecehan atau suami berselingkuh. 

                                                           
1
 La Jamaa Dan Hadidjah, Hukum Islam Dan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), 1. 
2
 Moerti Hadiarti Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis 

Viktimologis (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 7.  
3
 Ibid. 



 

 

Teori Relasi kekuasaan dari M. Foucault, kekerasan dalam rumah 

tangga ini  boleh jadi, disebabkan oleh persepsi suami, bahwa dia sebagai 

kepala keluarga yang  mempunyai kekuasaan terhadap istri dan anak-anaknya. 

Karena merasa berkuasa terhadap anggota keluarganya ia pun merasa 

berkuasa melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Banyak suami yang tidak 

bertanggungjawab terhadap kebutuhan (sandang pangan) anggota keluarga, 

sehingga anak istrinya menjadi terlantar.
4
 Budaya  patriarki  dan  ideologi 

gender berpengaruh juga terhadap ketentuan di dalam Undang-undang 

Perkawinan yang membedakan peran laki-laki sebagai kepala  rumah tangga 

dan perempuan sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 UUP) yang  menimbulkan 

pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami 

sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya, termasuk 

melalui kekerasan. Kondisi ini menimbulkan akibat kekerasan dan 

pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang terjadi di dalam ruang lingkup 

privat atau domestik ini, tidak pernah dianggap sebagai masalah pelanggaran 

hak asasi manusia. Padahal kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya juga 

merupakan kejahatan terhadap individu dan masyarakat yang pelakunya 

seharusnya dapat dipidana tetapi hal ini sulit ditangani (pihak luar) karena 

dianggap sebagai urusan internal suatu rumah tangga. Anggapan bahwa 

kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga timbul dari 

karena terikat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup 

                                                           
4
 La Jamaa Dan Hadidjah, Hukum Islam Dan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), 7-8. 



 

 

perdata.
5
Sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah 

tangga bukan perbuatan pidana tetapi merupakan aib yang harus ditutupi. 

Dengan demikian, baik korban sendiri maupun keluarga membiarkan tindak 

kekerasan tersebut terjadi.
6
 

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memaparkan catatan tahunan 

tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan jumlah 

kasus secara konsisten dan signifikan. Alasan lainnya adalah KDRT memiliki 

keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah 

tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara 

suami dan istri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan 

orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap.
7
 Keluarga 

merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat 

ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam interaksi sosial  

dengan kelompoknya.
8
 Keluarga sebagai tempat di mana watak dan 

kepribadian anak akan terbentuk menjadi sangat strategis dalam upaya  

membangun relasi sosial gender yang adil dalam konteks pergaulan di 

masyarakat yang lebih luas harus dimulai dari lingkup kehidupan keluarga.
9
 

                                                           
5
 T Dan P, Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Jakarta: PT Citra Aditya 

Bakti, 2006), 3-4. 
6
 Moerti Hadiarti Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis 

Viktimologis (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 36. 
7
 Hamidah Abdurrachman, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-hak Korban, dalam  

http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/7%20Hamida%20Abdurrahman.pdf,  diakses 

tanggal 11 Oktober 2017. 
8
 Ridwan, Kekerasan Berbasis GenderRekonstruksi Teologis Yuridis dan Sosiologis 

(Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), 44. 
9
 Ibid., 48. 



 

 

Keluarga terbentuk melalui perkawinan, di dalam Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Dasar Perkawinan, dalam pasal 1 menjelaskan bahwa:   

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau 

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa”.10
 

 

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat 

rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan 

menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.
11

 

Hal ini pun dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab 

VI mengenai Hak Dan Kewajiban Suami-Istri dalam pasal 30-34.
12

 Dalam 

ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XII, dijelaskan pula 

mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 77 ayat 1-ayat 5.
13

 

Namun, fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kadang berbicara lain, 

perkawinan yang diharapkan adanya rasa saling mencintai, saling 

menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin serta kewajiban suami 

untuk melindungi istrinya ternyata harus kandas ditengah jalan karena 

permasalahan dalam keluarga. Salah satunya adalah kekerasan dalam rumah 

tangga yang merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk  

mempertahankan sebuah keluarga. Seolah-olah kekerasan yang dialami istri 

selama ini merupakan hal biasa dalam relasi suami istri. Bahkan muncul 

                                                           
10

 Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok-pokok  Hukum  Perdata  Wewenang  Peradilan 

Agama  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 149. 
11

 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2006), 155. 
12

 Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok-pokok  Hukum  Perdata  Wewenang  Peradilan 

Agama  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 157.  
13

 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2006), 157. 



 

 

sebuah legitimasi bahwa suami boleh memukul istri yang dianggap nuzyus, 

sesuai dengan  tekstual  ayat  Al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 34:  

 
Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah  

mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah 

mereka. kemudian jika mereka mentaatimu. Maka janganlah kamu 

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah 

Maha Tinggi lagi Maha besar.
14

 

 

Memperhatikan ketentuan ayat nusyuz di atas, tindakan pemukulan 

jelas merupakan alternatif terakhir ketika upaya memberi nasihat (mauidzah) 

dan pisah ranjang tidak cukup untuk membuat istri taat kepada suami dan 

menyadari kesalahannya.
15

Demikian pula hadist yang memuat informasi yang 

sering dijadikan pembenaran bagi sebagian suami untuk sesuka hatinya 

meminta hubungan seksual dengan tanpa mempertimbangkan kesiapan 

istrinya. 

Artinya: “Dan berkata Abdullah Ibnu Mas’ud, Saya mendengar 

Rasulullah SAW bersabda: Mana saja dari seorang perempuan yang diajak 

                                                           
14

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan  Terjemahannya  (Surabaya: 

Mahkota, 1990), 119. 
15

 Ridwan, Kekerasan Berbasis GenderRekonstruksi Teologis Yuridis dan Sosiologis 

(Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), 146-147.   



 

 

suaminya untuk melakukan hubungan seksual, kemudian ia menunda-nunda 

sampai suami tertidur maka ia akan dilaknat.” 

Makna hadist ini perlu dikaji secara mendalam sehingga tidak 

disalahgunakan untuk melegitimasi tindak kekerasan seksual seorang suami 

terhadap istrinya. Tingginya  egoisme laki-laki untuk menaklukkan perempuan 

menyebabkan terjadinya pemaksaan. Padahal seorang istri tidak selamanya 

sehat dan siap melayani kebutuhan seksual suami. Sehingga istri yang 

mendapat perlakuan tidak manusiawi sulit untuk mendapatkan perlindungan 

hukum. Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh  

anggota keluarga. Tujuan perkawinan dalam Islam untuk memelihara moral 

dan kesucian serta cinta dan kasih sayang yang abadi. Idealnya seorang istri 

mendapat perlindungan serta kasih sayang dari suaminya dan bukan 

kekerasan.
16

 Namun, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi 

tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. 

Secara umum kekerasan terhadap perempuan hanya diatur dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), di bab tentang Kejahatan terhadap 

Kesusilaan. Kejahatan jenis ini diperlakukan sama dengan kejahatan jenis 

lainnya (digolongkan ke dalam tindak pidana umum). Tidak dapat dipungkiri 

bahwa dalam kehidupan sehari-hari pihak aparat hukum masih kurang peduli 

atas masalah kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam rumah 

tangga.
17

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dilandasi oleh 

                                                           
16

 La  Jamaa dan Hadidjah, Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam 

Rumah Tangga , (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), 8. 
17

 Moerti Hadiarti Soeroso, Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  Dalam  Perspektif 

Yuridis-Viktimologi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),  6-7. 



 

 

berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak 

mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala  bentuk kekerasan. Disahkannya 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia 

khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat yang memiliki 

kepedulian terhadap masalah kekerasan.
18

 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang 

terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi disemua negara. Bentuk 

kekerasan tersebut bermacam-macam dalam semua aspek kehidupan, baik di 

bidang sosial budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan yang umumnya 

korban adalah perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga. Bahkan dalam 

hal-hal tertentu dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Berbagai 

produk hukum yang bertujuan guna penegakan hukum terhadap korban tindak 

pidana dalam rumah tangga baik bersifat nasional maupun internasional 

melalui PBB dalam bentuk ratifikasi menjadikan masalah kekerasan terhadap 

perempuan dan anak mengalami pergeseran pandangan, yang semula hanya 

dilihat sebagai kejahatan terhadap badan dan mungkin nyawa sebagai bentuk 

kejahatan penganiayaan, pembunuhan biasa, pelecehan seksual maupun psikis 

dan lain sebagainya, dalam perkembangannya tidak lagi dianggap sebagai 

masalah yuridis semata, namun dibelakangnya mengandung makna yang luas  

terkait dengan masalah hak asasi manusia (HAM).
19

 

                                                           
18

 Ibid., 64-65. 
19

 Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia  (Jakarta : Balai Pustaka, 

1989), 117. 



 

 

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan dan pelakunya 

adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang 

yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT 

adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, 

pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembatu rumah 

tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh 

si korban karena terpaut dengan struktur  budaya, agama dan sistem hukum 

yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat 

bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak 

pelakunya. 

Undang-undang pokok KDRT secara substanstif memperluas institusi 

dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh  korban KDRT, 

yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun 

berdasarkan penetapan pengadilan. Di sini terlihat, bahwa institusi dan 

lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak 

hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya. 

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan suatu hal 

yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk 

tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing 

tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa 

saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, 



 

 

apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali 

tindak kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi) 

disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk 

merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut 

domestic violence (kekerasan domestik).
20

 

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan perempuan 

sebagai korban adalah lebih sering terjadi, walaupun tidak menutup 

kemungkinan perempuan bertindak sebagai pelaku dan laki-laki menjadi 

korbannya. Hal ini antara lain disebabkan karena kultur masyarakat Indonesia 

yang cenderung menganut sistem patrikal. Patrikal sebagai suatu struktur di 

mana kaum laki-laki yang memegang kekuasaan yang nyata baik di dalam 

kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat.
21

 

Perkawinan yang dilanjutkan atau dijalani dalam kondisi yang tidak 

bersahabat apalagi bila diwarnai perilaku destruktif maka hal tersebut tidaklah 

dapat diterimadan apabila hal tersebut tidak dapat di atasi maka 

mempertahankan perkawinan tersebut adalah hal yang sia-sia.
22

 Meskipun 

Islam sangat mendorong agar seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk 

menjaga dan mempertahankan status perkawinan sehingga tujuan perkawinan 

dapat terwujud, namun sebaliknya apabila dari perkawinan tersebut yang 

terjadi adalah percekcokan terus-menerus, adanya perilaku destruktif sehingga 
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kebahagiaan dan ketentraman tidak dapat terwujud, maka Allah SWT karena 

sifat kasih sayang-Nya terhadap makhluk-Nya kemudian menghalalkan 

perceraian sebagai sebuah solusi dari problematika rumah tangga yang ada. 

Di wilayah Ponorogo umumnya masih ada tindak kekerasan dalam 

rumah tangga yang sering terjadi, yaitu kurangnya pengetahuan tentang 

pengertian serta makna kekerasan dalam rumah tangga.
23

Data yang diperoleh 

dari Ibu Gestik Ayudha N, S.H Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak 

Polres Ponorogo yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan 

penelantaran dari bulan Januari sampai dengan November 2017 selalu 

mengalami peningkatan sejumlah 37 kasus meskipun kadang mengalami 

penurunan, sedangkan kasus penelantaran dalam rumah tangga sudah sangat 

mengalami penurunan. Data yang diperoleh dari kasus penelantaran dalam 

rumah tangga yang masuk dalam Unit PPA Polres Ponorogo hanya 4 kasus 

yang berhasil ditangani, namun masih banyak kasus yang dialami tetapi tidak 

mau bersedia membawanya baik kepengadilan maupun melapor ke pihak yang 

berwajib. 

Kekerasan yang dialami istri merupakan kekerasan yang tidak 

sewajarnya dilakukan oleh seorang suami, dimana seorang istri memiliki hak 

asasi untuk hidup bahagia. Kekerasan yang dilakukan suami kepada istri 

banyak bentuknya, yaitu kekerasan fisik, seperti menjambak, memukul, 

bahkan menendang, dan kekerasan seksualitas, hal ini mengakibatkan bekas 

luka pada tubuh seorang istri.  Sesuai dengan pengamatan yang ada di unit 

                                                           
23

 Wawancara Dengan Pak Adi. (Ponorogo, 19 Maret 2017). 



 

 

KPPA Kabupaten Ponorogo tindakan kekerasan dalam perempuan sering kali 

dilakukan, bahkan tindakan kekerasan menimbulkan kerusakan fisik dan 

tekanan-tekanan psikologis yang dirasakan oleh istri. Kasus kekerasan 

terhadap perempuan diwilayah Ponorogo banyak sekali ditemukan, tindakan 

kekerasan terhadap perempuan banyak didorong dan dimotivasi oleh beberapa 

sebab dan pengaruh yang mendorong kekerasan terhadap perempuan, salah 

satunya kurangnya adaptasi satu sama lain harus bisa menyesuaikan diri 

dengan lingkungan, harus bisa mencapai tujuan atau goal attainment suatu 

pernikahan yang diridhoi, integrasi antara suami dan istri harus saling terjaga 

dan harus saling berhubungan dengan baik karena dengan saling berhubungan, 

saling keterbukaan maka akan tercipta keluarga yang sakinah dan yang 

terakhir suatu keluarga harus mempunyai pemeliharaan pola atau latensi 

dimana satu sama yang lain harus memberikan motivasi untuk menciptakan 

keluarga yang harmonis. Kekerasan yang terjadi di Kota Ponorogo 

menunjukkan taraf yang cukup memprihatinkan dan perlu diperhatikan. 

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri membawa dampak yang 

negatif dan buruk dimata keluarga dan masyarakat. Perempuan yang 

mengalami kekerasan takut untuk melaporkan kejadian tersebut pada pihak 

yang berwajib, terkadang pihak berwajib pun membiarkan kasus tersebut.   

Dengan memperhatikan realita yang ada bahwasanya kekerasan dalam 

rumah tangga masih banyak terjadi ditengah masyarakat, dan hal ini juga 

terutama mengarah kepada bagaimana sikap istri itu sendiri terhadap 

pemukulan yang dilakukan oleh suaminya terhadapnya. Untuk menjawab 



 

 

persoalan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga tersebut, 

penulis merasa perlu melakukan pengkajian melalui penelitian dengan judul 

“ PANDANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 

MENURUT MASYARAKAT DI KECAMATAN PONOROGO ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga 

di Kecamatan Ponorogo ? 

2. Bagaimana Upaya mengatasi dan meminimalisir agar terhindar dari tindak 

kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Ponorogo ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisa, memahami dan mendeskripsikan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui serta memahami lebih mendalam pemaknaan kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT) menurut masyarakat di Kecamatan 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui serta memahami lebih mendalam upaya mengatasi dan 

meminimalisir tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di 

Kecamatan Ponorogo. 



 

 

 

D. Manfaat dan Signifikansi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan, secara akademis dapat memberikan 

gambaran serta pedoman untuk menguatkan pemaknaan pelaku dan korban 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut masyarakat perspektif teori 

struktural fungsional, khususnya masyarakat di Kecamatan Ponorogo. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan evaluasi 

sekaligus sumbangsih atas masukan bagi lembaga serta dinas-dinas terkait 

dalam mengatasi dan meminimalisir tindak kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT) di wilayah Kecamatan Ponorogo, sehingga mampu menciptakan rasa 

aman, tentram, dan damai dalam kehidupan berumah tangga dan juga 

diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan 

keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta  

referensi penelitian selanjutnya dan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari Undang-

undang dan hukum Islam dan untuk pihak yang diteliti (korban KDRT) dapat 

memberikan saran-saran dan masukan diharapkan agar lebih terbuka 

mengenai permasalahan yang ada didalam rumah tangganya. 
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BAB II 

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF  

STRUKTURAL FUNGSIONAL 

 

A. Telaah Pustaka 

Di samping menggunakan buku-buku yang relevan juga melihat hasil 

penelitian terdahulu agar tidak terjadi persamaan. Adapun penelitian terdahulu 

yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga antara lain: 

Pertama penelitian yang dilakukan Ni Nyoman Sukerti dengan judul 

penelitian Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga ( Kajian 

Dari Prespektif Hukum Dan Gender). Dengan hasil penelitian menerangkan 

bahwa kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia semakin tahun semakin 

meningkat. Kekerasan yang yang terjadi terhadap perempuan tidak hanya 

terjadi di dalam lingkungan rumah tangga saja akan tetapi juga diluar, mulai 

didunia kerja sampai pada pinggiran jalan. Penelitian ini lebih menitikberatkan 

pada kekerasan pada perempuan yang terjadi di dalam rumah tangga.
24

 

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Nathasya Kisinky Universitas 

Gunadarma dengan judul tesis. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada 

Perempuan Yang Menikah Muda.Dengan hasil penelitian kekerasan dalam 

rumah tangga pada perempuan yang menikah muda, dimana subyek merasa 

sakit hati dan sedih atas sikap suami. Setelah subyek mengalami keguguran 

sikap suami menjadi kasar dan melakukan kekerasan. Subyek tidak melawan 
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berusaha menghindari permasalahan dan patut agar suami tidak bersikap 

suami semakin kasar.
25

 

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Muhammad Khoirul Ridwan 

Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU PKDRT, Al Qur’an Dan 

Hadist Tentang Nuzus). Dengan hasil penelitian, bahwa terjadi pergeseran 

makna nuzus dan dlaraba. Perlu diinterpretasi dan dirumuskan kembali dalam 

kajian fiqih tentang nuzus dan dlaraba karena Islam (dalam al Quran dan 

hadis) tidak melarang tindak kekerasan, undang-undang PKDRT terkait 

dengan nuzus dalam Islam prespektif gender karena UU ini dibuat dengan 

berasaskan keadilan dan kesetaran gender yang bertujuan mencegah segala 

bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban dan menjaga 

keharmonisan rumah tangga. 

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Veralia Maya Bekti 

Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul Persepsi Istri Terhadap 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa persepsi istri terhadap kekerasan rumah tangga dipandang sebagai 

tindakan yang negatif,hal ini sesuai dengan pengalaman istri sebagai korban 

kekerasan dalam rumah tangga. Bagi istri kekerasan yang dialami merupakan 

suatu pengalaman buruk dalam kehidupannya, sehingga mereka berharap tidak 

mengalami kekerasan di kehidupan mendatang. Akar permasalahan tentang 

persepsi istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga didorong oleh kondisi 
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ekonomi, pendidikan, campur tangan pihak ketiga, kekuasaan suami dan 

perselingkuhan. Penelitian persepsi istri terhadap kekerasan dalam rumah 

tangga pada ketiga subjek yang mengalami kekerasan secara fisik, psikis, 

ekonomi, dan seksual didominasi oleh kondisi ekonomi dan perselingkuhan 

suami dengan perempuan. 

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, 

walaupun bidang yang dibahas adalah sama dalam hal kekerasan dalam rumah 

tangga. Dalam hal ini penulis lebih menekankan pada permasalahan 

pemaknaan tentang kekerasan dalam rumah tangga dan cara mengatasi atau 

meminimalisir agar terhindar dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. 

Sehingga penelitian yang penulis angkat mempunyai sudut pandang yang 

berbeda dengan penelitian terdahulu. 

B. Telaah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Teori Struktural 

Fungsional. 

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

KDRT adalah singkatan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

Pengertian KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama 

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara  fisik, seksual, psikologis, penelantaran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan 

kemerdekaan  secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
26
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Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu global dan 

merupakan pelanggaran hak asasi manusia hal ini terdapat di dalam Pasal 

1 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1993 yang berbunyi: 

"Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang 

berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan  atau  penderitaan 

perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk 

ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan 

secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau 

dalam kehidupan pribadi". 

 

Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tertuang dalam 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan 

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau 

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkup rumah tangga.
27

 

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan 

perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang 

antara lain menegaskan bahwa: 

a.  Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebes 

dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan 

Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945. 
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b.  Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah 

tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan 

terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus 

dihapus. 

c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah 

perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan 

atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau 

ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan 

derajat dan martabat kemanusiaan. 

d.   Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 

Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya 

merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah 

KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) pasal 356 yang secara garis 

besar isi pasal yang berbunyi:  

“Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteriatau 

anak diancam hukuman pidana”. 

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap 

istri merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. 

Berbagai penelitian masyarakat menunjukkan bahwa penganiayaan istri 

tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja. Rentetan 



 

 

penderitaan akan menular keluar lingkup rumah tangga dan selanjutnya 

mewarnai kehidupan masyarakat kita.  

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), pengertian 

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan 

yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, 

fisik, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal 

yang mengakibatkan pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 

hilangnya kemampuan untuk bertidak, rasa tidak percaya atau penderitaan 

psikis berat pada seseorang.  

Dan perlu diketahui juga, bahwa pada umumnya Undang-undang  

Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, bukan hanya ditujukan kepada 

seorang suami, tapi juga bisa ditujukan kepada seorang istri yang 

melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya  

atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga 

tersebut.
28

 

1. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

Menurutpasal 5Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga bentuk-bentuk KDRT 

terbagi  menjadi empat, yaitu :  

a. Kekerasan fisik, kekerasan fisik adalah perbuatan yang 

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6). 
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Kekerasan fisik terbagi menjadi dua macam, yaitu  kekerasan fisik 

berat dan kekerasan fisik ringan. Kekerasan fisik yang berat  

adalah  berupa  penganiayaan  berat seperti menendang, memukul, 

menyundut. Bisa juga melakukan percobaan pembunuhan ataupun 

melakukan pembunuhan serta semua perbuatan lainnya yang bisa 

mengakibatkan cedera berat, tidak bisa menjalankan tugas sehari-

hari, pingsan, luka berat pada tubuh korbannya dan atau luka yang 

sulit untuk disembuhkan atau juga yang menimbulkan bahaya 

kematian, membuat korban kehilangan salah satu panca indera, 

mendapatkan cacat, menderita sakit lumpul, terganggunya daya 

pikir korban selama 4 minggu lebih, gugur atau matinya 

kandungan seorang wanita dan kematian korban. Sedangkan 

kekerasan fisik yang ringan misalnya seperti menampar, 

menjambak rambut, mendorong dan perbuatan lainnya yang dapat 

mengakibatkan cedera ringan, rasa sakit dan juga luka fisik yang 

tidak masuk dalam kategori kekerasan fisik ringan, maka dapat 

dimasukkan kedalam kategori kekerasa berat.  

b. Kekerasan psikis, kekerasan psikis adalah perbuatan yang 

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan 

psikis berat pada seseorang. Sebagaimana kekerasan secara fisik 

(Pasal 7). Kekerasan secara psikis juga terbagi menjadi 2 macam, 

yaitu kekerasan psikis berat dan ringan. Kekerasan psikis yang 



 

 

berat misalnya berupa tindakan pengendalian, tindakan 

manipulasi, tindakan eksploitasi, kesewanangan, tindakan 

perendahan dan juga penghinaan. Baik itu tindakan dalam bentuk 

pelarangan, dalam bentuk pemaksaan dan juga isolasi sosial. Bisa 

juga berupa tindakan atau berupa ancaman kekerasan secara fisik,  

secara seksual dan  juga ekonomis yang  masing-masingnya dapat 

mengakibatkan penderitaan psikis yang berat berupa salah satu 

atau beberapa hal seperti gangguan tidur, gangguan makan, 

ketergantungan obat ataupun disfungsi seksual yang salah satu 

atau semuanya berat dan atau  sampai  menahun,  bisa  juga berupa 

gangguan  stres  pasca  trauma,  atau  gangguan fungsi tubuh yang 

berat. Adapun  kekerasan  psikis  yang  ringan,  misalnya  berupa 

tindakan  pengendalian,  tindakan manipulasi, tindakan eksploitasi,  

tindakan kesewenangan, tindakan perendahan dan penghinaan,  

bisa dalam bentuk  pelarangan,  dalam  bentuk pemaksaan dan bisa 

dalam bentuk isolasi sosial.  

c. Kekerasan seksual,  kekerasan  seksual  adalah  setiap perbuatan  

yang  berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan  hubungan  

seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai,  

pemaksaan hubungan seksual dengan orang  lain  untuk  tujuan  

komersial atau  tujuan  tertentu (Pasal  8). Kekerasan seksual juga 

terbagi menjadi kekerasan seksual yang tergolong berat dan 

ringan. Kekerasan dalam rumah tangga secara seksual yang 



 

 

tergolong berat misalnya seperti pelecehan seksual dengan cara  

kontak fisik, seperti dengan meraba, menyentuh bagian organ 

seksual, mencium dengan secara paksa, merangkul serta 

perbuatan-perbuatan lain  yang  menimbulkan rasa muak atau jijik, 

rasa terteror, rasa terhina dan merasa dikendalikan. Bisa juga 

berupa pemaksaan untuk hubungan seksual tanpa persetujuan 

korban atau pada saat itu korban tidak menghendaki untuk 

melakukannya, pemaksaan  melakukan  hubungan  seksual dengan 

cara-cara yang tidak disukai, dengan cara merendahkan dan atau  

dengan menyakitkan, pemaksaan untuk melakukan hubungan  

seksual  dengan  orang  lain  yang  bertujuan  untuk pelacuran dan 

atau tujuan tertentu lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang  

tergolong ringan, misalnya berupa pelecehan seksual yang  

dilakukan secara verbal seperti komentar verbal, gurauan bernada  

porno,  siulan, ejekan,  julukan dan atau secara  pelecehan  secara  

non-verbal, misalnya seperti ekspresi wajah, gerakan-gerakan  

tubuh  atau juga perbuatan lainnya yang meminta perhatian secara 

seksual yang tidak dikehendaki korban.  

d. Kekerasan ekonomi, Setiap orang dilarang menelantarkan orang 

dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang 

berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib 

memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada 



 

 

orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak 

memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri. 

Kekerasan ekonomi berat,yakni tindakan eksploitasi, 

manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa: 

1) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk 

pelacuran. 

2) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya. 

3) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, 

merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. 

Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya 

sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara 

ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. 

e. Penelantaran rumah tangga, penelantaran rumah  tangga meliputi  

dua tindakan yaitu: 1)  orang  yang  mempunyai kewajiban  hukum 

atau karena persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan,  

perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam  

lingkup rumah tangga namun tidak melaksanakan kewajiban  

tersebut. 2) setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan  

ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja  

yang layak di dalam dan di luar rumah tangga sehingga korban  

berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9) 

 

 



 

 

2. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  

Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam 

konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga (marital violence) sebagai berikut: 

a. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki 

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya 

dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan 

mengendalikan wanita. 

b. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi 

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk 

bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, 

dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan 

kekerasan. 

c. Beban pengasuhan anak 

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban 

sebagai pengasuh anak.  Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan 

terhadap anak, maka suami akan menyalah-kan istri sehingga tejadi 

kekerasan dalam rumah tangga. 

d. Wanita sebagai anak-anak 

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut 

hukum, mengakibatkan kele-luasaan laki-laki untuk mengatur dan 

mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita.  Laki-laki merasa 



 

 

punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak 

melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib. 

e. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki 

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang 

mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran 

hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup.  

Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya 

legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang 

bertindak dalam konteks harmoni keluarga. 

3. Cara Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

Untuk menghindari terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, 

diperlukan cara-cara penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 

antara lain: 

a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang 

teguh pada agamanya sehingga Kekerasan dalam rumah tangga tidak 

terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran. 

b. Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, 

karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap 

ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga 

dapat saling mengahargai setiap pendapat yang ada. 

c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar 

tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam 

sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara 



 

 

kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan 

dalam rumah tangga. 

d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan 

sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi 

dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka 

mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa 

kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang 

berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan. 

e. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang 

ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila 

terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam 

keluarga dapat diatasi dengan baik. 

4. Pengertian Keluarga. 

Berikut akan dikemukakan definisi keluarga menurut beberapa 

ahli. 

a. Bailon dan Maglaya mendefinisikan sebagai berikut: “Keluarga 

adalah dua atau lebih  individu  yang  hidup  dalam satu rumah 

tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi.  

Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, 

mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta 

mempertahankan suatu budaya”.  

b. Menurut Departemen Kesehatan, mendefinisikan sebagai 

berikut: “Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang 



 

 

terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang 

berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling 

bergantungan”.  

c. Menurut Friedman, mendefinisikan sebagai  berikut:  “Keluarga 

adalah dua atau lebih individu yang tergabung karena ikatan 

tertentu untuk saling membagi pengalaman dan melakukan 

pendekatan emosional, serta mengidentifikasi diri mereka 

sebagai bagian dari keluarga”.  

d. Menurut BKKBN,  mendefinisikan sebagai berikut:  “Keluarga 

adalah dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan  ikatan 

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup 

spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan, 

memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antara anggota 

keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.  

e. Gillis, mendefinisikan sebagai berikut: “keluarga adalah 

sebagaimana sebuah kesatuan yang kompleks dengan atribut 

yang dimiliki tetapi terdiri dari beberapa komponen yang 

masing-masing mempunyai sebagaimana individu.”  

f. Menurut Salvicion dan Celis, didalam keluarga terdapat dua 

atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan 

darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, dihidupnya 

dalam satu rumah tangga, karena berinteraksi satu sama lain dan  



 

 

dalam  peranannya  masing-masing  dan  menciptakan  serta 

mempertahankan suatu kebudayaan.   

g. Fitzpatrick, memberikan pengertian keluarga dengan cara 

meninjaunya  berdasarkan  tiga  sudut  pandang  yang  berbeda, 

yaitu pengertian keluarga secara struktural, pengertian keluarga.  

Secara fungsional pengertian keluarga intersaksional. 

Pengertian Keluarga secara Struktural: Keluarga didefinisikan 

berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, 

seperti orang tua, anak dan kerabat lainnya.
29

 Definisi ini 

memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Dari 

perspektif ini dapat muncul pengertian tentang keluarga sebagai  

asal-usul (families of origin), keluarga sebagai wahana melahirkan 

keturunan (families of procreation), dan keluarga batih (extended 

family). 

Pengertian Keluarga secara Fungsional: Keluarga  

didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas  

dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup 

perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan 

pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada 

tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga.  

Pengertian Keluarga secara Transaksional: Keluarga  

didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman  
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melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas  

sebagai keluarga (family identity), berupa ikatan emosi,  

pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Definisi ini  

memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya.  

1. Bentuk-Bentuk Hubungan Keluarga  

Keluarga dibagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan  

garis keturunan, jenis perkawinan, pemukiman, jenis anggota  

keluarga  dan kekuasaan. 
30

 

1. Berdasarkan Garis Keturunan   

a. Patrilinear adalah keturunan sedarah yang terdiri dari  sanak 

saudara sedarah dalam beberap agenerasi, dimana  

hubungan itu disusun melalui jalur garis ayah.  

b. Matrilinear adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak 

saudara sedarah dalam beberapa ganerasi dimana hubungan 

itu disusun melalui jalur garis ibu.  

2. Berdasarkan Jenis Perkawinan  

a. Monogami adalah keluarga dimana terdapat seorang suami 

dengan seorang istri.  

b. Poligami adalah keluarga dimana terdapat seorang suami 

dengan lebih dari satu istri.  
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3. Berdasarkan Pemukiman  

a. Patrilokal adalah pasangan suami istri, tinggal bersama  

atau dekat dengan keluarga sedarah suami.  

b. Matrilokal adalah pasangan suami istri, tinggal bersama  

atau dekat dengan keluarga satu istri.  

c. Neolokal adalah pasangan suami istri, tinggal jauh dari 

keluarga suami maupun istri.  

4. Berdasarkan jenis anggota keluarga, bentuk keluarga  menurut 

Goldenberg  

a. Keluarga inti (nuclear  family), keluarga yang terdiri  dari  

suami, istri serta anak-anak kandung.  

b. Keluarga besar (extended family), keluarga yang disamping 

terdiri dari suami, istri dan  anak-anak kandung,  juga sanak 

saudara lainnya, baik menurut garis vertikal (ibu, bapak, 

kakek, nenek, mantu, cucu, cicit) maupun menurut garis 

horizontal (kakak, adik, ipar) yang berasal dari pihak  suami  

atau  pihak isteri.  

c. Keluarga campuran (blended family) Keluarga  yang  terdiri  

dari suami, istri, anak-anak kandung serta anak-anak tiri.  

d. Keluarga menurut hukum umum (common law family): 

Keluarga yang terdiri dari pria dan wanita yang tidak  

terikat  dalam perkawinan sah serta anak-anak mereka yang 

tinggal bersama.  



 

 

e. Keluarga orang tua tunggal (single parent family), keluarga 

yang terdiri dari pria atau wanita, mungkin  karena bercerai, 

berpisah, ditinggal mati atau mungkin tidak pernah 

menikah, serta anak-anak mereka tinggal bersama.  

f. Keluarga hidup bersama (commune  family), keluarga  yang 

terdiri dari pria, wanita dan anak-anak yang tinggal 

bersama, berbagi hak dan tanggung jawab serta memiliki 

kekayaan bersama.  

g. Keluarga serial (serial family): Keluarga yang terdiri dari 

pria dan wanita yang telah menikah  dan  mungkin  telah  

punya anak, tetapi kemudian bercerai dan masing-masing 

menikah lagi serta memiliki anak-anak dengan pasangan  

masing-masing, tetapi semuanya menganggap sebagai satu 

keluarga.  

h. Keluarga gabungan atau komposit (composite family), 

keluarga terdiri dari suami dengan beberapa istri  dan  anak-

anaknya (poliandri) atau istri dengan beberapa suami dan 

anak-anaknya (poligini) yang hidup bersama.  

i. Keluarga tinggal bersama (cohabitation family) yang terdiri 

dari pria dan wanita yang hidup bersama tanpa ada ikatan 

perkawinan yang sah. 

 

 



 

 

5. Ciri-ciri Struktur dan Fungsi Keluarga   

Adapun ciri-ciri struktur keluarga adalah:
31

 

a. Terorganisasi, saling berhubungan, saling ketergantungan 

antara anggota keluarga.  

b. Ada keterbatasan setiap anggota memiliki kebebasan  

tetapi mereka juga mempunyai keterbatasan dalam  

menjalankan fungsi dan tugas masing-masing.  

c. Adanya perbedaan dan kekhususan, setiap anggota  

keluarga mempunyai peranan dan fungsi masing-masing.  

Fungsi keluarga sendiri antara lain yaitu:
32

 

1. Fungsi Biologis :  

a. untuk meneruskan keturunan 

b. memelihara dan membesarkan anak;  

c. memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan  

d. memelihara dan merawat anggota keluarga.                                                         

2. Fungsi Psikologis  

a.  memberikan kasih sayang dan rasa aman bagi keluarga;  

b.  memberikan perhatian diantara anggota keluarga;  

c.  memberikan kedewasaan kepribadian anggota keluarga; dan  

d.  memberikan identitas keluarga.  

 

                                                           
31

 Suratno, Tinjauan Teoritis Kesehatan Keluarga, dimuat dalam situs 

https://id.scribd.com/doc/45721557/13/Fungsi-Keluarga  diakses  pada  tanggal  22 Oktober 2017 

pukul 19.11 Wib. 
32

 Ibid., 



 

 

3. Fungsi Sosialisasi  

a. membina sosialisasi pada anak  

b. membentuk norma-norma dan tingkah laku sesuai dengan 

tingkat pengembangan masing-masing 

c. meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.  

4. Fungsi Ekonomi  

a. mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga;  

b. menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa  

yang akan datang  

c. pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga.  

5. Fungsi Pendidikan  

a. menyekolahkan anak untuk memberi pengetahuan 

keterampilan dan membentuk perilaku anak sesuai dengan 

bakat serta minat yang dimilikinya.  

b. mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa  yang  akan 

datang dalam  memenuhi peranannya  sebagai orang  dewasa. 

c. mendidik sesuai dengan tingkat perkembangannya.  

Selain itu, ada 5 fungsi dasar keluarga menurut Friedman, yaitu:
33

 

1. Fungsi Afektif  
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Fungsi afektif berhubungan dengan fungsi internal 

keluarga yang merupakan basis kekuatan dari keluarga. 

Komponen yang perlu dipenuhi oleh keluarga untuk fungsi 

afektif adalah:  

a. Memelihara Saling Asuh saling mengasuh cinta kasih, 

kehangatan, saling menerimanya saling mendukung antar 

anggota.  

b. Keseimbangan saling menghargai dengan mempertahankan 

iklim yang positif dimana tiap anggota diakui, dihargai  

keberadaan dan halnya baik orang  tua  maupun  anak  maka  

fungsi  afektif  akan dicapai.  

c. Peralihan dan Identifikasi Kekuatan yang besar dibalik  

persepsi dan kepuasan dari kebutuhan-kebutuhan individu  

dalam keluarga adalah pertalian (booding) atau  kasih  sayang  

(attachment) digerakkan secara bergantian.  

d. Keterpisahan dan Kepaduan salah satu masalah pokok 

psikologis yang sentral dan menonjol yang meliputi  

kehidupan keluarga adalah cara keluarga memenuhi  

kebutuhan-kebutuhan psikologi keluarga dan bagaimana hal  

ini  mempengaruhi  identitas  dan  harga  diri individu. 

2.  Fungsi Sosialisasi  

Sosialisasi dimulai saat lahir dan hanya diakhiri dengan  

kematian. Sosialisasi merupakan suatu proses yang  



 

 

berlangsung seumur hidup dimana individu secara continue  

mengubah perilaku mereka sebagai respon terhadap situasi 

yang terpola secara sosial yang mereka alami.  

3.  Fungsi Reproduksi  

Keluarga berfungsi untuk meneruskan kelangsungan 

kelurusan dan menambah sumber daya manusia.  

4.  Fungsi Ekonomi  

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti makanan,  

pakaian rumah maka keluarga memerlukan sumber keuangan.  

5.  Fungsi perawatan keluarga atau pemeliharaan kesehatan  

Dari perspektif masyarakat, keluarga merupakan sistem 

dasar dimana perilaku sehat dan perawatan kesehatan diatur, 

dilaksanakan, dan diamankan. Keluarga memberikan 

perawatan kesehatan yang bersifat preventif dan secara  

bersama-sama merawat anggota keluarga yang sakit. 

b. Teori Struktural Fungsional. 

Teori Fungsionalisme Struktural pertama kali dikembangkan dan 

dipopulerkan oleh Talcott Parsons. Talcott Parsons adalah seorang  

sosiolog kontemporer dari Amerika yang menggunakan pendekatan  

fungsional dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi dan 

prosesnya. Talcott Parsons adalah seorang sosiolog kontemporer dari 

Amerika yang menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat 

masyarakat, baik yang menyangkut fungsi dan prosesnya. Pendekatannya 



 

 

selain diwarnai oleh adanya keteraturan masyarakat yang ada di Amerika 

juga dipengaruhi oleh pemikiran Auguste Comte, Emile Durkheim, 

Vilfredo Pareto dan Max Weber. Hal tersebut diataslah yang menyebabkan 

Teori Fungsionalisme Talcott Parsons bersifat kompleks.
34

 

Secara sederhana, fungsionalisme struktural adalah sebuah teori 

yang pemahamannya tentang masyarakat didasarkan pada model sistem 

organik dalam ilmu biologi. Artinya, fungsionalisme melihat masyarakat 

sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu 

dengan lainnya. Satu bagiantidak bisa dipahami terpisah dari keseluruhan. 

Hubungan terjadi ketika manusia memasuki pola interaksi yang relatif 

stabil dan berkesinambungan dan atau saling ketergantungan yang 

menguntungkan. Maka pola struktur sosial dapat dipengaruhi oleh jumlah 

orang yang berbeda-beda, kedudukan seseorang dan peran yang dimiliki 

individu dalam jaringan hubungan sosial. Perlu dipahami bahwa struktur 

sosial merupakan lingkungan sosial bersama yang tidak dapat diubah oleh 

orang perorang. Sebab ukuran, pembagian kegiatan, penggunaan bahasa, 

dan pembagian kesejahteraan didalam organisasi merupakan pembentuk 

lingkungan sosial yang bersifat struktural dan membatasi perilaku 

individu dalam organisasi. 

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa teori merupakan 

aktivitas individu untuk menganalisa, memahami, menginterpretasikan 

dan menjelaskan fakta di masyarakat. Dapat dijelaskan pula bahwa ada 
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tiga paradigma dalam sosiologi yaitu fakta sosial, definisi sosial dan 

perilaku sosial. Selain itu paradigma mempunyai empat komponen 

penting yaitu sebuah eksemplar, atau isi tulisan yang berperan sebagai 

model untuk mereka yang bekerja dalam paradigma tersebut. Sebuah 

gambaran tentang pokok permasalahan. Teori-teori dan metode serta 

instrumen.
35

 

Fungsional struktural, terutama dalam karya Talcot Persons, 

Robert Merton serta pengikut mereka mendominasi teori sosiologi selama 

beberapa tahun. Jelas bahwa fungsional struktural adalah satu bangunan 

teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang, 

selama hidupnya Parsons membuat sejumlah besar karya teoritis. Ada 

perbedaan penting antara karya awal dan karya yang belakangan teori 

struktural fungsional, bahasan tentang fungsionalisme struktural Parsons 

ini akan dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem 

tindakan terkenal dengan skema AGIL (adaptasi, goal attainment atau 

pencapaian tujuan, integrasi dan latensi pemeliharaan pola). Sesudah 

membahas empat fungsi ini kita akan beralih menganalisis pemikiran 

Persons mengenai struktur dan sistem.
36

 

AGIL suatu fungsi kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah 

pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Dengan 

menggunakan definisi ini Parson yakin bahwa ada empat fungsi penting 

diperlukan semua sistem adaptasi, goal attainment, integration dan 
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latensiatau pemeliharan sosial. Secara bersama-sama keempat imperatif 

fungsional ini dikenal sebagai skema AGIL, agar tetap bertahan suatu 

sistem harus memiliki empat fungsi ini:
37

 

a. Adaptasi, sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang 

gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhan. 

b. Goal Attainment (pencapaian tujuan), sebuah sistem harus 

mendefinisikan dan mencapai tujuan utama. 

c. Integrasi, sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian 

yang menjadi kompenennya. Sistem juga harus mengelola antar 

hubungan ketiga fungsi lainya 

d. Latensi atau pemeliharaan pola, sebuah sistem harus memperlengkapi, 

memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-

pola kultur yang menciptakan dan menopang motivasi.  

Parsons mendesain skema AGIL ini untuk digunakan di semua 

tingkat dalam sistem teoritisnya, dalam bahasan tentang empat sistem 

tindakan di bawah akandicontohkan bagaimana cara Parsons 

menggunakan skema AGIL. Organism perilaku adalah sistem tindakan 

yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dan 

mengubah lingkungan eksternal, sistem kepribadian melaksanakan fungsi 

pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi 

sumber daya yang ada untuk mencapainya. Sistem sosial menanggulangi 
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fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi 

kompenennya, terakhir sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharan 

pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang 

memotivasi mereka untuk bertindak.
38

 

Inti pemikiran Parsons ditemukan di dalam empat sistem tindakan 

ciptaannya, dengan asumsi yang dibuat Parsons dalam sistem tindakannya 

kita berhadapan dengan masalah yang sangat diperhatikan Persons dan 

telah menjadi sumber utama kritikan atas pemikirannya. Parsons 

menemukan jawaban problem di dalam fungsionalisme structural dengan 

asumsi sebagai berikut:
39

 

a. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling 

tergantung 

b. Sistem cendrung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri 

atau keseimbangan  

c. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang 

teratur  

d. Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-

bagian lain 

e. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya 

f. Alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang 

diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem 
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g. Sistem cendrung menuju kearah pemeliharaan keseimbangan diri 

yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara 

bagian-bagian dengan keseluruhan sistem mengendalikan lingkungan 

yang berbeda-beda dan mengendalikan kecendrungan untuk merubah 

sistem dari dalam. 

Asumsi-asumsi ini menyebabkan Parsons menempatkan analisis 

struktur keteraturan masyarakat pada prioritas utama. Dengan demikian ia 

sedikit sekali memperhatikan masalah perubahan sosial. 

1. Teori Fungsionalisme Struktural Parsons 

Mengungkapkan suatu keyakinan yang optimis terhadap 

perubahan dan kelangsungan suatu sistem. Akan tetapi optimisme 

Parson itu dipengaruhi oleh keberhasilan Amerika dalam Perang 

Dunia II dan kembalinya masa kejayaan setelah depresi yang parah 

itu. Bagi mereka yang hidup dalam sistem yang kelihatannya 

mencemaskan dan kemudian diikuti oleh pergantian dan 

perkembangan lebih lanjut maka optimisme teori Parsons dianggap 

benar.
40

 Sebagaimana yang dinyatakan oleh Gouldn untuk melihat 

masyarakat sebagai sebuah firma, yang dengan jelas memiliki batas-

batas srukturalnya, seperti yang dilakukan oleh teori baru Parsons, 

adalah tidak bertentangan dengan pengalaman kolektif, dengan 

realitas personal kehidupan sehari-hari yang sama-sama kita miliki. 

Talcott Parsons melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Dalam 
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teorinya, Parsons menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat 

seperti halnya pertumbuhan pada mahkluk hidup. Komponen utama 

pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi. Parsons 

berpendapat bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan 

subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan 

makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika 

masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh 

dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi 

permasalahan hidupnya. Dapat dikatakan Parsons termasuk dalam 

golongan yang memandang optimis sebuah proses perubahan. 

2. Komponen Dalam Penggunaan 4 Imperatif Fungsional 

a. Sistem Tindakan  

Menurut Parsons, terdapat enam lingkungan sistem 

tindakan yang mendorong manusia untuk bertindak . Yakni 

adanya realitas hakiki, sistem kultural, sistem sosial, sistem 

kepribadian, organisme behavorial, dan adanya lingkungan fisik-

organik. Dalam lingkungan sistem tindakan, Parsons 

mengintegrasikan sistem dalam dua aspek. Aspek pertama, setiap 

level yang lebih rendah menyediakan syarat, energi yang 

dibutuhkan dalam level yang lebih tinggi. Kedua, level yang lebih 

tinggi mengontrol level-level yang hirarkinya berada di bawah 

mereka. Dalam lingkungan sistem tindakan, level terendah adalah 

lingkungan fisik dan organik yang terdiri dari unsur-unsur tubuh 



 

 

manusia, anatomi, dan fisiologi yang sifatnya non simbolis 

sedangkan level tertinggi adalah realitas hakiki. Contoh dari 

sistem tindakan Parsons adalah Pancasila yang ada di negara 

Indonesia akan mendorong segenap warga untuk melaksanakan 

semua yang ada di dalamnya, antara lain menghargai keberagaman 

agama yang ada di Indonesia, menjunjung hak-hak asasi manusia 

dengan keadilan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan 

bangsa, masyarakat akan mengadakan musyawarah apabila ada 

sesuatu yang harus disetujui agar mencapai mufakat, dan selalu 

menghargai semua yang ada dalam kehidupan sosial bangsa 

Indonesia agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur.
41

 

b. Sistem Sosial 

Konsepsi Parsons tentang sistem sosial dimulai dari level 

mikro, yaitu interaksi interaksi antara ego dan alter ego, yang 

diartikan sebagai bentuk dasar dari sistem sosial. Menurut Parsons, 

sistem sosial adalah sistem yang terdiri dari beragam aktor 

individual yang berinteraksi satu sama lain dalam situasi yang 

setidaknya memiliki aspek fisik atau lingkungan, aktor yang 

cenderung termotivasi ke arah optimisasi kepuasan dan yang 

hubungannya dengan situasi mereka, termasuk hubungan satu 

sama lain, didefinisikan dan diperantarai dalam bentuk sistem 

simbol yang terstruktur secara kultral dan dimiliki 
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bersama.Walaupun sistem sosial identik dengan sistem interaksi, 

namun Parsons menganggap interaksi bukan merupakan hal 

terpenting dalam sistem sosial, namun ia menempatkan status 

peran sebagai unit yang mendasari sistem. Status peran merupakan 

komponen struktural sistem sosial. Status merujuk pada posisi 

struktural dalam sistem sosial, dan peran adalah apa yang 

dilakukan aktor dalam suatu posisi. Aktor tidak dipandang 

menurut pemikiran dan tindakan, karena dia tidak lain hanyalah 

sekumpulan status dan peran. Contohnya, sosialisasi dalam 

masyarakat membutuhkan seseorang yang mempunyai posisi 

struktural yang lebih tinggi daripada masyarakat yang diberikan 

sosialisasi. Seorang pengamen tidak mungkin mengadakan 

sosialisasi bagaimana melakukan bersih desa yang seharusnya 

dilakukan oleh seorang kepala desa di situ. Dalam analisis sistem 

sosialnya, Parsons terutama tertarik pada komponen-komponen 

strukturalnya. Selain perhatian terhadap status peran, Parsons 

tertarik pada komponen sistem sosial skala besar seperti 

kolektivitas, norma, dan nilai. 

Dalam analisis sistem sosialnya, Parsons menguraikan 

sejumlah prasyarat fungsional bagi sistem sosial, yaitu:
42

 

a) Pertama, sistem sosial harus terstruktur sedemikian rupa agar 

dapat beroperasi dengan sistem lain.  
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b) Kedua, sistem sosial harus didukung oleh sistem lain agar dapat 

bertahan.  

c) Ketiga, sistem harus secara signifikan memenuhi kebutuhan 

proporsi kebutuhan aktor-aktornya.  

d) Keempat, sistem harus menimbulkan partisipasi yang memadai 

dari anggotanya. 

e) Kelima, sistem harus memiliki kontrol minimum terhadap 

perilaku yang berpotensi merusak.  

f) Keenam, konflik yang menimbulkan kerusakan tinggi harus 

dikontrol. 

Ketika membahas sistem sosial, Parsons tidak sepenuhnya 

mengesampingkan masalah hubungan antar aktor dengan struktur 

sosial. Sebaliknya, ia menyebut integrasi pola-pola nilai dan 

kebutuhan disposisi dengan dinamika fundamental teorema 

sosiologi. Karena perhatian utamanya pada sistem sosial, yang 

terpenting dalam integrasi ini adalah internalisasi dan sosialisasi. 

Dalam sosialisasi yang sukses, nilai, dan norma akan 

terinternalisasi atau dengan kata lain, mereka menjadi bagian dari 

nurani aktor, sehingga dalam mengejar kepentingan mereka, para 

aktor tengah menjalankan kepentingan sistem secara keseluruhan. 

Aktor adalah penerima pasif dalam proses sosialisasi. Anak-anak 

tidak hanya tahu cara bertindak, mereka juga mengetahui norma 

dan nilai, serta moral masyarakat.  



 

 

Sosialisasi digambarkan sebagai proses penjagaan dimana 

kebutuhan disposisi mengikatkan anak-anak dalam sistem sosial. 

Untuk itu, akan diadakan sarana-sarana yang akan dimiliki anak-

anak untuk mengembangkan kreativitas dan memuskan 

kebutuhannya, dan kebutuhan akan kepuasan akan mengikat anak-

anak pada sistem yang diharuskan.Menurut Parsons, alur 

pertahanan kedua dalam sistem adalah kontrol sosial. Suatu sistem 

akan berjalan baik apabila kontrol sosial hanya dijalankan sebagai 

pendamping, sebab sistem harus mampu menoleransi sejumlah 

variasi, maupun penyimpangan. Sosialisasi dan kontrol sosial 

adalah mekanisme utama yang memungkinkan sistem sosial 

mempertahankan ekuilibriumnya. Jumlah individu yang sedikit 

dan berbagai bentuk penyimpangan dapat terakomodasi, namun 

bentuk-bentuk lain yang lebih ekstrim harus diakomodasi oleh 

mekanisme penyeimbang baru.
43

 

Intinya adalah Parsons ingin menekankan bahwa 

analisisnya mengacu tentang bagaimana sistem mengontrol aktor, 

bukan bagaimana aktor menciptakan dan memelihara 

sistem.Menurut Parsons, sistem sosial yang paling spesifik adalah 

masyarakat yang dijabarkan sebagai sebuah kolektivitas yang 

relatif mandiri, dan anggotanya mampu memenuhi seluruh 
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kebutuhan individual dan kolektif dan sepenuhnya hidup dalam 

kerangka kerja kolektif. 

Menurut Parsons, di dalam masyarakat ada empat 

subsistemsaat menjalankan fungsi AGIL. Ekonomi adalah 

subsistem yang dapat digunakan masyarakat dalam beradaptasi 

dengan lingkungan melalui kerja, produksi, dan alokasi. Melalui 

kerja, ekonomi menyesuaikan lingkungan dengan pemenuhan 

kebutuhan masyarakat , dan ia membantu masyarakat beradaptasi 

dengan realita yang ada di luar. Subsistem kedua adalah politik 

yang digunakan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan mereka 

serta memobilisasi aktor dan sumber daya untuk mencapai tujuan 

tersebut. Subsistem ketiga adalah sistem pengasuhan misalnya 

sekolah, maupun keluarga yang menangani pemeliharaan pola-

pola yang ada dalam masyarakat agar tidak berubah dengan 

mengajarkan kebudayaan berupa nilai dan norma kepada aktor 

yang menginternalisasikannya kepada mereka. Akhirnya, 

komunitas masyarakat sebagai subsistem keempat akan mengatur 

berbagai komponen masyarakat. 

c. Sistem Kultural 

Menurut Parsons, kebudayaan merupakan kekuatan utama 

yang mengikat sistem tindakan. Hal ini disebabkan karena di 

dalam kebudayaan terdapat norma dan nilai yang harus ditaati oleh 

individu untuk mencapai tujuan dari kebudayaan itu sendiri. Nilai 



 

 

dan norma itu akan diinternalisasikan oleh aktor ke dalam dirinya 

sebagai suatu proses dalam sistem kepribadian agar membentuk 

individu sesuai yang diinginkan dalam sistem kultural. Contohnya, 

nilai dan norma akan mendorong individu untuk bertutur kata 

lebih sopan kepada orang yang lebih tua maupun orang yang 

dituakan.Parsons berpendapat bahwa sistem kultural sama dengan 

sistem tindakan yang lain. Jadi, kebudayaan adalah sistem simbol 

yang terpola dan tertata yang merupakan sarana orientasi aktor, 

aspek sistem kepribadian yang diinternalisasikan, dan pola-pola 

yang terinstitusionalkan dalam sistem sosial. Artinya sistem 

kultural dapat dikatakan sebagai salah satu pengendali sistem 

kepribadian. 

d. Sistem Kepribadian 

Sistem kepribadian tidak hanya dikendalikan oleh sistem 

kultural, namun juga dikendalikan oleh sistem sosial. Ini tidak 

berarti tidak ada tempat independen atau bebas pada sistem 

kepribadian. Pandangan Parsons adalah kendati konteks utama 

struktur kepribadian berasal dari sistem sosial dan kebudayaan 

melalui sosialisasi. Kepribadian menjadi sistem independen karena 

hubungannya dengan organismenya sendiri dan melalui keunikan 

pengalaman hidupnya sendiri sistem kepribadian bukanlah sekadar 

epifenomena.Kritik Parsons tentang kepribadian ialah, dia tidak 

membiarkan kepribadian sebagai sistem yang tidak independen 



 

 

atau tidak bisa berdiri sendiri dan hanya diatur oleh sistem kultural 

maupun sistem sosial. Kepribadian adalah sistem motivasi yang 

ada di dalam diri individu yang mempunyai tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan disposisi. Kebutuhan ini berbeda bukanlah 

dorongan naluriah sejak lahir yang dimiliki individu, namun 

kebutuhan ini timbul karena individu berada dalam setting sosial.
44

 

Kebutuhan disposisi akan mendorong individu untuk 

menerima maupun menolak objek yang ada di lingkungan itu 

maupun untuk mencari dan menemukan objek yang baru. Dengan 

kata lain, kebutuhan inilah yang mendorong individu untuk 

terjebak maupun masuk dalam suatu sistem maupun terciptanya 

sistem.Parsons membedakan kebutuhan disposisi menjadi tiga 

jenis, yakni hal yang mendorong aktor untuk mendapatkan cinta, 

persetujuan, keputusan yang disebabkan dari hubungan sosial 

mereka. Kedua adalah internalisasi nilai yang mendorong aktor 

untuk mengamati berbagai standar struktural dan kemudian 

menjadiharapan suatu peran untuk memberi maupun mendapatkan 

respon yang tepat dari hubungan sosial. Seperti yang dapat kita 

lihat dalam contoh tadi, seorang yang lebih muda akan berbicara 

lebih sopan kepada orang yang lebih tua maupun yang 

dituakan.Dalam hal ini, Parsons dipandang hanya memberi 

gambaran yang pasif mengenai individu karena dalam 
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penyampaiannya mengenai individu, individu hanya digerakkan 

oleh kebutuhan disposisi dan kebudayaan yang diinternalisasi atau 

dengan kata lain, aktor hanya mendapat pengaruh  dan tidak 

mempengaruhi.
45

 

e. Organisme Behavioral 

Parsons tidak membahas hal ini terlalu panjang, organisme 

behavioral dimasukkan karena merupakan sumber energi bagi 

seluruh sistem. Meski didasarkan pada bangunan genetis, 

organisasinya dipengaruhi oleh proses pengondisian dan 

pembelajaran yang terjadi dalam kehidupan individu. Organisme 

behavioral jelas merupakan sistem bekas dalam karya Parsons, 

namun paling tidak Parsons dipuji karena memasukkannya sebagai 

bagian dari sosiologinya, jika tidak ada alasan lain selain bahwa ia 

mengantisipasi adanya minat pada sosiologi tubuh di kalangan 

beberapa sosiolog.
46

 

3. Perubahan Dan Dinamika Teori Parsonian 

Karya Parsons dengan konsepnya seperti empat sistem 

tindakan dan imperatif fungsional mengundang tuduhan bahwa ia 

menawarkan teori-teori struktural yang tidak dapat mengatasi 

perubahan sosial, padahal Parsons telah lama mempedulikan dirinya 

dengan perubahan sosial dengan sangat, namun ia berpendapat bahwa 
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walaupun studi perubahan sangat penting, tapi itu harus didahului 

dengan studi struktural. Namun  pada tahun 1960-an, ia tidak dapat 

lagi melawan serangan ini dan melakukan perubahan besar dalam 

karyanya ke arah studi perubahan sosial, khususnya studi evolusi 

sosial.
47

 

a. Teori Evolusi 

Studi Parsons tentang perubahan sosial tidak bisa 

dilepaskan dari sosiologi dalam pembahasannya. Parsons 

mengembangkan sebuah paradigma yang disebutnya paradigma 

perubahan revolusioner. Komponen pertama dalam paradigma 

tersebut menurut Parsons adalah diferensiasi atau perbedaan. Dia 

berpendapat bahwa, beberapa subsistem yang terdapat dalam 

masyarakat berbeda struktur dan signifikasi fungsionalnya dengan 

masyarakat yang lebih luas. Subsistem mengalami diferensiasi 

ketika masyarakat berevolusi, namun masyarakat baru bisa 

dikatakan berevolusi apabila subsistem yang baru lebih adaptif 

dari subsistem sebelumnya.
48

 Dengan penjelasan ini, Parsons bisa 

lebih jauh membicarakan ini melalui gagasan tentang upgrading 

adaptif, “Jika diferensiasi melahirkan sistem yang lebih seimbang 

dan maju, setiap substruktur yang baru berdiferensiasi pasti akan 

meningkatkan kapasitas adaptif bagi dijalankannya fungsi 

primernya, dibandingkan dengan dijalankannya fungsi tersebut 
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pada struktur sebelumnya yang lebih rumit”. Kita dapat menyebut 

proses ini sebagai aspek upgrading adaptif dari siklus perubahan 

evolusioner. Tidak seperti teori Marxian yang menekankan 

perubahan pada kehancuran total kaum kapitalis, Parsons 

berbicara tentang perubahan positif dalam evolusi masyarakat, 

yakni masyarakat dapat mengatasi masalah-masalahnya.
49

Namun 

dengan masyarakat yang dapat mengatasi masalah untuk 

berevolusi,masalah integrasi kemudian muncul dengan pengertian 

bahwa dengan adanya saat subsistem berkembang, maka masalah-

masalah timbul pada bagaimana cara mengatur kerja unit-unit ini.  

Untuk itu, keterampilan dan kemampuan yang lebih luas 

diperlukan untuk mengatasi masalah itu, langkahnya antara lain, 

kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak berpartisipasi dalam 

subsistem sebelumnya, harus diberikan kesempatan untuk 

berkontribusi pada subsistem yang baru. Hal ini menimbulkan 

efek pada nilai dalam masyarakat yang pastinya mengalami 

perubahan total karena struktur dan fungsi sosial semakin 

terdiferensiasi. Namun, pada proses penjalanan subsistem baru 

pada segenap lapisan masyarakat mendapat kendala dari kelompok 

yang masih teguh pada nilai dalam subsistem mereka yang lama 

dan sempit.  
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Contohnya adalah apa yang terjadi pada suku anak dalam 

yang belum bisa menerima segala modernisasi dan masih 

menggantungkan hidupnya pada alam dan masih mempercayai 

nilai-nilai tradisional dengan pemberian sesaji. Dalam analisis 

tentang proses evolusi, Parsons membagi tahap evolusi menjadi 

tiga tahap, yakni evolusi primitif, pertengahan, dan modern.
50

 

Dalam perubahan masyarakat primitif menuju pertengahan, yang 

berubah adalah perkembangan bahasa, terutama bahasa tertulis, 

sedangkan perubahan masyarakat pertengahan menuju modern, 

yang banyak berubah adalah tatanan norma atau yang biasa kita 

sebut hukum. 

b. Media Pertukaran Yang Digeneralisasi 

Dalam mengenalkan media pertukaran yang digeneralisasi 

dalam masyarakat, Parsons mengemukakan dan memusatkan 

pemikirannya pada media berupa uang. Menurut Parsons, uang 

adalah media pertukaran simbolis dan uang memiliki kekuatan 

untuk dibuat dan beredar dalam masyarakat yang lebih luas. 

Parsons berpendapat bahwa uang hanya sebagai simbol, bukan 

besarnya materi yang dapat menjadi fenomena. 

Parsons berpendapat bahwa uang dibuat oleh pemimpin 

dan mengedarkannya dalam masyarakat luas. Dalam hal ini tentu 

saja uang hanya sebagai simbol kekuasaan yang dibuat oleh si 
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penguasa sendiri dan peredaran dalam masyarakat mengandung 

pengertian bahwa masyarakat yang termasuk dalam peredaran 

uang menggunakan kekuasaan sang pemimpin dan semakin luas 

peredaran uang dalam masyarakat, maka akan semakin luas juga 

kekuasaan si penguasa.. 

c. Teori Struktural Fungsional Dikaitkan Dengan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. 

Dalam kerangka pikir teori fungsional struktural masyarakat 

dipandang sebagai suatu sistem yang dinamis, yang terdiri diri dari 

beberapa bagian atau subsistem yang saling berhubungan. Dalam hal ini 

sangat berhubungan dengan yang namanya keluarga, keluarga merupakan 

satu kesatuan utuh yang terdiri dari dua orang atau lebih yang mempunyai 

satu tujuan yang sama untuk memperoleh kebahagiaan hidup dan hidup 

dalam satu lingkup tempat tertentu.
51

 

Teori fungsional jika dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah 

tangga yang terjadi dalam masyarakat adalah bahwa kekerasan dapat 

terjadi di dalam suatu keluarga apabila salah satu anggota keluarga belum 

dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Apabila hal tersebut terjadi 

maka komponen yang lain akan merasa terganggu dan apa akhirnya. 

Bertolak dari teori AGIL Tallcot Parsons kaitannya dengan 

kekerasan dalam rumah tangga keluarga sebagai berikut: 

a. Adaptasi  
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Mengenai proses adaptasi ini, sedikit banyak pemikiran 

Parsons dipengaruhi pemikiran evolusi dalam tatanan sosial, baik dari 

Auguste Comte maupun evolusi biologi yang dipelajari langsung dari 

teori-teori Charles Darwin. Yakni supaya masyarakat dapat bertahan 

mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

mungubah lingkungan agar dapat sesuai dengan lingkungan dan 

mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan masyarakat. Adaptasi 

menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi 

lingkungannya. Jika dikaitkan dengan tindak kekerasan dalam rumah 

tangga pola perilaku yang ditandai dengan penyalahgunaan kekuatan 

dan kontrol oleh seorang terhadap orang lain yang berada dalam satu 

ruang lingkup keluarga. Perilaku ini dapat terjadi dalam hubungan 

heteroseksual maupun homoseksual dan memiliki dampak yang 

mendalam dalam kehidupan anak-anak dan keluarga. Perilaku ini 

dapat menyerang secara fisik, seksual, emosional dan psikologis. 

Perilaku ini dapat diselingi dengan intimidasi, pelecehan, perusakan 

property, ancaman dan bahkan penganiayaan secara finansial.  

Masyarakat sebagai produk dari keluarga-keluarga yang 

menempati suatu wilayah tertentu mengharuskan untuk beradaptasi, 

belajar menyesuaikan terhadap lingkungannya. Sebagai contoh 

tentang urbanisasi, dimana keluarga dari desa yang pindah kekota. 

Agar mereka tetap hidup dengan kerasnya kehidupan dikota mereka 

harus belajar kembali tentang bagaimana hidup dilingkungan yang 



 

 

baru, menyesuaikan pola hidup dengan lingkungan tempat tinggal 

mereka dikota. Jika keluaarga ini tidak mampu menyesuaikan diri 

maka mereka akan tereliminasi dari kota tersebut.
52

 

b. Pencapain Tujuan (Goalattainment). 

Yakni merupakan sebuah sistem harus mampu menentukan 

tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. 

Tujuan yang diutamakan disini bukanlah tujuan pribadi individu, 

melainkan tujuan bersama para anggota dalam sistem sosial. Sistem 

harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. Artinya 

sistem diharuskan untuk mengerucutkan pemikiran individu agar dapat 

membentuk kepribadian individu dalam mencapai tujuan dari sistem itu 

sendiri 

Kembali pada cita-cita sebuah keluarga dari desa yang pindah 

kekota, mereka tentu memiliki tujuan dan maksud tertentu mengapa 

mereka pindah kekota. Setelah sampai dkota dan beradaptasi serta 

belajar denagn system kehidupan sosial dikota keluarga tersebut dengan 

cita-citanya dari desa mencoba menemukan cara untuk mewujudkan 

cita-cita dan harapan mereka, setelah melihat fakta yang ada pada 

masyarakat kota. Tentu saat didesa mereka tak pernah membayangkan 

bagaimana harus mewujudkan cita-cita mereka dikota. Maka penting 

untuk memiliki sebuah tujuan didalam masyarakat atau keluarga 

sebagai motivasi untuk selalu maju mengapai tujuan. Karena jika tidak 
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memiliki sebuah tujuan dan cita-cita maka system didalam masyarakat 

atau keluarga akan mandek dan pasti mengalami stagnanisasi. 

Keterkaitannya dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga, segala 

bentuk baik secara fisik, psikis, kekerasan seksual maupun ekonomi 

yang pada intinya mengakibatkan penderitaan, baik penderitaan yang 

secara kemudian memberikan dampak kepada korban seperti trauma 

atau mengalami penderitaan secara psikis merupakan bukan suatu 

tujuan dari keluarga sejahtera karena goal atau pencapaian tujuan 

sendiri merupakan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah. 

c. Integrasi  

Yakni masyarakat harus mengatur hubungan diantara 

komponen-komponennya agar dapat berfungsi secara maksimal. 

Sosialisasi mempunyai kekutan integratif yang sangat tinggi dalam 

mempertahankan kontrol sosial dan keutuhan keluarga. Integrasi 

menunjuk pada persyaratan untuk suatu tingkat solidaritas minimal 

sehingga para anggotanya akan bersedia untuk bekerja sama dan 

menghindari konflik yang merusakkan.
53

 

Hubungan antara adaptasi dan tujuan harus menjadi prioritas 

sebuah masyarakat atau keluarga sebagai bagian penyusun masyarakat 

itu sendiri. Hubungan-hubungan itu dapat dijelaskan dari tingkah laku 

atau tindakan para anggota masyrakat. Contoh dari sistem tindakan 
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Parsons adalah Pancasila yang ada di negara Indonesia akan 

mendorong segenap warga untuk melaksanakan semua yang ada di 

dalamnya, antara lain menghargai keberagaman agama yang ada di 

Indonesia, menjunjng hak-hak asasi manusia dengan keadilan, 

menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, masyarakat akan 

mengadakan musyarwarah apabila ada sesuatu yang harus disetujui 

agar mencapai mufakat, dan selalu menghargai semua yang ada dalam 

kehidupan sosial bangsa Indonesia agar tercipta masyarakat yang adil 

dan makmur. Menjaga kepentingan masyarakat lainya adalah sebuah 

keniscayaan yang harus dilakukan oleh anggota masyarakat agar tidak 

terjadi konflik didalamnya. Kekerasan dalam rumah tangga telah 

dikenal sebagai permasalahan sosial yang selalu terjadi, permasalahan 

ini dianggap terjadi sebagai siklus yang berulang. Isteri yang 

mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena alasan tertentu tidak 

mampu meninggalkan kehidupan kekerasan yang dialaminya. Maka 

dari itu tujuan dari litegrasi dalam teori Parson harus benar-benar 

diwujudkan, karena sosialisasi dalam keluarga sangat mempunyai 

kekuatan integrative yang sangat tinggi dalam mempertahankan 

kontrol sosial dan keutuhan keluarga. 

d. Latensi 

Pada akhirnya didalam masyarakat itu harus ada Latensi atau 

pemilihan pola-pola yang sudah ada (pattern maintance), yakni 

bahwasanya setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki 



 

 

baik motivasi individu maupun pola budaya yang menciptakan dan 

mempertahankan motivasinya. Latensi menunjuk pada kebutuhan 

mempertahankan nilai-nilai dasar serta norma-norma yang dianut 

bersama oleh para anggota dalam keluarga dan masyarakat. 

Dalam biologi yang diadaptasi oleh Parsons, sistem organisasi 

dalam sistem tindakan berhubungan dengan fungsi adaptasi, yaitu fungsi 

penyesuaian diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat 

sesuai dengan kebutuhan individu. Kepribadian sebagai subsistem dalam 

sistem tindakan melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan 

merumuskan tujuan dan menggerakkan segala sumber daya untuk 

mencapai tujuannya. Sistem sosial yang merupakan subsistem tindakan 

berhubungan dengan fungsi integrasi dengan mengontrol komponen-

komponen pembentuk masyarakat tersebut. Sedangkan sistem budaya 

sebagai subsistem tindakan mempunyai kaitan dengan fungsi pemeliharaan 

pola-pola atau struktur yang ada dengan menyiapkan norma dan nilai-nilai 

yang memotivasi individu dalam melakukan suatu tindakan.
54

Banyaknya 

tindak kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan masih kurangnya 

sosialisasi betapa pentingnya membentuk suatu rumah tangga tanpa 

adanya tindak kekerasan dengan begitu tujuan latensi yang dicetuskan 

Parson dapat bener-bener dilakukan untuk mempertahankan, memperbaiki, 

memberi motivasi baik pribadi maupun dengan semua anggota keluarga 
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dengan begitu harapan menjadi keluarga sejahtera tanpa terjadi tindak 

kekerasan dapat dihindari.  

Sistem tindakan diperkenalkan parson dengan skema AGILnya, 

Parsons meyakini bahwa terdapat empat karakteristikterjadinya suatu 

tindakan, yakni Adaptation, Goal Atainment, Integration, Latency.  Sistem 

tindakan hanya akan bertahan jika memeninuhi empat criteria ini. Dalam 

karya berikutnya, The Sociasl sistem, Parson melihat aktor sebagai 

orientasi pada situasi dalam istilah motivasi dan nilai-nilai. Terdapat 

beberapa macam motivasi, antara lain kognitif, chatectic dan evaluative. 

Terdapat juga nilai-nilai yang bertanggungjawab terhadap  sistem sosial 

ini,  antara lain  nilai  kognisi,  apresiasi dan moral. Parson  sendiri 

menyebutnya sebagai modes of orientation. Unit tindakan oleh karenaya 

melibatkan motivasi dan orientasi nilai dan memiliki tujuan umum sebagai 

konsekuensi kombinasi dari nilai dan motivasi-motivasi tersebut terhadap 

seorang aktor.
55

 

Secara garis besar suatu sistem sosial ada Aktor, interaksi, 

lingkungan, optimalisai  kepuasan, dan kultur. Terdapat pula  sub-sistem,  

yaitu:  pencarian pemuasan psikis, kepentingan dalam menguraikan 

pengrtian-pengertian simbolis, kebutuhan untuk beradaptasi  dengan  

lingkungan  organis-fisis,  dan usaha untuk berhubungan dengan anggota-

anggota makhluk manusia lainnya.
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BAB III 

OPERASINAL ALUR PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Setiap kegiatan ilmiah supaya lebih terarah dan rasional diperlukan 

suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji, karena metode berfungsi 

sebagai suatu cara atau langkah untuk mengerjakan sesuatu untuk 

mendapatkan hasil yang memuaskan. Selain itu, metode merupakan tujuan 

bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan mencapai tujuan yang 

maksimal.
57

 Adapun dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah: 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif.
58

 Yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.
59

 Penelitian hukum normatif 

adalah penelitian yang ditujukan untuk mengaji kualitas dari norma hukum 

itu sendiri, sehingga sering kali penelitian hukum normatif diklasifikasikan 

sebagai penelitian kualitatif. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif 
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yaitu, penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu hal atau 

masalah tertentu di daerah dan pada waktu tertentu.
60

 

2. Kehadiran Peneliti 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sehingga kehadiran 

peneliti di lapangan mutlak diperlukan. Pada penelitian ini, keberadaan 

peneliti menjadi instrument sekaligus pengumpul data. Sehingga kehadiran 

dan peran dari peneliti adalah sebagai partisipan penuh, sedangkan 

instrument lain adalah sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kecamatan Ponorogo, 

Polres Ponorogo ( Unit PPA), Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak 

(KPPA) Kabupaten Ponorogo. Pemilihan dan penentuan lokasi tersebut 

dilatar belakangi oleh pertimbangan atas dasar kemenarikan dan 

kesesuaian dengan tema yang ada dalam penelitian. Jika kita lihat secara 

substantifnya pada beberapa lembaga tersebut menunjukan data yang 

menarik untuk diteliti karena pada dasarnya masih banyak tindak 

kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, bahkan bukan hanya selesai 

begitu saja tetapi sampai pada kasus perceraian. 

4. Sumber Data 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan,
61

 sehingga untuk 

mendapatkan data yang lengkap menurut Sutopo terdiri dari narasumber 
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(informan), peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, gambar, 

dan rekaman, serta dokumen.
62

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk 

mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan.
63

 

Dalam suatu penelitian, alat pengumpulan data akan menentukan kualitas 

penelitian. Oleh karena itu, alat dan teknik pengumpulan data harus 

mendapatkan penggarapan yang cermat. Menurut Sugiyono, dalam 

penelitian kualitatif, pengumpulan data lebih banyak pada observasi 

berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth 

interview) dan dokumentasi.
64

 Oleh karena itu penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data observasi berperan serta, wawancara mendalam 

dan dokumentasi.
65

 

a. Observasi Partisipatif 

Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-

hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber 

data penelitian. Sambil melakukan pengamatan peneliti berusaha ikut 

melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan 

suka dukanya.
66

 Observasi dilakukan di kecamatan Ponorogo.  
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b. Wawancara mendalam  

Menurut Sukmadinata wawancara mendalam adalah 

wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

terbuka, yang memungkinkan responden memberikan jawaban yang 

luas.
67

 Wawancara akan dilakukan pada saat peneliti  melakukan 

observasi ke lapangan. Dari wawancara mendalam, peneliti akan 

menggali informasi lebih jauh mengenai berbagai hal yang berkaitan 

dengan makna kekerasan dalam rumah tangga menurut masyarakat di 

kecamatan Ponorogo.  

Dengan metode wawancara ini diharapkan peneliti memperoleh 

data yang jelas dan akurat tidak hanya tergantung pada pertanyaan-

pertanyaan yang telah disiapkan saja. Apabila ternyata ada informasi 

yang perlu diketahui lebih lanjut, peneliti akan mengajukan pertanyaan 

baru diluar daftar yang telah disiapkan. Namun demikian, daftar 

pertanyaan yang telah disiapkan tetap menjadi panduan. Untuk 

membantu dalam proses wawancara ini peneliti menggunakan alat 

perekam berupa tape recorder dan hand phone. Dengan alat bantu ini 

diharapkan data yang dikumpulkan selama wawancara dapat terekam 

secara lengkap, sehingga diperoleh gambaran yang utuh. 

c. Dokumentasi  

Teknik ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal 

atau variable yang berupa catatan, agenda, gambar, arsip-arsip atau 

                                                           
67

 Sukmadinata Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda 

karya, 2007), 112. 



 

 

catatan lain yang berguna untuk melengkapi data dan mendapatkan 

data yang berkaitan pokok permasalahan dalam penelitian yakni antara 

lain terkait dengan laporan dari beberapa program yang telah berjalan. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara 

sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh 

kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu 

proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga 

dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain.
68

 

Menurut Mathew B Miles dan Huberman analisis data terdiri 

dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan 

atau verivikasi.  

Adapun siklus dari keseluruhan proses analisis data oleh 

Mathew B Miles dan Huberman digambarkan dalam skema berikut. 
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                         Tabel 1.1 

SIKLUS PROSES ANALISIS DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponen-komponen Analisis Data:  

Model Interaktif menurut Miles dan Huberman. 

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi 

data berlangsung terus menerus selama penelitian di lapangan. Selama 

pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi selanjutnya 

membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, 

membuat partisi, menulis memo. Reduksi data/proses transformasi ini 

berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap 

tersusun. 

 

 

Data 

collection 

Data 

display 

Data 

reduction 

Verifiying 

 



 

 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara 

logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Kemampuan manusia 

sangat terbatas dalam menghadapi catatan lapangan yang bias,jadi 

mencapai ribuan halaman. Oleh karena itu diperlukan sajian data yang 

jelas dan sistematis dalam membantu peneliti menyelesaikan 

pekerjaannya. Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian makna 

kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kecamatan Ponorogo.  

3. Menarik Kesimpulan atau verifikasi 

Penarikan kesimpulan sabagai dari satu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan 

lapangan dengan peninjauan kembali sebagai upaya untuk menempatkan 

salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, 

makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.  

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan kendala (reliabilitas). Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredibilitas) dapat diadakan pengecekan 

dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekunan 

pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 



 

 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari. 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian  

           Tahapan-tahapan penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah 

dengan tahapan terakhir penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap pra lapangan, yang meliputi menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perijinan, menjajagi dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan etika 

penelitian. 

b. Tahap pekerja lapangan, yang meliputi mremahami latar penelitian dan 

persiapan diri memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data, yang meliputi analisis selama dan setelah 

pengumpulan data, tahap penulisan hasil laporan penelitian.



 

68 

 

BAB IV 

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT MASYARAKAT 

DI KECAMATAN PONOROGO  

 

A. Gambaran Umum Kondisi Dan Profil Masyarakat Kecamatan Ponorogo 

1. Sejarah Kondisi Umum Kecamatan Ponorogo. 

Kecamatan Ponorogo adalah sebuah Kecamatan yang juga sebagai 

pusat pemerintahan (Ibu Kota) Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur 

Indonesia. Kecamatan ini terdiri dari 21 Kecamatan, meliputi:
69

 

a) Kecamatan Ponorogo    

b) Kecamatan Siman 

c) Kecamatan Mlarak     

d) Kecamatan Jetis 

e) Kecamatan Balong 

f) Kecamatan Kauman 

g) Kecamatan Sukorejo 

h) Kecamatan Babadan 

i) Kecamatan Jenangan 

j) Kecamatan Ngebel  

k) Kecamatan Pulung 

l) Kecamatan Pudak 

m) Kecamatan Sooko 

                                                           
69

 WWW. Kab. Ponorogo. Google. co.id. Diakses pada 9 Desember 2017, 20:00 WIB. 



 

 

n) Kecamatan Sawoo 

o) Kecamatan Sambit 

p) Kecamatan Bungkal 

q) Kecamatan Ngrayun 

r) Kecamatan Slahung  

s) Kecamatan Jambon 

t) Kecamatan Badegan 

u) Kecamatan Sampung 

Pembahasan Kecamatan Ponorogo tidak lepas dari kabupaten 

Ponorogo karena Kecamatan Ponorogo adalah termasuk kecamatan yang 

berada di pusat pemerintahan Ponorogo. Maka dari itu bila ingin 

membahas Kecamatan Ponorogo tentunya tidak bisa terlepas dari 

Kabupaten Ponorogo secara detail. Seperti didalam buku yang berjudul 

“Kabupaten Ponorogo” didalamnya menjelaskan asal-usul nama 

Ponorogo, yang sampai dengan saat ini belum diketahui secara pasti. 

Menurut tradisi babad dan pendapat para sarjana bahwa Ponorogo pada 

zaman dahulu dikenal dengan nama Wengker.
70

 Berikut beberapa sumber 

yang diperkirakan ada kemiripannya dengan sebutan nama Ponorogo. 

a. Didalam buku babad Ponorogo yang ditulis oleh Poerwidjojo 

diceritakan bahwa asal-usul nama Ponorogo, bermula dari kesepakatan 

dalam musyawarah antara Raden Katong, Kyai Mirah, Selo Aji dan 

Joyodipo pada hari jum’at saat bulan purnama bertempat ditanah 
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lapang dekat gumuk (wilayah Katong sekarang). Didalam musyawarah 

tersebut disepakati bahwa kota yang akan didirikan nanti dinamakan 

“Pramana Raga” akhirnya lama kelamaan menjadi “Ponorogo”. 

b. Dari cerita rakyat yang masih hidup dikalangan generasi tua, ada yang 

mengatakan bahwa nama “Pono” berarti wasis, pinter, mumpuni, 

mengerti, benar. “Raga” berarti jasmani, badan sekujur. Akhirnya 

menjadi Ponorogo.
71

 

2. Berdirinya Kabupaten Ponorogo 

Kadipaten Ponorogo sebagai Kabupaten Kecamatan Ponorogo 

berdiri pada hari Akad Pon, Tanggal 1 Besar 1418 Saka bertepatan dengan 

tanggal 11 Agustus 1496 M (Dzulhijah 901 M). Sejak berdirinya 

Kadipaten Ponorogo dibawah Raden Katong, tata pemerintahan menjadi 

stabil, kademangan kutu menjadi bagian tak terpisahkan dari Pemerintahan 

Katong. Pada Tahun 1837 M Kadipaten Ponorogo dipindah dari kota lama 

ke kota tengah menjadi Kabupaten Ponorogo hingga sekarang.  Hal ini 

sejalan dengan keyakinan masyarakat Ponorogo bahwa yang menjadi cikal 

bakal atau pendiri Kabupaten Ponorogo adalah Batoro Katong sekaligus 

menjadi tokoh kebanggaan masyarakat Ponorogo.
72
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3. Letak Geografis 

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo termasuk wilayah kota, 

wilayah Kecamatan Ponorogo terletak pada ketinggian antara 109 meter 

sampai dengan 172 meter diatas permukaan laut. Untuk ukuran sebuah 

Kecamatan mungkin tidak terlalu luas, akan tetapi karena termasuk 

wilayah perkotaan, maka Kecamatan Ponorogo bisa dikategorikan wilayah 

yang cukup luas dibandingkan Kecamatan lain. Berdasarkan evaluasi 

penggunaan tanah (EPT) dalam rangka pelaksanaan sensus pertanian 1993 

tercatat luas kecamatan sebesar 22.31 Km2. Adapun batas-batas 

wilayahnya adalah: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Babadan 

b. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Sukorejo 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Siman 

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Siman 

4. Kehidupan Keagamaan dan Kebudayaan 

Berdasarkan data-data yang ada di lapangan di Kecamatan 

Ponorogo terdapat beberapa kepercayaan, diantaranya adalah: Islam, 

Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, dan kepercayaan lainnya.
73

 Sedangkan 

bila dirinci banyaknya penduduk menurut pemeluk agama di Kecamatan 

Ponorogo pada akhir tahun 2014 sebagai mana tertera dibawah ini: 
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Tabel 2.1 

Jumlah Penduduk Pemeluk Agama Menurut Prosentase. 

No Pemeluk Agama Jumlah 

1 Islam  17.834 Orang 

2 Kristen 1.283 Orang 

3 Katolik  626 Orang 

4 Hindu 34 Orang 

5 Buda 104 Orang 

6 Konghucu 253 Orang 

7 Kepercayaan 8 Orang 

 

 Seiring berjalannya budaya di Kecamatan Ponorogo maka 

agama juga berkembang dengan baik, hal itu dibuktikan dengan semakin 

banyaknya pondok pesantren seperti: PMD Gontor, Arisallah, Darul Huda 

Mayak, Al Islam Joresan, Al Mawaddah Coper, sampai sekarang tercatat 

73 unit. Dan juga organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, 

LDII dan lain-lain.
74

 

 Adapun mengenai jumlah tempat atau sarana ibadah di 

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sebagai mana tertera dalam 

table dibawah ini. 

Tabel 3.1 

I8Jumlah Tempat Ibadah 

 

NO Pemeluk Agama Jumlah 

1 Masjid  99 Buah 

2 Langgar/Musholla 223 Buah 

3 Gereja 12 Buah 

4 Wihara - Buah 

5 Pura - Buah 
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5. Kehidupan Sosial Masyarakat  

a. Kelahiran  

Ketika ada salah satu dari anggota keluarga masyarakat 

Kecamatan Ponorogo ada yang melahirkan, perasaan gembira dan 

senang akan dirasakan keluarga yang punya bayi dan bukan hanya itu 

hal itu juga dirasakan oleh seluruh lingkungan di sekitar tempat tinggal 

yang melahirkan. 

Seperti penuturan Bapak Supriono bahwa masyarakat 

Kecamatan Ponorogo mereka bergerak tanpa komando, hal itu bisa 

dilihat ketika salah satu dari keluarga mendapatkan kerepotan atau 

punya hajat maka masyarakat disekitar langsung datang bahu-

membahu saling membantu tanpa pamrih dan inilah bukti bahwa 

Kecamatan Ponorogo masih memiliki semangat gotong royong yang 

tinggi.
75

 

b. Pernikahan  

Dalam pernikahan adat-istiadat didalam masyarakat masih 

dipegang kuat dan sangat diperhatikan. Seperti halnya ketika menikah 

masyarakat Kecamatan Ponorogo ini masih menggunakan pernikahan 

adat jawa. 

Dengan pernikahan adat jawa acara yang berlangsung lebih 

sakral dan khidmat, tidak hanya itu saja bila dipandang dari segi sosial 
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pernikahan adat jawa akan menambah kerukunan masyarakat terlebih 

lagi dalam keluarga karena pernikahan ini menyatukan keluarga 

besar.
76

 

Eratnya sikap gotong royong yang masih melekat pada 

masyarakat kecamatan Ponorogo bila dilihat ketika adanya sebuah 

pernikahan yaitu pada waktu ada salah satu anggota keluarga 

mengadakan upacara pernikahan, tenangga kanan kiri akan datang 

dengan senang hati untuk membantu menyiapkan segala keperluan 

demi terlaksananya upacara pernikahan dengan baik. Tidak pandang 

tua, remaja, laki-laki maupun perempuan ikut membantu keperluan 

dapur. Anak remaja laki-laki yang sering disebut sinoman dan bapak-

bapak menyiapkan perlengkapan didepan, seperti menyiapkan terop, 

menyiapkan meja dan kursi untuk keperluan resepsi pernikahan. 

c. Kematian  

Ketika salah satu keluarga mendapat musibah atau punya hajat, 

masyarakat sekitar selalu guyub rukun saling bantu-membantu apa 

yang diperlukan bersama-sama.
77

 

Apabila salah satu dari anggota keluarga ada yang tertimpa 

musibah kematian, mereka berbondong-bondong bertakziyah sebagai 

ungkapan rasa bela sungkawa terhadap keluarga yang meninggal, 

mereka memberi bantuan sekedarnya seperti, ada yang membawa 

beras, uang dan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengurus 
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jenazah. Ada pula yang langsung pergi ke makam untuk menggali 

liang kubur. 

6. Keadaan Pendidikan. 

Dari data yang dihimpun menunjukan bahwa masyarakat 

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo adalah masyarakat yang 

terpelajar. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan melihat tabel di bawah ini: 

      Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan 

NO Pendidikan Jumlah Sekolah 

1 TK (Taman kanak-kanak) 20 

2 SD 39 

3 SLTP/Sederajat 16 

4 SLTA/Sederajat 21 

5 Perguruan Tinggi 5 

 

7. Keadaan Perekonomian 

Kondisi perekonomian masyarakat Kecamatan Ponorogo tergolong 

kelas menegah ke atas, walapun masih ada beberapa orang yang hidupnya 

masih dalam kekurangan akan tetapi bila dirata-rata pendapatan perkapita, 

maka akan digolongkan kelas menengah seluruhnya. Adanya pasar, 

swalayan, Bank, Pengadaian, Toko dll sekalipun ada yang tidak resmi ikut 

berperan dalam berjalannya roda perekonomian masyarakat Kecamatan 

Ponorogo ini, terutama yang letaknya berdekatan dengan pasar, swalayan, 

bank, pengadaian dan toko. Juga seiring majunya pembangunan disana 

sini sudah terlihat rumah-rumah mewah, gedung-gedung yang tinggi, serta 



 

 

sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini dapat juga dilihat dari table 

dibawah ini: 

Tabel 5.1 

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

NO Mata Pencaharian Jumlah 

1 Petani dan Pengusaha 2.206 Orang 

2 Buruh Tani 3.334 Orang 

3 Nelayan  - 

4 Pengusaha Industri 1.097 Orang 

5 Buruh Industri 2.006 Orang 

6 Pengusaha Bangunan  137 Orang 

7 Buruh Bangunan 1.098 Orang 

 

B. Makna Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Masyarakat Di 

Kecamatan Ponorogo Perspektif Struktural Fungsional. 

1. Pemaknaan Pelaku Dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

Kekerasan terjadi dalam  rumah tangga di sebabkan keadaan rumah 

tangga yang mendesak pada permasalahan-permasalahan tertentu yang 

tidak dapat diselesaikan secara komunikasi. Penyelesaian yang dilakukan 

tidak dengan akal yang sehat melainkan dengan perasaan emosi, hal itu 

hubungan antara suami istri dengan anak-anak bahkan keluarga dari pihak-

pihak lain mendapatkan dampak yang buruk, bahkan memberikan citra 

yang buruk pada keluarga dan anak-anaknya. Tindakan kekerasan yang 

dilakukan merupakan suatu tindakan yang tidak dapat dicegah, bahkan 

hukum tidak dapat menyelesaikan secara finansial tanpa adanya bukti yang 

cukup kuat. Seperti penjelasan Bapak Tohari ketika ditanya tentang 



 

 

pengertian atau pemaknaan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi 

dikalangan masyarakat: 

“Kalau mendengar mengenai kekerasan dalam rumah tangga 
masyarakat sudah banyak mengetahui bahwa ada yang melakukan, 

akan tetapi untuk masalah pengetahuan atau pemaknaan kekerasan 

yang sering terjadi masih kecil atau masih dini untuk tidak 

melakukan tindakan”.78
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perempuan yang menjadi korban kekerasan karena adanya  

ketidakseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam relasi 

pasangan perkawinan, keluarga, atau hubungan intip. KDRT yang terjadi 

di masyarakat Kecamatan Ponorogo secara umum terjadinya sebuah tindak 
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kekerasan berupa kekerasan fisik. Berikut ini akan membahas tentang 

istilah dan siklus KDRT tentang karakter korban dan pelaku KDRT agar 

kita dapat mencegah atau menghindari terjadinya KDRT di sekeliling kita. 

Kurangnya adaptasi antara suami dan isteri sangat rawan terjadi tindak 

kekerasan dalam rumah tangga, karena salah satu pihak akan cendrung 

berdiam diri atau menutup diri. Seperti ungkapan Bapak Yanta. SH dari 

Polres Ponorogo memahami KDRT: 

“Pemahaman kekerasan dalam rumah tangga ada sebagian 
masyarakat Kecamatan Ponorogo beranggapan bahwa sebagai 

tindak kekerasan fisik berupa memukul, melempar, menggigit, 

menendang, mebenturkan kepala ke tembok dan lain-lain. 

Kekerasan fisik seorang suami kepada istrinya yang dipicu oleh 

sebab dan konflik dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan ini, 

sangat mudah dapat lihat dari kalangan struktur sosial dari tingkat 

berpendidikan rendah sampai tingkat berpendidikan tinggi. Akibat 

dari kekerasan ini, menimbulkan luka-luka pada seorang istri 

disebabkan sikap tenpramental dari seorang suami biasanya adanya 

unsur-unsur yang mendorong terjadinya kekerasan tersebut. Seperti 

halnya konflik dalam ekonomi, suami suka mabuk-mabuk atau 

judi” dalam hal ini kalau menganut sistem Agil yang dijelaskan 
Talcot Parson seorang suami kurang bisa memahami pola adaptasi 

dengan keluarganya sehingga apabila terjadi kesalahan tidak 

diselesaikan dengan baik melainkan dengan kekerasan.
79

 

 

Kanit PPA Polres Ponorogo Ibu Gestik Ayudha N. S.H juga 

mengatakan mengenai makna kekerasan dalam rumah tangga, beliau 

mengatakan. “kalau sebagai penegak hukum dalam hal ini sebagai Kanit 

PPA Polres Ponorogo tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT 

itu sudah termasuk keranah tindak pidana meskipun kekerasan dalam 

ucapan, karena tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur 

kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan 
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Dalam Rumah Tangga. Apabila dikaitkan dengan teori yang dicetuskan 

oleh Parsson setiap keluarga harus mempunyai sistem latensi atau 

pemeliharaan pola yang mana suami istri harus saling melengkapi satu 

sama lain, memelihara dan memperbaikan kesalahan-kesalahan yang 

terjadi tanpa harus terjadi kekerasan dan yang paling penting harus saling 

memberi motivasi demi terciptanya keluarga samawa. Sehingga dihimbau 

untuk semua kalangan masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan 

dalam lingkup keluarga.
80

 

Dari hasil wawancara tindak kekerasan fisik oleh suami terhadap 

istri, sering terjadi di dalam rumah tangga yang seharusnya tidak terjadi 

merupakan masalah yang komplek. Yang menjadi korban dalam rumah 

tangga kebanyakan isteri. Dengan adanya kekerasan oleh suami terhadap 

isteri dalam rumah tangga menimbulkan masalah sosial tetapi kurang 

mendapat perhatian karena : 

1. KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup atau pribadi, 

terjaga privasinya karena persoalan ini terjadi dalam keluarga.  

2. KDRT dianggap wajar karena diyakini bahwa mempermalukan isteri 

sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan 

kepala keluarga.  

3. KDRT tidak dalam lembaga legal. 

Ketika pihak istri menjadi korban mengalami tindak kekerasan 

rumah tangga yang mengakibatkan cidera berat maupun ringan, luka, 
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memar dan lain-lain berhak mendapat pelayanan medis dari tenaga 

kesehatan yaitu tenaga yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan 

memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan di bidang kesehatan. Apabila si 

korban mengalami kesulitan untuk mengemukakan apa yang telah terjadi 

karena merupakan masalah impersonal dan merupakan masalah aib 

apabila diketahui oleh orang lain maka harus ada pelayanan khusus 

terhadap korban. 

Kenyataannya yang terjadi di tengah masyarakat justru sebaliknya, 

kekerasan terhadap perempuan masih banyak dilakukan di berbagai daerah 

maupun di Kecamatan Ponorogo sebagian besar. Perempuan yang menjadi 

korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung memilih diam untuk 

mempertahankan nilai-nilai keharmonisan keluarga tersebut. Akibatnya 

perempuan juga cenderung memilih penyelesaian secara perdata melalui 

perceraian dari pada menuntut pelaku kekerasan 

Selain bentuk kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan dalam 

kehidupan rumah tangga ada juga bentuk kekerasan batin berupa 

penghinaan, perselisihan yang dapat digolongan sebagai tidak KDRT. 

Suatu tindakan seorang suami penyiksaan secara verbal (seperti, 

menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa 

percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk 

bertindak dan tidak berdaya.Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi 

maka dapat mengakibatkan istri semakin tergantung pada suami meskipun 

suaminya telah membuatnya menderita. Kurangnya rasa cinta kasih sayang 



 

 

terhadap anggota keluarga, saling acuh tak acuh, bahkan saling 

menjatuhkan satu sama lain mencerminkan bahwa seseorang anggota 

keluarga kurang memperhatikan, mempertahankan nilai-nilai dasar suatu 

pernikahan yang mana suatu pernikahan harus diwujudkan keharmonisan. 

Maka dari itu seorang suami harus sering memberikan motivasi kepada 

istri agar rumah tangga dapat terwujud harmonis. Seperti yang dikatakan 

oleh ibu Lina A.Md: 

“Dalam menjalin hubungan kekeluargaan rumah tangga antara 

seorang suami dan istri harus saling memberikan motivasi tanpa 

harus saling menyalahkan satu sama lain, karena tidak bisa 

dipungkiri bahwa ada cekcok yang menimbulkan kekerasan yang 

tak dilihat oleh kasatmata. Pertengkaran yang hebat antara suami 

istri bisa menimbulkan rasa hina dari seseorang istri Kekerasan ini 

lebih kepada tindakan verbal termasuk tindakan menghina atau 

melecehkan. Terkadang, banyak orang cenderung tidak menyadari 

dirinya menjadi korban atau bahkan merupakan pelaku.”81
 

 

Bentuk kekerasan psikis mengemukakan beberapa bentuk 

kekerasan sebagai berikut kekerasan fisik, seperti : memukul, menampar, 

dan mencekik, kekerasan; psikologis, seperti: berteriak, menyumpah, 

mengancam, melecehkan dan sebagainya; kekerasan seksual, seperti : 

melakukan tindakan yang mengarah keajakan atau desakan seksual seperti 

menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan 

korban; kekerasan finansial, seperti: mengambil barang korban, dan 

menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan 

kekerasan spiritual, seperti: merendahkan keyakinan dan kepercayaan 

korban, memaksa korban mempraktekan  ritual dan keyakinan tertentu. 
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 Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman yang 

terus-menerus bagi perempuan di mana pun di dunia, pemaknaan 

kekerasan dalam rumah tangga menurut Ibu Hartati, SE adalah: “ancaman, 

berusaha, atau menggunakan kekerasan fisik kepada satu orang atau lebih 

yang mengakibatkan kerusakan fisik atau non fisik pada satu orang atau 

lebih. Sehingga apabila dalam keluarga tidak memiliki goal attainment 

atau pencapaian tujuan yang diskemakan menurut agil, keluarga tidak akan 

harmonis atau sering terjadi perselisihan karena tidak tau tujuan membina 

suatu rumah tangga.”82
 

Kekerasan terhadap perempuan atau istri dapat diartikan sebagai 

suatu tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di 

dalam keluarga dan melanggar hak-hak asasi perempuan. Tindak 

kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak atau resiko yang 

sangat besar bagi perempuan atau istri. Jadi dapat didefinisikan kekerasan 

terhadap perempuan atau istri adalah tindakan yang melanggar hukum dan 

hak-hak asasi manusia, karena melukai secara fisik dan psikologis seorang 

perempuan atau istri. Adapun pemaknaan kekerasan dalam rumah tangga 

menurut Bapak Eko Langgeng, SE. Beliau mengungkapkan : 

“Kekerasan terhadap perempuan atau istri dapat diartikan sebagai 
suatu tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang 

terjadi di dalam keluarga, dan melanggar hak-hak asasi 

perempuan. Tindak kekerasan yang dilakukan akan memberikan 

dampak dan resiko yang sangat besar bagi perempuan atau istri. 

Jadi dapat didefinisikan kekerasan terhadap perempuan atau  istri 

adalah tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi 

manusia, karena melukai secara fisik dan psikologis seorang 
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perempuan. Sudah sangat jelas mengenai sistem agil harus segera 

dilaksanakan dengan baik karena sudah sangat jelas menerakan 

beberapa pokok untuk membentuk, mencapai tujuan dan saling 

memberi, melengkapi, memotivasi suatu ruang lingkup 

keluarga.
83

 

 

Dari beberapa sumber pemaknaan mengenai kekerasan dalam 

rumah tangga dapat disimpulkan bahwa kekerasan secara verbal atau fisik 

yang dilakukan oleh seorang suami yang dapat berakibat kesengsaraan dan 

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan ekonomi pada 

istri.kurangnya adaptasi dan tidak saling keterbukaan juga dapat memicu 

tindak kekerasan. Bentuk tindakan ini sangat sulit untuk dibatasi 

pengertiannya karena sensitifitas emosi seseorang sangat bervariasi. Sama 

halnya yang dikatakan oleh Bapak Ali Murtadho, S.Thi. Beliau 

mengatakan:  

“Memaknai bentuk kekerasan dalam rumah tangga sangat banyak 
sekali seperti kekerasan fisik meliputi memukul, menampar, 

mencekik. Kekerasan psikologis seperti berteriak, menyumpah, 

mengancam dan melecehkan. Kekerasan seksual, melakukan 

tindakan yang mengarah keajakan atau desakan seksual seperti 

mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban. 

Kekerasan finansial seperti mengambil barang milik korban, 

menahan dan tidak memberikan pemenuhan finansial. Kekerasan 

spiritual seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, 

memaksa korban mempraktekkan ritual dan keyakinan tertentu 

dari sekian bentuk kekerasan tersebut jelas sistem agil tidak 

berjalan dengan baik karena masih saja banyak tindakan yang 

dilakukan terutama untuk adaptasi, seorang suami dituntut untuk 

bisa menyesuaikan dengan keadaan didalam suatu rumah tangga. 

Apabila terjadi masalah dalam keluarga seorang suami harus bisa 

meredam atau diselesaikan dengan musyawarah tanpa harus 

melakukan tindak kekerasan”.84
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Banyak faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap perempuan,  

kekerasan terhadap perempuan secara domestik yaitu kekerasan rumah 

tangga terhadap istri. Seperti halnya faktor-faktor yang mempengaruhinya 

sangat beragam, kurangnya keterbukaan antara suami dan isteri karena 

adaptasi antara anggota keluarga sangat penting agar terciptanya keluarga 

yang harmonis, seperti yang dikatakan Bapak Supartman, S.Pd, : 

“Faktor penyebab yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah 
tangga adalah usia, pendidikan dan kondisi ekonomi. Sedangkan 

kekerasan yang dialami isteri atau perempuan yaitu kemandirian 

ekonomi isteri, karena pekerjaan isteri, perselingkuhan suami, 

campur tangan pihak ketiga, pemahaman yang salah terhadap 

ajaran agama, kebiasaan suami dan kekuasaan suami, apabila 

dikaitkan dengan sistem agil masih sangat jauh dari harapan, 

karena kurangnya sosialisasi dari pihak yang menangungi tentang 

keluarga harapan sehingga apabila sistem dijalankan alangkah 

sejahteranya keluarga.
85

 

 

Tindakan kekerasan tidak akan pernah hilang dari persepsi korban 

yang mengalami kekerasan, sebagaimana pula tindak-tindak kejahatan 

lainnya. Namun, bukan berarti tindakan kekerasan tidak dapat dikurangi 

kualitas dan kuantitasnya. Pemecahan yang menyeluruh untuk mencegah 

tindak kekerasan terhadap perempuan seharusnya berfokus pada 

masyarakat sendiri, yakni dengan mengubah persepsi mereka tentang 

tindak kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu pandangan 

masyarakat yang selalu menganggap bahwa perempuan hanyalah warga 

negara kelas dua. 

Kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga merupakan 

salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusian. Merebaknya tindak 

                                                           
85

 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 07/W/01-V/2017, Dalam Tesis ini. 



 

 

kekerasan di Indonesia telah mendorong berbagai cara untuk 

mengatasinya. Dewasa ini telah lahir beragam upaya dan lembaga yang 

memberi perhatian kepada masalah korban kekerasan. Salah satu bentuk 

perhatian itu adalah mendirikan berbagai pusat pelayanan perempuan 

korban kekerasan. 

Kondisi ekonomi mendorong suatu perilaku yang dilakukan oleh 

suami seperti perselingkuhan. Perselingkuhan yang dilakukan oleh suami 

merupakan hal yang menyakitkan bagi seorang isteri. Tidak menutup 

kemungkinan tindakan perselingkuhan dan ekonomi dapat memberikan 

dampak yang buruk bagi para istri yang mendapatkan kekerasan dalam 

bentuk psikis maupun fisik. Setiap anggota keluarga harus saling 

memberikan motivasi agar apa tujuan dari pernikahan dapat terwujud 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak H. Mahmuddin, S. Ag.  Mengenai 

makna kekerasan dalam rumah tangga, beliau mengatakan: 

“Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena banyak 
faktor, salah satunya rasa saling curiga maupun rasa kurang 

keterbukaan antara suami dan isteri. sehingga akan memicu salah 

satu pihak untuk melakukan tindakan yang semestinya tidak 

dilakukan. Kuncinya agar kekerasan tidak terjadi semua pihak 

harus saling berkomunikasi dengan baik tanpa harus didasari 

dengan emosi, sehingga sistem agil yang dianut Talcot Parson 

dapat dijalankan dengan baik yang sesuai tujuan untuk membentuk 

keluaraga yang harmonis.”86
 

 

Ekonomi dalam keluarga merupakan kebutuhan yang sangat 

penting bagi rumah tangga dan keluarga. Kebutuhan ekonomi yang kurang 

akan mendorong ke hal-hal yang buruk, sehingga memunculkan suatu 
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konflik antar suami dan istri. Keadaan inilah yang mendorong suami 

melakukan perilaku yang sewenang-wenang untuk menekan keadaan 

istrinya. Keadaan inilah yang mendorong suami melakukan perilaku yang 

sewenang-wenang untuk menekan keadaan istrinya. Pengaruh pada 

perubahan ekonomi memberikan respon yang buruk pada keadaan istri. 

Tidak menutup kemungkinan emosi yang dirasakan suami akan bertambah 

besar seperti sering marah-marah, melakukan tindakan yang dapat 

menyakiti istri. 

Kekuasaan suami dapat memberikan pengaruh pada rumah tangga 

itu sendiri, suami dapat bertindak semaunya untuk melakukan hal-hal yang 

tidak diketahui oleh istrinya. Pada kasus yang terjadi pada saudara Farid 

menganggap istri tidak bekerja karena tidak mempunyai pendidikan yang 

tinggi, hal ini dapat memberikan dampak ataupun pengaruh yang buruk 

dihadapan seorang suami. Kurangnya pemahaman mengenai keluarga 

harmonis dan kurangnya tujuan membentuk suatu keluarga bahagia sangat 

rentan melakukan tindak kekerasan didasari pula dengan pendidikan yang 

rendah. Sebagai seorang pelaku tindak kekerasan saudara Farid 

menuturkan bahwa: 

“Seorang isteri yang berpendidikan rendah dan tidak mau bekerja 

akan sangat memberikan dampak ataupun pengaruh yang buruk 

dihadapi seorang suami, karena zaman sekarang seorang isteri 

harus bisa membantu ekonomi suami meskipun kewajiban penuh 

untuk mencukupi kehidupan rumah tangga adalah suami, akan 

tetapi alangkah baiknya seorang isteri bisa membantu”.87
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Pendidikan tidak cukup tinggi yang dimiliki oleh istri memberikan 

respon atau pandangan suami bahwa istri tidak dapat mencukupi 

kebutuhan rumah tangga. Faktor kekuasaan dan pendidikan dapat 

dijadikan senjata bagi suami untuk menyakiti istrinya. kekerasan yang 

terjadi dalam rumah tangga didasarkan adanya suatu dorongan kondisi 

ekonomi terlebih dahulu, sehingga menimbulkan tindakan-tindakan suami 

melakukan suatu perubahan yang tidak dapat diketahui oleh istri. 

Tindakan-tindakan seperti bermalam dikafe bahkan berjalan 

dengan perempuan lain. Perubahan seperti itu mendorong pada suatu 

bentuk perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya untuk menyakiti dan 

menekan keadaan istri. Tindakan yang dilakukan suami menimbulkan 

konflik tersendiri dengan istri. Konflik yang terjadi akan mendorong suatu 

perilaku kekerasan suami terhadap istri dalam bentuk psikis, ekonomi, 

seksual maupun fisik. Tindak kekerasan dapat dianggap sebagai suatu 

perilaku yang merugikan bagi individu korban kekerasan. Kondisi yang 

lebih permanen yang ada dibalik segala yang tampak saat ini yang 

diperkirakan menjadi penyebab kondisi yang dirasakan sebelumnya. 

Berdasarkan banyak keterangan di atas kekerasan dipengaruhi oleh 

masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga. Banyaknya 

permasalahan dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik 

merupakan hal yang biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, 

pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki merupakan hal yang 

umum terjadi.   



 

 

Penyesalan dan permintaan maaf sering dilakukan untuk 

mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Seorang istri yang telah 

mengalami kekerasan dari suaminya, pada akhirnya akan kembali 

mengalami kekerasan. Sehingga seorang isteri atau suami yang melakukan 

kesalahan harus segera dirubah dan harus saling memberikan motivasi satu 

sama lain. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sukarno: 

“Memaknai kekerasan dalam rumah tangga adalah sesuatu yang 
terjadi kepada kebanyakan perempuan atau seorang isteri, yang 

mana apabila seseorang yang pernah mengalami kekerasan pasti 

akan mengalami kekerasan yang serupa, karena pihak suami 

beranggapan bahwa dengan melakukan kekerasan seorang isteri 

akan nurut dengan suami kasus seperti ini jika dikaitkan dengan 

sistem agil masuk pada latensi atau pemeliharan pola karena latensi 

menjelaskan seorang suami dan isteri harus saling melengkapi, 

memelihara, memperbaiki dan yang lebih penting adalah harus 

saling memberi motivasi satu sama lain agar tujuan untuk 

membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dapat 

terwujud.”88
 

 

Kekerasan terhadap istri terjadi ketika suami melakukan kekerasan 

pada istri kemudian suami menyesali perbuatannya dan meminta maaf 

pada istri, pada tahap selanjutnya suami bersikap mesra pada istri, namun 

apabila terjadi konflik maka suami kembali melakukan kekerasan pada 

istri. Istri berusaha menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan suami 

karena kekhilafan sesaat. Kurangnya rasa saling memaafkan sangat 

memicu terjadi rasa dendam terhadap anggota keluarga, karena dengan 

begitu saling memperbaiki satu sama lain, saling memberikan motivasi 

harus sangat diperlukan untuk kesejahteraan suatu keluarga. Permintaan 

maaf yang di ucapkan suami akan meluluhkan hati istri dan menjadi 
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harapan agar suami berubah menjadi baik, sehingga ketika suami meminta 

maaf dan bersikap mesra, maka istri merasa harapan tersebut terpenuhi. 

Hal ini seperti yang dialami oleh Saudari Diyah seorang korban kekerasan 

yang menuturkan: 

“Saya beranggapan bahwa kemarahan yang menimbulkan 
kekerasan yang dilakukan oleh suami saya adalah kekhilafan sesaat 

dan permintaan maaf yang dilakukan oleh suami akan meluluhkan 

hati isteri untuk menjadi harapan agar suami dapat berubah dan 

tidak akan melakukan kekerasan lagi. Sehingga keinginan seorang 

isteri untuk menjadi lebih baik”.89
 

 

Perasaan dan harapan istri hanya dirasakan untuk sementara waktu, 

selama tidak ada konflik yang muncul dalam rumah tangga. Siklus 

kekerasan dalam rumah tangga, biasanya terjadi berulang-ulang, sehingga 

menimbulkan rasa tidak aman bagi isteri dan adanya rasa takut 

ditinggalkan serta sakit hati atas perilaku suami. Masyarakat tidak 

menyadari dan sering terjebak dalam mitos bahwa perilaku memukul 

terjadi karena suami “lepas kontrol”. Harus diakui bahwa kultur yang eksis 

telah memojokkan pihak perempuan dengan selalu meletakkan tuntutan 

bahwa perempuan sendirilah yang bertanggung jawab atas terjadinya 

kekerasan atas pasangannya. Hal tersebut berangkat dari asumsi bahwa 

jika perempuan (istri) tidak melakukan kesalahan, tentu laki-laki (suami) 

tidak akan melakukan kekerasan terhadap dirinya.   

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi istri 

terhadap kekerasan rumah tangga dipandang sebagai tindakan yang 

negatif, hal ini sesuai dengan pengalaman istri sebagai korban kekerasan 
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dalam rumah tangga. Bagi istri kekerasan yang dialami merupakan suatu 

pengalaman buruk dalam kehidupannya, sehingga mereka berharap tidak 

mengalami kekerasan di kehidupan mendatang. Akar permasalahan 

tentang persepsi istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga didorong 

oleh kondisi ekonomi, pendidikan, campur tangan pihak ketiga, kekuasaan 

suami, dan perselingkuhan. 

C. Upaya Mengatasi Dan Meminimalisir Agar Terhindar Dari Tindak 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

Mengatasi atau meminimalisir tindak kekerasan dalam rumah tangga 

adalah suatu upaya pencegahan suatu kekerasan dengan menggunakan 

berbagai sarana alternatif. Kekerasan merupakan gejala sosial yang senantiasa 

dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kekerasan dalam keberadaannya 

dirasakan sangat menyakitkan bagi seorang isteri, disamping itu juga sangat 

mengganggu dalam kehidupan rumah tangga, dalam lingkup keluarga maupun 

masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah tindak kekerasan 

dalam rumah tangga.  

Upaya mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga telah dan  

terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program 

dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling 

tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut penuturan 

Bapak Kyai Muhsin, S.Ag mengenai cara mengatasi kekerasan dalam 

rumah tangga adalah dengan cara menjaga adaptasi antara anggota 

keluarga sehingga dapat terciptanya suatu keluarga yang harmonis, 



 

 

khususnya seorang suami harus bisa berpikiran yang lebih maju tanpa 

harus mengedepankan emosional. 

“Perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan 

berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah 

tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh 

kesabaran”.90
 

 

Seharusnya seorang suami dan isteri harus banyak bertanya dan 

belajar, seperti membaca buku yang memang isi bukunya itu bercerita 

tentang bagaimana cara menerapkan sebuah keluarga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah. Untuk menurunkan kasus-kasus kekerasan dalam 

rumah tangga maka masyarakatperlu digalakkan pendidikan mengenai 

Hak Asasi Manusia dan pemberdayaan perempuanmenyebarkan informasi 

dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan 

terhadapperempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk 

memecahkan masalah,mengadakan penyuluhan untuk mencegah 

kekerasan, mempromosikan kesetaraan gender;mempromosikan sikap 

tidak menyalahkan korban melalui media.Sedangkan untuk pelaku dan 

korban kekerasan sendiri, sebaiknya mencari bantuanpada Psikolog untuk 

memulihkan kondisi psikologisnya. Mbak Eilyn memberikan solusi 

tentang bagaimana cara mengatasi tindak kekerasan dalam rumah tangga 

dengan cara saling memberikan motivasi-motivasi untuk kebaikan 

keluarga kedepannya, tanpa harus saling menjatuhkan. 

“Harus tercipta kerukunan dan perdamaian di dalam sebuah 
keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih 

sayang terhadap ibu, bapak, saudara dan orang lain. Sehingga antara 
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anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang 

ada.”91
 

 

Bagi suami sebagai pelaku kekerasan bantuan oleh Psikolog 

diperlukan agar akar permasalahanyang menyebabkannya melakukan 

kekerasan dapat terkuak dan belajar untuk berempatidengan menjalani 

terapi kognitif. Karena tanpa adanya perubahan dalam pola pikir 

suamidalam menerima dirinya sendiri dan istrinya maka kekerasan akan 

kembali terjadi.Sedangkan bagi istri yang mengalami kekerasan perlu 

menjalani terapi kognitif danbelajar untuk berperilaku asertif. Selain itu, 

istri juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Sumber daya 

Manusiayang menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan agar 

mendapat perlidungan.Suami dan istri juga perlu untuk terlibat dalam 

terapi kelompok dimana masing masingdapat melakukan sharing sehingga 

menumbuhkan keyakinan bahwa hubunganperkawinan yang sehat bukan 

dilandasi oleh kekerasan namun dilandasi oleh rasa salingempati. 

  Dr. H. Sugianto, M.Ag mengungkapkan bagaimana cara 

mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, beliau berkata: 

 “Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar 

tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam 

sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara 

kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan 

dalam rumah tangga”.92
 

 

Faktor kekerasan dalam rumah tangga biasanya disebabkan 

persoalan kurangnya komunikasi antara suami dan isteri sehingga 
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menimbulkan sikap saling tidak jujur, Tidak  percaya, tidak terbuka dan  

lain-lain  yang  mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, emosi, dendam 

yang berakhir dengan kekerasan. Disinilah pentingnya komunikasi antar 

suami istri sebagai jalan dalam menyatukan perbedaan persepsi antara 

keduanya. Dengan komunikasi diharapkan suami dan istri dapat berbagi 

tentang  harapan, keinginan dan tuntutan masing-masing. Iklim 

komunikasi yang  baik memungkinkan suami menjadi tempat terbaik bagi 

istrinya. 

Mas Amron sebagai pegawai Kantor Urusan Agama memberikan 

solusi agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga dengan cara butuh 

rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar 

anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling 

percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk 

melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul 

adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang 

juga berlebih-lebihan.
93

 

Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bentuk 

keseriusan pemerintah dalam menghapuskan kekerasan fisik dalam rumah 

tangga. Kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak 

asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk 

diskriminasi  yang harus dihapus. Kurangnya pemahaman akan bentuk 
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kekerasan dalam  rumah tangga sering membuat para istri tidak mengerti 

apa haknya dalam rumah tangga. Seorang isteri juga harus bisa mengatur 

keuangan keluarga, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yazid Al Fahri, 

SHI, yang mengatakan: “seorang istri harus mampu mengkoordinir 

berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri 

dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga 

kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.”94
 

Dalam satu kasus kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga  

yang dialami perempuan sebagai istri sering dijumpai tidak hanya satu 

bentuk kekerasan yang mereka alami bahkan dalam banyak penelitian 

yang telah dilakukan oleh para pemerhati perempuan yang menemukan 

korban mengalami semua bentuk kekerasan selama pernikahan. Keadaan 

ini yang mendorong banyak perempuan berjuang untuk membela hak-hak 

mereka selama pernikahan. Mereka kini semakin berani membuat 

keputusan untuk bercerai dari suami mereka jika terjadi kekerasan dalam 

rumah tangga.  

Keluarga dalam konteks kehidupan sosial merupakan tempat 

berkumpulnya dua insan yang berlainan jenis (suami-isteri), mereka saling 

berhubungan agar mendapat kebahagian dalam kehidupan. Insan-insan 

yang berada dalam rumah tangga tersebut merupakan unit terkecil dari 

suatu bangsa yang dicita-citakan menjadi keluarga sejahtera dan bahagia 

yang selalu mendapat ridho dari Allah Swt. Kuat lemahnya perkawinan 
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yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut juga sangat 

tergantung pada kehendak dan niat suami-istri yang melaksanakan 

perkawinan. Oleh karena itu dalam suatu perkawinan diperlukan adanya 

cinta baik lahir maupun batin di antara pasangan tersebut, karena 

perkawinan merupakan pemersatu dari sebuah hubungan yang berbeda, 

selain itu hubungan keluarga juga merupakan salah satu cara untuk 

memenuhi tujuan syariat seperti menjaga jiwa.
95

 

                                                           
95

 Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan (Yogjakarta; Academia Tazzafa, 2004), 19. 



 

111 

BAB V 

MAKNA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT 

MASYARAKAT DI KECAMATAN PONOROGO 

 

A. Pemaknaan Pelaku Dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Menurut Masyarakat Di Kecamatan Ponorogo. 

Perkawinan merupakan langkah awal bagi seseorang untuk 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karena terwujudnya rumah 

tangga sakinah, mawaddah dan rahmah  merupakan tujuan yang sebenarnya 

dari perkawinan. Akad perkawinan bukanlah perjanjian transaksional semata, 

melainkan ikatan suci misaqan ghalizan yang terkait erat dengan keyakinan 

dan keimanan kepada Allah SWT atau dengan kata lain terdapat dimensi 

ibadah dalam sebuah perkawinan. 

Eksistensi  perkawinan dalam  kehidupan  manusia  ternyata juga tidak 

selalu dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, 

perkawinan kadang-kadang harus putus ditengah jalan seperti akibat dari 

kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau biasa disebut dengan 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat menimbulkan akibat 

kumulatif  yang  tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri 

perempuan, menghambat kemampuan partisipasi perempuan, menganggu 

kesehatan perempuan hingga mengurangi hak otonomi perempuan seperti hak 

ekonomi, politik, sosial dan budaya. Pada saat yang sama kekerasan dalam 
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rumah tangga juga merupakan masalah yang cukup penting untuk disoroti di 

negeri ini, mengingat angka kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan 

menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. 

Dari problem kekerasan dalam rumah tangga pada gilirannya juga 

berpotensi menjadi jumlah kekerasan lain seperti diskriminasi, marginalisasi 

dan beban bagi perempuan. Namun pandangan bias gender terhadap posisi 

perempuan  terkadang harus diakui juga memperoleh legitimasi dari paham 

keagamaan, padahal dalam hukum Islam, misalnya jelas-jelas Islam 

menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai makhluk yang setara. 

Ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan tidak jarang 

menjadikan kesewang-wenangan seseorang terhadap orang lain, baik 

menimpa perempuan dan anak-anak. Oleh sebab itu, semangat untuk 

mewujudkan keadilan menjadi penting untuk terus dilakukan demi 

menghapuskan dampak dari ketimpangan  relasi, menghentikan kekerasan dan 

memberikan pemihakan kepada korban. 

Perkembangan teori Parsons dari teori tindakan sosial kearah sistem 

sosial merupakan pemikiran dalam rangka membangun untuk penyempurnaan 

teori. Perubahan kearah sistem sosial pada dasarnya masih didasarkan pada 

teori tindakan sosial dengan penambahan banyak ide, walaupun ada beberapa 

perbedaan penekanan dan mungkin juga ada sedikit ketidak konsistenan, 

namun tetap pada suatu kontinuitas yang cukup tinggi.  

a. Adaptasi yakni supaya masyarakat dalam lingkup keluarga dapat 

bertahan mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkup 
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keluarga yang dibentuk dan harus bisa menjaga keharmonisan agar 

tujuan dari pernikahan dapat terwujud sesuai dengan harapan. 

b. Pencapaian Tujuan (Goal attainment), yakni merupakan sebuah 

sistem untuk mencapai suatu keluarga yang sejahtera harus mampu 

menentukan tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan. Tujuan yang diutamakan disini bukanlah tujuan 

pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota keluarga 

yaitu suami dan isteri. 

c. Integrasi (Integration) yakni keluarga harus mengatur hubungan 

antara sesama agar dapat berfungsi secara maksimal. Sosialisasi 

mempunyai kekuatan integratif yang sangat tinggi dalam 

mempertahankan kontrol emosional dan keutuhan keluarga. 

Integrasi menunjuk pada persyaratan untuk suatu tingkat solidaritas 

minimal sehingga para anggota keluarga akan bersedia untuk 

bekerja sama dan menghindari konflik yang merusakkan. 

d. Latensi atau pemilihan pola-pola yang sudah ada (pattern 

maintance) yakni bahwasanya setiap keluarga harus 

mempertahankan, memperbaiki, baik motivasi individu maupun 

pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasinya. 

Latensi menunjuk pada kebutuhan mempertahankan nilai-nilai 

dasar serta norma-norma yang dianut bersama oleh semua anggota 

keluarga. 

 



99 

 

 

Pemaknaan kekerasan dalam rumah tangga menurut masyarakat di 

Kecamatan Ponorogo masih sangat minim, untuk itu lembaga yang berwenang 

harus selalu memberi pengertian akan bahayanya dampak kekerasan, adapun 

pemaknaan kekerasan dalam rumah tangga menurut masyarakat di Kecamatan 

Ponorogo antara lain:  

a. Kalau mendengar mengenai kekerasan dalam rumah tangga masyarakat 

sudah banyak mengetahui bahwa ada yang melakukan, akan  tetapi untuk 

masalah pengetahuan atau pemaknaan kekerasan yang sering terjadi masih 

kecil atau masih dini untuk tidak melakukan tindakan. 

b. Pemahaman kekerasan dalam rumah tangga ada sebagian masyarakat 

kecamatan Ponorogo, adanya yang beranggapan bahwa sebagai tindak 

kekerasan fisik berupa memukul, melempar, menggigit, menendang, 

membenturkan  kepala ke tembok dan lain-lain. Kekerasan fisik seorang 

suami kepada istrinya yang dipicu oleh sebab dan konflik dalam rumah 

tangga. Bentuk kekerasan ini, sangat mudah dapat lihat dari kalangan 

struktur sosial dari tingkat berpendidikan rendah sampai tingkat 

berpendidikan tinggi. Akibat dari kekerasan ini, menimbulkan luka-luka 

pada seorang istri disebabkan sikap tenpramental dari seorang suami 

biasanya adanya unsur-unsur yang mendorong terjadinya kekerasan 

tersebut. Seperti halnya konflik dalam ekonomi, suami suka mabuk-

mabukan atau judi. 

c. Dalam menjalin hubungan kekeluargaan rumah tangga antara seorang 

suami dan istri tidak bisa dipungkiri bahwa ada cekcok yang menimbulkan 
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kekerasan yang tak dilihat oleh kasat mata. Pertengkaran yang hebat antara 

suami istri bisa menimbulkan rasa hina dari seseorang istri. Kekerasan ini 

lebih kepada tindakan verbal termasuk tindakan menghina atau  

melecehkan. Terkadang, banyak orang cenderung tidak menyadari dirinya 

menjadi korban atau bahkan merupakan pelaku. 

d. Kekerasan terhadap perempuan atau istri dapat diartikan sebagai suatu 

tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam 

keluarga, dan melanggar hak-hak asasi perempuan. Tindak kekerasan yang 

dilakukan akan memberikan dampak dan resiko yang sangat besar bagi 

perempuan atau istri. Jadi dapat didefinisikan kekerasan terhadap 

perempuan atau  istri adalah tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak 

asasi manusia, karena melukai secara fisik dan psikologis seorang 

perempuan atau isteri. 

e. Memaknai bentuk kekerasan dalam rumah tangga sangat banyak sekali 

seperti kekerasan fisik meliputi memukul, menampar, mencekik. 

Kekerasan psikologis seperti berteriak, menyumpah, mengancam dan 

melecehkan. Kekerasan seksual, melakukan tindakan yang mengarah 

keajakan atau desakan seksual seperti mencium, memaksa berhubungan 

seks tanpa persetujuan korban. Kekerasan finansial seperti mengambil 

barang milik korban, menahan dan tidak memberikan pemenuhan 

finansial. Kekerasan spiritual seperti merendahkan keyakinan dan 

kepercayaan korban, memaksa korban mempraktekkan ritual dan 

keyakinan tertentu. 
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f. Faktor penyebab yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga 

adalah usia, pendidikan dan kondisi ekonomi. Sedangkan kekerasan yang 

dialami isteri atau perempuan yaitu kemandirian ekonomi isteri, karena 

pekerjaan isteri, perselingkuhan suami, campur tangan  pihak ketiga, 

pemahaman yang salah terhadap ajaran agama, kebiasaan suami dan 

kekuasaan suami. 

g. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena banyak faktor, salah 

satunya rasa saling curiga maupun rasa kurang keterbukaan antara suami 

dan isteri. sehingga akan memicu salah satu pihak untuk melakukan 

tindakan yang semestinya tidak dilakukan. Kuncinya agar kekerasan tidak 

terjadi semua pihak harus saling berkomunikasi dengan baik tanpa harus 

didasari dengan emosi. 

h. Seorang isteri yang berpendidikan rendah dan tidak mau bekerja akan 

sangat memberikan dampak ataupun pengaruh yang buruk dihadapi 

seorang suami, karena zaman sekarang seorang isteri harus bisa membantu 

ekonomi suami meskipun kewajiban penuh untuk mencukupi kehidupan 

rumah tangga adalah suami, akan tetapi alangkah baiknya seorang isteri 

bisa membantu. 

i. Memaknai kekerasan dalam rumah tangga adalah sesuatu yang terjadi 

kepada kebanyakan perempuan atau seorang isteri, yang mana apabila 

seseorang yang pernah mengalami kekerasan pasti akan mengalami 

kekerasan yang serupa, karena pihak suami beranggapan bahwa dengan 

melakukan kekerasan seorang isteri akan nurut dengan suami. 
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j. Beranggapan bahwa kemarahan yang menimbulkan kekerasan yang 

dilakukan oleh suami saya adalah kekhilafan sesaat dan permintaan maaf 

yang dilakukan oleh suami akan meluluhkan hati isteri untuk menjadi 

harapan agar suami dapat berubah dan tidak akan melakukan kekerasan 

lagi. Sehingga keinginan seorang isteri untuk menjadi lebih baik. 

Dalam hal ini pemerintah sebenarnya telah memulai penanganan 

terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat. 

Kemunculan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi bukti atas 

peran pemerintah. Dalam Undang-undang ini dikatakan bahwa segala bentuk 

kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran 

hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk 

diskriminasi yang harus dihapus. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 

yang dimaksud adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah 

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam 

rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. 

Menurut pemerintah kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya 

sebatas tindakan kekerasan terhadap seorang perempuan atau anak, tetapi juga 

merupakan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. 

Walapun wilayah rumah tangga adalah wilayah privat yang terikat oleh 

otoritas sebuah keluarga itu sendiri, namun keluarga sebagai bagian dari 

masyarakat, seharusnya sadar bahwa keluarga juga merupakan bagian dari 

masyarakat publik. Dengan demikian apabila terjadi kekerasan di dalam 
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keluarga, publik berkewajiban menghentikan perbuatan tersebut karena 

kekerasan sama halnya dengan bentuk kejahatan kemanusiaan. Bahkan jika 

kekerasan itu mengakibatkan korban, publik atau masyarakat juga mempunyai 

kewajiban untuk ikut campur tangan dalam membantu. Hal ini tentu cukup 

berasalan karena sebuah kekerasan justru akan mengancam dan merusak nila-

nilai dalam kehidupan manusia itu sendiri seperti keadilan, kesetaraan dan 

kemaslahatan. 

 

B. Upaya Mengatasi Dan Meminimalisir Agar Terhindar Dari Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. 

Kembali pada keluarga dan masyarakat. Pendidikan didalam keluarga 

harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal, 

dimana setiap individu pasti terpengaruhi oleh lingkungan sekitar, baik 

pengaruh positif maupun negatif. Keluarga merupakan unsur pendidikan yang 

paling vital dimana hampir 70% kegiatan manusia (anak) dihabiskan dalam 

lingkungan keluarga baik secara langsung (didalam rumah) maupun tidak 

langsung (pengawasan oleh keluarga terhadap kegiatan anak). Adaptasi yang 

diperlukan terutama masalh etika dan nilai/norma masyarakat yang berlaku. 

Apa yang bisa dilakukan dikeluarga seyogyanya dapat pula diterapkan 

pada masyarakat. Ini dikarenakan keluarga adalah komponen utama penyusun 

masyarakat itu sendiri. Empat asas AGIL yang harus diterepkan demi 

kestabilan kondisi masyarakat mutlak harus dilakukan. Namun dalam porsi 
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masyarakat jangkaunnya lebih luas dari yang ada di keluarga, dan masalah 

yang timbul lebih banyak dan bervariasi. 

Dalam menanggani dan mencegah tindak kekerasan dalam rumah 

tangga tidak serta merta berjalan mulus masih perlu adanya keserius 

pemerintah dalam menanggapi kasus kekerasan dalam rumah tangga, adapun 

cara mengatasi agar terhindar dari tindak kekerasan dalam rumah tangga 

adalah; 

a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh 

pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan 

dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran. 

b. Harus tercipta kerukunan dan perdamaian di dalam sebuah keluarga, 

karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, 

bapak, saudara dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat 

saling menghargai setiap pendapat yang ada. 

c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta 

sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah 

rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah 

pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah 

tangga. 

d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya 

antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa 

saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita 

untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang 
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timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang 

kadang juga berlebih-lebihan. 

e. Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada 

dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi 

pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga 

dapat diatasi dengan baik. 

Skema AGIL memaparkan empat asas yang harus ada didalam 

suatu sistem sosial agar terciptanya keseimbangan diantara komponen-

komponennya. Fungsi dari keempat persyaratan diartikan sebagai suatu 

kegiatan yang diarahkan kepada pencapaian kebutuhan atau kebutuhan-

kebutuhan dari suatu sistem. Adaptasi, masyarakat dapat bertahan mereka 

harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah 

lingkungan agar dapat sesuai dengan lingkungan dan mengubah 

lingkungan agar dapat sesuai dengan masyarakat. Masyarakat sebagai 

produk dari keluarga-keluarga yang menempati suatu wilayah tertentu 

mengharuskan untuk beradaptasi, belajar menyesuaikan terhadap 

lingkungannya. Pencapaian tujuan (Goal) atteninment, merupakan sebuah 

sistem harus mampu menentukan tujuan dan berusaha untuk mencapai 

tujuan yang telah dirumuskan. Tujuan yang diutamakan disini bukanlah 

tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam 

sistem sosial sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan 

utamanya. Seperti suatu rumah tangga harus mempunyai suatu tujuan yaitu 

untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan rahmah sehingga 
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untuk mencapai tujuan tersebut harus didasari niat yang kuat antara suami 

dan isteri. Karena jika tidak memiliki sebuah tujuan dan cita-cita maka 

sistem didalam masyarakat/keluarga akan mandek dan pasti mengalami 

stagnanisasi. Integrasi, suatu  keluarga harus mengatur hubungan diantara 

komponen-komponennya agar dapat berfungsi secara maksimal. 

Sosialisasi mempunyai kekutan integratif yang sangat tinggi dalam 

mempertahankan kontrol sosial dan keutuhan keluarga. Integrasi 

menunjuk pada persyaratan untuk suatu tingkat solidaritas minimal 

sehingga para anggotanya akan bersedia untuk bekerja sama dan 

menghindari konflik yang merusakkan. Menjaga kepentingan keluarga 

adalah keniscayaan yang harus dilakukan oleh anggota keluarga agar tidak 

terjadi konflik atau percecokkan, jika terjadi masalah suatau keluarga 

menjunjung tinggi musyawarah untuk mencapai mufakat dan selalu 

menghargai satu sama lain. Latensi, Pada akhirnya didalam keluarga itu 

harus ada latensi atau pemilihan pola-pola yang sudah ada (pattern 

maintance), yakni bahwasanya setiap keluarga harus mempertahankan, 

memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola budaya yang 

menciptakan dan mempertahankan motivasinya. Latensi menunjuk pada 

kebutuhan mempertahankan nilai-nilai dasar serta norma-norma yang 

dianut bersama oleh para anggota dalam suatu bahtera keluarga. 

Kekerasan dalam rumah tangga tidak saja melanggar prinsip-

prinsip hukum, hak asasi manusia serta norma sosial, tetapi juga 

melanggar prinsip dan nilai sebagaimana inti ajaran Islam itu sendiri. 
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Islam tidak hadir untuk merestui kekerasan yang dilakukan siapapun 

dalam rumah tangga dalam bentuk dan dengan alasan apapun. Untuk itu 

penguatan kesadaran keadilan harus dilakukan dan disebarkan secara terus 

menerus demi mewujudkan keadilan dan menghapuskan tindak kekerasan. 

Menurut penulis sistem AGIL yang dicetuskan oleh Talcott Parson 

belum bisa berjalan dengan baik, karena masih banyak masyarakat yang 

belum memahami betul apa arti sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah 

dan rahmah tanpa adanya tidak kekerasan dalam rumah tangga khususnya 

tindak kekerasan terhadap isteri dan masih kurangnya sosialisasi terkaitkan 

keluarga harapan dan keluarga sejahtera tanpa ada kekerasan. kendala 

utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kurangnya rasa 

keterbukaan satu sama lain dan kurang saling mempercayai tugas, peran 

dan fungsinya. Kesadaran keadilan dilakukan dan disebarkan dengan 

berbagai cara seperti dengan media pendidikan atau lembaga penyadaran 

publik karena kerja-kerja institusi hukum seringkali tidak mencukupi jika 

tidak didukung oleh kesadaran hukum dalam diri dikehidupan keluarga 

dan masyarakat. Secara garis besar suatu sistem sosial ada Aktor,  

interaksi, lingkungan, optimalisai kepuasan dan kultur. Terdapat pula  sub-

sistem, yaitu: pencarian pemuasan psikis, kepentingan dalam menguraikan 

pengrtian-pengertian simbolis, kebutuhan untuk beradaptasi dengan  

lingkungan organis-fisis dan usaha untuk berhubungan dengan anggota-

anggota makhluk manusia lainnya, khusus untuk melangsungkan 

kedamaian. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan sebagai jawaban dari 

permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pandangan kekerasan dalam rumah tangga menurut masyarakat 

Kecamatan Ponorogo adalah tindakan fisik seorang suami kepada isterinya 

atau kepada perempuan dan anak yang dipicu oleh sebab tertentu dan 

konflik yang mengakibatkan luka-luka pada seorang isteri. Unsur-unsur 

yang mendorong terjadinya kekerasan seperti halnya konflik dalam 

ekonomi, suami suka mabuk-mabukan, Pertengkaran yang hebat antara 

suami istri bisa menimbulkan rasa hina dari seseorang istri Kekerasan ini 

lebih kepada tindakan verbal termasuk tindakan menghina atau 

melecehkan, Kekerasan terhadap perempuan atau istri dapat diartikan 

sebagai suatu tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang 

terjadi di dalam keluarga, dan melanggar hak-hak asasi perempuan. Tindak 

kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak dan resiko yang 

sangat besar bagi perempuan atau istri. Jadi dapat didefinisikan kekerasan 

terhadap perempuan atau  istri adalah tindakan yang melanggar hukum dan 

hak-hak asasi manusia, karena melukai secara fisik dan psikologis seorang 

perempuan atau istri. 
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2. Upaya mengatasi dan meminimalisir tindak kekerasan dalam rumah 

tangga diantaranya dengan keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan 

berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga 

tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh kesabaran, Harus 

tercipta kerukunan dan perdamaian di dalam sebuah keluarga, karena 

didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, 

saudara dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling 

menghargai setiap pendapat yang ada, adanya komunikasi yang baik 

antara suami dan  istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan 

harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan 

kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu 

timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, Butuh rasa saling percaya, 

pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. 

Sehingga rumah tangga dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah 

ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. 

Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu 

yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan 

dan seorang isteri harus mampu mengkordinir berapun keuangan yang ada 

dalam keluarga, sehingga seorang isteri dapat mengatasi apabila terjadi 

pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga 

dapat diatasi dengan baik. Selain itu adanya salah satu pihak kurangnya 

wawasan tentang makna atau fungsi dan peran serta hak dan kewajiban 

untuk membentuk keluarga Sakinah, mawaddah dan rohmah. 



110 

 

 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas maka 

dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Dengan masih banyaknya kasus-kasus tentang kekerasan dalam rumah 

tangga pemerintah selaku  pembuat undang-undang harus berupaya keras 

memberantas pelaku KDRT dan menjalankannya dengan tegas tanpa 

memandang siapapun orangnya. 

2. Agar lembaga-lembaga yang menangungi tindak kekerasan dalam rumah 

tangga melakukan sosialisasi, penyuluhan tentang Undang-undang 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga kalangan masyarakat akan 

lebih memahami akan tindakan kekerasan yang mengakibatkan trauma 

yang mendalam. 
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DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA MELALUI 

WAWANCARA 

Nomor Wawancara : 01/W/01-V/2017 

Nama Informan : Bapak Suyanta, SH. 

Identitas Informan : Anggota polres Ponorogo 

Hari/Tgl Wawancara : Senin, 04 September 2017 

Waktu wawancara : 08.00 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Tamu Polres Ponorogo. 

 

Peneliti  : Menurut bapak bagaimana memaknai kekerasan dalam rumah 

tangga yang sesuai dengan sistem Agil? 

Informan  : Pemahaman kekerasan dalam rumah tangga ada sebagian 

masyarakat Kecamatan Ponorogo beranggapan bahwa sebagai 

tindak kekerasan fisik berupa memukul, melempar, menggigit, 

menendang, mebenturkan kepala ke tembok dan lain-lain. 

Kekerasan fisik seorang suami kepada istrinya yang dipicu oleh 

sebab dan konflik dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan ini, 

sangat mudah dapat lihat dari kalangan struktur sosial dari tingkat 

berpendidikan rendah sampai tingkat berpendidikan tinggi. Akibat 

dari kekerasan ini, menimbulkan luka-luka pada seorang istri 

disebabkan sikap tenpramental dari seorang suami biasanya adanya 

unsur-unsur yang mendorong terjadinya kekerasan tersebut. Seperti 

halnya konflik dalam ekonomi, suami suka mabuk-mabuk atau 

judi” dalam hal ini kalau menganut sistem Agil yang dijelaskan 

Talcot Parson seorang suami kurang bisa memahami pola adaptasi 

dengan keluarganya sehingga apabila terjadi kesalahan tidak 

diselesaikan dengan baik melainkan dengan kekerasan 

Refleksi  : Kurangnya pola adaptasi dengan keluarga memicu tindak 

kekerasan   
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Nomor Wawancara : 02/W/01-V/2017 

Nama Informan : Ibu Gestik Ayudha N., S.H 

Identitas Informan : Kanit PPA Polres Ponorogo 

Hari/Tgl Wawancara : 28 Oktober 2017 

Waktu wawancara : 08.00 WIB 

Tempat Wawancara : Ruang Kanit PPA Polres Ponorogo. 

 

Peneliti  : Menurut Ibu sebagai Kanit PPA bagaimana memaknai kekerasan 

dalam rumah tangga sesuai dengan sistem Agil? 

Informan  : Kalau sebagai penegak hukum dalam hal ini sebagai Kanit PPA 

Polres Ponorogo tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT 

itu sudah termasuk keranah tindak pidana meskipun kekerasan 

dalam ucapan, karena tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah 

diatur kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Apabila dikaitkan dengan teori 

yang dicetuskan oleh Parson setiap keluarga harus mempunyai 

sistem latensi atau pemeliharaan pola yang mana suami isteri harus 

saling melengkapi satu sama lain, memelihara dan memperbaikan 

kesalahan-kesalahan yang terjadi tanpa harus terjadi kekerasan dan 

yang paling penting harus saling member motivasi demi 

terciptanya keluarga samawa. Sehingga dihimbau untuk semua 

kalangan masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan dalam 

lingkup keluarga 

Refleksi  : Suami isteri harus saling melengkapi satu sama lain karena 

dengan begitu tujuan membentuk suatu keluarga harmonis dapat 

terwujud. 
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Nomor Wawancara : 03/W/01-V/2017 

Nama Informan : Ibu Lina, Amd. 

Identitas Informan : Guru PAUD Surodikraman 

Hari/Tgl Wawancara : Senin, 08 September 2017 

Waktu wawancara : 08.00 WIB 

Tempat Wawancara : Rumah beliau 

 

Peneliti  : Menurut Ibu bagaimana memaknai kekerasan dalam rumah 

tangga dan yang pernah Ibuk alami? 

Informan  : Dalam menjalin hubungan kekeluargaan rumah tangga antara 

seorang suami dan istri harus saling memberikan motivasi tanpa 

harus saling menyalahkan satu sama lain, karena tidak bisa 

dipungkiri bahwa ada cekcok yang menimbulkan kekerasan yang 

tak dilihat oleh kasatmata. Pertengkaran yang hebat antara suami 

istri bisa menimbulkan rasa hina dari seseorang istri Kekerasan ini 

lebih kepada tindakan verbal termasuk tindakan menghina atau 

melecehkan. Terkadang, banyak orang cenderung tidak menyadari 

dirinya menjadi korban atau bahkan merupakan pelaku. 

Refleksi  : Banyak orang cenderung tidak menyadari dirinya menjadi korban 

atau bahkan merupakan pelaku. 
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Nomor Wawancara : 04/W/01-V/2017 

Nama Informan : Ibu Hartati, SE 

Identitas Informan : Pamong Desa Brotonegaran 

Hari/Tgl Wawancara : 05 September 2017 

Waktu wawancara : 10.00 WIB 

Tempat Wawancara : Rumah beliau 

 

Peneliti  : Menurut Ibu bagaimana memaknai kekerasan dalam rumah 

tangga sesuai dengan sistem Agil? 

Informan  : Ancaman, berusaha, atau menggunakan kekerasan fisik kepada 

satu orang atau lebih yang mengakibatkan kerusakan fisik atau non 

fisik pada satu orang atau lebih. Sehingga apabila dalam keluarga 

tidak memiliki goal attainment atau pencapaian tujuan yang 

diskemakan menurut agil, keluarga tidak akan harmonis atau sering 

terjadi perselisihan karena tidak tau tujuan membina suatu rumah 

tangga. 

Refleksi  : Tidak adanya pencapaian tujuan membentuk keluarga akan sering 

terjadi perselisihan 
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Nomor Wawancara : 05/W/01-V/2017 

Nama Informan : Bapak Eko Lnggeng, SE 

Identitas Informan : Pegawai Pemkab Ponorogo 

Hari/Tgl Wawancara : 10 September 2017 

Waktu wawancara : 07.00 WIB 

Tempat Wawancara : Rumah beliau 

 

Peneliti  : Menurut Bapak bagaimana memaknai kekerasan dalam rumah 

tangga sesuai dengan sistem Agil? 

Informan  : Kekerasan terhadap perempuan atau istri dapat diartikan sebagai 

suatu tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang 

terjadi di dalam keluarga, dan melanggar hak-hak asasi perempuan. 

Tindak kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak dan 

resiko yang sangat besar bagi perempuan atau istri. Jadi dapat 

didefinisikan kekerasan terhadap perempuan atau  istri adalah 

tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia, 

karena melukai secara fisik dan psikologis seorang perempuan. 

Sudah sangat jelas mengenai sistem agil harus segera dilaksanakan 

dengan baik karena sudah sangat jelas menerakan beberapa pokok 

untuk membentuk, mencapai tujuan dan saling memberi, 

melengkapi, memotivasi suatu ruang lingkup keluarga. 

Refleksi  : sistem agil yang diterangkan Parson harus dijalankan dengan baik 

sehingga untuk mencapai keluarga sejahtera dapat terwujud sesuai 

dengan tujuan. 
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Nomor Wawancara : 06/W/01-V/2017 

Nama Informan : Bapak Ali Murtadho, S.Thi 

Identitas Informan : Imam Musholla Baitul Ridho 

Hari/Tgl Wawancara : 01 November 2017 

Waktu wawancara : 18.00 WIB 

Tempat Wawancara : Rumah beliau 

Peneliti  : Menurut Bapak bagaimana memaknai kekerasan dalam rumah 

tangga sesuai dengan sistem Agil? 

Informan  : Memaknai bentuk kekerasan dalam rumah tangga sangat banyak 

sekali seperti kekerasan fisik meliputi memukul, menampar, 

mencekik. Kekerasan psikologis seperti berteriak, menyumpah, 

mengancam dan melecehkan. Kekerasan seksual, melakukan 

tindakan yang mengarah keajakan atau desakan seksual seperti 

mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban. 

Kekerasan finansial seperti mengambil barang milik korban, 

menahan dan tidak memberikan pemenuhan finansial. Kekerasan 

spiritual seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, 

memaksa korban mempraktekkan ritual dan keyakinan tertentu dari 

sekian bentuk kekerasan tersebut jelas sistem agil tidak berjalan 

dengan baik karena masih saja banyak tindakan yang dilakukan 

terutama untuk adaptasi, seorang suami dituntut untuk bisa 

menyesuaikan dengan keadaan didalam suatu rumah tangga. 

Apabila terjadi masalah dalam keluarga seorang suami harus bisa 

meredam atau diselesaikan dengan musyawarah tanpa harus 

melakukan tindak kekerasan” 

Refleksi  : sudah sangat jelas bahwa sistem agil belum berjalan sesuai 

dengan harapan karena masih banyak masyarakat yang melakukan 

kekerasan. 
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Nomor Wawancara : 07/W/01-V/2017 

Nama Informan : Bapak Supratman, S.Pd 

Identitas Informan : Guru Smp 2 Ponorogo 

Hari/Tgl Wawancara : 12 September 2017 

Waktu wawancara : 16.00 WIB 

Tempat Wawancara : Rumah beliau 

Peneliti  : Menurut Bapak bagaimana memaknai kekerasan dalam rumah 

tangga sesuai dengan sistem Agil? 

Informan  : Faktor penyebab yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah 

tangga adalah usia, pendidikan dan kondisi ekonomi. Sedangkan 

kekerasan yang dialami isteri atau perempuan yaitu kemandirian 

ekonomi isteri, karena pekerjaan isteri, perselingkuhan suami, 

campur tangan pihak ketiga, pemahaman yang salah terhadap 

ajaran agama, kebiasaan suami dan kekuasaan suami, apabila 

dikaitkan dengan sistem agil masih sangat jauh dari harapan, 

karena kurangnya sosialisasi dari pihak yang menangungi tentang 

keluarga harapan sehingga apabila sistem dijalankan alangkah 

sejahteranya keluarga  

Refleksi  : Tidak saling terbuka faktor utama yang menyebabkan kekerasan 

dalam rumah tangga dan alangkah baiknya jika sistem agil 

dijalankan. 
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Nomor Wawancara : 08/W/01-V/2017 

Nama Informan : Bapak H. Mahmuddzin, S. Ag 

Identitas Informan : Imam Musholla Baitul Ridho 

Hari/Tgl Wawancara : 15 September 2017 

Waktu wawancara : 19.00 WIB 

Tempat Wawancara : Musholla Baitul Ridho 

Peneliti  : Menurut Bapak bagaimana memaknai kekerasan dalam rumah 

tangga sesuai dengan sistem Agil? 

Informan  : Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena banyak 

faktor, salah satunya rasa saling curiga maupun rasa kurang 

keterbukaan antara suami dan isteri. sehingga akan memicu salah 

satu pihak untuk melakukan tindakan yang semestinya tidak 

dilakukan. Kuncinya agar kekerasan tidak terjadi semua pihak 

harus saling berkomunikasi dengan baik tanpa harus didasari 

dengan emosi, sehingga sistem agil yang dianut Talcot Parson 

dapat dijalankan dengan baik yang sesuai tujuan untuk membentuk 

keluaraga yang harmonis 

Refleksi  : Agar kekerasan tidak terjadi semua pihak harus saling 

berkomunikasi dengan baik tanpa harus didasari dengan emosi 
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Nomor Wawancara : 09/W/01-V/2017 

Nama Informan : Saudara Farid 

Identitas Informan : Warga masyarakat dan pelaku kekerasan 

Hari/Tgl Wawancara : 18 September 2017 

Waktu wawancara : 09.00 WIB 

Tempat Wawancara : Warung Kopi Tekluk 

Peneliti  : Menurut Saudara bagaimana memaknai kekerasan dalam rumah 

tangga dan sebagai pelaku? 

Informan  : Seorang isteri yang berpendidikan rendah dan tidak mau bekerja 

akan sangat memberikan dampak ataupun pengaruh yang buruk 

dihadapi seorang suami, karena zaman sekarang seorang isteri 

harus bisa membantu ekonomi suami meskipun kewajiban penuh 

untuk mencukupi kehidupan rumah tangga adalah suami, akan 

tetapi alangkah baiknya seorang isteri bisa membantu. 

Refleksi  : Alangkah baiknya seorang isteri membantu perekonomian suami 
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Nomor Wawancara : 10/W/01-V/2017 

Nama Informan : Bapak Sukarno 

Identitas Informan : Purnawirawan TNI AD (ketua RW) 

Hari/Tgl Wawancara : 19 September 2017 

Waktu wawancara : 18.00 WIB 

Tempat Wawancara : Musholla Baitul Ridho 

Peneliti  : Menurut bapak bagaimana memaknai kekerasan dalam rumah 

tangga sesuai dengan sistem Agil ? 

Informan  : Memaknai kekerasan dalam rumah tangga adalah sesuatu yang 

terjadi kepada kebanyakan perempuan atau seorang isteri, yang 

mana apabila seseorang yang pernah mengalami kekerasan pasti 

akan mengalami kekerasan yang serupa, karena pihak suami 

beranggapan bahwa dengan melakukan kekerasan seorang isteri 

akan nurut dengan suami kasus seperti ini jika dikaitkan dengan 

sistem agil masuk pada latensi atau pemeliharan pola karena latensi 

menjelaskan seorang suami dan isteri harus saling melengkapi, 

memelihara, memperbaiki dan yang lebih penting adalah harus 

saling memberi motivasi satu sama lain agar tujuan untuk 

membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dapat 

terwujud. 

Refleksi  : Agar terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah 

suatu keluarga harus menjalankan fungsinya dengan baik 
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Nomor Wawancara : 11/W/01-V/2017 

Nama Informan : Saudari Diah 

Identitas Informan : Korban Kekerasan  

Hari/Tgl Wawancara : 04 November 2017 

Waktu wawancara : 10.00 WIB 

Tempat Wawancara : Rumah Mbak Yanti 

Peneliti  : Menurut saudari bagaimana memaknai kekerasan dalam rumah 

tangga dan sebagai korban? 

Informan  : Saya beranggapan bahwa kemarahan yang menimbulkan 

kekerasan yang dilakukan oleh suami saya adalah kekhilafan sesaat 

dan permintaan maaf yang dilakukan oleh suami akan meluluhkan 

hati isteri untuk menjadi harapan agar suami dapat berubah dan 

tidak akan melakukan kekerasan lagi. Sehingga keinginan seorang 

isteri untuk menjadi lebih baik. 

Refleksi  : Permintaan seorang isteri agar suami dapat berubah dan tidak 

akan melakukan kekerasan lagi. 
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Nomor Wawancara : 11/W/02-V/2017 

Nama Informan : Bapak Kyai Muhsin, S. Ag 

Identitas Informan : Kyai Pondok Mayak 

Hari/Tgl Wawancara : 07 November 2017 

Waktu wawancara : 10.00 WIB 

Tempat Wawancara : Rumah Beliau 

Peneliti  : Menurut Bapak bagaimana cara mengatasi tindak kekerasan 

dalam rumah tangga?   

Informan  : Perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan 

berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah 

tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik dan penuh 

kesabaran. 

Refleksi  : Perlu tingkat keimanan yang kaut. 

. 
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Nomor Wawancara : 12/W/02-V/2017 

Nama Informan : Mbak Eilyn, S. H. I 

Identitas Informan : Anggota KPPA Ponorogo 

Hari/Tgl Wawancara : 20 Oktober 2017 

Waktu wawancara : 10.00 WIB 

Tempat Wawancara : Kantor KPPA Ponorogo 

Peneliti  : Menurut Mbak Eilyn bagaimana cara mengatasi tindak kekerasan 

dalam rumah tangga?   

Informan  : Harus tercipta kerukunan dan perdamaian di dalam sebuah 

keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih 

sayang terhadap ibu, bapak, saudara dan orang lain. Sehingga 

antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat 

yang ada. 

Refleksi  : Kerukunan dan perdamaian dalam sebuah rumah tangga sangat 

penting.  

 

 

  



127 

 

 

Nomor Wawancara : 13/W/02-V/2017 

Nama Informan : Dr. H. Sugianto, M. Ag 

Identitas Informan : Dosen IAIN Ponorogo 

Hari/Tgl Wawancara : 21 Oktober 2017 

Waktu wawancara : 10.00 WIB 

Tempat Wawancara : Rumah beliau 

Peneliti  : Menurut Bapak bagaimana cara mengatasi tindak kekerasan 

dalam rumah tangga?   

Informan  : Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar 

tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di 

dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan 

kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi 

pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga 

Refleksi  : Komunikasi yang baik antara suami dan isteri sangat diperlukan 

agar tercipta saling keterbukaan  
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Nomor Wawancara : 14/W/02-V/2017 

Nama Informan : Amron  

Identitas Informan : Pegawai Kantor Urusan Agama  

Hari/Tgl Wawancara : 23 Oktober 2017 

Waktu wawancara : 08.00 WIB 

Tempat Wawancara : Warkop Pancing 

Peneliti  : Menurut Mas Amron bagaimana cara mengatasi tindak kekerasan 

dalam rumah tangga?   

Informan  : Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan 

sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga 

dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling 

percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika 

tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu 

yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-

lebihan 

Refleksi  : Saling percaya satu sama lain akan membentuk keharmonisan 

keluarga. 
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Nomor Wawancara : 15/W/02-V/2017 

Nama Informan : Bapak Yazid Al Fahri, SHI  

Identitas Informan : Hakim Pengadilan Agama  

Hari/Tgl Wawancara : 24 Oktober 2017 

Waktu wawancara : 08.00 WIB 

Tempat Wawancara : Pengadilan Agama 

Peneliti  : Menurut Bapak bagaimana cara mengatasi tindak kekerasan 

dalam rumah tangga?   

Informan  : Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan 

yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi 

apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan 

ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik. 

Refleksi  : Seorang isteri harus bisa mengatur keuangan dalam keluarga 

sehingga apabila terjadi pendapatan yang minim dapat mengatasi. 
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