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ABSTRAK 

Arif Aminuddin, Tho’ip. 2019. “Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita 

dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam di Desa Baosan Lor 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo” Skripsi. Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Ika Rusdiana, M.A. 

Kata Kunci. Keharmonisan Keluarga, Tenaga Kerja Wanita 

Banyaknya perceraian dalam keluarga tenaga kerja wanita adalah 

gagalnya sebuah pembentukan keutuhan keluarga. Tujuan keluarga adalah 

mengupayakan agar di dalam sebuah keluarga itu terciptanya sebuah 

keharmonisan yang penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Permasalahan 

dalam kehidupan keluarga telah menyebabkan terjadinya banyak perubahan 

peran dan fungsi dalam tatanan keluarga tenaga kerja wanita, khususnya pada 

keluarga tenaga kerja wanita. Akan tetapi ada keluarga yang tetap utuh dan 

harmonis. Untuk selalu menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga tenaga 

kerja wanita maka perlu adanya upaya yang maksimal untuk meraih sebuah 

keharmonisan dalam keluarga.  

Dari fenomena di atas muncul pertanyaan tentang bagaimana konsep 

keharmonisan keluarga tenaga kerja wanita dalam prespektif psikologi keluarga 

islam serta bagaimana implementasi keharmonisan keluarga tenaga kerja wanita 

dalam prespektif psikologi keluarga islam dan bagaimana upaya pasangan 

keluarga tenaga kerja wanita dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dan jenis 

penelitian lapangan. Penulis langsung mengamati keluarga tenaga kerja wanita 

yang harmonis di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menguraikan 

atau menggambarkan apa adanya data hasil penelitian yang berupa data dari 

wawancara maupun data yang penulis peroleh, selanjutnya dilakukan analisis 

kemudian dijelaskan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif 

dan psikologi keluarga Islam, Alquran dan hadis. 

Adapun hasil analisis berupa Keharmonisan keluarga sakinah mawaddah 

warahmah ialah yang hidup rukun bahagia, saling menghargai, saling menerima 

sisi kekurangan antar pasangan, Saling mendukung profesi, saling memahami, 

tidak saling menghinakan dan merendahkan. Implementasi keharmonisan 

keluarga harus penuhi yaitu unsur terdiri dari fungsional suami istri saling 

membantu dalam hal pencari nafkah, Transaksional: hasil berkerja diinvetasikan 

berupa tanah, toko, rumah. Sruktural: setiap keluarga menginginkan kenyamanan 

dan kedamaian sehingga tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah.  Upaya 

pasangan dalam mewujudkan keharmonisan hubungan jarak jauh dengan 

berkomunikasi antar suami istri, anak dan keluarga melaui handphone dan media 

online lainnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup 

bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas 

dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan 

perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula 

nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling 

mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan 

norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga, dan yang 

bukan keluarga.
1
 

Dilihat dari segi bahasa, keharmonisan keluarga terdiri dari dua 

kata yaitu keharmonisan dan keluarga. Berikut ini akan diuraikan 

penjelasannya, keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti 

serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan keluarga adalah keadaan 

selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai 

keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan  rumah tangga perlu 

menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah 

tangga.
2
 

                                                           
1
 Mufidah Ch, Psikologi Wawasan Islam Berwawasan Gender  (Malang: UIN Press), 39. 

2
 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Jakarta : Kementerian Agama RI, 

2011), 26. 
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Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap pasangan 

suami-istri karena dalam keharmonisan itu terbentuk hubungan yang 

hangat antar anggota keluarga dan juga merupakan tempat yang 

menyenangkan serta positif untuk hidup. Adapun pengertian tentang 

keharmonisan keluarga, di bawah ini akan dipaparkan menurut beberapa 

tokoh. Menurut Kustini keluarga adalah tim yang sudah semestinya 

saling menguatkan, saling melindungi, dan saling memberi sehingga 

kerjasama laki- laki dan perempuan sebagai suami-istri, Ayah Ibu, 

maupun sebagai sesama anak menjadi keniscayaan.
3
 

Basri mengatakan, “keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu 

keluarga yang rukun bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh 

pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang 

baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat  mengerjakan  ibadah,  

berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan 

memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu 

memenuhi dasar keluarga.
4 

Keluarga sakinah adalah sebuah konsep keluarga yang 

berdasarkan azas-azas islami yang akan memberikan ketenangan dan 

kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut bukan terbatas pada dalam ukuran 

fisik-bilogis, tetapi juga dalam psikologis, dan sosial serta agama. 

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat 

                                                           
3
 Kustini, Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh 

dan Konselor BP4 (Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), 128. 
4
 Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),  111. 
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memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, 

terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya, 

sesuai ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul.
5
 

Dari pemahaman di atas bahwa keluarga yang harmonis ialah 

yang saling memahami dan melengkapi satu sama lain, dan menjalankan 

tugasnya sesuai porsi masing-masing. Suami sebagai tulang punggung 

keluarga berkewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya. Begitu pula dengan seorang istri yang tugasnya sebagai ibu 

rumah tangga dan harus mematuhi segala perintah suami yang tidak 

melanggar syariat. Akan tetapi di sisi lain seorang istri ada keinginan 

untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Istri 

yang bekerja di luar rumah atau bahkan di luar negeri (menjadi TKW) 

harus mendapatkan izin suami terlebih dahulu agar tetap terjaganya 

sebuah rumah tangga yang harmonis. 

Namun sebagian orang merasa khawatir terhadap tenaga kerja 

wanita, karena banyak kasus tenaga kerja wanita seringkali tidak dapat 

menyeimbangkan antara perannya di dalam rumah tangga dan di dalam 

pekerjaan, yang pada akhirnya berdampak pada kegagalan di dalam salah 

satu peran tersebut, atau bahkan kedua-duanya. Agama Islam 

sebenarnya tidak melarang tenaga kerja wanita selama masih dalam 

batasan batasannya, namun Islam menghendaki agar wanita melakukan 

                                                           
5
 Hasan basri, Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1995 ), 24. 
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pekerjaan yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan 

tidak mengungkung haknya di dalam pekerjaan. Pekerjaan yang 

dilakukan harus dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliaannya, dan 

menghindarkan dirinya dari pelecehan, serta perilaku yang bertentangan 

dengan syariat Islam. Seorang tenaga kerja wanita harus dapat mengatasi 

persoalan konflik keluarga dan pekerjaan yang seringkali bertentangan 

satu sama lain. 

Dari data yang diambil peneliti selama dari bulan Januari hingga 

November 2018 di Kabupaten Ponorogo tercatat ada 3529 tenaga kerja 

wanita. Dan khususnya yang ada di Kecamatan Ngrayun yang tercatat ada 

115 tenaga kerja wanita.
6
 Dan khususnya yang berada di Desa Baosan 

Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ada sejumlah 41 tenaga 

kerja wanita.
7
  

Peneliti mengambil data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo, data mulai dari bulan Januari hingga 

September 2018 ada 26 kasus perceraian. Menurut Misbaqul Munir S.Hi 

selaku pegawai di Kantor Urusan Agama itu semua rata-rata disebabkan 

karena konflik ataupun ketidak fungsian secara fungsional kedudukannya. 

Data perceraian tersebut sebagaian besar dilatar belakangi oleh istri yang 

menjadi tenaga kerja wanita. Karena ketidak fungsian anggota keluarga 

                                                           
6
 Riza, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 Desember 2018. 

7
 Sungkono dan Jarot Tri Handoko, Hasil Wawancara, Ponorogo 19 Desember 2018. 
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dengan tidak semestinya, di situ menimbulkan konflik yang 

mengakibatkan rumah tangga berantakan.
8
 

Berdasarkan data awal dari hasil wawancara di Desa Baosan Lor 

Kecamatan Ngrayun, data menunjukkan bahwa ada beberapa unit 

keluarga tenaga kerja wanita yang masih tetap utuh. Ada dua contoh 

keluaraga harmonis yang istrinya menjadi tenaga kerja wanita, untuk 

yang pertama yaitu: keluarga Bapak Lamiran dan Ibu Sri Rahayu yang 

beralamat di Dukuh Nglangsur desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun. Ibu 

Sri Rahayu yang sudah bekerja di Hongkong selama 6 tahun, dan telah 

mempunyai 2 anak.
9
 Keluarga tersebut dikatakan harmonis karena: 

Kesehariannya selalu menjaga komunikasi yang terbuka walaupun berada 

dikejauhan. Keluarga tersebut saling mengerti antara suami dan istri, yaitu 

saling mengerti latar belakang pribadinya dan mengetahui secara 

mendalam kepribadiannya baik tingkah laku dan sifatnya. Keduanya 

saling menerima dan menghargai profesinya. Yang menjadi ujung tombak 

keharmonisan keluarga ini yaitu saling mempercayai.
10

 Dan yang kedua 

yaitu: keluarga Bapak Marwan dan Ibu Lusiana yang beralamat di Dukuh 

Krajan RT 04/ RW 02 desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun. Ibu Lusiana 

yang bekerja di Singapura selama 4 tahun, dan telah mempunyai 1 anak.
11

 

Keluarga ini bisa dikatakan harmonis karena: Memiliki kesamaan agama. 

Adanya keseimbangan antara suami dan istri. Keluarga ini menerapkan 

                                                           
8
 Misbaqul Munir, Hasil Wawancara, Ponorogo. 09 November 2018.  

9
 Sri Sulastri, Hasil Wawancara, Ponorogo. 09 November 2018. 

10
 Lamiran, Hasil Wawancara,  Ponorogo. 10 November 2018. 

11
 Reza Nur Rohmad, Hasil Wawancara, Ponorogo. 09 November 2018. 
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kehidupan yang islami walaupun istrinya berada di luar negeri. 

Terlaksanyanya pendidikan dalam keluarga. Adaptasi dalam segala jenis 

interaksi masing-masing, baik perbedaan ide, tujuan, kesukaan, kemauan. 

Keluarga ini mendasarkan pada satu tujuan yaitu keutuhan rumah tanga. 

Saling memahami dan mengerti suatu perselisihan.
12

 

Melihat fenomena tersebut, yang meliputi di Desa Baosan Lor 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, terdapat beberapa keluarga 

yang istrinya telah lama menjadi tenaga kerja wanita, akan tetapi keluarga 

tersebut berjalan seperti keluarga-keluarga yang harmonis lainnya. 

Dengan latar belakang tersebut maka peneliti terinspirasi untuk 

menuangkannya dalam judul skripsi yang berjudul “Keharmonisan 

Keluarga Tenaga Kerja Wanita Di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam” 

B. RUMUSAN MASALAH 

Seperti yang telah dikemukakan diawal mengenai pemahaman 

kosep keluaraga harmonis, maka peneliti merumuskan permasalahan ini 

dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep keharmonisan keluarga tenaga kerja wanita di 

Desa Baosan Lor kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dalam 

perspektif psikologi keluarga islam? 

2. Bagaimana implementasi keharmonisan keluarga tenaga kerja wanita 

dalam perspektif psikologi keluarga islam? 

                                                           
12

 Marwan, Hasil Wawancara, Ponorogo. 10 November 2018. 
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3. Bagaimana upaya keluarga tenaga kerja wanita dalam mewujudkan 

keharmonisan rumah tangga? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui konsep keluarga tenaga kerja wanita tentang 

konsep keharmonisan yang ditinjau dari psikologi keluarga islam.  

2. Untuk mengetahui implementasi keharmonisan keluarga tenaga kerja 

wanita dalam perspektif psikologi keluarga islam. 

3. Untuk mengetahui upaya keluarga tenaga kerja wanita dalam 

mewujudkan keharmonisan keluarga. 

D. MAANFAAT PENELITIAN 

1. Secara teori. 

a.  Untuk dapat memberikan suatu manfaat terhadap suatu 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

b. Untuk menambah referensi selanjutnya.  

c. Untuk mendukung teori-teori yang mengemukakan keharmonisan 

keluarga. 

2. Secara praktis. 

a. Unttuk keluarga tenaga kerja wanita. 

b. Untuk peneliti sebagai syarat untuk mengambil gelar stara satu. 

c. Untuk penyuluhan kantor urusan agama. 

d. Untuk praktisi mediasi hukum keluarga. 
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e. Untuk masyarakat. 

E. TELAAH PUSTAKA 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dri hasil penelitian– 

penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan 

dan kajian. Adapun hasil–hasil penelitian yang dapat dijadikan  

perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai 

“Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita Di Desa Baosan Lor 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Psikologi 

Keluarga Islam” beberapa penelitian terdahulu tersebut antara lain: 

Karya ilmiah Yazid Hamdan Ilfani dengan judul skripsi “Analisa 

Hukum Islam  Terhadap  Isteri  Yang  Bekerja  Ke  Luar  Negeri  (Studi  

Kasus  di Kelurahan Beduri Kabupaten Ponorogo)”. Skripsi ini berisi 

tentang pandangan hukum Islam mengenai istri yang bekerja menjadi 

Tenaga Kerja Wanita (TKW) di kelurahan Beduri tidak dibenarkan oleh 

agama. Karena dari pendapat para ulama dan para tokoh agama yang 

faham mengenai hukum Islam, bahwa para istri yang bekerja ke luar 

negeri di kelurahan Beduri Ponorogo beralasan untuk memenuhi 

kebutuhan tambahannya dan memperkaya diri.
13

 

Karya ilmiah yang dituliskan oleh Lutfiana (241022027) tahun 

2006, yang berjudul “Istri Yang Bekerja Membantu  Memberi Nafkah 

Kelurga (Persfektif Hukum Islam)” yang berisikan tentang status hukum 

                                                           
13

 Yazid Hamdan Ilfani, “Analisa Hukum Islam Terhadap Istri Yang Bekerja Ke Luar 
Negeri:  (Studi  Kasus  di  Kelurahan  Beduri  Kabupaten  Ponorogo),”  Skripsi  (Ponorogo:  IAIN 
Ponorogo, 2017), 64. 
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istri yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga, serta pandangan 

hukum Islam terhadap kedudukan istri sebagai penanggung jawab nafkah 

keluarga dan tinjauan hukkum Islam terhadap status harta hasil usaha 

istri. Dalam skripsi ini menjelaskan selama tidak merubah ketetapan yang 

telah disepakati dengan suami, Islam tidak melarang istri untuk 

membantu mencari nafkah.
14

 

Karya ilmiah yang dituliskan oleh Kayis Fithri Ajhuri tentang 

“Study Kritis Tenaga Kerja Wanita (Persfektif Hukum Islam)” dalam 

skripsi ini berisi tentang izin suami kepada istrinya untuk pergi menjadi 

TKW diluar negeri dalaam waktu yang lama dalam islam diharamkan jika 

suami masih mampu mencukupi dan memenuhi kebutuhan keluarganya. 

Dan apabila suami benar-benar tidak mampu untuk mencukupi nafkah 

keluarga maka izin suami terhadap istrinya tersebut dihukumi mubah. 

Istri yangpergi menjadi TKW dan meninggalkan kewajibannya dalam 

rumah tangga atas persetujuan suami dalam islam hukumnya makruh 

karena madhorot yang dihadapi TKW jauh lebih besar daripada 

manfaatnya bagi diri sendiri maupun terhadap keluarganya, meskipun ada 

sebagian TKW yang bekerja diluar negeri dalam keadaan aman. Bagi 

TKW yang bekerja diluar negeri untuk mencari harta yang bersifat tahsini  

(tersier) dalam islam islam diharamkan dan apabila TKW tersebut benar-

benar terpaksa untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah 

                                                           
14

 Lutfiana, “Istri yang Bekerja Membantu Menmberi Nafkah Keluarga (Persfektif 

Hukum Islam),” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2000), 1. 
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tangganya maka hukumnya makruh, karena calon TKW tersebut telah 

mengetahui akan bahaya yang mungkin saja mereka alami.
15

 

Karya ilmiah Fera Andika Kebahyang, Universitas Negri 

Lampung tahun 2017, yang berjudul “Implikasi Wanita Karir Terhadap 

Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa 

Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara”). Dalam 

skripsi ini menjelaskan tentang dampak negative maupun positif dengan 

adanya wanita karier di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar 

Lampung Utara. Berpengaruh positif selama isteri bekerja sesuai syariat 

agama serta dapat membagi waktu untuk keluarga. Tentuk akan 

mendatangkan keuntungan baginya yaitu keharmonisan dalam rumah 

tangga. Berpengaruh negatif ketika isteri memutuskan untuk berkerja di 

luar rumah namun sang suami tidak ada pengertian dan sikap saling bantu 

membantu rumah tangga, yang suami hanya mengandalkan isteri. Hal ini 

menimbulkan perdebatan yang membuat rumah tangga jadi tidak 

harmonis. Islam tidak melarang wanita untuk bekerja selama itu 

mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangganya.
16

 

Karya ilmiah Muhammad Rusli,  UIN Alauddin Makassar tahun 

2016, yang berjudul Wanita Karier Presfektif Hukum Islam (Studi Kasus 

di Kecamatan Rappocini Kota Makassar). Dalam Tesis ini membahas 

tentang alasan dan dampak wanita yang berkerja diluar rumah dalam 

                                                           
15

 Kayis Fithri Ajhuri tentang, “Study Kritis Tenaga Kerja Wanita (Persfektif Hukum 

Islam),” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2006),  20. 
16

 Fera Andika Kebahyang, “Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah 

Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar 

Lampung Utara),” Skripsi (Lampung : UIN Lampung, 2017), 93. 
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prespfektif hukum islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Dalam 

persfektif islam memandang kedudukan dan derajat wanita sama dengan 

laki-laki. Islam tidak melarang wanita atau istri bekerja, asalkan tidak 

melalaikan kewajiban utamaya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Istri 

yang ingin bekerja diluar rumah harus mendapatkan izin dari suami. 

Secara umum dalam pandangan islam wanita mendapatkan kebebasan 

untuk bekerja. Menurut Asghar Ali Engineer dalam memandang ekonomi 

industrial modern, wanita harus memainkan peranan yang semakin besar. 

maksudnya, mereka harus bekerja untuk menjamin kehidupan keluarga 

yang sejahtera. Dalam al-Qur’an pada dasarnya mengakui kesetaraan 

antara laki-laki dan wanita dalam kehidupan keluarga. Alasan istri bekerja 

diluar rumah ingin mengaktualisasikan diri dan ilmu. Selain itu istri 

bekerja karena sudah terbiasa dengan pekerjaannya sebelum menikah.dan 

sulit untuk ditinggalkan. Alasan lain istri bekerja bertujuan untuk 

membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dampak istri 

bekerja diluar rumah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi negativ dan sisi 

positif. Dampak negatif istri bekerja diluar rumah adalah kurangnya 

interaksi dengan masyarakat sekitar dan disisi lain akan bertambahnya 

beban ekonomi keluarga akibat banyaknya relasi yang dimiliki. Dampak 

positif bagi istri yang bekerja diluar rumah akan lebih banyak 

mendapatkan ilmu dan relasi, dan juga dapat memberikan ilmu kepada 

masyarakat.
17

 

                                                           
 

17
 Muhammad Rusli, “Wanita Karir Persfektif  Hukum Islam (Studi Kasus di 
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F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian Lapangan (field 

Research). Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah 

suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif 

yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang 

diwawancarai dan perilaku yang diamati.
18

 dimana data- data 

deskriptif tersebut merupakan data yang dikumpulkan berupa 

kata- kata, gambar, dan bukan angka-angka.
19

 

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

empirik dikarenakan saat penelitian nanti yang akan dilontarkan 

ialah tentang psikologi keluarga. Jadi dalam penelitian ini penulis 

berusaha semaksimal mungkin menggambarkan atau menjabarkan 

suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana 

adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Yakni bagaimana 

konsep keharmonisan keluarga tenaga kerja wanita. Adapun data-

data tersebut diperoleh dengan wawancara dengan beberapa 

informan, yang mana informan dalam Penelitian ini adalah 

keluarga-keluarga tenaga kerja wanita yang meliputi di  

Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. 

2. Kehadiran Peneliti 

                                                                                                                                                               
Kecamatan Rappocini Kota Makassar,” Tesis (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016),  36. 

18
 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

1999), 3. 
19

 Ibid., 6. 
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Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan 

keseluruhan skenarionya.
 
Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak  sebagai  instrumen  kunci,  partisipan  penuh  sekaligus 

pengumpulan data, sedangkan istrumen yang lain sebagai 

pendukung saja. Dalam hal ini peneliti sebagai pengamat partisipan 

secara terang-terangan untuk meneliti keluarga tenaga kerja wanita 

yang meliputi di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini lokasinya meliputi di Desa Baosan Lor 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih 

dikarenakan ditemukan permasalahan yang unik sesuai dengan 

apa yang hendak diketahui. Disini terdapat banyak keluarga 

tenaga kerja wanita yang tidak harmonis dan berantakan. Sejak 

bulan Januari hingga Oktober data dari KUA (Kantor Urusan 

Agama) menunjukkan adanya 79 keluarga tenaga kerja wanita 

yang berantakan. Dan menunjukkan minimnya keluarga tenaga 

kerja wanita yang harmonis dan utuh. Keluarga-keluarga tenaga 

kerja wanita yang harmonis yang dijadikan sebagai informan 

dalam melakukan penelitian ini. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 
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Data didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai 

yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu obyek, data 

dapat berupa angka dan dapat pula merupakan lambang atau 

sifat.
20

 Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk 

menganalisis masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam 

penyusunan skripsi ini, maka penulis berupaya 

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan: Mengenai 

tentang pemahaman keluarga TKW tentang keharmonisan 

dalam perspektif psikologi keluarga Islam. Dan tentang 

implementasi keharmonisan keluarga TKW dalam perspektif 

psikologi keluarga Islam. Serta upaya keluarga TKW dalam 

mewujudkan keharmonisan rumah tangga. 

b. Sumber Data 

Ada dua sumber data yang peneliti gunakan, yaitu : 

1. Sumber data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti 

secara langsung (dari tangan pertama).
21

 Jadi Peneliti 

memperoleh data langsung dengan menggali dari sumber 

informasi (informan) dan dari catatan di lapangan  

yang relevan dengan masalah yang diteliti. Peneliti 

langsung wawancara dengan keluarga tenaga kerja wanita 

                                                           
20

  Syafizal Helmi Situmorang, Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis (Medan: USU Press, 

2010), 1. 
21

 Hendryadi, “Metode Pengumpulan Data” dalam https://teorionline.wordpress.com  

(diakses pada tanggal 10 November 2018,  jam 12:20). 
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yang berada di Kecamatan Ngrayun Kabupatan Ponorogo. 

Dan juga data dari kantor urusan agama. 

2. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data pelengkap yang 

diimplementasikan dalam data primer. Sumber data 

sekunder ialah masyarakat sekitar, buku-buku pendukung, 

hasil penelitan yang telah ada, jurnal serta artikel di 

internet. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti dalam mengumpulkan data akan menggunakan 

tehnik-tehnik sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik 

wawancara, khususnya wawancara mendalam (depth 

interview). Wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik   

untuk   mengumpulkan   data   dan informasi.
22

 Wawancara 

adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan dan pandangan, bertatap muka dan mendengar 

langsung dari keterangan-keterangan.
23

 Di mana seorang 

peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah 

                                                           
22

 Ibid., 175. 
23

 Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian  (Jakarta: Bumi Aksara, 

2004), 83. 
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tersusun dengan matang dan secara sistematis dan lengkap 

untuk pengumpulan datanya.
24

  

Wawancara kepada keluarga tenaga kerja wanita 

dilakukan guna untuk mengumpulkan data berupa 

pemahaman tentang keluarga harmonis. Metode ini 

digunakan peneliti untuk menggali data secara mendalam. 

Metode ini disusun guna memperoleh keterangan secara 

langsung tentang keluarga tenaga kerja wanita yang meliputi 

di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Diantaranya 

keluarga Bapak Marwan dan Keluarga Bapak Lamiran. 

b. Observasi 

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah 

teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun 

ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, 

tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, 

tujuan dan perasaan.
25

  Dalam penelitian ini, penulis 

melakukan obsevasi secara langsung ke lokasi penelitian yaitu 

yang meliputi di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, 

dan melakukan pencatatan terhadap beberapa data untuk 

proses penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam 

observasi tersebut berkaitan dengan identitas para subyek 

dalam penelitian ini. Dan dalam penelitiannya, peneliti 

                                                           
24

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005),  72. 
25

 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif  

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165. 
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mengamati keluarga yang isterinya menjadi tenaga kerja 

wanita. 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupkan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya momental dari seseorang.
26

 Dokumentasi yang 

digunakan disini berupa surat menyurat, dokumen paspor, 

monografi dan peta yang meliputi Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo. 

6. Analisis Data 

Analisa data adalah suatu proses mengatururutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu  pola, kategori,dan satuan 

uraian dasar. Sebagai dasar pijakan peneliti menggunakan model 

Analis Miles dan Huberman yakni: reduksi data, display data, 

mengambil kesimpulan, dan verifikasi. 

a. Reduksi data 

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik 

dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Data yang 

direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil 

pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari 

kembali data yang diperoleh bila diperlukan. 

b. Penyajian data 

                                                           
26

 Ibid., 240. 
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Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. 

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran 

keseluruhan atau bagian- bagian tertentu dari gambaran 

keseluruhan. 

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi 

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam 

proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan 

kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk mencari hubungan, persamaan, atau 

perbedaan.
27

 

Adapun pendekatan empiris memakai realitas-realitas 

sosial dengan menggunakan teori-teori dari ilmu psikologi 

keluarga. Disini yang dicari bukanlah dasar-dasarpembenaran 

berlakunya suatu norma abstrak, melainkan pola-pola 

keajegan, atau relasi yang memanifestasikan hadirnya hukum 

di alam kenyataan, sebagaimana yang bisa ditangkap oleh 

indra. Alur logika dalam penulisan penelitian disesuaikan 

dengan penalaran yang digunakan. Penelitian ini 

menggunakan penalaran deduksi maka uraian dimulai dari 

pemaparan teori kemudian data yang digunakan. 

7. Pengecekan keabsahan data 

                                                           
27

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 247. 
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Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas teknik apa 

yang digunakan dalam mengadakan  pengecekan  keabsahan 

data  yang ditemukan. Berikut beberapa teknik pengecekan 

keabsahan data dalam proses penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Perpanjangan keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu 

sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam 

pengumpulan data. Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak 

hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan 

perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. 

b. Pengamat yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi 

yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang dicari. 

Jadi kalau perpanjangan keikut sertaan menyediakan lingkup, 

maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. 

c. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan 
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yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik 

dan teori.
28

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika penulisan, agar 

dapat dengan mudah memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, 

maka secara global dapat ditulis sebagai berikut: 

Pada bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan   

gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan oleh peneliti. 

Pada bab ini berisi  tentang  latar  belakang  masalah  yang  menjelaskan  

tentang  alasan peneliti  meneliti  fenomena  yang  telah  terjadi  di  Desa 

Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yaitu mengenai 

keharmonisan keluarga tenaga kerja wanita. Tujuan dan manfaat 

penelitian yang menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian 

yang dilakukan. Kajian pustaka, pada bagian ini peneliti memberikan 

informasi mengenai tulisan-tulisan atau penelitian- penelitian terdahulu 

yang memiliki kesamaan dengan yang akan peneliti lakukan. Metode 

penelitian, pada bagian ini peneliti menjelaskan beberapa metode  yang  

digunakan  dalam  melakukan  penelitian.  Sistematika pembahasan, 

bagian ini menjabarkan bab-bab yang akan dibahas pada keseluruhan 

skripsi, merupakan bagian awal untuk mempermudah pembaca 

                                                           
28

 Ibid., 175. 
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Pada bab kedua, mengulas mengenai kajian teori yang 

berhubungan dengan judul Penelitian, dalam hal ini akan dibahas 

mengenai pemaknaan keluarga harmonis terhadap keluaraga tenaga kerja 

wanita. Pada bab ini akan mengulas tentang teori keharmonisan, teori 

keluarga, dan juga tentang tenaga kerja wanita. 

Pada bab ketiga merupakan paparan mengenai tentang hasil 

penelitian yakni pandangan keluarga tenaga kerja wanita terhadap 

keharmonisan rumah tangga. mengenai konsep keluarga harmonis dan 

upaya keluarga tenaga kerja wanita dalam mewujudkan keluarga 

harmonis. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai Profil lokasi 

penelitian yaitu Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo karena sebagai 

lokasi penelitian. 

Pada bab keempat merupakan analisis hasil penelitian atau inti 

dari hasil penelitian penulis, yakni analisis Keharmonisan keluarga tenaga 

kerja wanita. 

Pada bab kelima ini merupakan bagian bab yang paling akhir dari 

pembahasan skripsi, yakni analisis yang berisikan kesimpulan dari 

seluruh pembahasan dan saran-saran dan juga penutup. 
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BAB II 

KEHARMONISAN KELUARGA TENAGA KERJA WANITA DALAM 

PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM 

A. Keluarga 

Kelurga merupakan konsep yang bersifat multidimensi. Para 

ilmuan soaial bersilang pendapat mengenai rumusan definisi kelurga yang 

bersifat universal. Salah satu ilmuan yang permulaan mengkaji keluarga 

adalah George Murdock. Dalam bukunya Social Structure, Murdok 

menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki 

karakteristik tinggal bersama,  terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi 

proses reproduksi.
29

 

Menurut Koerner Fitzparick, definisi tentang keluarga setidaknya 

dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut panjang, yaitu definisi struktural, 

definisi fungsional, dan definisi interaksional. Pennjelasannya sebagai 

berikut: 

1. Definisi struktural, keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau 

ketidak hadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat 

lainnya. Definisi ini definisi ini memfokuskan pada siapa yang 

menjadi bagaian dari keluarga. Dari perspektif ini dapat muncul 

tentang keluarga sebagai asal usul (families of origin), keluarga 

sebagai wahana melahirkan keturunan (families of procreation), dan 

keluarga batih (extended family). 

                                                           
29

 Sri Lestari, Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam 

Keluarga (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 3. 
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2. Definisi fungsional. Keluarga didefinisikan dengan penekanan pada 

terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikosoial. 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. 

3. Definisi transaksional. Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang 

mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang 

memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (family identity), berupa 

ikatan emosi, pengalaman histories, maupun cita-cita masa depan. 

Definisi ini memfokuskan bagaimana keluarga melaksanakan 

fungsinya.
30

 

Keluarga merupakan arena utama dan pertama utama untuk 

melakukan interaksi sosial dan perilaku-perilaku yang dilakukan oleh 

orang lain. Juga keluarga sebagai tonggak awal dalam pengenalan budaya-

budaya masyarakat dalam mana anggota keluarga belajar tentang pribadi 

dan sifat orang lain d iluar dirinya. Karena itu, keluarga merupakan wadah 

yang memiliki arti penting dalam pembentukan karakter, hubungan 

kekerabatan, sosial dan kreativitas para anggotanya.
31

 

Keluarga dalam bahasa Arab disebut al-Usrah. Secara bahasa kata 

usrah bermakna ikatan. Sebagai sebuah kesatuan organisasi terkecil   

dalam masyarakat, pengertian dari akar kata Arab itu  mengandung 

makna bahwa rumah tangga terkait dalam suatu ikatan khusus untuk 

                                                           
30

 Ibid., 5. 
31

 Ulfiah, Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan 

Problematika Rumah Tangga (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 1. 
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hidup bersama dengan tujuan yang sama-sama ingin dicapai oleh 

anggotanya.
32

 

Menurut  Kustini  keluarga  adalah  tim  yang  sudah  semestinya  

saling menguatkan, saling melindungi, dan saling memberi sehingga 

kerjasama laki- laki dan perempuan sebagai suami-istri, Ayah Ibu, 

maupun sebagai sesama anak menjadi keniscayaan.
33

 

B. Fungsi Keluarga 

Menciptakan keluarga sejahtera itu tidak terlepas dari usaha 

anggota keluarga untuk mengembangkan keluarga yang berkualitas yang 

diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga bercirikan kemandirian 

keluarga dan ketahanan keluarga. Pengembangan keluarga yang 

berkualitas dan sejahtera ini ditunjukkan agar keluarga dapat memenuhi 

kebutuhan spiritual dan material sehingga dapat menjelaskan fungsi 

keluarga secara optimal. Menurut Soelaman (1994) fungsi keluarga adalah 

sebagai berikut:
34

 

1. Fungsi edukasi. Ialah fungsi keluarga yang berkaitan dengan 

pendidikan anak khususnya dan pendidikan serta pembinaan anggota 

keluarga pada umumnya. 

2. Fungsi sosialisasi. Orang tua dan keluarga dalam melaksanakan fungsi 

sosialisasi ini mempunyai kedudukan sebagai penghubung anak 

                                                           
32

 Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Jakarta: Kementerian Agama RI, 

2011), 25-26. 
33

 Kustini, Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh 

dan Konselor BP4 (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), 128. 
34

 Ulfiah, Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan 

Problematika Rumah Tangga (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 5. 
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dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial, yang meliputi 

penerangan, penyaringan dan penafsirannya ke dalam bahasa yang 

dapat dimengerti dan ditangkap pahasanya oleh anak. 

3. Fungsi afeksi atau perasaan. Anak bisa merasakan atau menangkap 

suasana perasaan yang melingkupi orang tuanya pada saat melakukan 

komunikasi. Kehangatan yang terpancar dari aktivitas gerakan, ucapan 

mimik serta perbuatan orang tua sangat penting dalam pelaksanaan 

pendidikan dalam keluarga. 

4. Fungsi religius. Keluarga berkewajiban untuk mengikut sertakan anak 

dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama. Tujuannya 

bukan hanya mengetahui kaidah-kaidah agama saja, tetapi untuk 

menjadi insan yang beragama sehingga menjadi anggota keluarga yang 

sadar bahwa hidup hanyalah mencari ridho-Nya. 

5. Fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis keluarga meliputi pencarian 

nafkah, perencanaan pembelajaran seerta pemanfaatannya. 

6. Fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif dapat terlaksana jika keluarga dapat 

menciptakan rasa aman, nyaman, ceria agar dapat dinikmati dengan 

tenang, damai dan jauh dari ketegangan batin, sehingga memberikan 

perasaaan yang bebas dari tekanan. Hal ini akan memberikan rasa 

saling memiliki dan kedekatan antara tiap anggota keluarga. 

7. Fungsi biologis. Yaitu berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan 

biologis anggota keluarga. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan sandang, 
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pangan, papan, serta kebutuhan akan keterlindungan fisik,  termasuk 

didalamnya kehidupan seksual.
35

 

Keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan anak 

secara fsik, emosi, spiritual dan sosial. Karena keluarga merupakan 

sumber bagi kasih sayang, perlindungan dan identitas bagi anggotanya. 

Keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan 

masyarakat ke masyarakat dari generasi ke generasi. Dari kajian lintas 

budaya ditemukan dua fungsi utama keluarga, yakni internal memberikan 

perlindungan psikososial bagi para anggotanya, dan eksternal 

menstransmisikan nilai-nilai budaya pada generasi selanjutnya (Minuchin, 

1974).
36

 

Menurut Berns (2004), keluarga memiliki lima fungsi dasar yaitu: 

1. Reproduksi. Keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan 

populasiyang ada di dalam masyarakat. 

2. Sosialisasi/edukasi. Keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai, 

keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari generasi 

sebelumnya ke generasi yang lebih muda. 

3. Penugasan peran sosial. Keluarga memberikan identitas pada 

anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan peran gender. 

4. Dukungan ekonomi. Keluarga menyediakan tempat berlindung, 

makanan, dan jaminan kehidupan. 
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5. Dukungan emosi/pemeliharaan. Keluarga memberikan pengalaman 

interaksi sosial yang pertama bagi anak. Interaksi yang terjadi bersifat 

mendalam, mengasuh, dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa 

aman pada anak.
37

 

Menurut friedman dalam Family Nursing, terdapat Lima fungsi 

keluarga yaitu: 

1. Fungsi afektif. Adalah fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan 

segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan 

dengan orang lain. Fungsi ini fungsi ini dibutuhkan untuk 

perkembangan individu dan psikososial keluarga. 

2. Fungsi sosialisasi. Yaitu proses perkembangan dan perubahan yang 

dilalui individu yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar beperan 

dalam lingkungan sosialnya. Sosialisasi dimulai sejak lahir. Fungsi ini 

berguna untuk membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-

norma tingkah laku sesuai tingkat perkembangan anak dan meneruskan 

nilai budaya keluarga. 

3. Fungsi reproduksi. Adalah fungsi untuk mempertahankan generasi dan 

menjaga kelangsungan keluarga. 

4. Fungsi ekonomi. Yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan 

kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga. 
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5. Fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan. Adalah untuk 

mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap 

memiliki produktivitas yang tinggi.
38

 

Keberfungsian keluarga merupakan salah satu topik yang 

memperoleh perhatian dari peneliti dan terapis. Secara umum 

keberfungsian keluarga merujuk pada kualitas kehidupan keluarga, bak 

pada level sistem maupun sbsistem, dan berkenaan dengan kesejahteraan, 

kompetisi, kekuatan, dan kelemahan keluarga. Keberfungsian keluarga 

dapat dinilai dari tingkat kelentingan (resiliency) atau kekukuhan (stenght) 

keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan.
39

 

1. Kelentingan Keluarga. 

Di tenganh zaman yang penuh dengan pergolakan, perubahan yang 

pesat dan berbagai ketidak pastian, keluarga kian menghadapi 

tantangan yang berat. Agar keluarga tetap menjadi faktor yang 

signifikan dalam berperan positif bagi mayarakat, maka keluarga harus 

memiliki kelentingan dalam menghadapi tantangan zaman. Pendekatan 

kelentingan keluarga bertujuan untuk mengenalu danmembentengi 

proses interaksi yang menjadi kunci bagi kemampuan keluarga untuk 

bertahan dan bangkit dari tantangan kehidupan yang mengganggu. 

Pola pengorganisasian keluarga mengindikasikan adanya struktur 

pendukung bagi integrasi dan adaptasi dari unit atau anggota keluarga. 

Untuk menghadapi krisis secara efektif keluarga harus memobilisasi 
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sumber dayanya dan melakukan reorganisasi untuk menyesuaikan 

dengan perubahan yang terjadi. Pengorganisasian keluarga mencakup 

tiga aspek, yaitu fleksibilitas, keterhubungan, serta sumber daya sosial 

dan ekonomi. 

Komunikasi yang baik merupakan faktor yang penting bagi 

keberfungsian dan kelentingan keluarga. Komunikasi mencakup 

transmisi, keyakinan, pertukaran informasi, pengungkapan perasaan 

dan proses penyelesaian masalah. Tiga aspek komunikasi yang 

menjadi kunci bagi kelentingan keluarga adalah: a). kemampuan 

memperjelas yang memungkinkan anggota keluarga untuk 

memperjelas situasi krisis. b). kemampuan untuk mengungkapkan 

perasaan yang memungkinkan anggota keluarga untuk berbagi, saling 

berempati, berinteraksi secara menyenangkan, bertangung jawab 

terhadap masing-maasing perasaan dan perilakunya. c). kesediaan 

berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah sehingga yang berat sama 

dipikul yang ringan sama dijinjing.
40

  

2. Kekukuhan keluarga. 

Kekukuhan keluarga merupakan kualitas relasi di dalam keluarga 

yang memberikan sumbangn bagi kesehatan emosi dan kesejahteraan 

keluarga. Defrain dan Stinnett (2003) mengidentifikasi enam 

karakteristik bagi keluarga yang kukuh, sebagai berikut: 

                                                           
40

 Ibid., 24. 



30 
 

 
 

a. Memiliki komitmen. Dalam hal ini keberadaan setiap anggota 

keluarga diakui dan dihargai. Setiap anggota keluarga memiliki 

komitmen untuk saling membantu meraih keberhasilan, sehingga 

semangatnya adalah “satu untuk semua, semua untuk satu”. Intinya 

adalah terdapat suatu kesetiaan terhadap keluarga dan kehidupan 

keluarga menjadi prioritas.  

b. Terdapat kesediaan untuk mengungkapkan apresiasi. Setiap orang 

menginginkan apa yang dilakukannya diakui dan dihargai, karena 

penghargaan merupakan salah satu kebutuhan daar manusia. 

Ketahanan keluarga akan kukuh manakala ada kebiasaan 

mengungkapkan rasa terimakasih. 

c. Terdapat waktu untuk kumpul bersama. Sebagian orang 

berangapan bahwa dalam hubungan orang tua-anak yang penting 

terdapat waktu yang berkualitas, walaupun tidak sering. 

d. Mengembangkan spriritualitas. Bagi sebagaian keluarga, 

komunitas keagamaan menjadi keluarga kedua yang menjadi 

sumber dukungan selain keluarga. Ikatan spiritual memberikan 

arahan, tujuan, dan perspektif. Ibarat ungkapan, keluarga-keluarga 

yang sering berdoa bersama akan memiliki rasa kebersamaan. 

e. Menyyelesaikan konflik serta menghadapi tekanan dan krisis 

dengan efektif. Ketika keluarga ditimpa krisis, keluarga yang 

kukuh akan bersatu dan menghadapinya bersama-sama dengan 

saling memberi kekuatan dan dukungan. 
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f. Memiliki ritme. Keluarga yang kukuh memiliki rutinitas, 

kebiasaan, dan tradisi yang memberikan arahan, makna, dan 

struktur terhadap mengalirnya kehidupan sehari-hari mereka 

memiliki aturan, prinsip yang dijadikan pedoman. Selain itu 

keluarga yang sehat terbuka terhadap perubahan, dengan belajar 

untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan di dalam keluarga.
41

 

C. Keharmonisan Keluarga 

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, 

selaras. Titik berat dari keharmonisan keluarga adalah keadaan selaras atau 

serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan 

keserasian dalam kehidupan rumah tangga. Perlu menjaga kedua  hal  

tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.
42

 

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap pasangan 

suami-istri karena dalam keharmonisan itu terbentuk hubungan yang 

hangat antar anggota keluarga dan juga merupakan tempat yang 

menyenangkan serta positif untuk hidup. Adapun pengertian tentang 

keharmonisan keluarga, dibawah ini akan dipaparkan menurut beberapa 

tokoh. 

Basri mengatakan, “keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu 

keluarga yang rukun bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh 

pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang 
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baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah,  

berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan 

memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu 

memenuhi dasar keluarga.
43

 

Zakiah Daradjat juga berpendapat bahwa keluarga yang 

harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut 

saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling   

mempercayai, dan saling mencintai.
44

 Hurlock mengatakan suami istri 

yang bahagia adalah suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama 

dan membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka 

mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama 

lain, dan dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat 

menerima peran sebagai orang tua.
45

 

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Qaimi bahwa keluarga 

harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan,  

ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi 

masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan 

menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.
46

 

Menurut Nurhayati Djamas terminologi keluarga harmoni dalam 

Islam disebut dengan keluarga sakinah. Konsep keluarga harmoni 
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(keluarga sakinah mawaddah war-rah}mah) merupakan sosok keluarga 

ideal dari suatu perkawinan. Konsep ini pada dasarnya merupakan 

konstruksi keluarga ideal dalam Islam yang kemudian  digunakan secara 

luas dalam konteks masyarakat  Indonesia. Kata  sakinah mawaddah 

war-rah}mah sendiri yang berasal dari bahasa Arab dapat diartikan 

sebagai kondisi keluarga yang lapang, tenteram dan dilandasi oleh 

ikatan cinta dan kasih sayang yaitu yang merupakan  gambaran 

keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Keluarga harmoni dibentuk 

didasarkan atas perkawinan yang sah, sebagai ikatan lahir dan batin 

antara sepasang laki-laki dan perempuan dengan tujuan mewujudkan 

keluarga bahagia sejahtera, kekal dan diridhoi oleh Allah, Tuhan 

Pencipta.
47

 

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga 

Menurut Sarlito, keluarga harmonis atau keluarga bahagia 

adalah apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor 

berikut:  

1. Faktor kesejahteraan jiwa, yaitu rendahnya frekuensi pertengkaran 

dan percekcokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, 

saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam 

pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang 

merupakan indikator- indikator dari adanya jiwa yang bahagia, 

sejahtera dan sehat. 
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2. Faktor kesejahteraan fisik, yaitu seringnya anggota keluarga yang 

sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan 

rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya 

kesejahteraan keluarga. 

3. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. 

Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat 

menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga.
48

 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan 

keluarga, antara lain sebagai berikut: 

4. Komunikasi interpersonal merupakan faktor yang sangat 

mempengaruhi kehamonisan keluarga, karena komunikasi akan 

menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan 

pandangannya. 

5. Tingkat ekonomi keluarga, menurut beberapa penelitian tingkat 

ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keharmonisan keluarga. Dalam penelitiannya bahwa semakin tinggi 

sumber ekonomi keluarga akan mendukung tingginya stabilitas dan 

kebahagian keluarga, tetapi tidak berarti rendahnya tingkat ekonomi 

keluarga merupakan indikasi tidak bahagianya keluarga.
49

 

6. Sikap orangtua juga berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga 

terutama hubungan orangtua dengan anak-anaknya. Orangtua dengan 
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sikap yang otoriter akan membuat suasana dalam keluarga menjadi 

tegang dan anak merasa tertekan, anak tidak diberi kebebasan untuk 

mengeluarkan pendapatnya. 

7. Ukuran keluarga, jumlah anak dalam keluarga, cara orangtua 

mengontrol perilaku anak, menetapkan aturan, mengasuh dan 

perlakuan efektif orangtua terhadap anak. Keluarga yang lebih kecil 

mempunyai kemungkinan lebih besar untuk memperlakukan ankanya 

secara demokratis dan lebih baik untuk kelekatan anak dengan 

orangtua.
50

 

Menurut Gunarsa, keluarga harmonis atau sejahtera merupakan 

tujuan penting. Oleh karena itu untuk menciptakan perlu diperhatikan 

faktor-faktor berikut: 

1. Perhatian, yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga 

sebagai dasar utama hubungan yang baik antar anggota keluarga. 

Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa 

dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga 

terdapat perubahan pada setiap anggotanya. 

2. Pengetahuan perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya 

untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani 

kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota 

keluaranya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan 

                                                           
50

 Ibid., 56. 



36 
 

 
 

dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang  diinginkan 

kelak dapat diantisipasi. 

3. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti 

pengenalan terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang 

baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian.  

4. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah 

menyoroti semua kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam 

keluarga. Masalah akan lebih mudah diatasi, karena banyaknya  

latarbelakang lebih cepat terungkap dan teratasi, pengertian yang 

berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut 

dalam keluarga. 

5. Sikap menerima merupakan langkah lanjutan dari sikap  pengertian 

adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, 

kekurangan, dan kelebihannya, ia seharusnya tetap mendapatkan 

tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif 

dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya 

potensi dan minat dari anggota keluarga. 

6. Peningkatan usaha, yaitu setelah menerima keluarga apa adanya 

maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan 

setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan 

dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar 

tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan bosan. 
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7. Penyesuaian harus perlu mengikuti setiap perubahan baik dari  fisik 

orangtua maupun anak.
51 

E. Ciri-ciri Keluarga Harmonis 

Suatu keluarga dapat dikatakan harmonis jika ciri-ciri yang 

melatarbelakangi keharmonisan keluarga sudah terpenuhi atau tercapai. 

Di bawah ini akan dijelaskan ciri-ciri keluarga harmonis menurut 

beberapa tokoh. Kunci dalam pembentukan keluarga adalah: 

1. Rasa cinta kasih sayang yaitu tanpa keduanya rumah tangga 

takkan berjalan harmonis. Karena keduanya adalah power untuk 

menjalankan kehidupan rumah tangga. 

2. Adaptasi dalam segala jenis interaksi masing-masing, baik 

perbedaan ide, tujuan, kesukaan, kemauan, dan semua hal yang 

melatarbelakangi masalah. Hal itu harus didasarkan pada satu tujuan 

yaitu keharmonisan rumah tangga. 

3. Pemenuhan nafkah lahir batin dalam keluarga. Dengan nafkah 

maka harapan keluarga dan anak dapat terealisasi sehingga tercipta 

kesinambungan dalam rumah tangga.
52

 

Zakiah Daradjat menjelaskan beberapa persyaratan dalam  

mencapai keluarga yang harmonis, adapun syarat tersebut adalah: 

1. Saling mengerti antara suami istri, yaitu mengerti latar belakang 

pribadinya yaitu mengetahui secara mendalam sebab akibat 
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kepribadian (baik sifat dan tingkah lakunya) pasangan dan 

mengerti diri sendiri yaitu memahami diri sendiri, masa lalu kita, 

kelebihan dan kekurangan kita, dan tidak menilai orang berdasarkan 

diri kita sendiri. 

2. Saling menerima yaitu terimalah apa adanya pribadinya, tugas, 

jabatan dan sebagainya jika perlu diubah janganlah paksakan, namun 

doronglah dia agar terdorong merubahnya sendiri. 

3. Saling menghargai yaitu penghargaan sesungguhnya adalah sikap 

jiwa terhadap yang lain. Ia akan memantul dengan sendirinya pada 

semua aspek kehidupan, baik gerak wajah maupun prilaku. Perlu 

diketahui bahwa setiap oaring perlu dihargai. Maka menghargai 

keluarga adalah hal yang sangat penting dan harus ditunjukkan 

dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. 

4. Saling mempercayai yaitu rasa percaya antara suami istri harus 

dibina dan dilestarikan hingga hal terkecil terutama yang 

berhubungan dengan akhlaq maupun segala kehidupan. 

5. Saling mencintai merupakan syarat ini merupakan tonggak utama 

dalam menjalankan kehidupan keluarga.
53

 

F. Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam. 

Islam memberikan suatu konsep dalam kehidupan keluarga, 

sebagaimana yang difirmankan Allah swt dalam Alquran Surah Ar-R<um: 
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Yang artinya:  “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 

Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 

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

berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)
54

 

 

Islam telah menetapkan hak-hak dan ketentuan-ketentuan dalam 

kehidupan keluarga. Salah satu karakteristik yang merefleksikan aqidah 

Islam adalah penegasan terhadap pentingnya pernikahan. Dengan 

demikian, pihak laki-laki maupun perempuan mustahil melanggengkan 

kehidupan membujang atau melajang, betapapun mereka berusaha mati-

matian untuknya. Satu-satunya jalan bagi kelanggengan hidup bersama 

adalah adanya sikap saling menghargai dan saling memahami di antara 

kedua belah pihak, bukan sebaliknya dengan sikap saling menghinakan 

dan merendahkan.
55

 

Penggunaan nama sakinah pasti diambil dari Alquran surat Ar-

R<um 30:21, litaskunu> ilaiha> yang artinya bahwa Tuhan menciptakan 

perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang 

lain. Dalam bahasa arab, kata sakinah di dalamnya terkandung arti 

tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh 

pembelaan. Konsep pengertian ini juga yang dipakai dalam ayat-ayat 

                                                           
54

 Al-Qur’an 30:21. 
55

 Ulfiah, Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan 

Problematika Rumah Tangga (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 23.  



40 
 

 
 

Alquran dan Hadis dalam kontek kehidupan manusia. Jadi keluarga 

sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga, dan 

biasanya yang ideal jarang terjadi, oleh karena itu ia tidak terjadi 

mendadak, tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, yang memerlukan 

perjuangan serta butuh waktu serta pengorbanan terlebih dahulu. 

Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial menurut 

Alquran, bukan bangunan yang berdiri diatas lahan kosong.
56

 

Dalam keluarga itu ada mawddaah war-rah}mah. Mawaddah 

adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu, sedangkan rah}mah 

adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi 

kepada yang dicintai. Mawaddah saja kurang menjamin kelangsungan 

rumah tangga, sebaliknya, rah}mah, lama kelamaan menimbulkan 

mawaddah. Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada empat (iza> 

aradalla>hu biahli baitin khairan.): (a) memiliki kecenderungan kepada 

agama, (b) yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi 

yang muda, (c) sederhana dalam belanja, (d) santun dalam bergaul dan 

selalu introspeksi.
57

 

1. Indikator-Indikator Keluarga Harmonis menurut Islam. 

Menurut Mushoffa, adapun indikator-indikator keluarga harmonis 

menurut Islam adalah: 

a. Kehidupan beragama dalam keluarga, yaitu: 

1) Segi keimanan, keislaman dan keihsanannya. 
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2) Dari segi pengetahuan agama mereka memiliki semangat 

belajar, memahami, serta memperdalam ajaran agama, dan 

taat melaksanakan tuntunan akhlak mulia. 

3) Saling memotivasi dan mendukung agar keluarga dapat 

berpendidikan. 

b. Kesehatan meliputi kesehatan anggota keluarga, lingkungan 

keluarga dan sebagainya. 

c. Ekonomi keluarga yaitu terpenuhinya sandang, pangan, papan 

yang cukup, dan dapat mendapatkan dan mengelola nafkah 

dengan baik. 

d. Hubungan antar anggota keluarga  yang harmonis. Saling 

mencintai, menyayangi, terbuka, menghormati, adil, saling 

membantu, saling percaya, saling bermusyawarah, dan saling 

memaafkan. Hubungan dengan kerabat dan tetangga harus juga 

terbentuk.
58

 

Menurut Kustini, adapun indikator-indikator keluarga sakinah 

antara lain: 

a. Tidak adanya kekerasan. 

b. Terpenuhinya hak dan kewajiban suami-istri, dan orangtua-anak 

serta seluruh anggota keluarga yang lain dengan baik. 

c. Menjalankan nilai-nilai dan ajaran agama.
59 
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2. Kriteria Rumah Tangga Bahagia 

Lima aspek pokok kehidupan yang harus dipenuhi untuk 

menggapai keharmonisan, yaitu: 

a. Terwujudnya suasana kehidupan yang islami, antara lain 

dengan melaksanakan: 

1) Membiasakan membaca Alquran dan memahami isinya 

secara rutin. 

2) Membudayakan shalat berjamaah dalam keluarga. 

3) Membiasakan dzikir dan doa dalam keluarga antara lain: 

ucapan basmalah (bismillahirrahmanirrohim) setiap mulai 

pekerjaan dan ucapan hamdalah (alhamdulillah) setiap 

mengakhiri pekerjaan serta mengucapkan salam setiap 

bertemu sesama muslim/muslimah dan setiap masuk 

rumah. 

b. Terlaksananya pendidikan dalam keluarga, seperti yang 

dituntunkan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya antara 

lain: 

1) Pendidikan ke Esaan Tuhan (Tauhid). 

2) Pendidikan pengetahuan dan keilmuan. 

3) Pendidikan akhlaq. 

4) Pendidikan ketrampilan. 

5) Pendidikan kemandirian. 
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c. Terwujudnya kesehatan keluarga dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut; 

1) Perilaku hidup sehat. 

2) Kebersihan rumah dan ingkungan. 

3) Olah Raga secara rutin. 

4) Kesehatan dan gizi keluarga (empat sehat lima sempurna 

enam halal). 

d. Terwujudnya ekonomi keluarga yang sehat, antara lain: 

1) Memiliki kekayaan yang halal dan baik. 

2) Mengendalikan keuangan keluarga, hemat dan tidak kikir. 

3) Membiasakan menabung. 

4) Memanfaatkan pekarangan dan atau home industri 

(industri rumah tangga) untuk menunjang ekonomi 

keluarga. 

e. Terwujudnya hubungan keluarga yang selaras, serasi, 

seimbang dengan jalan antara lain: 

1) Membina sopan santun, etika dan akhlak yang mulia sesuai 

dengan kedudukan masing-masing anggota keluarga. 

2) Menciptakan suasana keakraban antar anggota keluarga, 

dalam waktu-waktu sesudah shalat berjamaah, makan 

bersama dan rekreasi. 
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3) Menciptakan suasana keterbukaan, rasa saling memiliki 

dan rasa saling pengertian satu sama lain diantara anggota 

keluarga. 

4) Menumbuhkan rasa saling menghargai dan saling 

menghormati dan juga saling memaafkan kesalahan satu 

sama lain diantara anggota keluarga. 

5) Melaksanakan kehidupan bertetangga, berteman dan 

bermasyarakat, sesuai ajaran Islam. 

Sabda Rasulullah saw yang artinya: “Apabila Allah menghendaki 

rumah tangga bahagia, maka diberikan kecenderungan pemahaman ilmu 

agama, yang muda menghormati yang tua, serasi (harmonis) dalam 

kehidupan, hemat dan hidup sederhana, melihat (mengawasi) cacat 

(kekurangan) mereka, dan kemudian melakukan taubat/minta maaf. Dan 

jika Allah menghendaki sebaliknya, maka ditinggalkannya mereka dalam 

kesesatan.” (HR. Dailami).
60

  

3. Kiat Membina Keluarga Sakinah 

Keluarga sakinah tidak terwujud begitu saja, tetapi diperlukan 

ikhtiar atau kiat-kiat untuk membina, memelihara, dan 

mempertahankannya. Ada beberapa kiat berikut untuk membina 

keluarga sakinah: 
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1) Di antara suami istri hendaknya saling menutupi kekurangan 

dan melengkapinya. Allah swt berfirman QS. Al-Baqarah ayat 

187: 

                      

                   

                        

                     

                       

                      

                 

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan 

puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah 

pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi 

mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat 

menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu 

dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah 

mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah 

untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu 

benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian 

sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) 

janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu 

beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka 

janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya 

mereka bertakwa.
61

 

 

Abdullah Yusuf Ali dalam Tafsir The Holy Qur’an 

menjelaskan makna ayat di atas: “Laki-laki dan perempuan 
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menjadi pakaian satu sama lain, yakni saling menopang saling 

menghibur dan saling melindungi: menyesuaikan diri satu 

sama lain seperti pakaian yang disesuaikan dengan badan 

kita”. 

2) Suami sebagai kepala keluarga wajib berupaya untuk 

menciptakan suasana yang damai, nyaman dan menyenangkan 

bagi segenap anggota keluarga. Allah memberikan tuntunan 

dalam Alquran yang artinya: “Dan bergaullah dengan mereka 

(istrimu) secara baik.” Seperti yang tertera pada surat An-

Nisa>: 19. 

                         

                  

                     

                  

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

kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan 

janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak 

mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu 

berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan 

pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka 

secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, 

(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai 

sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang 

banyak.
62

 

 

3) Hal yang sangat penting dan menentukan adalah 

menghidupkan suasana keagamaan dan keislaman yang 
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menjiwai kehidupan dalam keluarga akan menjadikan 

keluarga itu penuh kerukunan, ketenangan , kebahagiaan, dan 

keberkahan. 

Lingkungan keluarga yang penuh suasana ke-Islaman 

merupakan wahana yang sangat diperlukan bagi tumbuh kembang 

pembudayaan sikap dan perilaku positif dalam keluarga. Hal ini 

menjadi faktor dominan dalam membentuk kebahagiaan dan 

sakinah yang terwujud dalam sikap saling menyayangi, saling 

,enghargai, saling mempercayai, saling memaafkan dan 

sebagainya.
63

 

Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam kajian 

keluarga adalah pendekatan teori sistem. Teori sistem pertama kali 

dicetuskan oleh Minuchin, yang mengajukan skema konsep yang 

memandang keluarga sebuah sistem yang bekerja dalam konteks sosial 

dan memiliki tiga komponen. Pertama, struktur keluarga berupa sistem 

sosiokultural yang terbuka dalam transformasi. Kedua, keluarga 

senantiasa berkembang melalui sebuah tahap yang mensyaratkan 

penstrukturan. Ketiga, keluarga beradaptasi dengan perubahan situasi 

kondisi dalam usahanya untuk mempertahankan konstinuitas dan 

meningkatkan psikososial tiap anggotanya.
64
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Menurut teori sistem, keluarga dianggap sebagai sebuah sistem 

yang memiliki bagaian-bagaian yang berhubungan dan saling berkaitan. 

Randal D.Day mengungkapkan bahwa keluarga sebagai sebuah sistem 

meiliki karakteristik sebagai berikut:
65

 

1. Keseluruhan (the family as a whole). 

Memahami keluarga tidak dapat dilakukan tanpa memahaminya 

sebagai sebuah keseluruhan. Persoalan individu tidak hanya dilihat 

terbatas pada individu yang bersangkutan. Dalam pendekatan 

keluarga sebagai sistem perhatian utamanya justru diberikan pada 

bagaimana kehidupan keluarga, baru kemudian memberikan fokus 

pada individu. 

2. Struktur (underlying structures). 

Suatu kehidupan keluarga berlangsung berdasarkan suatu struktur, 

misalnya pola interaksi antara keluarga yang menentukan apa yang 

terjadi di dalam keluarga. Bila Freud mencoba mengungkapkan hal-

hal melandasi pikiran manusia, seorang peneliti atau terapis keluarga 

akan berusaha mengungkap pola-pola di dalam keluarga dengan 

mengamati bagaimana keluarga memecahkan masalah, bagaimana 

anggota keluarga berkomunikasi satu sama lain, dan bagaimana 

keluarga mengalokaiskan sumber dananya. 

3. Tujuan (families have goals). 
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Setiap keluarga mmemiliki tujuan yang ingin mereka raih. Tujuan 

keluarga ini memiliki rentang yang luas dan bervariasi dari satu 

keluarga dengan keluarga yang lainnya. Selain itu efektifitas 

pencapaian tujan suatu keluarga tergantung seberapa besar sumbangn 

masing-masing anggota keluarga terhadap upaya pncapaian tujuan. 

4. Keseimbangan (equilibrium). 

Keluarga yang merupakan sistem terbuka dan bersifat dinamis. 

Dalam rangka meraih tujuannya keluarga akan menghadapi situasi 

dan kondisi di luar dirinya yang berubah dan berkembang. Keluarga 

akan senantiasa melakukan adaptasi, menyesuaikan dengan 

perubahan dan menanggapi situasi dan kondisi yang dihadapi. 

Keluarga akan berusaha mencapai tujuannya dengan menjaga 

kehidupan agar tetap seimbang.
66

 

5. Kelembaman (morphostatis). 

Selain berusaha mencapai keseimbangan dengan berbagai perubahan 

situasi dan kondisi, keluarga juga mempertahankan aturan dan 

menjaga kelangsungan kehidupan sehari-hari agar berlangsung 

dengan baik. Ada rutinitas dan kebiasaan yang sudah menetap yang 

selalu dijaga untuk tetap berlangsung secara sama dari hari kehari. 

Pada umumnya hal ini berkaitan dengan tugas-tugas 

kerumahtanggaan, misalnya memasak, menyapu lantai, dan 

memandikan anak. 
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6. Batas-batas (boundaries). 

Setiap sistem memiliki batas-batas terluarnya yang membuatnya 

terpisah atau berbeda dengan sistem atau subsistem bertemu, 

berinteraksi, atau bersama-sama. Beberapa sistem memiliki batas-

batas yang mudah tembus. Sebagai sebuah sistem yang terbuka, 

keluarga memiliki batas-batas terluar yang bersifat mudah tembus 

(premeable). Batas-batas dari suatu keluarga dapat dilihat dari aturan-

aturan yang dibangun di dalam keluarga, misalnya apa saja yang 

boleh atau tidak boleh dilakukan oleh anggota keluarga, siapa saja 

yang boleh datang dan pergi tanpa pembatasan. Apabila batas-

batasnya mudah tembus berarti keluarga memiliki batas-batas yang 

tidak rapat. Pada kenyataannya ada keluarga yang batas-batasnya 

sangat mudah tembus seperti saringan, sementara keluarga yang lain 

sangat protektif dan sulit ditembus seperti dinding-dinding istana. 

7. Subsistem. 

Di dalam sistem keluarga terdapat unit-unit subsistem, misalnya 

subsistem pasangan suami istri, subsistem relasi orang tua-anak, 

subsistem peran orang tua. Salah satu tugas utama dari subsistem 

keluarga adalah menjaga batas-batas keluarga. Konsep tentang 

subsistem ini membantu kita untuk memahami bahwa keluarga bukan 

hanya terdiri dari individu-individu yang menjadi anggota keluarga, 

melainkan terdapat berbagai interaksi yang meembentuk subsistem 
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keluarga. Proses paling mempengaruhi terjadi antar individu, 

subsistem, atau antara subsistem dan individu.
67

 

8. Equifinality dan equipotentiality.  

Secara sederhana gagasan tentang equinality berarti bahwa berbagai 

permulaan dapat membawa pada hasil akhir yang berbeda. Sebagai 

contoh, berbagai kajian tentang interaksi orang tua-anak 

memperlihatkan bahwa keterlibatan yang berlebihan, dari orang tua 

menyebabkan hasil yang berbeda. Sikap orang tua yang sangat 

tanggap (over-responsive) dapat menyebabkan sebagaian anak sngat 

berprestasi (overachive) dan dapat pula menyebabkan sebagian anak 

yang lain menjadi kurang berprestasi (underachieve). Contoh lainnya 

adalah anak-anak yang memiliki orang tua pecandu alkohol dapat 

menyebabkan anak ikut mencandu alkohol atau bersikap anti alkohol. 

Demikian juga pasangan orang tua semakin meningkat 

kebersamaannya oleh sebab kelahiran atau kematian anaknya. 

Adapun equipotentiality berarti bahwa suatu sebab dapat 

menghasilkan suatu akibat sangat terkait dengan proses apa yang 

berjalan mengikuti proses tersebut.
68

 

G. Tenaga Kerja Wanita 

Pengertian pekerja menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 

13 tahun 2013 tentang ketanagakerjaan, Pekerja/buruh adalah setiap orang 

yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
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Sedangkan pengertian tenaga kerja menurut pasal 1 angka 2 adalah: 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian TKI (Tenaga Kerja 

Indonesia) dapat kita temukan di pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 

39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja 

Indonesia di luar Negeri, TKI (Tenaga Kerja Indonesia) adalah setiap 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar 

Negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan 

menerima upah.
69

   

Tenaga kerja indonesia adalah sebutan bagi warga indonesia yang 

bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu 

dengan menerima upah. Namun, istilah TKI seringkali dikonotasikan 

dengan pekerja kasar karena TKI sejatinya memang adalah kumpulan 

tenaga kerja unskilled yang merupakan program pemerintah untuk 

menekan angka pengangguran. TKI perempuan seringkali disebut TKW 

(Tenaga Kerja Wanita).
70

 

 

 

                                                           
69

 Sudut hukum, “Pengertian TKI, Penempatan TKI dan Perlindungan TKI” dalam 

http://www.suduthukum.com (diakses pada tanggal 16 January 2019, jam 11.30).  
70

 Wikipedia, “Tenaga Kerja Indonesia” dalam http://id.m.wikipedia.org, (diakses pada 

tanggal 16 January 2019, jam 11.00).  



 

53 
 

BAB III 

KEHARMONISAN KELUARGA TENAGA KERJA WANITA 

DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM 

DI DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN 

KABUPATEN PONOROGO  

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian. 

1. Kondisi Geografis 

Desa Baosan Lor merupakan bagian dari wilayah Kecamatan 

Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang terletak sebelah timur Ibu Kota 

Kecamatan Ngrayun, sedangkan kondisi Desa Baosan Lor Kecamatan 

Ngrayun Kabupaten Poonorogo merupakan dataran persawahan 

dengan batas-batas sebagai berikut:  

a. Sebelah Utara : Kecamatan Slahung 

b. Sebelah Timur : Desan Ngrayun 

c. Sebelah Selatan : Desa Baosan Kidul 

d. Sebelah Barat : Desa Mrayan 

Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa Desa Baosan Lor 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah: 

2.398 Ha yang terdiri dari:
71

 

a. Tanah Sawah: 

1) Irigasi Setengah Tehnis  : 70 Ha 

2) Sawah Tadah Hujan   : 223 Ha 
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b. Tanah Kering: 

1) Tanah Pemukiman   : 252 Ha 

2) Tanah Tegal    : 748 Ha 

c. Orbitasi: 

1) Jarak Desa ke Ibu Kota Kecamatan : 5 Km 

2) Jarak Desa ke Ibu Kota Kabupaten : 34 Km 

3) Jarak Desa ke Ibu Kota Propinsi : 230 Km 

2. Gambaran Umum Demografis 

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2018, 

keadaan demografis Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo mencakup data sebagai berikut:
72

  

a. Kependudukan 

Jumlah penduduk Desa Baosan Lor 7.459 jiwa, terdiri dari: 

1) Laki-laki  : 3.751 Orang 

2) Perempuan  : 3.708 Orang 

b. Mata Pencaharian Penduduk 

1) Petani   : 3.460 Orang 

2) PNS/ TNI POLRI : 80 Orang 

3) Perdangangan  : 390 Orang 

4) Pertukangan  : 136 Orang 

5) Pensiuan  : 48 Orang 

6) Industri kecil  : 128 Orang 
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7) Buruh tani  : 990 Orang 

8) Buruh/ swasta  : 88 Orang 

9) Peternak  : 375 Orang 

10)  Jasa lainnya  : 437 Orang 

c. Penduduk Usia Kerja 

1) Usia 10-14 tahun : 394 Orang 

2) Usia 15-19 tahun : 455 Orang 

3) Usia 20-26 tahun : 655 Orang 

4) Usia 27-40 tahun : 2.238 Orang 

5) Usia 41 ke atas : 2.834 Orang 

d. Tingkat Pendidikan Penduduk
73

 

1) Lulusan S-1, S-2 : 188 Orang 

2) Lulusan SLTA  : 758 Orang 

3) Lulusan SLTP  : 1.076 Orang 

4) Lulusan SD/MI : 2.783 Orang 

5) Tidak tamat SD : 1.111 Orang 

6) Tidak sekolah  : 1.347 Orang 

3. Di Desa Baosan Lor terdapat beberapa pasangan suami istri dimana 

istri menjadi seorang tenaga kerja wanita setelah menikah, akan tetapi 

keluarga tersebut tetap harmonis. Untuk lebih jelasnya nama-nama 

keluarga tersebut bisa di lihat pada berikut ini. 
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a. Keluarga Tukiyo dan Tri Astutik yang bertempat tinggal di Dukuh 

Ketos Rt/Rw 02/02 Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo. 

b. Keluarga Wahyudi dan Indah yang bertempat tinggal di Dukuh 

Krajan Rt/Rw 01/03 Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo. 

c. Keluarga Didik Ari Santoso dan Umi Hasanah yang bertempat 

tinggal di Dukuh Nglangsur Rt/Rw 02/04 Desa Baosan Lor 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 

d. Keluarga Kateno dan Daryanti yang bertempat tinggal di Dukuh 

Ngasinan Rt/Rw 01/02 Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun 

Kabupaten Ponorogo. 

e. Keluarga Juhari dan Sunarti yang bertempat tinggal di Nglodo 

Rt/Rw 05/01 Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo. 

f. Keluarga Yudi dan Antini yang bertempat tinggal di Klampok 

Rt/Rw 04/02 Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo. 

g. Keluarga Sarjono dan Sri Wahyuni bertempat tinggal di Nggoro 

Rt/Rw 04/01 Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten 

Ponorogo. 

h. Keluarga Samsul dan Nur Liana bertmpat tinggal di Ketos Rt/Rw 

04/05 Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. 
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4. Profil Informan 

a. Tukiyo dan Tri Astutik  

Tukiyo dan Tri Astutik adalah sepasang suami istri yang menikah 

pada tahun 2008, dan telah dikaruniai satu anak perempuan yang 

masih sekolah. Setelah dikaruniai anak pada tahun 2010, Tri 

Astutik bertekad untuk memperbaiki perekonomian keluarga. 

Maka Tri Astutik pergi keluar Negeri pada tahun 2011 sampai 

sekarang. Pulangnya tidak menenntu, karena pengurusan cuti yang 

sulit disananya, pulangnya untuk cuti selama ini per tiga tahun 

sekali. Dan cutinya pun tidak lama, karena jika terlalu lama 

cutinya, maka akan rugi dengan kontrak yang telah dibuat. 

Sedangkan Tukio di rumah bekerja sebagai petani dan juga 

mengurus kebutuhan yang ada di rumah. Tukiolah yang setiap 

harinya mengurus anak dari kecil dan disamping kesibukannya 

menjadi petani Tukio di rumah juga mengurus ternak hewan.
74

 

b. Wahyudi dan Indah 

Wahyudi dan Indah adalah sepasang suami istri yang menikah pada 

tahun 2009, dan telah dikaruniai satu anak laki-laki. Setelah 

dikaruniai anak pada tahun 2012, Indah bertekad untuk 

memperbaiki perekonomian keluarga. Maka Indah pergi Hongkong 

untuk menjadi tenaga kerja wanita pada tahun 2014 hingga 

sekarang. Indah pulang selama masa kerja dua tahun di hongkong 
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dan mengambil cuti dua bulan dan kembali ke hongkong untuk 

menjadi tenaga kerja wanita. Sedangkan Wahyudi di rumah 

membuka usaha mebel dan sambil mengurus kebutuhan yang 

dirumah dan juga yang mengurus anaknya.
75

 

c. Didik Ari Santoso dan Umi Hasanah 

Didik Ari Santoso dan Umi Hasanah adalah sepasang suami istri 

yang menikah pada tahun 2007, dan telah dikaruniai satu anak laki-

laki pada tahun 2014. Umi hasanah setelah menikah satu bulan 

langsung bekerja ke luar Negeri (Malaysia) sampai tahun 2012. 

Dan setelah mempunyai anak, pada tahun 2016 ia kembali pergi ke 

Hongkong untuk menjadi tenaga keja wanita hinga sekarang. Umi 

Hasanah sebelum mempunyai anak mengambil cuti setelah tiga 

tahun bekerja. Akan tetapi setelah mempunyai anak Umi Hasanah 

mengambil cuti setiap dua tahun sekali. Sedangkan Didik Ari 

Santoso di rumah bekerja sebagai kuli angkat di pasar, dan juga 

yang mengurusi kebutuhan rumah dan kebutuhan anaknya.
76

 

d. Kateno dan Daryanti 

Kateno dan Daryanti adalah sepasang suami istri yang menikah 

pada tahun 2005. Setelah menikah Ibu Daryanti pergi menjadi 

tenaga kerja wanita di Singapura selama tiga tahun. Kembali ke 

Indonesia pada tahun 2008, dan selama 2 tahun dirumah dikaruniai 

anak laki-laki pada tahun 2010. Dan Daryanti bertekad unruk 

                                                           
75

 Wahyudi, Hasil Wawancara, Ponorogo. 25 Januari 2019. 
76

 Didik Ari Santoso, Hasil Wawancara, Ponorogo. 25 Januari 2019. 



59 

 

 
 

memperbaiki perekonomian keluarga, maka Daryanti kembali 

pergi ke luar negeri (Taiwan) untuk menjadi tenaga kerja wanita 

pada tahun 2013 sampai sekarang. Daryanti pulang pertama kali 

dari luar negri setelah bekerja tiga tahun. Setelah mempunyai anak 

Daryanti pulang mengambil cuti setelah tiga tahun bekerja juga. 

Sedangkan Kateno dirumah bekerja sebagai petani kebun. Untuk 

kebutuhan anak dan juga kebutuhan rumah tangga dirumah Kateno 

yang mengerjakan dan mencukupi.
77

 

e. Juhari dan Sunarti  

Juhari dan Sunarti adalah sepasang suami istri yang menikah pada 

tahun 2002. Setelah menikah dikaruniai 2 anak yang masih sekolah 

semua, yang satunya SMP dan yang satunya masih SD. Untuk 

mencukupi kebutuhan keluarga dan untuk membantu 

perekonomian keluarga, maka Sunarti pergi ke Hongkong untuk 

menjadi tenaga kerja wanita pada tahun 2010 sampai tahun 2018. 

Sunarti mengambil cuti stelah bekerja selama empat tahun sekali. 

Sedangkan Juhari dirumah bekerja sebagai petani kebun. Dan yang 

mengurus anak-anak dan juga kebutuhan dirumah selama Sunarti 

tidak di rumah ialah Juhari sendiri.
78

 

f. Yudi dan Antini 

Yudi dan Antini adalah sepasang suami istri yang menikah pada 

tahun 2002. Setelah menikah ia dikaruniai dua anak, anak yang 
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pertama lahir pada tahun 2004, dan anak yang kedua lahir pada 

tahun 2008. Karena keluarganya terhimpit perekonomian yang 

semakin melemah, maka Ibu Antini bertekad untuk mencari uang 

di luar Negeri (Hongkong), Antini mulai bekerja sebagai tenaga 

kerja wanita pada tahun 2012 sampai sekarang. Sedangkan Antini 

mengambil cuti setelah bekerja tiga tahun sekali. Dan sedangkan 

Yudi di rumah bekerja sebagai pengusaha (pembuat kasur dari 

kapuk), karena adanya suntikan dana diri istri maka usahanya 

mulai berkembang. Untuk yang mengurus anak-anaknya yaitu 

neneknya. Dan yang mencukupi kebutuhan rumah tangganya yaitu 

Yudi sendiri dengan hasil usahanya tersebut. 
79

 

g. Sarjono dan Sri Wahyuni 

Sarjono dan Sri Wahyuni adalah sepasang suami istri yang 

menikah pada tahun 1994. Setelah menikah ia dikaruniai dua anak. 

Ibu Sri Wahyuni pergi ke Hongkong pada tahun 2000 sampai tahun 

2011. Sri Wahyuni mengambil cuti setiap empat tahun setelah 

bekerja. Sedangkan Sarjono dirumah bekerja sebagai tukang kayu. 

Dengan mencari kesibukan setiap harinya serabutan dikejakan. 

Selama Sri Wahyuni tidak dirumah, untuk kebutuhan rumah tangga 

dan kebutuhan anak-anak yang mengurusi ialah Sarjono sendiri.
80

 

h. Samsul dan Nur Liana 
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Samsul dan Nur Liana adalah sepasang suami istri yang menikah 

pada tahun 1997. Dan telah mempunyai dua anak. Nur Liana 

mempunyai anak pertama pada tahun 1999 dan anak yang kedua 

pada tahun 2014.. Nur Liana pergi ke Arab Saudi mulai tahun 2001 

sampai tahun 2012. Nur Liana mengambil cuti setiap empat tahun 

bekerja. Sedangkan Samsul di rumah bekerja sebagai karyawan di 

salah satu bank yang ada di Ponorogo. Untuk pekerjaan yang ada 

dirumah dan mengurus anaknya yang mengejakan yaiitu Samsul 

sendiri.
81

 

B. Pemahaman Keluarga Tenaga Kerja Wanita Tentang Konsep 

Keharmonisan Dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam. 

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri atas suami-

istri atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anak-anaknya  ataupun 

ibu dan anak-anaknya. keluarga sejahtera dibentuk berdasarkan 

perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan 

materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, memiliki 

hubungan yang sama, selaras, seimbang antar anggota keluarga dan juga 

dengan masyarakat. 

Penelitian terhadap keharmonisan keluarga tenaga kerja wanita di 

Desa Baosan Lor berawal dari adanya data data perceraian yang tinggi. 

Menurut data yang didapat peneliti dari Kantor Urusan Agama sangatlah 

banyak cerai gugat yang dilatarbelakangi oleh keluarga tenaga kerja 
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wanita. Berawal dari bantuan instasi yang terkait peneliti mulai melakukan 

penelitian dengan mencari tahu dan mendatangi setiap keluarga tenaga 

kerja wanita di Desa Baosan Lor. Setiap keluarga mempunya cara yang 

berbeda-beda untuk mempertahankan keluarganya.Dari hasil wawancara 

beberapa keluarga tenaga kerja wanita akan peneliti paparkan sebagai 

berikut: 

Untuk pernyataan yang pertama, menurut Tri Astutik 

keharmonisan keluarga dalam perspektif psikologi keluarga  islam ialah: 

“Hukum Islam itu peraturan hidup manusia dari Tuhan, sebagai 

pedoman. Hukum islam juga yang mengatur batasan-batasan gerak 

kehidupan. Dan juga yang menjadi pedoman hidup. Sedangkan 

keharmonisan keluarga dalam islam itu adalah keluarga yang 

tenang dan tentram. Keluarga itu bisa memfungsikan masing-

masing anggota keluarganya, saling mengisi. Yang terpenting 

dalam keluarga iyalah merasakan keutuhan dan kebahagiaan 

walaupun tidak setiap hari seatap. Dan saling berkomitmen 

memelihara/merawat apa yang ada disaat ini. Yang intinya semua 

harus berfungsi sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utama 

pernikahan dan tidak lepas dari niat baik karna Allah semata. Iya 

dari anggota keluarga saya itu saling mendukung untuk selalu terus 

belajar. Karena pendidikan agama itu penting untuk masa depan. 

Menurut saya pribadi keagamaan dan keislaman dalam keluarga itu 

sangat penting mas, karena yang menjadi landasan dan dasar kami 

menikah ki ya keimanan karo keagamaan mas, nikah juga untuk 

memenuhi kewajiban umat muslim.”
82

 

 

Dari pendapat Tri Astutik dapat peneliti simpulkan bahwasannya 

pendapat itu diberikan berdasarkan hukum islam. Tidak bisa dipungkiri 

bahwa keharmonisan keluarga itu bisa dicapai jika menerapkan aturan-

aturan yang ada di agama. Karena penerapan dalam keluarga itu 

tergantung bagaimana melakukan tindakan dengan dasar agama. Beliau 
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menganggap keluarga tenaga kerja wanita itu sama halnya keluarga yang 

setiap harinya selalu seatap. 

Wahyudi menambahkan bahwasannya keharmonisan keluarga 

dalam perspektif psikologi keluarga islam ialah: 

“Keluarga harmonis ialah keluarga yang tetap merasakan tenang, 

damai, tenteram, penuh cinta dan kasih sayang, meskipun istri 

menjadi tenaga kerja wanita sementara waktu. Keharmonisan 

keluarga itu bisa dirasakan oleh keluarga jika masing-masing saling 

mempunyai iman yang kuat, saling pengertian, dan saling 

menyadari tangung jawab untuk keluarga. Tetap menerima apapun 

kondisinya dan tidak saling menuntut antara suami, istri dan anak. 

Iya kelaurga saya saling memotivasi agar selalu menuntut ilmu 

mas. Karena kalo gak berilmu ki sorogrodok tingkah lakune. Luih-

luih ilmu agomo mas, kudu ngerteni bloko sitik, mergo ilmu agomo 

kui ya gawe cekelan urip. Snajan aku gak pati ngerti agomo aku ya 

podo ngelingne marang keluargaku tentang keislaman iku. 

Keagamaan dalam keluarga itu sangat penting karena sebagai 

pedoman. Dulu nikah dasarnya agama, tujuan menikah itu untuk 

keluarga harmonis dan bahagia dunia akhirat.”
83

 

 

Ungkapan tersebut juga mengarah kepada pedoman agama yang 

teguh. Karena jika masing-masing saling mempunyai iman yang kuat, 

saling pengertian dan menyadari akan tanggung jawab untuk keluarga 

maka keharmonisan tersebut bisa dicapai. 

Menurut Didik Ari santoso bahwasannya keharmonisan keluarga 

dalam perspektif psikologi keluarga islam adalah: 

“Keharmonisan keluarga adalah keluarga yang bisa hidup rukun 

berdasarkan cinta dan kasih sayang, tentram, nyaman, dan bisa 

berkumpul disaat-saat tertentu. Keluarga yang mempunyai tujuan 

dan cita-cita. Ketika ditinggal istri menjadi tenaga kerja wanita 

rasanya tidak kalah bahagia ketika keluarga bisa berkumpul dan 

bertempat tinggal bersama. Namun itu semua karena keadaan, 
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maka harus dijalani dengan ikhlas. Agar kita sama-sam bisa 

merasakan kebahagiaan meski dengan jarak jauh..”
84

 

 

Berbeda halnya dengan ungkapan sebelumnya, pendapat beliau 

mengatakan, keluarga tenaga kerja wanita itu tidak bahagia ungkapnya, 

karena tidak bisa melakukan disatu tempat yang sama. Karena keaadaan 

yang membuat jadi harus dijalani berdasarkan keimanan dan keiklasan 

yang kuat. Bisa dikatakan harmonis itu jika saling mendukung. 

Daryanti mengatakan keharmonisan keluarga menurut perspektif 

hukum islam adalah: 

“Bahwa hukum islam itu ialah aturan-aturan yang ada di agama 

kita, aturan yang mengatur tentang kehidupan manusia sejak lahir. 

Dan juga aturan yang menjadi pegangan hidup untuk menuju di 

akhirat. Kalau keharmonisan keluarga iku ya keluarga yang bisa 

menjaga keutuhan rumah tangga, saling memahami dan menerima 

apa adanya. Alhamdulillah keluaraga saya selama ini merasakan 

kebahagiaan walaupun tidak selalu satu rumah, karena kami saling 

menjaga komitmen untuk saling mempercayai dan menerima 

situasi yang dialami saat ini. Mungkin inilah yang dinamakan 

keharmonisan keluarga itu mas.”
85

 

 

Juhari berpendapat juga bahwa keluarga berjauhan itu bisa 

dikatakan harmonis jika: 

“Keharmonisan keluarga adalah keluarga yang damai, saling 

percaya antar pasangan, saling menjaga hubungan antar keluarga, 

dan merasa tentram karena hak dan kewajiban juga saling 

terpenuhi. Memang sulit mas hubungan jarak jauh itu, pasti ada 

saja tantangan dan godaannya. Kalau bagi saya, kesederhanaan 

dalam keluarga itulah yang menciptakan keharmonisan. Dan 

berkomitmen untuk kembali pada tujuan awal pernikahan mas.”
86

 

 

Pendapat tersebut dikuatkan oleh Yudi, keharmonisan dalam 

perspektif psikologi keluarga islam adalah: 
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“Keharmonisan keluarga adalah keluarga itu yang saling 

merasakan cinta kasih kepada setiap anggota keluarganya. Tetap 

merasakan kebahagiaan, kenyamanan, tidak saling menyakiti, 

meskipun belum bisa selalu berkumpul dalam satu rumah. Sebagai 

pedomannya yaitu hukum Islam. Karena keimanan dan keagamaan 

itu tidak terlepas dari hukum Islam.”
87

 

 

 Ditambahkan lagi oleh Sri Wahyuni bahwa keharmonisan keluarga 

dalam perspektif psikologi keluarga Islam ialah: 

“Keluarga harmonis ialah keluarga yang tenang, karena antar 

angotanya merasa saling dekat, saling mencintai dan menyayangi 

serta saling merasakan kecukupan mengenai kebutuhan keluarga. 

Saya juga merasa bahagia karena istri membantu untuk menggapai 

tujuan keluarga. Disisi lain saya juga merasa kurang bahagia karena 

tidak bisa selalu berkumpul dengan istri. Tetapi saya juga 

menyadari bahwa keharmonisan keluarga itu ternyata tidak selalu 

berkumpul secara fisik saja, tetapi kebahagiaan itu muncul ketika 

adanya rasa kasih dan sayang  yang setiap hari dipupuk meskipun 

berbeda tempat. Kesadaran inilah yang membuat keluarga kami 

harmonis.”
88

 

 

Pendapat terahir dapat peneliti simpulkan bahwa keharmonisan itu 

dicapai ketika saling memberikan kasih sayang dan merasa nyaman 

dengan posisi yang ditempati. Keharmonisan keluarga itu tidak bisa 

dimaknai dengan berkumpulnya dalam satu atap. Harmonis itu bisa 

dikatakan jika keduanya saling meneima keaadaan dan saling 

mempercayai. 

C. Implementasi Keharmonisan Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita.  

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas 

kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu 

tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Di 
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dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung 

karena hubungan darah, hubungan perkawinan ataupun pengangkatan, 

dihidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di 

dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan 

suatu kebudayaan. Setiap keluarga mempunyai konsep yang berbeda-beda 

untuk mempertahankan keutuhan keluarganya.  

Dari hasil wawancara beberapa keluarga tenaga kerja wanita akan 

peneliti paparkan sebagai berikut: Untuk informan yang pertama yaitu Tri 

Astutik, implementasi keharmonisan keluarga dalam perspektif keluarga 

tenaga kerja wanita adalah: 

“Hal utama yang sering kami lakukan yaitu keluarga saya saling 

menebari rasa cinta dan kasih sayang. Karana itu hal yang paling 

utama dan paling mudah untuk dilakukan, tanpa adanya rasa cinta 

dan kasih sayang menjalankan sebuah rumah tangga itu terasa 

berat. Menurut saya beradaptasi dalam keluarga itu sangatlah 

penting, karena jika hanya mengedepankan ego, suatu masalah 

tidak akan teratasi. Dan untuk pemenuhan nafkah lahir batin dalam 

keluarga, bagi saya batin itu cukup dengan rasa cinta dan kasih 

sayang. Akan tetapi bagi saya nafkah lahir dalam sebuah keluarga 

itu sangat penting, karena tanpa adanya nafkah lahir maka semua 

tujuan keluarga akan sangat sulit terealisasikan, kami tidak selalu 

menempatkan keuangan pada satu sisi, kami sangat menerima 

posisi-posisi yang ada. Dan keluarga kami itu saling pengertian 

dalam menangani suatu perbedaan pendapat ataupun ide. Tidak 

kalah pentingnya itu keluarga saya saling menaruh kepercayaan, 

karena hanya kepercayaan yang bisa saling diberikan saat kami 

saling berjauhan. Menaruh sebuah kepercayaan yang tanpa embel-

embel itu tidak mudah. Itu semua kembali kepada tujuan awal 

pernikahan dan keyakinan kita.”
89
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Suami istri yang tinggal berjauhan menyadari tugas dan 

tanggungjawab masing masing agar terciptnya keluarga harmonis. 

Demikian yang disampaikan bapak wahyudi  

“keluarga harmonis ialah keluarga yang tetap merasakan tenang, 

damai, tenteram, penuh cinta dan kasih sayang, meskipun istri 

menjadi tenaga kerja wanita sementara waktu. Keharmonisan 

keluarga itu bisa dirasakan oleh keluarga jika masing-masing 

saling mempunyai iman yang kuat, saling pengertian, dan saling 

menyadari tangung jawab untuk keluarga. Tetap menerima apapun 

kondisinya dan tidak saling menuntut antara suami, istri dan anak. 

Kami saling memberikan rasa cinta dan kasih sayang. Karena cinta 

dan kasih sayang itu sangat lah penting untuk membangun sebuah 

hubungnan harmonis jarak jauh. Jika kami saling berbeda pendapat 

ataupun kemauan pasti kami salah satunya beradaptasi dengan 

perbedaan tersebut, dan itu semua didasarkan suatu tujuan yaitu 

546434keharmonisan rumah tangga. Untuk pemenuhan nafkah 

lahir itu kami tidak saling menunggu, karena kami sama-sama 

bekerja dan mempunyai tujuan yang sama. Keluarga kami itu 

saling mengerti dan menerima dalam kondisi apapun.”
90

 

 

Ungkapan tersebut dikuatkan oleh Didik Ari Santoso, 

keharmonisan keluarga tenaga kerja wanita bisa diraih jika keduanya 

saling respek, berikut ungkapnya Didik Ari Santoso:  

“Hal utama yang kami lakukan adalah saling memberikan rasa 

cinta dan kasih sayang, karena rasa cinta dan kasih sayang itu 

sebagai kekuatan untuk melewati rintangan disaat saling berjauhan. 

Keharmonisan keluarga ialah keluarga yang bisa hidup rukun 

berdasarkan cinta dan kasih sayang, tentram, nyaman, dan bisa 

berkumpul disaat-saat tertentu. Keluarga yang mempunyai tujuan 

dan cita-cita. Ketika ditinggal istri menjadi tenaga kerja wanita 

rasanya tidak kalah bahagia ketika keluarga bisa berkumpul dan 

bertempat tinggal bersama. Namun itu semua karena keadaan, 

maka harus dijalani dengan ikhlas. Agar kita sama-sam bisa 

merasakan kebahagiaan meski dengan jarak jauh. Adaptasi itu 

sangatlah penting, karena jika dalam keluarga kita tidak mudah 

beradaptasi dalam pengambilan keputusan, akan merasakan 

keasingan dalam keluarga. Kami itu saling menghargai setiap 

ungkapan ataupun perilaku yang kami lakukan. Karena dengan 

                                                           
90

 Wahyudi, Hasil Wawancara, Ponorogo. 25 Januari 2019. 



68 

 

 
 

adanya penghargaan melalui sikap atau apapun itu akan membuat 

kita selalu dalam lingkup kebahagiaan.”
91

 
 

Berbeda halnya dengan yang di ungkapkan oleh Daryanti, 

keharmonisan jarak jauh itu dikatakan jika bisa saling menjaga komitmen 

yang telah dibuat. Berikut yang diungkapkan oleh Daryanti:  

“Keharmonisan keluarga adalah keluarga yang bisa menjaga 

keutuhan rumah tangga, saling memahami dan menerima apa 

adanya. Alhamdulillah keluaraga saya selama ini merasakan 

kebahagiaan walaupun tidak selalu satu rumah, karena kami saling 

menjaga komitmen untuk saling mempercayai dan menerima 

situasi yang dialami saat ini. Mungkin inilah yang dinamakan 

keharmonisan keluarga itu mas. Keluarga saya itu saling mencintai, 

dan itu menjadi tonggak utama bagi kami. Keluarga saya itu saling 

menghargai suatu perbedaan pendapat atau[un ide. Yang terpenting 

perbedaan itu tetap dalam satu tujuan yaitu keharmonisan 

keluarga.”
92

 

 

Ungkapan Daryanti tersebut dikuatkan oleh Juhari. Komitmen itu 

dikuatkan dengan rasa saling percaya. Karena keluarga tenaga kerja wanita 

itu banyak godaanya. Rasa tanggungjawab itu harus selalu dijadikan dasar 

membentuk keharmonisan. Di bawah ini yang telah disampaikan oleh 

Juhari:  

“Keharmonisan keluarga adalah keluarga yang damai, saling 

percaya antar pasangan, saling menjaga hubungan antar keluarga, 

dan merasa tentram karena hak dan kewajiban juga saling 

terpenuhi, itulah yang kami upayakan untuk mewujudkan 

keharmosian. Beradaprtasi dengan perbedaan pendapat itu sangat 

penting, karena jika saling menghargai itu pasti sangatlah 

bermakna dalam hati. Karena beradaptasi dengan keluarga setiap 

hari itu berubah-ubah motifnya. Yang terpenting itu juga saling 

pengertian. Salah satu ingin itu ya satunya harus mengerti dan 

tidak egois. Memang sulit mas hubungan jarak jauh itu, pasti ada 

saja tantangan dan godaannya. Kalau bagi saya, kesederhanaan 

dalam keluarga itulah yang menciptakan keharmonisan. Dan 
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berkomitmen untuk kembali pada tujuan awal pernikahan mas. 

Saling menaruh kepercayaan itu yang keluarga kami jalani.”
93 

 

Sri Wahyuni juga menambahkan keluarga tenaga kerja wanita bisa 

dikatakan harmonis jika saling memupuk rasa cinta dan kasih sayang, 

berikut yang telah dipaparkan oleh Sri Wahuni: 

“Saling pengertian itu yang sering kami lakukan, kami tidak 

mengedepankan kemauan sendiri. Kami mengambil jalan dengan 

landasan tujuan pernikahan. Keluarga harmonis ialah keluarga 

yang tenang, karena antar angotanya merasa saling dekat, saling 

mencintai dan menyayangi serta saling merasakan kecukupan 

mengenai kebutuhan keluarga. Saya juga merasa bahagia karena 

istri membantu untuk menggapai tujuan keluarga. Disisi lain saya 

juga merasa kurang bahagia karena tidak bisa selalu berkumpul 

dengan istri. Tetapi saya juga menyadari bahwa keharmonisan 

keluarga itu ternyata tidak selalu berkumpul secara fisik saja, tetapi 

kebahagiaan itu muncul ketika adanya rasa kasih dan sayang  yang 

setiap hari dipupuk meskipun berbeda tempat. Kesadaran inilah 

yang membuat keluarga kami harmonis. Kami saling percaya 

antara satu dengan yang lainnya, karena itu hal mendasar untuk 

membuat keluarga kami bahagia.”
94

 
 

Ungkapan tersebut ditambahkan oleh Nur Liana, sesungguhnya 

keluarga yang tinggal berjauhan itu bisa harmonis jika saling menaruh rasa 

percaya, saling menjalani posisi yang ada dengan sebaiknya. Berikut 

adalah pemaparan dari Nur Liana: 

 “Keluarga harmonis adalah keluarga yang saling mempercayai 

anggota keeluarganya, saling mencintai dan menyayangi adalah 

kunci dalam keluarga kami. Saling mengerti antara satu dengan 

yang lainnya. Walaupun kami belum bisa satu rumah untuk 

sementara waktu kami selalu meletakkan kepercayaan untuk 

menggapai suatu tujuan dalam keluarga kami. hanya kepercayaan 

yang bisa saling diberikan saat kami saling berjauhan. Menaruh 

sebuah kepercayaan yang tanpa embel-embel itu tidak mudah. Itu 

semua kembali kepada tujuan awal pernikahan dan keyakinan kita. 

Itulah yang menjadikan kebahagiaan menurut saya. Dan kami 
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saling menerima dalam kondisi bagaimanapun, selagi kondisi 

terburuk asalkan itu bertujuan untuk kebahagiaan keluarga, maka 

anggota keluarga kami itu saling menerima.”
95

 

 

D. Upaya Keluarga Tenaga Kerja Wanita Dalam Mewujudkan 

Keharmonisan Keluarga. 

Peran kelurga sangat penting untuk menuntut adanya sebuah 

tanggung jawab dari anggota keluargannya, tidak hanya tanggung jawab 

kepada Allah SWT semata, tetapi untuk semua anggota keluarga dan juga 

fungsi-fungsinya. Hal tersebut merupakan sebuah amanat dan sebuah 

tangung jawab kedalam keluarga itu sendiri, untuk senantiasa membina 

dan mengembangkan kondisi kehidupan keluarga kepada taraf yang lebih 

baik. Untuk itu perlu diadakannya kerja sama antara suami istri dalam 

menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga hal itu bisa 

memperkuat perkawinn dan kehidupan keluarga. 

Kehidupan keluarga adalah tanggung jawab suami istri untuk 

mencukupinya baik lahir maupun batin. Pada era milenial ini dengan 

kemajuan peradaban yang semakin berkembang, banyak sekali masyarakat 

yang menjadi tenaga kerja wanita di luaar negeri. Sebagaimana melihat 

kenyataan hidup saat ini, keika kebutuhan semakin banyak, tidak semua 

kebutuhan dapat dipenuhi karena semakin tingginya harga, sehingga 

masyarakat lebih memilih untuk berkerja di luar negeri. Keadaan inilah 

yang menyebabkan adanya keluarga tenaga kerja wanita. 
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Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan delapan 

informan keluarga tenaga kerja wanita di Desa Baosan lor, peneliti akan 

menguraikan upaya yang dilakukan keluarga tenaga kerja wanita untuk 

mewujudkan keharmonisan keluarga, yaitu:  

Pertama, yang diungkapkan Tri Astutik tentang upaya yang 

dilakukan untuk mewujudkan keharmonisan keluarga tenaga kerja wanita 

adalah sebagai berikut: 

“Upaya yang saya lakukan adalah mempunyai kesepakatan 

bersama keluarga, menjaga komunikasi dengan baik, dan saling 

menjaga kepercayaan. Ketika ada masalah  cara menyelesaikan 

adalah dengan adanya musyawarah dan dicari jalan keluar terbaik, 

dan mengingat tujuan awal pernikahan. Sehingga semua merasa 

nyaman dan tidak ada yang merasa dipaksa maupun terpaksa. Dari 

awal sebelum pernikahan itu saat mengurus surat-surat pernikahan 

dan pendalaman materi pernikahan harus memahami tujuan dan 

arah yang akaan dijalani bersama. Disitu ada hukum-hukum sebab 

akibat pernikahan dilangsungkan, harus memahami terlebih 

dahulu. Upaya yang saya lakukakan jika keluarga saling berbeda 

pendapat iyalah saling beradaptasi dan meredam ego. Yang saya 

upayakan menjaga kepercayaan itu dengan selalu mengatakan apa 

adanya. Selalu menjaga komunikasi yang baik itu yang keluarga 

saya lakukan saat saling berjauhan.”
96

 

 

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keharmonisan keluarga 

tenaga kerja wanita itu tidaklah mudah, karena harus adanya kesepakatan 

atara pasangan suami istri yang sifatnya mengikat. Berikut adalah yang 

telah dipaparkan oleh Wahyudi: 

“Sebelum melangkah jauh saya memahami terlebih dahulu 

tuntunan pernikahan berdasarkan agama. Dalam Alquran dan 

Hadis semua sudah jelas arah dan tujuan pernikahan. Upaya yang 

kami lakukan adalah membuat kesepakatan di awal. Dan saling 

percaya antara satu dengan yang lain, setiap hari harus 

berkomunikasi, jujur dengan segaa keadaan, instropeksi diri, dan 
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selalu menerima keadaan yang ada. Sebelum memutuskan sesuatu 

perbedaan ataupun masalah yang sering kami lakukan itu 

introspeksi diri.  Saling kejujuran itu yang kami lakukan untuk 

menjaga kepercayaan.”
97

 

 

Ungkapan tersebut dikuatkan oleh Didik Ari Santoso. Semua 

upaya itu harus didasarkan kepda kejujuran dan tidak mengedepankan 

keegoisan. Berikut yang diungkapkan oleh Didik Ari Santoso: 

“Upaya yang kami lakukan adalah saling menasehati meskipun 

jarak jauh, saling mengingatkan, dan yang paling utama adalah 

saling pengertian dan jujur. Dan untuk menyelesaikan masalah, 

salah satu pasangan harus bisa mengalah dan tidak boleh 

mengedepankan egois. Itu semua harus di awali dengan memahami 

arti dan dan makna sebuah keluarga dalam Islam, jika sudah 

memahami saat mau bertindak itu ada ukuran dan batasan perilaku. 

Saling penertian itu tadi yang kami upayakan dalam mengatasi 

konflik yang datang. Saling mengucapkan dengan kejujuran yang 

baik itu yang saya lakukan”
98

 

 

Berserah diri kepada Allah itu jalan terbaik. Ditambah lagi dengan 

saling percaya dan tidak saling menghianati. Ungkapan tersebut yang 

diucapkan Daryanti. Ungkapan tersebut sepenuhnya peneliti paparkan 

sebagai berikut: 

“Upaya yang kami lakukan adalah pasrah kepada Allah, karena 

suami dan istri itu jika tidak satu rumah banyak tantangannya dan 

berat menjalaninya. Maka dari itu semua saya pasrahkan kepada 

Allah. Kami menyadari kalau ini sudah jalan keluarga kami untuk 

menjalani kehidupan. Pokoknya dalam keluarga itu harus saling 

mempercayai dan harus berhati-hati jangan sampai ada 

penghianatan dalam keluarga. Karena jarak jauh itu tidak selalu 

mengetahui apa yang selalu dilakukan antara suami dan istri. Maka 

dari itu bagi saya amanah yang menjaganya dan iman yang akan 

menguatkannya. Kami selalu menjaga komunikasi setiap harinya 

dengan baik.”
99
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Ungkapan tersebut dikuatkan oleh Juhari. Bahwa semua itu 

dilakukan jika keluarga tenaga kerja wanita itu bisa saling menjaga diri. 

Berikut ungkapan Juhari untuk mewujudkan keharmonisan keluarga 

tenaga kerja wanita tersebut: 

“Upaya yang kami lakukan adalah saling menjaga diri masing-

masing, saling percaya dan tidak menanggapi orang lain (ibarate 

moto picek kuping budeg). Ketika ada waktu kosong ya harus 

saling mengabari. Saling menjaga kepercayaan, keterbukaan, dan 

kejujuran. Jika ada masalah harus diselesaikan bersama-sama, 

salah satu harus mengalah dan mengingat tangung jawab terhadap 

keluarga. Saling mendoakan itu yang kami upayakan disaat 

keluarga berjauhan.”
100

 

 

Menjaga diri itu harus diiringi dengan kesabaran, kesetiaan dan 

saling menjaga kepercayaan. Semua itu diiringi dengan komunikasi yang 

baik. Berikut adalah yang diungkapkan oleh Yudi bahwasannya 

keharmonisan keluarga tenaga kerja wanita itu dirasakan jika saling 

mengupayakan hal berikut: 

“Upaya yang kami lakukan adalah kesabaran, tetap setia untuk 

saling menjaga kepercayaan dan saling menjaga keharmonisan 

keluarga, dan tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Saling 

pengertian dan saling menjaga. Saya sebagai suami juga 

mempunyai kewajiban untuk bekerja dan meminit uang. Jadi tidak 

semata-mata saya menggantungkan keuangan keluarga kepada istri 

saya. Yang menjadi kunci adalah adanya komunikasi setiap saat 

dan selalu untuk mengatakan apa adanya, kejujuran itu yang saya 

pegang dalam berhubungan jarak jauh. Jika ada masalah yang 

datang kami selalu berusaha mencari jalan keluar yang terbaik 

tanpa mengedepankan emosi.”
101

 

 

Jika ada suatu masalah dalam keluarga tenaga kerja wanita, maka 

untuk mendapatkan keharmonisan itu harus berinteraksi dengan kejujuran. 
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Berikut ini usaha mewujudkan kelurga tenaga kerja wanita harmonis yang 

telah diungkapkan oleh Sri Wahyuni: 

“Saat ada masalah yang datang kami selalu bicarakan bersama 

dengan kepala dingin, dan mencari jalan keluar terbaik. Dan kami 

selalu berinteraksi dengan kejujuran. Upaya yang kami lakukan 

adalah saling mencintai, menyayangi, dan selalu saling memberi 

kabar. Kami saling mengerti, mengerti kekurangan dan kelebihan 

masing masing dengan introspeksi diri. Dan tidak lupa juga saling 

mendoakan, karena hanya itu yang bisa di upayakan saat 

berjauhan”
102

 

 

Dan untuk yang terahir ialah yang yang diungkapkan oleh Nur 

Liana tentang upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keharmonisan 

keluarga tenaga kerja wanita adalah: 

“Upaya yang kami lakukan adalah saling menjaga kepercayaan dan 

keimanan. Kalau keimanan selalu dijaga insaalah akan amanah 

dengan perjanjian pernikahan. Karena kalau iman kita kuat untuk 

menghadapi masalah apapun bisa diatasi. Dan tidak kalah 

pentingnya adalah saling berkomunikasi dan mempunyai 

komitmen untuk saling menjaga keharmonisan. Jika ada suatu 

konflik saya berusaha mencari jalan terbaik tanpa mengedepankan 

emosi. Asalkan selalu ada perktaan yang jujur, itu akan 

membangun kepercayaan yang terus meningkat.”
103

 

 

Bahwa upaya yang dilakukan keluarga tenaga kerja wanita dalam 

mewujudkan keluarga yang utuh dan harmonis tidaklah mudah, harus 

melakukan berbagai usaha. Sehingga dalam segala upaya tesebut dapat 

mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga masing-masing.  
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BAB IV 

ANALISA KEHARMONISAN KELUARGA TENAGA KERJA WANITA 

A. Analisa Tentang Konsep Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja 

Wanita Dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam. 

Untuk membentuk keluarga harmonis itu harus diikat dengan 

sebuah pertalian akad yang bisa disebut dengan pernikahn. Ikatan yang 

dijalin antara keduanya harus didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang 

agar dalam rumah tangga yang dibina itu akan tercipta kebahagiaan dan 

ketentraman. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran Surat Ar-

Rum : 21, 

                       

                      

Artinya:  dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 

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

berfikir. (QS Ar-Rum : 21)
104

 

 

Rasulullah penah bersabda, apabila Allah menghendaki, maka 

rumah tangga yang bahagia itu akan diberikan kecenderungan 

senang mempelajari ilmu-ilmu agama, yang muda-muda 

menghormati yang tua-tua, harmonis dalam kehidupan, hemat dan 

hidup sederhana, menyadari cacat-cacat mereka dan melakukan 

taubat. (HR Dailami dari Abas Ra) 

 

Menurut hadis tersebut, paling tidak ada lima syarat yang harus 

dipenuhi oleh pasangan suami istri. Pertama itu harus banyak mempelajari 
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ilmu-ilmu agama. Faktor ajaran islam memegang peranan penting karena 

ajaran agama ini ajaran agama ini merupakan petnjuk-petunjuk untuk 

menbedakan antara hal dan yang bathil, antara merugikan atau 

menguntungkan. Ketakwaan terhadap Allah yang didirikan berdasarkan 

ilmu keagamaan. Dengan peilar ini semua kekurangan akan dapat 

dilengkapi. Denga ketakwaan juga menjadi penunjuk hak dan pengikat 

kewajiban dan serta mempermudah semua kesulitan dan penangkal segala 

masalah.  

Ketakwaan juga akan menjadi pemacu segala kebajikan dan 

pemersatu segala perbedaan. Kedua itu akhlak dan kesopanan. Ketiga itu 

etika pergaulan, dalam rumah tangga bahagia akan tercermin melalui 

keharmonisan antara sesama anggota keluarga. Masing-masing anggota 

keluarga dapat menempatkan diri dan menjalankantugasnya dengan penuh 

tanggung jawab. Keempat ittu hemat danhidup sederhana. Dan kelima itu 

saling menyadari kekurangan diri sendiri dan masing-masing anggota 

keluarga. 

Dalam konteks keluarga, prisip-prinsip tersebut dapat muncul 

dalam bentuk berikut, semua anggota keluarga yang lebih kuat secara 

fisik, ekonomi, pengetahuan, agama dan lain-lain. Mempunyai kewajiban 

untuk melindungi anggota keluarga lainnya yang lebih lemah dalam 

rangka amar ma’ruf nahi mungkar. Hal berarti sebagai berikut: pertama, 

siapapun yang lebih kuat secara fisik dalam keluarga, dia wajib 

menggunakan kekuatan fisiknya untuk melindungi, bukan melakukan 
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kekerasan fisik, pada anggota keluarganya yang mempunyai fisik lebih 

lemah. Artinya istri yang sehat wal afiyat apalagi bisa silat, dia wajib 

menjadi pelindung bagi suami yang sudah tidak berdaya. Kedua, siapapun 

yang lebih pintar dalam keluarga, dia wajib mencerahkan, bukan justru 

membohongi dan membodohi anggota keluarga lainnya yang lebih lemah 

secara pengetahuan. Suami atau istri saling memberi kesempatan yang luas 

untuk menuntut ilmu atau sekolah setinggi-tingginya sebagaimana orang 

tua yang mengharapkan anak-anaknya sekolah setinggi mungkin. Ketiga, 

siapapun yang lebih kaya atau mempunyai gaji lebih besar, dia wajib 

menafkahi, bukan mempermainkan, anggota keluarganya yang tidak 

mampu secara ekonomi. Dalam kondisi dimana suami dan istri sama-sama 

bergaji kecil, maka keduanya bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga.
105

 

Keluarga sakinah merupakan sebuah keluarga yang terbentuk 

berdasarkan Alquran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia 

dan di akhirat. Keluarga sakinah merupakan impian setiap insan yang akan 

menikah maupun yang sudah menikah. Keluarga sakinah akan membentuk 

dari sebuah perkawinan yang sah, mampu menciptakan keadaan yang 

penuh dengan kasih sayang, pengertian dan mampu memahami dan serta 

menutupi kekurangan anggota keluarga tersebut, sehingga akan terbentuk 

suasana yang aman dan nyaman sebagaimana yang dimaksud dari sakinah 

itu sendiri. 
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Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan azaz-azaz islami 

bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah serta mendapatkan 

ketenangan maupun kebahagiaan di dunia. Kondisi ideal yang melekat 

pada suami dan istri sebenarnya bukan suatu hal yang tidak sepenuhnya 

diperoleh. Namun tidak akan menghalangi berlangsungnya suatu 

perkawinan yang bahagia jika kedua belah pihak telah sepakat dan 

berbulat hati untuk bersatu dalam membina rumah tangga. Dengan adanya 

kesadaran dan kesabaran yamg didukung oleh pengetahuan dan 

pengalaman hidup yang secukupnya dapat menunjang pencapaian tujuan 

perkawinan, yaitu kesejahteraan, keharmonisan, dan kesakinahan 

keluarga.
106

 

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai konsep keharmonisan 

menurut hukum islam di Desa Baosan Lor ialah, bahwa sesungguhnya  

mereka mengetahui makna keharmonisan keluarga walaupun keluarga 

mereka dalam keadaan tidak satu rumah. Menurut mereka konsep 

keharmonisan keluarga adalah keluarga yang bisa berupaya menciptakan 

rasa tenang, tentram, rukun, bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Saling 

mempunyai iman, serta mampu menciptakan kesederhanaan dan kesadaran 

yang kuat sesuai dengan ajaran Islam. 

Seperti halnya yang diungkapkan oleh beberapa informan yang 

memahami konsep keharmonisan berdasarkan agama. Yang pertama 

seperti yang diungkapkan oleh Tri Astutik ialah keluarga yang harmonis 
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adalah keluarga yang tenang dan tentram. Menjaga ketenangan dan 

ketentraman karena Allah semata itu sungguh sulit, karena melakukan itu 

semua dengan jarak jauh. Dikatakan sulit dan sangat berat menjaganya 

karena banyaknya godaan yang datang silih berganti, ungkapnya. Godaan 

maupun ujian yang datang silih berganti itu bisa di lewati dengan 

meneguhkan niat dan keimanan. Karena tanpa adanya keimanan dan niat 

awal yang kukuh pasti akah hancur sebuah keharmonisan dalam sebuah 

keluarga itu. 

Beda halnya dengan yang diungkapkan oleh Wahyudi 

keharmonisan itu bisa dirasakan jika dalam keluarga itu saling memupuk 

cinta dan kasih sayang, dari pupukan tersebut maka akan tumbuh rasa 

tenang, damai, dan akhirnya merasakan ketentraman. Akan tetapi  semua 

itu juga harus dilandasi dengan iman yang kuat serta saling menyadari 

tangung jawab kepada keluarga dan juga tanggung jawab terhadap Allah. 

Karena pentingnya sebuah pengertian terhadap tujuan sebuah pernikahan 

berdasarkan agama. Maka ujian dan cobaan yang datang menerpa akan 

terlewati dengan keimanan dan konsep tersebut. 

Sama halnya yang di ungkapkan oleh Didik Ari Santoso, keluarga 

yang harmonis ialah keluarga  yang bisa hidup rukun berdasarkan cinta 

dan kasih sayang dalam keimanan. Keluarga itu bisa harmonis jika saling 

berpegang erat kepada tujuan saat pernikahan. Karena tanpa adanya tujuan 

maka keseluruhan keharmonisan dalam keluarga itu tidak bisa dicapai. 

Karena halangan itu akan bisa dilewati dengan komitmen yang kuat. 
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Seperti yang diungkapkan juga oleh Juhari, bahwa keluarga 

harmonis itu yang bisa saling mempercayai antar pasangannya, jika saling 

mempercayai maka akan timbul kedamaian, dari kedamaian tersebut maka 

akan muncul kebahagiaan. Karena tanpa adanya sebuah kepercayaan 

kepada keluarga maka keharmonisan itu mustahil untuk diraih, karena 

tantangan dan godaan itu hanya bisa dilalui jika saling menanam 

kepercayaan. Dan kepercayaan tersebut juga harus didasari oleh keimanan 

dan tujuan pernikahan yang kuat. Karena tanpa adanya keimanan dn tujuan 

pernikahan, maka keluarga akan terombang ambing dan keharmonisan 

akan hancur. 

Seperti halnya yang diungkapkan oleh informan yang lain, bahwa 

keharmonisan keluarga adalah keluarga yang tetap merasakan ketenangan, 

kedamain, ketenteraman, kebahagiaan, penuh cinta, dan kasih sayang. 

Keluarga harmonis itu bisa dirasakan oleh keluarga ketika semua saling 

mempunyai keimanan, pengertian, dan saling menyadari tanggung jawab 

terhadap keluarga. 

Uraian diatas merupakan latar belakang dari perspektif pemahaman 

konsep hukum isalm tentang keharmonisan keluarga dari pasangan 

keluarga tenaga kerja wanita. Relasi hubungan keluarga jarak jauh tersebut  

berpegang pada keepercayaan dan keimanan. Karena keluarga maka harus 

memiliki gerak yang sama untuk mencapai keharmonisan tersebut. 

Rancangan untuk mencapapai sebuah keharmonisan yang telah di 

ungkapkan dari beberapa informan tersebut sesuai dengan teori, walaupun 
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pasangan keluarga tenaga kerja wanita tersebut memiliki pandangan yang 

berbeda, akan tetapi konsep-konsep yang mereka gunakan untuk mencapai 

keharmonisan itu pada intinya sama, hanya berbeda penyampaiannya. 

Keluarga harmonis itu tidak terlepas dari keterkaitan antara anggota 

keluarga dan juga kerjasama antar anggota keluarga. Itu semu terlihat dari 

usaha pasangan suami istri yang berusaha menjaga ikatan untuk 

mendapatkan keharmonisan.  

Dari pemaparan di atas, pada intinya rancangan untuk membuat 

keluarga sakinah ialah dengan caraa  memupuk keimanan, menguatkan 

niat, dan menjaga amanah. Dalam membincangkan mengenai keluarga 

sakinah, Allah SWT telah menekankan kepentingan memelihara keimanan 

dan ketaqwaan kepada Allah SWT dab Rasulullah SAW sebagai inspirasi 

utama dalam menjaga perhubungan antar manusia termasuk keluarga. 

Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 01 :  

                       

                         

             

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu 

yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya 

Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 

dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 

hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu.
107
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 Maksud dari padanya ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam 

a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada 

pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni 

tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. Menurut kebiasaan orang 

Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang 

lain mereka mengucapkan nama Allah seperti: As aluka billah artinya saya 

bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah. 

Dan juga sangat pentingnya pengukuhan niat. Maksud kemauan 

yang tertuju terhadap perbuatan demi mengharapkan keridhoan Allah dan 

mematuhi peraturannya. Itu merupakan perbuatan hati semata namun 

sebagai seorang Muslim, niat adalah dilihat sebagai perkara yang wajib 

dan menjadi rukun dalam ibadah-ibadah tertentu seperti dalam sholat, 

wudhu, puasa, nikah dah perceraian. Dalam pembinaan sebuah keluarga 

harus adanya niat terlebih dahulu. Seperti dalam Firman Allah Swt dalam 

surah Al-Anfal ayat 24: 

                     

                      

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah 

dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang 

memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa 

Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan 

Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.
108
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Maksudnya: menyeru kamu berperang untuk meninggikan kalimat 

Allah yang dapat membinasakan musuh serta menghidupkan Islam dan 

muslimin. juga berarti menyeru kamu kepada iman, petunjuk Jihad dan 

segala yang ada hubungannya dengan kebahagiaan hidup di dunia dan 

akhirat. Maksudnya: Allah-lah yang menguasai hati manusia. 

Dan tak kalah pentingnya ialah menjaga amanah, Islam 

menjelaskan dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawab rumah 

tangga.  Islam mengadakan pembagian tugas antara suami istri agar segala 

keperluan rumah tangga terlaksana dengan baik, teratur dan sempurna 

tanpa melebihkan mana-mana pihak terhadap yang lain.  Isalm telah 

membagikan tanggung jawab tersebut kepaa tiga bagian antaranya tugas 

suami terhadap istri, tugas istri terhadap suami dan tugas bapak ibuk 

terhadap anak-anaknya seperti memberri nafkah. Bimbingan agama, taat 

dan menjaga harta, kehormatan suami, kehormatan istri, mengasuh dan 

memberi didikan aaagama yang sempurna kepada anak-anaknya. 

Yang membawa maksud ketenangan, ketentraman, kedamaian 

yang difahami dengan susasana damai yang melingkupi keluarga dimana 

suami istri yang menjalankan perintah Allah Swt dengan tekun, saling 

menghargai dan saling toleransi maka akan didapatkan sebuah 

keharmonisan itu. Dalam Allquran dijelaskan bahwa sakinah itu telah 

didatangkan oleh Allah SWT ke dalam hati para Nabi dan orang-orang 

yang beriman. Dari pada suasana tenang tersebut akan muncul rasa saling 
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mengasihi dan menyayangi, sehingga rasa tanggung jawab kedua belah 

pihak semakin tinggi. 

Keluarga sakinah bukanlah keluarga tanpa masalah melainkan 

keluarga yang mampu mengatasi masalah dengan baik. Laki-laki maupun 

perempuan dalam kapasitas suami istri, anak-anak orang tua, sama-sama 

mempunyai potensi sebagai penyebab munculnya masalah sehingga 

diperlukan kerjasama seluruh anggota keluarga untuk saling mengingatkan 

dan membantu mengatasi masalah yang timbul. Islam mempunyai 

mekanisme untuk mengatasi konflik hingga ketika kebuntuan ditemui baik 

untuk suami maupun istri.
109

 

B. Analisa Tentang Implementasi Keharmonisan Keluarga Tenaga 

Kerja Wanita Dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam. 

keharmonisan keluarga itu tidak terlepas dari kesolidan dalam 

menjalin suatu hubungan. Karena komitmen yang membuat suatu 

hubungan jarak jauh itu terus berjalan dengan lancar. Keharmonisan itu 

ialah keluarga yang tenang dan tentram. Keluarga itu bisa memfungsikan 

masing-masing anggota keluarganya. Yang utama itu bisa merasakan 

keutuhan dan kebahagiaan. Saling berkomitmen dan saling merawat 

hubungan dengan baik. Semuaa itu harus berfungsi sesuai dengan apa 

yang menjadi tujuan awal pernikahan. 

Di dalam keluarga tenaga kerja wanita definisi fungsional itu 

didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-
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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. Untuk keluarga yang long distance relationship itu saling 

mengisi keberfungsian keluarga yang kosong, karena salah satunya juga 

mengerjakan fungsi yang berbeda. Saling menerima itu yang dilakukan. 

Pada kenyataan yang dipraktikkan keluarga tenaga kerja wanita itu saling 

mengisi mana yang kosong, tidak menekan kepada teori untuk selalu 

menempatkan posisi yang sesungguhnya. Karena kesepakatan itu yang 

membuat keberhasilan fungsi psikososial dalam keluarga long distance 

relationship, 

Definisi transaksional, keluarga didefinisikan dengan kelompok 

yang mengembangkan keintiman yang melalui perilaku-perilaku yang 

memunculkan rasa identitas sebagai keluarga, berupa emosi, pengalaman 

historis, maupun cita-cita masa depan. Definisi ini juga memfokuskan 

bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya. Akan tetapi fungsi disini 

menyesuaikan keadaan yang ada dalam keluarga. Bahkan fungsi pencari 

nafkah utama digantikan. Pada dasarnya keluarga tenaga kerja wanita itu 

memfokuskan posisi yang sedang ditempati saat ini. Karena dari situ 

memunculkan rasa keintiman dalam keluarga tenaga kerja wanita. 

Definisi struktural, keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran 

atau ketidak hadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak. Dan 

kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi 
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bagian dari keuarga. Dari perspektif ini muncul pengertian tentang 

keluarga sebagai asal usul, keluarga sebagai wahana melahirkan 

keturunan. Pada umumnya, fungsi yang dijalankan oleh keluarga seperti 

merawat anak, menyelesaikan masalah, dan saling perduli antar 

anggotanya tidak berubah subtansinya dari masa ke masa. Namun 

bagaimana keluarga melakukan dan siapa saja yang terlibat dalam proses 

tersebut dapat berubah dari masa ke masa dan bervariasi di antara berbagai 

budaya.
110

 Pada kenyataanya ketidak hadiran seorang istri dalam rumah 

tangga itu tidak mempengaruhi struktural keluarga tenaga kerja wanita. Ia 

memfokuskan kepada posisi yang ada dan tujuan keluarga. Untuk 

mendapatkan keturunan disaat mengambil cuti itu dilakukan. Untuk 

perawatan keluarga dalam keluarga tenaga kerja wanita itu sling peduli 

satu sama lainnya, tiak menempatkan pada posisi yang permanen.  

 Relasi suami istri itu memberi landasan dan menentukan warna 

bagi keseluruhan relasi yang ada di dalam keluarga. Banyak keluarga yang 

berantakan ketika terjadi kegagalan dalam relasi suami istri. Kunci bagi 

kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian di 

antara pasangan. Penyesuaian ini bersifat dinamis dan memerlukan sikap 

dan cara berfikir yang luwes. Penyesuaian adalah interaksi yang 

berkelanjutan dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.
111
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Tiga indikator bagi proses penyesuaian sebagaian di ungkapkan 

yaitu konflik, komunikasi dan berbagai tugas rumah tangga. Keberhasilan 

perkawinan tidak ditandai dengan tiadanya konflik yang terjadi, melainkan 

ditandai oleh sikap dan cara yang penyesuaian konstruktif dalam 

melakukan resolusi konflik. Komunikasi yang positif merupakan salah 

satu komponen dalam melakukan resolusi konflik yang konstruktif. 

Walaupun demikian, komunikasi berperan penting dalam segala aspek 

kehidupan perkawinan, bukan hanya dalam resolusi konflik. Peran 

terpenting komunikasi adalah untuk membangun kedekatan dan keintiman 

dengan pasangan. Bila keintiman dan kedekatan suatu pasangan dapat 

senantiasa terjaga, maka hal itu menandakan bahwa proses penyesuaian 

keduanya telah berlangsung dengan baik. 

Dalam konsep perkawinan berlaku pembagaian tugas dan peran 

suami istri. Konsep ini lebih mudah dilakukan karena segala urusan rumah 

tangga dan pengauhan anak menjadi tanggung jawab istri, sedangkan 

suami mencari nafkah. Namun tuntutan perkembangan kini telah semakin 

mengaburkan pembagian tugas tersebut. Kenyataan terus meningkatnya 

kecenderungan paangan yang sama-sama bekerja membutuhkan 

keluwesan pasangan untuk melakukan pertukaran atau berbagi tugas dan 

peran baik untuk urusan mencari nafkah maupun pekerjaan rumah. Selain 

itu kesadaran tentang pentingnya peran ayah ibu dalam perkembangan 

anak juga mendorong keterlibatan pasangan untuk sama-sma dalam 

pengasuhan anak. Keberhaslan membangun kebersamaan yang jauh dalam 
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pelaksanaan kewajiban keluarga menjadi salah satu indikasi bagi 

keberhasilan penyesuaian pasangan.
112

 

Fungsi afektif merupakan suatu basis sentral bagi pembentukan 

dan kelangsungan keluarga. Kebahagiaan keluarga diukur dengan 

kekuatan cinta keluarga. Keberhasilan melaksanakan fungsi afektif tampak 

kegembiraan dan kebahagiaan seluruh anggota keluarga, tiap anggota 

keluarga mempertahankan hubungan dengan baik. Fungsi ekonomi 

merupakan fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota 

keluarga seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
113

 Dalam fungsi 

keluarga tenaga kerja wanita ini saling mengisi dan menangani. Mana 

yang lebih bisa mengerjakan maka salah satu anggota keluarganya yang 

mengerjakan dan memberikan kepada anggota keluarganya. 

Usaha yang dilakukan untuk menjadikan keluarga tenaga kerja 

wanita harmonis itu didasarkan pada tujuan keluarga dan diiringi 

komitmen yang konsisten dari anggota keluarga. Tanpa adanya usaha yang 

sungguh-sungguh dari masing anggota keluarga maka kehancuran 

keluarga yang didapatkan. Setiap usaha itu harus diiringi dengan doa, 

karena keberkahan keluarga juga yang akan membuat keluarga selalu 

dalam keadaan tenang dan bahagia. 
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C. Analisa Tentang Upaya Keluarga Tenaga Kerja Wanita Dalam 

Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga. 

Seorang yang telah melewati beberapa proses dan upaya yang 

sungguh-sungguh seperti yang tersebut di atas dengan maksud dan niat 

untuk membentuk keluarga yang sakinah, insyaallah Allah akan 

merahmati keluarganya dan menjadikannya rumah tangga yang sakinah 

mawaddah warrahmah. Satu hal yang harus diingat bahwa untuk 

membentuk keluarga sakinah itu tidak mudah, bahkan bisa dikatakan 

sangat sulit. Hal itu disebabkan karena di dalam rumah tangga yang 

sakinah segala sesuatunya berjalan sesuai dengan ajaran agama dan tidak 

ada yang dilandasi dengan yang namanya egoisme, arogansi, ataupun 

nafsu semata. Kalau diamati dengan seksama hal tersebut sering terjadi 

didalam keluarga. 

Secara umum upaya yang dilakukan keluarga tenaga kerja wanita 

dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga itu sama dengan 

keluarga pada umumnya. Keluarga tenaga kerja wanita tidak mempunyai 

cara-cara tertentu. Peran dalam keluarga bukan merupakan tanggung 

jawab kepada Allah SWT saja, melainkan sebuah tanggung jawab kepada 

seluruh anggota keluarga. Karena keluarga dan fungsi-fungsinya itu 

merupakan amanat atau sebuah tanggung jawab dalam keluarga itu 

sendiri untuk senantiasa membina dan mengembangkan kondisi 

kehidupan keluarga ke taraf yang lebih baik. Untuk itu diperlukan adanya 

sebuah  kerjasama  dan  pengertian  yang baik  antara suami istri dalam 
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menjalani tugas dan kewajiban masing-masing dalam keluarga, sehingga 

memperkokoh perkawinan dalam hidup berkeluarga. Kelangsungan hidup 

manusia di dunia bergantung kepada perkembangan dan pertumbuhan 

manusia serta keseimbangan yang dapat terlaksana jika manusia mampu 

memerankan fungsinya dengan baik dalam kehidupan. 

Banyak informan berkata, komunikasi yang membuat 

kelanggengan hubungan dan bertahan dalam hubungan. Tetapi sebetulnya 

yang membuat banyak pasangan bertahan hingga puluhan tahun usia 

pernikahannya adalah saling menghargai. Akan ada saatnya salah satu 

pasangan tidak ada lagi percikan asmara dalam hubungan, akan tetapi saat 

pasangan suami istri saling menghargai keberadaan dan peranan masing-

masing, itulah yang akan mempertahankan sebuah hubungan. Jika salah 

satu pasangan kehilangan respek maka sangat sulit untuk menimbulkan 

keharmonisan dalam rumah tangga. 

Seperti yang diungkapkan beberapa informan tentang upaya yang 

dilakukan keluarga tenaga kerja wanita dalam mewujudkan keharmonisan, 

seperti yang diungkapkan oleh Tri Astutik, upaya yang di lakukan adalah 

mempunyai kesepakatan bersama keluarga, menjaga komunikasi dengan 

baik, dan saling menjaga kepercayaan. Ketika ada masalah  cara 

menyelesaikan adalah dengan adanya musyawarah dan dicari jalan keluar 

terbaik, dan mengingat tujuan awal pernikahan. Sehingga semua merasa 

nyaman dan tidak ada yang merasa dipaksa maupun terpaksa.
114

 Dari 
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ungkapan tersebut dapat diketahui bahwasannya hubungan jarak jauh itu 

memerlukan usaha yang maksimal untuk mewujudkan keharmonisan. 

Anatra lain yaitu: komunikasi yang berkelanjutan, penjagaan keegoisan, 

penataan keuangan/ ekonomi keluarga dengan tepat dan saling menjaga 

perjanjian yang telah disepakati. 

Ungkapnya informan Wahyudi yaitu: Upaya yang kami lakukan 

adalah membuat kesepakatan di awal. Dan saling percaya antara satu 

dengan yang lain, setiap hari harus berkomunikasi, jujur dengan segala 

keadaan, instropeksi diri, dan selalu menerima keadaan yang ada.
115

 

Ungkapan tersebut sama dengan teori yang telah peneliti paparkan pada 

bab dua. Bahwasannya upaya untuk mewujudkan keharmonisan adalah 

Memiliki komitmen. Dalam hal ini keberadaan setiap anggota keluarga 

diakui dan dihargai. Setiap anggota keluarga memiliki komitmen untuk 

saling membantu meraih keberhasilan, sehingga semangatnya adalah “satu 

untuk semua, semua untuk satu”. Intinya adalah terdapat suatu kesetiaan 

terhadap keluarga dan kehidupan keluarga menjadi prioritas. Bahwasannya 

betapa pentingnya sebuah perjanjian dan kesepakatan di dalam keluarga. 

Karena perjanjian tersebut yang membuat untuk saling menjaganya. 

Oleh karena itu, supaya tercipta keluarga yang harmonis, sebuah 

keluarga harus selalu menjaga keseimbangan diberbagai segi kehidupan, 

keseimbangan tersebut bisa diawali dari suami istri sendiri yaitu saling 

menjaga keseimbangan hak dan kewajiban yang ada diantara mereka. Pada 
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akhirnya harus diakui bahwa konsep keharmonisan keluarga tenaga kerja 

wanita mempunyai konsep keluarga yang sama dengan teori hukum Islam 

masupun psikologi keluarga, walaupun ada perbedaan dalam 

penafsirannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Keharmonisan keluarga sakinah mawaddah warahmah ialah yang 

hidup rukun bahagia, saling menghargai, saling menerima sisi 

kekurangan antar pasangan, Saling mendukung profesi, saling 

memahami, tidak saling menghinakan dan merendahkan. 

2. Implementasi keharmonisan keluarga harus penuhi yaitu unsur terdiri 

dari fungsional suami istri saling membantu dalam hal pencari nafkah, 

Transaksional: hasil berkerja diinvetasikan berupa tanah, toko, rumah. 

Sruktural: setiap keluarga mengingkan kenyamanan dan kedamaian 

sehingga tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah.  

3. Upaya pasangan dalam mewujudkan keharmonisan hubungan jarak 

jauh dengan bekomunikasi antar suami istri, anak dan keluarga melaui 

handphone dan media online lainnya.  

B. Saran  

1. Keharmonisan keluarga dapat tercipta apabila suami istri sejak awal 

pernikahan mempunyai komitmen untuk membina keluarga secara 

sakinah, mawarddah, warohmah.  

2. Implementasi keluarga harmonis menerapkan Alquran dan hadis sebagi 

pedoman dalam berumah tangga.  

3. Upaya terciptanya keharmonisan, aktif berkomunikasi dan terbuka dalam 

setiap permsalahahan sehingga mendapatkan solusi. 
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