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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti melihat realitas yang ada di  sekitar. 
Ibu rumah tangga di Manukan hanya mengandalkan gaji dari suaminya sebagai penopang 
hidup keluarga di era yang serba mahal dan kebanyakan perempuan juga berkecimpung untuk 
mencari uang saat ini. Karena hanya mengandalkan gaji suami yang tidak banyak, ibu rumah 
tangga pada daerah manukan melakukan strategi bertahan hidup yakni dengan berhutang. 
Hutang ini diperoleh dari lembaga keuangan tidak resmi atau pada daerah manukan dikenal 
dengan nama Bank thithil. Ibu rumah tangga lebih memilih berhutang pada bank thithil 
dengan alasan  takut diketahui oleh suami. 

 
Untuk menganalisis permasalahan tersebut maka peneliti menggunakan Teori Relasi 

Kuasa yang dicetuskan oleh Michel Foucault untuk melihat relasi kuasa yang terjadi dialami 
dalam rumah tangga antara istri dan suami ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
sejalan dengan kerangka teoritik yaitu metodelogi kualitatif. Peneliti menggunakan teknik 
triangulasi Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui 
berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan 
observasi, peneliti bisa menggunakan gambar atau foto. Sumber data di sini adalah informan. 
Informan dalam penelitian ini dibatasi pada Ibu rumah tangga yang memiliki hutang pada 
bank thithil dan mempunyai suami sebagai informan subjek. Sedangkan sebagai 
penyeimbang, terdapat informan subjek yakni suami dari ibu rumah tangga yang berhutang.  
Apabila informan menunjukkan jawaban dari pertanyaan  indepth interview dengan observasi 
yang dilihat di lapangan, bukan berarti terdapat kesalahan pada penelitian. Namun, perlu 
digali lebih lanjut mengapa sampai terdapat perbedaan pada orang yang sama dengan dua 
instrumen berbeda.  

 Dalam penelitian ini, informan menyatakan bahwa terdapat praktek “petak umpet” 
antara suami istri. Karena adanya larangan dari suami untuk berhutang pada bank thithil, Istri 
menyembunyikan hutangnya dengan cara bekerjasama dengan bank thithil, sedangkan suami 
diusahakan agar tidak tahu menahu perihal itu. Teori relasi kuasa memberikan suatu sudut 
pandang bahwa adanya kekuasaan yang dipegang oleh suami menyebabkan istri harus 
menyembunyikan hutang karena takut akan sanksi yang diberikan oleh suami. Namun hal ini 
bukan sepenuhnya kesalahan suami, karena istri juga memiliki kesadaran bahwa suami 
memang harusnya memiliki kuasa lebih dalam rumah tangga sehingga perintahnya harus 
dilakukan, sebagaimana pembagian peran gender yang telah umum terjadi di masyarakat. 

 

Kata kunci: Relasi kuasa, gender, rumah tangga 
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ABSTRACT 

 

This research started from the interest of researchers to see the reality that is around. 
Housewives in Manukan rely solely on the salary of her husband as a life support family in 
an era of all-expensive and most women are also engaged to make money at this time. 
Because only rely on the salary of a husband who is not much, housewives in the area 
manukan do survival strategy that is with debt. This debt is obtained from an unofficial 
financial institution or in a manukan known as Bank thithil. Housewives prefer to indebted to 
the bank thithil on the grounds of fear known by the husband. 

To analyze the problem then the researcher uses the Theory of Relationship 
Relationship by Michel Foucault triggered to see the power relations that occurred 
experienced in the household between the wife and husband. The method used in this 
research is in line with the theoretical framework of qualitative methodology. Researchers 
use triangulation techniques Triangulation of data sources is digging certain true information 
through various methods and sources of data acquisition. For example, other than through 
interviews and observations, researchers can use images or photographs. The data source here 
is the informant. Informants in this study are restricted to housewives who have debt to the 
bank thithil and have a husband as a subject informant. While as a counterweight, there is a 
subject informant, the husband of a housewife who is in debt. If the informant indicates the 
answer to the indepth interview question with observations seen in the field, that does not 
mean there is a mistake in the research. However, it needs to be further explored why there 
are differences in the same person with two different instruments. 

In this study, informants stated that there is a practice of "hide and seek" between 
husband and wife. Due to the ban from husbands to indebted to the thithil bank, Wife hid his 
debts by working with the bank thithil, while the husband cultivated to not know anything 
about it. The theory of power relations provides a point of view that the existence of power 
held by the husband causes the wife to hide the debt for fear of sanctions given by the 
husband. But this is not entirely the fault of the husband, because the wife also has an 
awareness that the husband should indeed have more power in the household so that his 
command must be done, as is the gender role division that has been common in society. 

 

 

 

Key Words :Power relation, gender, household 
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A. Pendahuluan 

Ketika memasuki kehidupan 

pernikahan, laki-laki dan perempuan 

memiliki masing-masing peran baru 

sebagai konsekuensi dari pernikahan. 

Undang-undang perkawinan Nomor 1 

tahun 1974 Pasal 1 menyatakan, 

pernikahan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan ketuhanan yang maha 

esa (www.kemenag.go.id, diakses 20 Mei 

2018). Dari pengertian tersebut dapat 

dilihat bahwa laki-laki akan memiliki 

peran baru sebagai suami, sedangkan 

perempuan akan berperan sebagai istri. 

Selain kedua peran tersebut, laki-laki dan 

perempuan naantinya juga akan berperan 

sebagai ayah dan ibu ketika sudah 

memiliki anak. 

Secara tradisional pada konteks 

negara-negara di Asia, seorang suami 

sebagai kepala keluarga bertugas  mencari 

nafkah untuk memenuhi kebutuhan 

sandang, pangan, dan papan. Sedangkan 

seorang istri diharapkan untuk tinggal di 

rumah, menjaga anak-anak dan mengurus 

kesejahteraan keluarga (menjadi ibu rumah 

tangga). Selaras dengan pernyataan 

tersebut, pembagian peran pada kehidupan 

pernikahan ini diatur juga dalam Undang-

Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 

pasal 31 ayat (3) yang menyebutkan bahwa 

suami sebagai kepala keluarga dan istri 

sebagai ibu rumah tangga. Serta pasal 34, 

suami wajib melindungi istri dan istri 

wajib mengatur rumah tangga sebaik-

baiknya (www.kemenag.go.id, diakses 20 

Mei 2018). 

Ketentuan yang berkenaan dengan 

dengan hak dan kewajiban suami istri 

dalam rumah tangga secara eksplisit juga 

diatur dalam Instruksi Presiden RI Tahun 

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia sebagai sebuah regulasi yang 

mengatur tentang perkawinan di Indonesia. 

Suami sebagai seorang kepala keluarga 

berkewajiban melindungi, mendidik, serta 

memberi nafkah istri dan anak-anaknya. 

Adapun istri sebagai ibu rumah tangga 

berkewajiban berbakti kepada suami 

sebagai imam dalam keluarga, mendidik 

anak, menyeleggarakan, dan mengatur 

keperluan rumah tangga dengan sebaik-

baiknya. 

Selain berdasarkan undang undang, 

konstruksi budaya patriarkhi juga 

menjadikan pembagian peran dalam 

keluarga secara sederhana, suami sebagai 

pencari nafkah, dan istri sebagai ibu rumah 

tangga. Pembagian peran secara tradisional 

tersebut telah dianut sejak beribu abad 

yang lalu. Dengan suami yang menjadi 
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penanggung jawab nafkah utama, 

menjadikannya mempunyai kuasa atas 

segala yang terjadi dalam rumah tangga 

atau keluarga (Athmainnah, 2015). 

Kepada istri juga diberikan semua 

pekerjaan rumah tangga, yaitu segala 

pekerjaan pribadi dan tersembunyi. 

Perempuan juga diberi tanggung jawab 

mengurusi masalah-masalah dalam 

pengelolaan ekonomi rumah tangga. 

Pekerjaan yang berkutat dengan hitung-

hitungan uang, jatuh tempo, dan bunga 

pinjaman yang harus dihindari oleh laki-

laki terhormat (Bourdieu,1998). Ketika 

sumber penghidupan keluarga tersebut 

mengalami masalah, maka perempuan juga 

lah yang akan pertama kali merasakan 

dampaknya. 

Permasalahan muncul ketika ibu 

rumah tangga sebagai orang yang 

bertanggung jawab dalam pengelolaan 

keuangan keluarga mengalami kesulitan 

karena keterbatasan uang yang diberikan 

sang suami. Selain itu, suami setelah 

memberikan penghasilannya tidak mau 

tahu jika uang tersebut kurang. Mereka 

merasa telah bekerja, dan berpenghasilan 

sehingga tidak mau ikut campur mengenai 

pengelolalaan keuangan rumah tangga. 

Seperti kebutuhan makan, membayar 

sekolah anak, membayar listrik, air, 

kontrakan, dan lain lain. setelah 

memberikan nafkah, suami memberikan 

wewenang penuh kepada istri dalam 

pengelolaannya. Suami dan istri 

bekerjasama dalam membuat keputusan 

dalam keluarga. Akan tetapi, para suami 

cenderung tidak memikirkan pengeluaran 

keseharian, seperti uang belanja, karena itu 

adalah pekerjaan istri (Hardjodisastro, 

2010). 

Keterbatasan itulah yang 

menyebabkan ibu rumah tangga 

melakukan berbagai cara agar dapat lebih 

leluasa dalam memenuhi kebutuhan hidup 

sekeluarga. Suharto (2002) menyatakan 

bahwa strategi bertahan hidup (coping 

strategies) dalam mengatasi goncangan 

dan tekanan ekonomi dapat dilakukan 

dengan berbagai cara. Cara tersebut dibagi 

menjadi tiga kategori, yaitu: 

1) Strategi aktif, yaitu strategi yang 

mengoptimalkan segala potensi 

yang dimiliki. Seperti 

memperpanjang jam kerja 

(lembur), memanfaatkan sumber 

atau tanaman liar di lingkungan 

sekitar, menjual harta benda, dan 

lain sebagainya. 

2) Strategi pasif, yaitu strategi yang 

dilakukan dengan cara mengurangi 

pengeluaran. Seperti pengurangan 

biaya belanja, pendidikan dan 

sebagainya. 
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3) Strategi jaringan, yaitu dengan 

memanfaatkan jaringan sosial yang 

dimiliki. Misalnya meminjam uang 

pada tetangga, mengutang ke 

warung, meminjam pada rentenir 

atau bank.  

 

Selain bekerja, cara paling mudah, 

tidak melanggar ketentuan apapun, dan 

dapat dilakukan ibu rumah tangga adalah 

dengan berhutang. Berhutang dapat 

dilakukan secara perorangan maupun 

melalui sebuah lembaga keuangan. Baik 

lembaga keuangan formal, maupun 

lembaga keuangan informal. 

Dari kedua pilihan cara berhutang, 

lembaga keuangan informal menjadi solusi 

yang tepat bagi ibu rumah tangga. Salah 

satu lembaga keuangan informal yang 

banyak dikenal di Jawa adalah Bank 

thithil. Bank thithil menjadi pilihan bagi 

ibu rumah tangga karena tidak memiliki 

persyaratan khusus dalam pengajuan 

hutangnya. Berbeda dengan bank resmi, 

koperasi, dan lembaga keuangan formal 

lainnya, yang memiliki berbagai 

persyaratan termasuk KTP dan tanda 

tangan pasangan (dalam hal ini suami). 

Keuntungan lain dari bank thithil adalah 

krediturnya yang merupakan perseorangan, 

bisa untuk diajak bernegosiasi secara 

pribadi. Sedikit berbeda dengan rentenir 

pada umumnya, yang terkesan 

menyeramkan. Bank thithil ini menjalin 

kedekatan ‘khusus’ dengan para ibu rumah 

tangga dengan membangun hubungan 

interpersonal.  

Berawal dari tempat curhat 

mengenai berbagai permasalahan, teman 

bercanda, hingga memberikan solusi 

perihal masalah keuangan yang memang 

tengah dialami para ibu rumah tangga, 

bank thithil menjadi sahabat dan 

penyelamat ibu rumah tangga di tengah 

kebingungan akan sumber dana yang tidak 

mungkin diperoleh sendiri karena tidak 

bekerja. Alasan lain bank thithil menjadi 

pilihan adalah karena persyaratannya 

mudah, tanpa jaminan surat-surat penting 

dan tanda tangan suami, juga tanpa 

persyaratan memiliki jumlah gaji tertentu 

(Nugroho:2001). Selain itu, Bank thithil ini 

juga memiliki jadwal khusus dalam 

penagihan hutang (sehari per-minggu), 

pada jam tertentu. Apabila di luar jam dan 

hari yang disepakati, atau sesuai perjanjian 

mereka, rentenir tidak akan menagih. 

Fenomena ini juga terjadi di daerah 

pemukiman padat penduduk, Manukan, 

Surabaya. Pada rumah tangga di daerah 

ini, perempuan yang sudah menikah dan 

memiiki anak kebanyakan tidak bekerja 

dan hanya menjadi ibu rumah tangga. Ibu 

rumah tangga pada daerah ini juga 

memilih untuk berhutang kepada lembaga 

keuangan informal Bank thithil untuk 
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mencukupi kebutuhan hidupnya karena 

penghasilan suami yang kurang. 

Berdasarkan pengamatan awal 

peneliti, ibu rumah tangga berhutang 

kepada dua orang bank thithil yang 

keduanya adalah laki-laki. Para bank 

thithil ini datang untuk menagih setiap 

harinya pada jam-jam kerja, biasanya pada 

pukul 10 pagi. Dari pengamatan awal 

peneliti pula, diketahui bahwa ibu rumah 

tangga melakukan hutang kepada bank 

thithil secara sembunyi-sembunyi dari 

suaminya. Para rentenir ini juga tidak akan 

menagih ketika suami, anak, atau keluarga 

dari para ibu rumah tangga sedang berada 

di rumah. Mereka hanya menagih ketika 

bertemu langsung dengan yang berhutang. 

Karena dalam prosesnya, ternyata para ibu 

rumah tangga ini, ketika berhutang, 

mereka tidak meminta izin kepada para 

suaminya. itulah yang menjadi alasan 

mereka memilih berhutang pada Bank 

thithil (rentenir) meskipun jelas bank 

thithil memiliki bunga jauh lebih tinggi 

daripada lembaga keuangan formal yang 

berstandar pemerintah.  

Bukan hanya ibu rumah tangga 

tidak meminta izin berhutang dan meminta 

bantuan dari suami untuk melunasi hutang 

(yang juga dikonsumsi oleh seluruh 

keluarga), tapi juga tidak ingin suami 

mereka tahu bahwasanya para ibu rumah 

tangga ini memiliki hutang. Sehingga 

seringkali terjadi semacam “petak umpet”. 

Ibu- ibu sekampung pun akan saling 

bekerja sama, saling memberitahu Bank 

thithil keberadaan suami ibu lainnya 

apabila sedang berada di rumah. Bank 

thithil yang sebenarnya sudah akrab 

dengan para ibu rumah tangga pun akan 

berpura-pura tidak kenal, ketika ibu-ibu 

rumah tangga sedang bersama suami 

mereka. Diduga petak umpet ini terjadi 

karena istri takut kepada suaminya apabila 

ketahuan berhutang. 

Judith Rollins dalam bukunya yang 

berjudul Between Woman, mengatakan 

bahwa perempuan lebih peka terhadap 

indeks-indeks non verbal (terutama nada 

suara) daripada laki-laki, karenanya 

perempuan lebih pintar mengidentifikasi 

suatu emosi yang diungkapkan secara non-

verbal dan sanggup menguraikan segala 

yang implisit dari sebuah pembicaraan 

(Thompson, 1967). Dalam hal ini, 

perempuan menjadi lebih waspada dan 

berusaha agar tidak menyinggung 

suaminya. Selain itu, perempuan biasanya 

tidak suka dengan adanya penolakan. 

Sehingga, mereka memutuskan untuk 

berusaha  sendiri tanpa bantuan sendiri 

menyangkut permasalahan yang menjadi 

tanggung jawabnya. 
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Menurut Millet (dalam Budiman, 

1982), hubungan yang terjalin antara 

perempuan dan laki-laki dilihat sebagai 

sebuah hubungan politik. Maksud dari 

hubungan politik adalah bahwa hubungan 

yang terjalin didasari oleh struktur 

kekuasaan, dimana yang satu dikuasai oleh 

yang lain. Dalam hal ini laki-laki dianggap 

memiliki kuasa atas perempuan. Hubungan 

seperti ini muncul dalam sistem budaya 

patriarki. 

Jika dilihat secara seksama, 

permasalahan ini bukan hanya sekedar 

masalah ekonomi tapi juga masalah rumah 

tangga yang lebih kompleks. Dimana istri 

menutupi hutang dari suaminya. yang 

seharusnya tidak perlu dilakukan 

mengingat perihal ‘mencari’ uang adalah 

tugas suami bukan istri. Dari sinilah timbul 

dugaan adanya relasi kuasa dalam 

hubungan suami istri pada beberapa rumah 

tangga di Manukan ini. 

 

B. Fokus Penelitian 

1. Apa dorongan yang melatar 

belakangi ibu rumah tangga 

berhutang pada bank thithil?  

2. Bagaimana istri mengelabui 

suami dalam kasus peminjaman 

bank thithil secara diam-diam?  

 

 

 

C. Kerangka teori 

Teori relasi kuasa Michel Foucault 

Konsep kekuasaan Foucault 

sebenarnya banyak dipengaruhi oleh 

Nietzsche. Ia melihat ada kesamaan 

pikiran Nietzsche tentang genealogi 

dengan pikirannya tentang arkeologi tapi 

ada unsur dalam genealogi Nietzsche yang 

belum nampak yaitu kuasa. namun dia 

tidak sepenuhnya sebagai pengikut 

Nietzsche, sebab baginya, Nietzsche yang 

diikutinya adalah seseorang yang orisinal, 

begitu pun dengan dia yang harus orisinal 

dengan pandangan pribadinya. 

Foucault mendefinisikan kembali 

kekuasaan dengan menunjukkan ciri-

cirinya, bahwa kekuasaan itu tersebar, 

tidak dapat dilokalisasi, merupakan tatanan 

disiplin dan dihubungkan dengan jaringan, 

memberi struktur kegiatan-kegiatan, tidak 

represif tetapi produktif, serta melekat 

pada kehendak untuk mengetahui 

(Haryatmoko dalam BASIS nomor 01-02, 

Tahun ke-51, Januari-Februari 2002) 

Kekuasaan adalah sesuatu yang 

dilegitimasikan secara metafisis kepada 

negara yang memungkinkan negara dapat 

mewajibkan semua orang untuk 

mematuhinya. Menurut Foucault, 

kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya 

dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat 

diukur. Kekuasaan ada di mana-mana, 

karena kekuasaan adalah satu dimensi dari 
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relasi. Di mana ada relasi, di sana ada 

kekuasaan (Bertens, 2001: 319) 

Kuasa itu ada di mana-mana dan 

muncul dari relasi-relasi antara berbagai 

kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak 

tergantung dari kesadaran manusia. 

Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. 

Strategi ini berlangsung di mana-mana dan 

di sana terdapat sistem, aturan, susunan 

dan regulasi. Kekuasaan ini tidak datang 

dari luar, melainkan kekuasaan 

menentukan susunan, aturan dan 

hubungan-hubungan dari dalam dan 

memungkinkan semuanya terjadi. Terdapat 

beberapa pandangan Foucault tentang 

kekuasaan berdasarkan beberapa karyanya. 

Antara lain: 

Kekuasaan dan ilmu pengetahuan. 

Di sini menjadi jelas bahwa 

kehendak untuk kebenaran adalah 

ungkapan dari kehendak untuk 

berkuasa. Tidak mungkin 

pengetahuan itu netral dan murni. 

Di sini selalu terjadi korelasi yaitu 

pengetahuan mengandung kuasa 

seperti juga kuasa mengandung 

pengetahuan. Penjelasan ilmiah 

yang satu berusaha menguasai 

dengan menyingkirkan penjelasan 

ilmu yang lain. Selain itu, ilmu 

pengetahuan yang terwujud dalam 

teknologi gampang digunakan 

untuk memaksakan sesuatu kepada 

masyarakat. Karena dalam zaman 

teknologi tinggi pun sebenarnya 

tetap ada pemaksanaan, maka kita 

tidak dapat berbicara tentang 

kemajuan peradaban. Yang terjadi 

hanyalah pergeseran instrumen 

yang dipakai untuk memaksa. 

Dalam kamus filsafat dijelaskan 

bahwa pengetahuan (knowledge) adalah 

proses kehidupan yang diketahui manusia 

secara langsung dari kesadarannya sendiri. 

Dalam peristiwa ini yang mengetahui 

(subjek) memiliki yang diketahui (objek) 

di dalam dirinya sendiri sedemikian aktif 

sehingga yangdiketahui pada dirinya 

sendiri dalam kesatuan yang aktif 

Pengetahuan (dalam bahasa 

Inggrisnya Knowledge): Ada banyak 

definisi tentang pengetahuan diantaranya 

adalah: 

1. Pengakuan tentang sesuatu, 

2. Keakraban atau pengenalan 

sesuatu dari pengalaman 

aktual, 

3. Persepsi yang jelas tentang apa 

yang dipandang sebagai fakta, 

kebenaran atau kewajiban, 

4. Informasi dan/atau pelajaran 

yang disimpan, 

5. Hal-hal yang disimpan dalam 

kesadaran seperti kepercayaan, 

ide-ide, bangunan konsep, 

pernyataan, pendapat untuk 
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dijustifikasi dengan cara 

tertentu dan dengan demikian 

dianggap benar. (kamus 

filsafat,1995:th) 

Bagi Foucault kekuasaan selalu 

teraktualisasi lewat pengetahuan, dan 

pengetahuan selalu punya efek kuasa. 

Penyelenggaraan pengetahuan menurut 

Foucault selalu memproduksi pengetahuan 

sebagai basis kekuasaan. Tidak ada 

pengetahuan tanpa kuasa dan sebaliknya 

tidak ada kuasa tanpa pengetahuan.Dalam 

masyarakat modern, semua tempat 

berlangsungnya kekuasaan juga menjadi 

tempat pengetahuan. Semua pengetahuan 

memungkinkan dan menjamin 

beroperasinya kekuasaan. Keinginan untuk 

mengetahui menjadi proses dominasi 

terhadap objek-objek dan terhadap 

manusia. Dari pengetahuan tersebut 

seseorang dapat menguasai terhadap 

manusia lainnya 

Foucault (1966) menjelaskan lima 

proposisi mengenai kekuasaan, yaitu: 

1. Kekuasaan bukanlah sesuatu 

yang dapat dimiliki atau tidak 

dapat dimiliki, melainkan ia 

selalu dilakukan dari setiap 

titik dalam setiap hubungan 

apa pun. 

2. Kekuasaan tidak hanya 

diterapkan dan muncul secara 

eksternal dalam hubungan 

ekonomi, pengetahuan atau 

seks. Sebaliknya, ia berada di 

dalam hubungan ini dan 

menentukan struktur internal 

mereka. 

3. Kekuasaan tidak hanya 

datang dari atas dan tidak 

semua hubungan kekuasaan 

dibentuk sesuai keinginan 

penguasa atau pemerintah. 

Namun sebaliknya, hubngan 

kekuasaan dapat muncul dari 

semua tingkat atau golongan 

masyarakat yang independen 

dari kekuasaan yang 

berkuasa. 

4. Meskipun ada kemungkinan 

untuk mengidentifikasi 

desain dan strategi hubungan 

kekuasaan, namun tidak ada 

subjek individu yang 

menjalankan kekuasaan ini. 

Ada rasionalitas dan logika di 

balik hubungan kekuasaan, 

tetapi tidak ada kelompok 

rahasia atau skenario yang 

mengatur hubungan ini. 

5. Resistensi (penolakan) 

merupakan bagian hubungan 

kekuasaan, dan tidak berada 

di luarnya. Selanjutnya, 

resistensi biasanya tidak 

memanifestasikan dirinya 

dalam bentuk yang solid dan 
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stabil. Sebaliknya, kantong-

kantong perlawanan muncul 

dari tempat yang berbeda dan 

bergerak sebagai dinamika 

perubahan kekuasaan. 

 

Hubungan antara teori ini dengan 

konseptualisasi megenai topik tentang 

“petak umpet” istri adalah relasi antara 

suami istri yang didalamnya juga terdapat 

unsur kekuasaan. Istri yang memiliki 

kesadaran bahwa perempuan tidak boleh 

meminta secara berlebihan, memaksa 

suami, dan melakukan yang telah dilarang 

suami membuat para ibu rumah tangga 

berhitang pada bank thithil tanpa diketahui 

suaminya. Dalam prosesnya, suami juga 

melarang istri untuk berhutang kepada 

bank thithil serta menerapkan beberapa 

sanksi apabila istrinya melanggar. Dari 

sinilah terlihat adanya relasi kuasa. 

 

D. Metode Penelitian 

Teknik Penentuan Informan 

Informan adalah salah satu elemen 

yang terpenting dalam suatu penelitian 

karena dari informan tersebutlah peneliti 

dapat mendapatkan informasi dan data 

yang dibutuhkan dalam sebuah 

penelitian.Maka dari itu peneliti 

menentukan beberapa teknik penentuan 

informan, yaitu menggunakan teknik 

purposive dan juga teknik snowball. Jenis 

penentuan ini adalah dengan cara 

menentukan informan dengan sengaja 

berdasarkan kriteria tertentu. Beberapa 

kriteria yang di tetapkan adalah: 

1. Ibu rumah tangga yang 

berhutang pada bank thithil 

2. Ibu rumah tangga yang 

menyembunyikan hutang dari 

suaminya. 

Berawal dari satu ibu rumah 

tangga, yang nantinya juga akan 

memberitahu ibu lainnya yang memiliki 

kriteria sesuai dengan yang ditetapkan. 

Dan sebagai penyeimbang data, terdapat 

juga 3 orang informan non subjek. Terdiri 

dari 2 orang suami informan subjek dan 

bank thithil atau rentenirnya. 

Teknik Pengumpulan data 

Pengertian metode pengumpulan 

data menurut Arikunto adalah cara-cara yang 

dapat digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data, dimana cara tersebut 

menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak 

dapat diwujudkan dalam benda yang kasat 

mata, tetapi daapt dipertontonkan 

penggunaannya (Arikunto, 2002) 

Dalam hal pengumpulan data ini penulis 

tejun langsung pada objek penelitian untuk 

mendapatkan data yang valid serta 

memperoleh gambaran nyata objek 
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penelitian. Maka penulis menggunkan 

metode:  

 

1. Metode Observasi  

Observasi atau pengamatan 

dapat diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala yang tampak pada 

objek penelitian, dimana peneliti 

terlibat langsung dengan kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang 

diamati atau yang digunakan 

sebagai sumber data penelitian. 

Dalam observasi yang diakuakn 

secara langsung ini, penulis berlaku 

sebagai pengamat penuh yang 

dapat melakukan pengamatan 

terhadap proses yang terjadi 

didalam situasi yang sebenarnya 

Observasi langsung 

dilakukan penulis untuk 

mengoptimalkan data mengenai 

latar belakang ibu rumah tangga 

berhutang pada Bank thithil dan 

alasan ibu rumah tangga 

menyembunyikan hutang dari 

suaminya. 

 

2. Metode Wawancara (Interview)  

Wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu 

yang dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai (interviewee) 

yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan (Moleong, 2000) dalam 

hal ini penulis menggunakan 

metode wawancara semisturktur 

merupakan wawancara yang 

dilakukan oleh penulis dengan 

lebih terbuka berdasarkan pendapat 

subjek penelitian mengenai 

fenomena yang diteliti, dengan 

demikian peneliti menggunakan 

pedoman wawancara mendalam 

yang akan digunakan sebagai 

instrument penelitian pada 

penelitian ini.  

 

3. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi yang 

merupakan asal kata dari dokumen 

yang artinya barang-barang tertulis. 

Dalam pelaksanaan metode 

dokumentasi, peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-

buku, majalah dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan 

harian dan sebagainya (Arikunto, 

2002)  

Teknik Pengolahan data : Triangulasi 

Norman K. Denzin  mendefinisikan 

triangulasi sebagai gabungan atau 

kombinasi berbagai metode yang dipakai 

untuk mengkaji fenomena yang saling 
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terkait dari sudut pandang dan perspektif 

yang berbeda. Sampai saat ini, konsep 

Denkin ini dipakai oleh para peneliti 

kualitatif di berbagai bidang. 

1. Triangulasi sumber data adalah 

menggali kebenaran informai 

tertentu melalui berbagai metode 

dan sumber perolehan data. 

Misalnya, selain melalui 

wawancara dan observasi, peneliti 

bisa menggunakan observasi 

terlibat (participant obervation), 

dokumen tertulis, arsif, dokumen 

sejarah, catatan resmi, catatan atau 

tulisan  pribadi dan gambar atau 

foto. Tentu masing-masing cara  itu 

akan menghasilkan bukti atau data 

yang berbeda, yang selanjutnya 

akan memberikan pandangan 

(insights) yang berbeda pula 

mengenai fenomena yang diteliti. 

Berbagai pandangan itu akan 

melahirkan keluasan pengetahuan 

untuk memperoleh kebenaran 

handal. Sumber data di sini adalah 

informan. Informan dalam 

penelitian ini dibatasi pada Ibu 

rumah tangga yang memiliki 

hutang pada bank thithil dan 

mempunyai suami sebagai 

informan subjek. Sedangkan 

sebagai penyeimbang, terdapat 

informan subjek yakni suami dari 

ibu rumah tangga yang berhutang.  

Apabila informan menunjukkan 

jawaban dari pertanyaan indepth 

interview dengan observasi yang 

dilihat di lapangan, bukan berarti 

terdapat kesalahan pada penelitian. 

Namun, perlu digali lebih lanjut 

mengapa sampai terdapat 

perbedaan pada orang yang sama 

dengan dua instrumen berbeda.  

 

E. Hasil Penelitian 

 

Ibu rumah tangga di Manukan, 

Surabaya memiliki alasan tersendiri 

untuk berhutang kepada bank thithil atau 

rentenir. Alasan utama, tentu saja karena 

kesulitan ekonomi yang di hadapi. Para 

ibu rumah tangga yang bekerja pada 

sektor domestik ini tidak memiliki 

penghasilan tambahan untuk menopang 

penghasilan suami yang pada 

kenyataanya kurang untuk digunakan 

dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 

Selain itu, ibu rumah tangga juga 

memiliki hubungan yang dekat dengan 

rentenir, sehingga ibu rumah tangga ini 

menganggap rentenir sebagai teman 

curhat mereka, yang ternyata sekaligus 

bisa menyelamatkan para ibu rumah 

tangga dari kekurangan dana. 

Kegiatan berhutang dengan rentenir 

ini menjadi sangat pas bila dikaitkan 
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dengan kebutuhan dan kondisi ibu-ibu 

yang tidak berpenghasilan. Bank thithil 

yang memberikan pinjaman dana tanpa 

jaminan, kreditur yang bisa diajak 

bercengkerama dan berkompromi. Bank 

thithil juga tidak akan memaksakan 

penagihan pada ibu rumah tangga, jika 

pada saatnya mencicil ibu-ibu ini ternyata 

sedang tidak punya uang. Bank thithil juga 

tidak pernah menagih kepada anggota 

keluarga ibu rumah tangga, terutama suami 

ketika tidak bisa bertemu dengan ibu 

rumah tangga. Dikarenakan ibu rumah 

tangga memang merahasiakan kegiatan 

berhutangnya dari para suami. Bank thithil 

hanya akan menagih bila ada keinginan 

dari ibu rumah tangga untuk mencicil atau 

membayar hutangnya. Namun, mereka 

akan menghitungnya dengan 

menambahkan bunga pada hutang. Hal ini 

bukan menjadi masalah besar bagi ibu 

rumah tangga selama dirinya tidak dipaksa 

membayar. 

Istri menyembunyikan perihal 

hutangnya kepada suami ini disebabkan 

karena suami yang melarang keras istrinya 

untuk berhutang pada bank thithil dengan 

berbagai alasan, diantaranya karena 

bunganya yang tidak ‘layak’, tidak ada 

uang untuk mebayar hutangnya kembali, 

dan dana yang diperoleh dari rentenir 

merubakan uang riba yang hukumnya 

dalam agama islam adalah haram untuk 

dikonsumsi. Namun di sisi lain, mereka 

tidak bisa menyediakan solusi atas 

permasalahan ekonomi ini. Membuat ibu 

rumah tangga mengambil inisiatif sendiri, 

dengan catatan mereka merahasiakannya 

dengan alasan tidak mau terjadi 

pertengkaran dalam rumah tangga, juga 

untuk melindungi harga diri suaminya. 

Mengindikasikan bahwa sebenarnya istri 

menganggap dirinya harus selalu menurut 

pada suami, menjaga nama baik suami, 

dan melakukan tugas domestiknya dengan 

baik. 

Hal ini sebanarnya telah lama 

terjadi dan merupakan hal yang lumrah 

dalam rumah tangga masyarakat Jawa. 

Hingga kita mengenal peribahasa Jawa 

yang berbunyi suwarga nunut, neraka 

katut untuk menggambarkan cara 

perempuan mengabdi dan menuruti segala 

yang menjadi perintah dan aturan oleh 

suami. Peribahasa itu sendiri berarti suami 

adalah yang menentukan kehidupan istri 

akan masuk surga atau neraka. Apabila 

suamu masuk surga, istri juga akan ikut 

masuk surga, tetapi kalau suami  masuk 

neraka, istri juga akan ikut masuk neraka. 

Demikian pentingnya sosok suami 

digambarkan oleh masyarakat jawa. 

Kendati pada kenyataannya saat ini 

memang tidak se-ekstrim itu, namun ibu 

rumah tangga ini masih berperilaku yang 
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menyiratkan hormat dan kepatuhan pada 

suami.  

Dalam relasi antara suami-istri 

yang seperti ini tanpa disadari secara 

penuh, juga terdapat relasi kuasa di 

dalamnya. Kendati relasi kuasa ini tertutup 

oleh banyak alasan lainnya seperti rasa 

hormat, rasa cinta, rasa tanggung jawab 

dan lain-lain.  Pada penelitian ini, ibu 

rumah tangga menutupi hutang yang 

dilakukannya dari suami. Dengan alasan 

karena tidak ingin membebani suami yang 

sudah bekerja keras. Namun, ketika digali 

lebih dalam adalah lebih karena mereka 

tidak siap untuk menerima penolakan 

ketika apa yang diminta tidak dapat 

diberikan oleh suami. Mereka tidak suka 

ketika meminta uang, tetapi tidak dapat 

diberikan oleh suami. Judith Rollins dalam 

bukunya yang berjudul Between Woman, 

mengatakan bahwa perempuan lebih peka 

terhadap indeks-indeks non verbal 

(terutama nada suara) daripada laki-laki, 

karenanya mereka lebih pintar 

mengidentifikasi suatu emosi yang 

diungkapkan secara non-verbal dan 

sanggup menguraikan segala yang implisit 

dari sebuah pembicaraan (Thompson, 

1967). Penolakan menjadi hal yang tidak 

disukai oleh ibu-ibu ini. 

Selain itu, ketakutan akan penilaian 

buruk dari suami yang menganggap 

dirinya tidak becus mengurusi keuangan 

keluarga juga menjadi alasan dari ibu-ibu 

ini untuk melakukan hutang secara diam-

diam. Suami disini menjadi acuan dan 

patokan para ibu rumah tangga ini dalam 

melakukan hal yang benar, sehingga ketika 

mengambil keputusan untuk berhutang, 

mereka memilih untuk berjuang sendiri 

melunasinya, kendati ibu rumah tangga ini 

tidak berpenghasilan. Mereka juga lebih 

memilih untuk bersembunyi dan 

melakukan ‘petak-umpet’ demi agar tidak 

ketahuan oleh suaminya bahwa mereka 

berhutang. 

Dalam hubungan antara dua orang 

atau lebih, dalam hal ini adalah suami-istri 

menghasilkan sebuah relasi. Relasi sendiri 

merupakan salah satu dimensi kekuasaan. 

Dimana ada relasi, disanalah ada 

kekuasaan. Menurut Foucault, kekuasaan 

bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh 

negara, sesuatu yang dapat diukur. 

Kekuasaan ada di mana-mana, karena 

kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. 

Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. 

Salah satunya dalam hubungan rumah 

tangga ini. 

Relasi kuasa pada rumah tangga di 

Manukan ini dibagi menjadi 3 kategori. 

Yaitu, pada suami yang memiliki 

penghasilan tetap, dan pada suami yang 

tidak berpenghasilan tetap. 
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Relasi kuasa pada kategori suami 

yang berpenghasilan tetap menunjukkan 

bahwa  relasi antara suami-istri pada 

rumah tangga ini suami masih bisa 

bertoleransi dan terkadang mengerti 

dengan kesulitan seorang istri. Mereka 

juga melakukan upaya secara minim untuk 

mencari jalan keluar bagi istri untuk 

melunasi hutangnya. Para suami pada 

kategori ini ketika tahu bahwa istrinya 

berhutang pada bank thithil awalnya marah 

kepada istrinya, namun diam-diam 

membantu. Suami pada kategori ini, 

berkata bahwa istri seharusnya lebih baik 

dalam mengelola keungan, namun mereka 

juga menyadari bahwa pengahasilannya 

yang kurang juga menjadi salah satu 

penyebab istrinya berhutang kepada bank 

thithil.  Namun, para suami ini tidak begitu 

saja membiarkan istrinya mengulangi 

perbuatan yang mereka larang. Mereka 

masih menunjukkan kuasa atas istrinya, 

terkadang juga masih menghukum istrinya, 

namun tidak secara kekerasan. Ada yang 

dibentak, ada juga ibu yang tidak diberikan 

nafkah oleh suaminya sendiri selama 

beberapa waktu, karena marah dan 

mengatakan bahwa uang tersebut akan 

dikelola sendiri, karena merasa istrinya 

sangat boros. Tindakan ini diambil sebagai 

cara suami mendisiplinkan istrinya. 

Karenanya, ketika sudah marah dan 

mengancam tidak akan memberian uang 

belanja lagi, istri menjadi waspada dan 

berusaha ‘menurut’. Hal ini juga tidak 

lepas dari pengaruh didikan orang tua 

terdahulu juga kebiasaan masyarakat yang 

menganggap bahwa laki-laki memang 

lebih berwenang dari perempuan. 

Termasuk dalam rumah tangga. Bisa 

dilihat dari adanya konsep kepala keluarga, 

yakni laki-laki, suami, atau ayah. 

Pada kategori suami dengan 

penghasilan tidak tetap, Suami bersikap 

sangat superior dari istrinya. Mereka 

merasa harus dihormati dan didengarkan 

segala yang menjadi keinginannya. 

Mereka juga tidak memimiliki penghasilan 

yang ‘layak’ untuk diberikan kepada 

istrinya. Namun mereka banyak menuntut. 

Lebih jauh, suami pada tipe ini juga 

melakukan KDRT dengan memanfaatkan 

istri yang tidak bisa membalas kekerasan. 

Mereka juga banyak menghina istrinya 

dengan kata-kata yang kasar  bahkan di 

depan umum. Para suami ini juga tidak 

mau tah apabila istrinya kekurangan uang, 

namun sangat marah apabila istrinya 

berhutang pada bank thithil dengan alasan 

tidak mau dilibatkan untuk membayar 

hutang di kemudian hari. 

 

F. Kesimpulan 

Sebelumnya telah ditulis bahwa 

tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan memahami relasi kuasa 



Jurnal S1 Sosiologi Universitas Airlangga  17 
 

yang terjadi pada rumah tangga antara 

suami dan istri di Manukan, Surabaya. 

dimana terdapat relasi kuasa di dalamnya. 

Maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Ibu rumah tangga 

mengalami kesulitan 

ekonomi karena mereka 

tidak bekerja, atau 

bekerja tapi 

penghasilannya tidak 

banyak. Selain itu, 

penghasilan dari suami 

selaku kepala keluarga 

juga tidak banyak. 

Tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan 

sehari-hari 

2. Ibu rumah tangga 

menyembunyikan 

hutangnya dari para 

suami ini bukan semata-

mata hanya merupakan 

persoalan ekonomi. 

Ternyata, di dalamnya 

terdapat relasi kuasa 

yang kental dimana 

suami posisinya diatas 

istri dalam rumah 

tangga. Suami melarang 

istri berhutang pada 

bank thithil dan istri 

berpura-pura 

mematuhinya. Mereka 

memiliki pengaruh 

lebih dalam membentuk 

perilaku istri yakni 

menyembunyikan 

rahasia tentang hutang 

pada bank thithil ini. 

Secara budaya dan 

agama, relasi kuasa 

suami istri sangat 

didukung. 

3. Terdapat 2 kategori 

dalam relasi kuasa pada 

rumah tangga di 

Manukan, Surabaya ini 

yang dibedakan 

berdasarkan pendapatan 

suami. Yang pertama 

adalah kategori Suami 

berpenghasilan tetap, 

dimana suami terkadang 

masih mendengar 

‘permintaan’ istrinya, 

dan membantu mencicil 

hutang istrinya secara 

diam-diam karena 

merasa memiliki andil 

atas hutang yang 

dimiliki istrinya. 

Namun di sisi lain, juga 

memiliki keinginan 

untuk dihormati dan 

dipertimbangkan dalam 

keluarga.  Suami ini 
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terkadang juga terangan 

terangan  menolak 

permintaan istri, serta 

marah apabila istri 

melakukan kesalahan. 

Sedangkan pada 

kategori suami yang 

tidak berpenghasilan 

tetap, suami sangat 

superior dari istrinya. 

Mereka tidak mau tahu 

kesulitan istri dan sering 

melakukan KDRT. 

 

G. Saran 

Bagi peneliti berikutnya : 

a. Kajian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan 

untuk penelitian akademis. 

Khususnya bagi bidang 

ilmu sosiologi yang 

membahas tentang masalah 

sosial, terutama masalah 

relasi kuasa yang terjadi 

pada rumah tangga. 

b. Pada kajian selanjutnya, 

diharapkan dapat 

menyentuh dan 

menjelaskan secara 

mendetal mengenai 

permasalahan yang 

dihadapioleh segenap ib 

rumah tangga. 

c. Pada penelitian berikutnya 

diharapkan mendapatkan 

penemuan baru yang lebih 

menarik. 

Bagi Masyarakat umum : 

a. Kajian ini dapat dijadikan 

referensi yang mana juga dapat 

mejadi bahan evaluasi pada 

penelitian berikutnya yang akan 

dilakukan dan dijadikan 

pedoman dalam berperilaku 

dan bersikap sebagai orang 

yang akan atau tengah berumah 

tangga 
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