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ABSTRAK 

 Pelaksanaan pendidikan anak dalam keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) 

sedikit berbeda dengan keluarga non-migran pada umumnya. Dimana proses 

pendidikan anak dalam keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) sepenuhnya akan 

digantikan oleh suami karena keterlibatan istri didalam keluarga bekerjakeluar 

negeri. Umumnya anak TKI yang tumbuh dan berkembang tanpa orang tua 

lengkap dalam keluarga akan cenderung mengalami permasalahan dalam 

perkembangannya baik penelantaran pengasuhan, pendidikan dan kesehatan anak. 

Teori yang digunakan untuk menganalisis pendidikan anak didalam keluarga 

TKW yang dijalankan oleh suami menggunakan teori konstruksi sosial Peter L 

Berger. Adapun tipe penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian 

ini dilakukan di desa Deyeng kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri karena 

terdapat masyarakatnya yang bekerja menjadi TKI keluar negeri. Kemudian 

metode pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara mendalam (Indept 

Interiew) dengan informan penelitian, menggunakan teknik Purposive. Hasil 

penelitian ini menunjukkan: Pertama, Suami memahami pendidikan anak sebagai 

tanggung jawab bersama, namun lebih utama bagi istri karena adanya perbedaan 

kemampuan proses dalam mendidik anak diantara keduanya, yaitu istri cenderung 

lebih memiliki kedekatan secara emosional, telaten, dan sabar dalam mendidik 

anak. Berbeda dengan suami yang lebih cenderung emosional dan tidak sabaran. 

kedua, Proses pendidikan anak oleh suami didalam keluarga selama istri menjadi 

TKW  keluar negeri yaitu mengajari anak membaca, menulis, dan menggambar, 

menanamkan nilai-nilai kesopanan, nilai agama, mengikutkan anak pada lembaga 

LES, sekolah TPQ dan serta kedisiplinan. Ketiga Proses penyesuaian suami di 

dalam keluarga sangat menentukan proses mendidik anak selama istri bekerja 

menjadi TKW keluar negeri, seperti latar belakang ekonomi keluarga (menengah 

atas maupun menengah kebawah), peran suami dalam pendidikan anak dalam 

keluarga, suami yang bekerja maupun tidak, dan perbedaan tingkat pendidikan 

anak di dalam keluarga TKW.   
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ABSTRACT 
 

Implementation of education of children in the family of female workers is 

slightly different from non-migrant families in general. Where the process of fully 

educating children in the family of female workers will be replaced by a husband, 

it because the involvement of the wife in the family works abroad replaced. 

Generally, children of migrant workers who grow and develop without both 

parents in the family will tend to experience problems in their growth, neglecting 

of care, education and children's health. The theory used to analyze the education 

of children in the families of migrant workers is run by husbands using Peter L 

Berger's social construction theory. The type of this study uses descriptive 

qualitative. This research was conducted in Deyeng village, Ringinrejo sub-

district, Kediri district because there were people who worked as migrant workers 

abroad. Then the data collection method uses in-depth interviews with research 

informants, using purposive techniques. The results of this study indicate: First, 

husbands understand children's education as a shared responsibility, but are more 

important for wives because of differences in the ability of the process between 

them in educating their children, namely wives tend to have more emotional 

closeness, painstaking, and patient in educating children. Unlike a husband who is 

more likely to be emotional and impatient. Second, the process of educating 

children by husbands in the family as long as the wife becomes a migrant worker 

abroad is teaching children to read, write, and draw, instill modesty values, 

religious values, include children in private course, Qur’an learning school (TPQ) 

and discipline. Third, the process of adjusting the husband in the family greatly 

determines the process of educating children as long as the wife works as a 

migrant worker abroad, such as family economic background (middle and lower 

middle class), husband's role in education of children in the family, husband who 

works or not, and different levels children's education in the family of female 

workers.   

Keywords: Construction, Husband, Education of Children, Family of Female 

Workers. 

 

PENDAHULUAN 

  Melihat kontribusi Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja 

keluar negeri cukup besar terhadap 

negara, disatu sisi dengan adanya 

TKI patut mendapatkan sebutan 

sebagai pahlawan devisa negara 

karena telah menyumbang angka 

pemasukan negara cukup tinggi, dan 

secara tidak langsung juga turut 

menurunkan angka penggangguran 

di dalam negeri. Akan tetapi di disisi 

lain tidak jarang kepergian tenaga 

kerja Indonesia (TKI) ini juga akan 

menimbulkan permasalahan pada 

tingkatan unit terkecil yaitu dari 

keluarga TKI/TKW itu sendiri, 



seperti timbulnya permasalahan pada 

pendidikan anak (Mahardani, 2007).  

Pelaksanaan pendidikan anak di 

dalam keluarga Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) sedikit berbeda dengan 

keluarga non-migran pada umumnya. 

Proses pendidikan anak dalam 

keluarga Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) sepenuhnya akan digantikan 

oleh suami karena keterlibatan istri 

di dalam keluarga bekerja keluar 

negeri.  

  Fenomena ini umumnya 

banyak dijumpai pada daerah-daerah 

yang menjadi kantong penyuplai 

Tenaga kerja Indonesia (TKI) keluar 

negeri, dimana tidak jarang ditemui 

bahwa anak-anak yang orang tuanya 

bekerja menjadi Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI/TKW) dan kemudian 

tumbuh dan berkembang tanpa 

adanya orang tua yang lengkap, tidak 

jarang menjadikan pendidikan anak 

di dalam keluarga akan terbengkalai 

dan anak lebih sering teridentifikasi 

mengalami masalah sosial. Meskipun 

anak pada umumnya diasuh keluarga 

terdekat (Kumalasari, 2008). 

  Sudah menjadi rahasia umum 

bahwa menjadi Tenaga Kerja Wanita 

merupakan salah satu cara untuk 

memperbaiki tingkat kesejahteraan 

hidup di dalam sebuah keluarga 

(Puspita dan Setioningsih, 2011). 

Adanya kenaikan tingkat partisipasi 

angkatan kerja perempuan, selain 

disebabkan oleh pada  bertambahnya 

tingkat kemiskinan yang berada pada 

suatu daerah, juga karena wanita 

makin diakui sebagai salah satu dan 

bahkan seringkali merupakan sumber 

pencari nafkah utama di dalam 

sebuah keluarga yang tidak dapat 

diremehkan keberadaannya. Hal ini 

karena pemasukan (income) yang di 

dapatkan suami dari hasil bekerja 

setiap harinya, dianggap masih 

belum cukup untuk memenuhi 

tingkat kebutuhan ekonomi yang di 

dalam keluarga karena semakin 

meningkat. Ruang kosong yang di 

tinggalkan wanita/istri di dalam 

keluarga seperti dengan mengurus 

rumah tangga, dan mendidik anak, 

setelah kepergian istri menjadi TKW 

keluar negeri, menjadikan peran di 

dalam mendidik anak selanjutnya 

akan berganti kepada suami. Kondisi 

ini tentu menjadikan suami memiliki 

tugas ganda yaitu selain harus 

bekerja, suami juga harus membagai 

waktu antara mendidik anak  dan 



mengurus rumah tangga selam istri 

menjadi TKW keluar negeri. Hal ini 

karena telah menjadi kesepakan 

bersama antara suami dan istri 

berkaitan tentang pendidikan anak  

selam istri menjadi TKW, anak akan 

di asuh oleh suami sebagai wujud 

tanggung jawab suami kepada 

keluarga. Sementara itu istri akan kut 

memantau perkembangan anak 

melalui telekomunikasi dan 

mengirimkan sejumlah uang untuk 

menunjang pendidikan anak serta 

melakukan renovasi rumah serta 

memenuhi kebutuhan lain, jika 

penghasilan suami masih kurang.  

  Hal ini dimaksudkan adanya 

peran istri dalam mendidik anak 

tetap berlangsung dan anak 

mendapatkan dasar-dasar penanaman 

nilai, dasar-dasar pola pergaulan 

hidup yang benar dan baik, melalui 

dengan penanaman disiplin dan 

kebebasan serta penyerasiannya 

Soekanto (1990:70). Berbagai 

pendidikan yang dilakukan tersebut 

sangat penting di lakukan bila 

mengingat tujuan adanya pendidikan 

anak didalam keluarga itu sendiri 

sebagai bentuk wujud dan tanggung 

jawab kedua orang tua.  

  Perubahan-perubahan yang 

terjadi di dalam keluarga ini menurut 

Goode (2007:155), mendorong 

terjadinya berubahnya peran yang 

terjadi di dalam anggota keluarga ini, 

tidak jarang akan menimbulkan 

berbagai permasalahan yang muncul 

dalam keluarga khususnya pada 

pendidikan anak yang akan 

dijalankan oleh suami. Pendidikan 

anak sendiri sangat berkaitan erat 

dengan kondisi dan situasi di dalam 

keluarga, karena dari keluarga anak 

dapat tumbuh dan berkembang serta 

dibesarkan Suyanto (2010:92). 

Keluarga juga sebagai suatu unit 

peranan yang menjalankan fungsi 

sosialisasi yang bertujuan untuk 

mendidik anak dengan kaidah dan 

nilai-nilai yang dianut hingga anak 

tumbuh dan berkembang. Keluarga 

dan pendidikan adalah dua istilah 

yang tidak bisa dipisahkan.  

Menurut Djamarah (2004:2), 

pendidikan keluarga sebagai bentuk 

pendidikan yang berlangsung dalam 

keluarga yang dilaksanakan oleh 

orang tua sebagai tugas dan tanggung 

jawabnya dalam mendidik anak. 

Tugas utama bagi keluarga dalam 

pendidikan anak adalah sebagai 



peletak dasar bagi pendidikan akhlak 

dan pandangan hidup keagamaan. 

Sifat dan tabiat anak sebagian besar 

diambil dari sifat orang tuanya dan 

dari anggota keluarga yang lain. 

Pendidikan anak sendiri dimulai 

sejak anak dilahirkan. 

Orang tua dalam hal ini 

mempunyai peranan pertama dan 

utama khususnya bagi anak-anaknya 

selama kecil hingga menginjak usia 

dewasa. Untuk membawa anak pada 

kedewasaan, maka orang tua harus 

memberikan teladan baik karena 

anak akan memiliki seorang figur 

dalam keluarga dengan meniru 

segala apa yang dilakukan, baik 

orang tua maupun yang ada di 

sekitarnya terutama didalam keluarga 

anak dibesarkan.Tidak hanya itu 

pengawasan dan kontrol dari orang 

tua juga sangat memegang peranan 

yang sangat menentukan pada 

pendidikan anak nantinya.  

Ketidakhadiran wanita/istri di 

dalam keluarga karena menjadi 

TKW, tentu akan menimbulkan 

kekosongan peran  dan fungsi yang 

seharusnya dilakukan oleh istri di 

dalam keluarga. Seperti dilihat dalam 

kehidupan keluarga, di mana suami 

dan istri umumnya memegang 

peranan di dalam melakukan 

pembinaan kesejahteraan bersama, 

secara fisik, materi maupun spiritual 

Ihromi (1990:1). Sehingga dalam hal 

ini istri mempunyai peranan yang 

sangat penting di dalam sebuah 

keluarga. Terkait dengan peranan 

yang ada di dalam keluarga maka 

setidaknya terdapat lima tugas utama 

perempuan (Panca Tugas Utama) 

yaitu: yang pertama, Sebagai 

pendamping suami. Kedua, Sebagai 

pendidik generasi muda. Ketiga, 

Sebagai pengatur rumah tangga. dan 

keempat, Sebagai tenaga kerja dan 

kemudian yang kelima, Sebagai 

anggota masyarakat. Kelima tugas 

tersebut secara khusus terdapat 

dalam peranan yang harus dijalankan 

sepenuhnya oleh sesorang istri, 

sehingga setiap peran yang tidak 

mampu terpenuhi akan berpengaruh 

terhadap kelangsungan di dalam 

keluarga itu sendiri.  

Apabila kelima tugas 

wanita/istri tersebut tidak dijalankan 

karena keterlibatan istri dalam 

memenuhi ekonomi keluarga dengan 

menjadi TKW keluar negeri. Maka 

sudah barang tentu akan terjadi 



disfungsi di dalam keluarga, karena 

fungsi di dalam keluarga akan 

mengalami kepincangan, dan pada 

gilirannya keluarga akan mengalami 

suatu permasalahan dan tidak 

menutup terjadinya kasus perceraian 

yang akan terjadi. 

Secara sosiologis keluarga 

merupakan hubungan lahir dan batin 

antar keluarga yaitu yang terdiri dari 

ibu, bapak dan anak yang saling 

memiliki pengharapan. Dengan 

demikian, di dalam keluarga terdapat 

hubungan di antara anggotaannya 

dalam rangka untuk menciptakan 

pengharapan tersebut. Jika di dalam 

suatu keluarga kehilangan salah satu 

unsurnya, maka sudah dipastikan 

keluarga tersebut akan mengalami 

kepincangan dan keluarga idealyang 

dicita – citakan pun sulit terpenuhi. 

Menurut Burgess dan Locke dalam 

Raho (2003:26), mendefinisikan 

sebuah Keluarga sebagai satu 

kesatuan kelompok manusia yang 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. 

Di persatukan oleh adanya ikatan 

perkawinan. 2. Hubungan darah atau 

adopsi, 3. Membentuk suatu rumah 

tangga atau tinggal dibawah satu 

atap, 4. Berhubungan satu sama lain 

sejalan dengan peranan mereka 

sebagai suami dan istri, putra dan 

putri, serta saudara dan saudari, dan 

menciptakan, mempertahankan dan 

menghayati kebudayaan yang sama.  

Adanya berbagai dukungan 

dan motivasi dari ke dua orang tua 

(suami dan istri) terhadap anak 

merupakan salah satu cara untuk 

memberikan pendidikan dan kasih 

sayang seperti motivasi belajar yang 

diberikan orang tua kepada anak 

dalam keluarga. Menurut Blood, 

diacu dalam (Luthfiyasari, 2004) 

menyebutkan beberapa akibat yang 

mungkin terjadi dari keterpisahan 

anggota keluarga dan perubahan 

keberfungsian keluarga yaitu seperti 

berkurangnya intensitas komunikasi, 

melemah-nya ikatan kekerabatan dan 

kekeluargaan, goyahnya stabilitas 

keluarga, dan serta melonggarnya 

keterikatan moral terhadap budaya 

setempat. Oleh karena itu dalam 

studi penelitian ini akan mengkaji 

mengenai bagaimana Konstruksi 

sosial suami Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) Tentang Pendidikan Anakdi 

dalam keluargadi desa Deyeng 

Kecamatan Ringinrejo Kabupaten 

Kediri. 



Fenomena ini tentu sangat 

menarik untuk di kaji dan di teliti 

mengingat keterlibatan Istri menjadi 

TKW keluar negeri untuk membantu 

meningkatkan tingkat kesejahteraan 

keluarga yang Notabene sebagian 

besar adalah ibu rumah tangga dan 

memiliki anak yang masih dalam 

proses pendidikan sekolah. Sehingga 

tugas dalam proses mendidik anak 

yang sebelumnya dijalankan oleh 

waniata/istri kini akan dijalankan 

oleh suami. Perbedaan kemampuan 

dalam mendidik anak di dalam 

keluarga antara suami dan istri, tidak 

jarang menimbulkan permasalahan 

pada saat proses penyesuaian suami  

didalam keluarga. Menjadikan suami 

harus membagi waktu antara bekerja, 

dan mendidik anak.  

TEORI 

 Teori yang digunakan dalam 

studi penelitian ini adalah teori 

konstruksi sosial Peter L Berger Dan 

Thomas Luckman sebagai pisau 

analisisnya, yang berusaha untuk 

mengungkapkan suatu realitas atau 

fenomena sosial yang terjadi pada 

masyarakat Desa Deyeng Kecamata 

Ringinrejo kabupaten Kediri sebagai 

salah satu daerah penyuplai TKI di 

Jawa Timur. Menurut Berger dan 

Luckhman teori konstruksi sosial 

(Social Contruction) merupakan teori 

sosiologi kontemporer yang berpijak 

pada sosiologi pengetahuan. Dalam  

teori Berger terkandung pemahaman 

bahwa suatu kenyataan dibangun 

secara sosial, serta kenyataan dan 

pengetahuan merupakan dua istilah 

kunci untuk dapat memahaminya. 

Kenyataan diartikan sebagai kualitas 

yang terdapat dalam fenomena-

fenomena yang diakui memiliki 

suatu keberadaan (Being) tersendiri 

sehingga tidak tergantung kepada 

kehendak manusia, sedangkan 

pengetahuan adalah suatu kepastian 

bahwa fenomena itu suatu hal yang 

nyata (Real) dan memiliki suatu 

karakteristik tertentu yang spesifik. 

Selanjutnya memunculkan dialektika 

dimana individu dan masyarakat 

saling mempengaruhi.   

 Dalam buku Sosiologi 

kontempore Margaret M Poloma 

menjelaskan tiga tahap konstruksi 

sosial Berger dan luckman yaitu: 

Eksternalisasi atau penyesuaian diri 

dengan dunia sosio-kultural sebagai 

produk dunia manusia. Yang kedua 

adalah Objektivasi yakni interaksi 



sosial dalam dunia intersebujektif 

yang telah dilembagakan atau 

mengalami proses institusionalisasi. 

dan yang ketiga adalah Internalisasi 

yakni individu mengidentifikasi diri 

dengan lembaga-lembaga sosial atau 

organisasi sosial tempat individu ini 

masuk dan menjadi anggotanya 

Poloma (2007:302-303). 

METODE PENELITIAN 

 Dalam studi penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskripstif. 

Pentingnya pendekatan kualitatif 

yaitu untuk menjelaskan data-data 

yang berbentuk lisan dan tulisan. 

Peneliti dapat memahami dengan 

lebih mendalam tentang perubahan-

perubahan atau peristiwa-peristiwa 

yang terjadi dalam setting sosial 

yang berhubungan langsung dengan 

fokus masalah yang sedang di 

lakukan proses kajian atau penelitian. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang sangat berpegang teguh kepada 

paradigma Naturalistik atau sifat 

Alami dari realitas yang terjadi di 

masyarakat. Dalam proses penelitian 

kualitatif dilakukan dalam keadaan 

alami terhadap suatu kejadian. 

 Penelitian kualitatif berakar 

pada latar alamiah sebagai keutuhan, 

mengandalkan manusia sebagai alat 

penelitian, memanfaatkan metode 

kualitatif, mengadakan analisis data 

secara induktif, mengarahkan sasaran 

dan menitik beratkan pada kajian 

penelitian berusaha menemukan 

teori-teori dasar, bersifat deskriptif, 

lebih mementingkan proses dari pada 

hasil, membatasi studi dengan fokus, 

memiliki seperangkat kriteria untuk 

memeriksa kevalidan dan  keabsahan 

data, rancangan penelitiannya 

bersifat sementara, serta hasil 

penelitiannya di sepakati oleh kedua 

belah pihak yaitu di antara peneliti 

dan subyek penelitian Moleong, 

(1988:23). Selanjutnya dalam proses 

analisa data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus sampai tuntas, 

sampai terjadi kejenuhan data. 

Sehingga pola analisis data yang 

terbentuk diantaranya yaitu Reduksi 

Data, Penyajian Data Dan Penarikan 

Kesimpulan, serta Penarikan 

Kesimpulan Dan Verifikasi Data 

Sugioyono dalam Metode Analisa 

Modal Miles & Huberman (1984). 

Lokasi Penelitian ini dilakukan 

tepatnya berada didesa Deyeng 



Kecamatan Ringinrejo Kabupaten 

Kediri. Disamping kabupaten Kediri 

terasuk ke dalam 10 kabupaten 

pemasok TKI terbesar di wilayah 

Jawa Timur, selain itu kabupaten 

kediri juga masih termasuk daearah 

mataraman yang masih kental 

menganut budaya patriarkhi.Budaya 

patriakhi ini masih mengedepankan 

laki-laki sebagai pemimpin dan lebih 

dominan dalam segala hal, dan 

menempatkan wanita pada mengurus 

rumah tangga (Domestic).  

 Pemilihan lokasi penelitian 

ini karena desa Deyeng kecamatan 

Ringinrejo kabupaten kediri 

tergolong wilayah sebagai daerah 

pemasok Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) keluar negeri. 

 Pelaksanaan pendidikan anak 

dalam keluarga Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) di desa Deyeng kecamatan 

Ringinrejo kabupaten Kediri sedikit 

berbeda dengan keluarga non-migran 

pada umumnya. Dimana proses 

pendidikan anak dalam keluarga 

Tenaga Kerja Wanita (TKW) 

sepenuhnya akan digantikan oleh 

suami karena keterlibatan istri 

didalam keluarga bekerjakeluar 

negeri. Fenomena-fenomena ini 

umumnya banyak dijumpai pada 

daerah-daerah yang menjadi kantong 

penyuplaiTenaga Kerja Indonesia 

(TKI) khususnya di desa Deyeng 

kecamatan Ringinrejo kabupaten 

Kediri karena banyak diantara 

masyarakatnya yang bekerja menjadi 

Tenaga Kerja Wanita (TKW) keluar 

negeri, yang Notabene sebagian 

besar adalah ibu rumah tangga dan 

memiliki anak.  

 Peran suami dalam mendidik 

anak selama istri bekerja menjadi 

TKW keluar negeri selanjutnya dapat 

di analisis dengan menggunakan 

pisau analisis teori Konstrukasi 

Sosial Peter L Berger dan lukhman . 

Dalam buku Sosiologi kontempore 

Margaret M Poloma, (2007:302-

303), menjelaskan terdapat tiga 

tahapan dalam konstruksi sosial 

Berger dan luckman diantaranya 

yaitu: pertama Eksternalisasi atau 

proses penyesuaian diri dengan dunia 

sosio-kultural sebagai produk dunia 

manusia. Proses eksternalisasi ini 

Adanya suami Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) menjalankan pendidikan 

anak dalam keluarga, tentu akan 

memunculkan beberapa reaksi sosial 

dan pemahamanserta dipengaruhi 



dari pengetahuan yang dimiliki pada 

sosial budaya lingkungan sekitar. 

Kemudian pengetahuan tersebut 

dipengaruhi dari nilai sosial kultural 

yang ada di lingkungan sosial 

masyarakat.  

 Proses eksternalisasi ini 

selanjutnya memiliki bagian penting, 

diantaranya yaitu dalam sebuah 

keluarga memiliki tugas dan peranan 

antara suami dan istri kususnya di 

dalam memenuhi segala kebutuhan 

keluarga. Ketika istri terlibat dalam 

pemenuhan kebutuhan ekonomi yaitu 

dengan bekerja menjadi Tenaga 

Kerja Wanita (TKW) keluar negeri. 

Maka segala tugas rumah tangga 

khususnya dalam hal pengasuhan 

dan pendidikan anak akan dijalankan 

oleh suami dengannya kesepakan 

bersama (suami dan istri), yaitu 

bagaimana proses pengasuhan anak 

nantinya selama istri bekerja menjadi 

TKW keluar negeri. Adanya 

peralihan tugas dalam pengasuhan 

dan pendidikan anak yang dilakukan 

oleh suami TKW merupakan suatu 

proses eksternalisasi. Proses ini 

memiliki bagian penting yaitu pada 

sebuah keluarga memiliki tugas dan 

fungsi masing-masing yang berbeda 

antara suami dan istri dimana tugas 

mendidik anak dan mengurus rumah 

tangga umumnya dijalan oleh istri, 

sedangkan tugas mencari nafkah 

adalah tugas suami.  

 Keterlibatan istri dalam 

pemenuhan kebutuhan ekonomi tiada 

lain karena adanya tingkat kebutuhan 

ekonomi keluarga yang semakin 

tinggi dan masih kurangnya 

pendapatan (Income) darisuami. 

Sehingga menjadikan istri dalam hal 

ini turut membantu pendapatan 

keluarga dengan menjadi Tenaga 

Kerja Wanita (TKW) di luar negeri. 

Menjadikan tugas mendidik anak 

akan digantikan oleh suami. 

 Pendidikan anak sendiri 

merupakan tugas yang harus 

dijalankan oleh orang tua khususnya 

didalam keluarga yaitu dengan 

mengarahkan dan membingbing anak 

agar dapat tumbuh kembang dengan 

baik seiring dengan ketiadaan istri 

didalam keluarga. Hal ini sangat 

penting mengingat tujuan dari istri 

sendiri bekerja keluar negeri juga 

untuk membantu ekonomi keluarga 

serta pendidikan anak. Kedua, 

Oyektivikasi yakni interaksi sosial 

dalam dunia intersebujektif yang 



dilembagakan atau mengalami proses 

institusionalisasi.  

 Namun adanya tuntutan 

kebutuhan ekonomi yang semakin 

tinggi dan pendapatan (income) 

suami untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga masih belum tercukupi, 

dalam pemenuhannya tidak jarang 

istri akan terlibat dalam pemenuhan 

kebutuhan pemenuhan ekonomi 

dalam keluarga yaitu seperti bekerja 

menjadi Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) keluar negeri. Selanjutnya 

tugas dalampengasuhan dan 

pendidikan anak ketika istri menjadi 

TKW keluar negeri akan dijalankan 

oleh suami. Dalam hal ini suami 

tentu akan melakukan proses 

penyesuaian yaitu antara membagi 

waktu bekerja dan juga mendidik 

anak ketika dirumah. Dimana 

pengasuhan dan pendidikan anak 

sebelumnya memang telah disepakati 

bersama atara suami dan istri ketika 

itri bekerja menjadi TKW nantinya. 

 Dalam proses pendidikan 

anak suami akan memberikan model 

pendidikan yang berbeda-beda sesuai 

dengan kemampuan dari suami 

sendiri seperti membantu anak dalam 

proses belajar dirumah, mengerjakan 

PR, mengajari membaca, menulis, 

menggambar, dan menyediakan 

peralatan dan kebutuhan sekolah 

anak kemudian juga mengikutkan 

anak pada lembaga les agar anak 

dapat meningkatkan kemampuan di 

bidang akademik dan serta memiliki 

kemampuan yang sama dengan anak-

anak yang lain karena suami 

memahami keterbatasannya dalam 

mendidik anak, sehinggga dengan 

mengikutkan anak pada lembaga les 

bertujuan agar anak tetap mendapat 

pendidikan yang baik dan tanpa 

mengurangi peran istri dalam 

keluarga terutama mendidik anak. 

kemudian sikap suami dalam 

mengarahkan dan membimbing anak 

jika anak mengalami permasalahan 

baik di sekolah maupun dengan 

teman sebayanya. 

 Selanjutnya pendidikan anak 

yang dijalankan oleh suami ini akan 

memunculkan suatu realitas obyektif 

suami menjalankan tugas mendidik 

anak ketika istri bekerja menjadi 

TKW keluar negeri. Kesadaran 

masyarakat tentang realitas obyektif 

tersebut dapat dilihat ketika suami 

menjalakan tugas mendidik anak 

dalam keluarga ketika istri bekerja 



menjadi Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) keluar negeri, karena istri 

turut andil di dalam pemenuhan 

ekonomi didalam keluarga.yang 

bertujuan meningkatkan taraf hidup 

di dalam keluarga.  

 Tugas dan peran istri di 

dalam keluarga selanjutnya akan 

dijalankan oleh suami, khususnya 

dalam proses mendidik anak yang 

terjadi dalam keluarga. Selain itu 

suami juga akan berupaya dengan 

semaksimal mungkin menjaga dan 

mendidik anak yang di serahkan 

kepada suami selama istri bekerja 

menjadi TKW Keluar negeri. 

Kemudian yang ketiga adalah  

proses Internalisasi yaitu imana 

individu berusaha mengidentifikasi 

diri dengan lembaga-lembaga sosial 

atau organisasi sosial tempat 

individu menjadi anggotanya. 

Fenomena suami Tenaga Kerja 

Wanita (TKW) dalam mendidik anak 

dalam keluarga di pahami sebagai 

proses internalisasi, dimana suami 

melakukan proses penyesuaian diri 

di dalam keluarga mengasuh dan 

mendidik anak setelah keperian istri 

menjadi TKW keluar negeri. kondisi 

inilah yang menghasilkan pola pikir 

dalam diri individu sebut yang 

memunculkan realitas subyektif. 

Pemahaman atau penafsiran 

dari proses penyesuain diri suami 

dalam keluarga menjadi sebuah 

pemaknaan di dalam momen 

internalisasi. Kemudian proses yang 

terpenting dari penyerapan realitas 

ini adalah adanya sosialisasi. 

Sosialisasi ini sebagai bentuk wujud 

tugas dan tanggung jawab orang tua 

di dalam keluarga. Tugas keluarga 

dalam memberikan sosialisasi 

pendidikan anak ketika anak mulai 

lahir hingga anak tumbuh menjadi 

dewasa.  

Tentu akan sangat berbeda 

cara mendidik antara suami dan istri 

dalam memperlakukan anak, baik 

dari segi kasih sayang dan 

ketelatenan di antara keduanya 

ketika suami melakukan penyesuaian 

diri dengan tugas baru di dalam 

keluarga, karena keterlibatan istri 

dalam membantu memenuhi 

kebutuhan ekonomi di dalam 

keluarga dengan menjadi TKW 

keluar negeri.  

Ruang kosong di dalam 

keluarga yang tinggalkan istri ini 



tentu akan menjadikan suami 

melakukan penyesuaian diri 

khususnya bagi suami yang 

sebelumnya belum pernah mendidik 

anak secara penuh, kini setelah 

kepergian istri menjadi TKW keluar 

negeri, suami akan melakukan tugas 

mengurus rumah tangga dan 

mengasuh anak. Dalam proses 

konstruksi suami TKW tentang 

pendidikan anak dalam keluarga di 

desa Deyeng kecamatan Ringinrejo 

kabupaten Kediri.  Sehingga 

tugas mendidik anak yang 

sebelumnya dijalankan oleh 

wanita/istri kini akan dijalankan oleh 

suami dimana tidak jarang anak-anak 

yang orang tuanya bekerja sebagai 

Tenaga Kerja Wanita (TKW) 

pendidikan anak tidak jarang 

terbengkalai dan anak teridentifikasi 

mengalami masalah sosial. Meskipun 

anak umumnya diasuh oleh keluarga 

terdekat lainnya (Kumalasari, 2008). 

 Kekosongan peran yang 

ditinggalkan wanita/istri didalam 

keluarga seperti mengurus rumah 

tangga dan mendidik anak,setelah 

kepergian istri menjadi TKW keluar 

negeri kini akan beralih kepada 

suami yang sebelumnya memiliki 

peran mencari nafkah didalam 

keluarga.  

Kondisi menjadikan suami 

memiliki peran ganda, selain mencari 

nafkah dalam keluarga, suami juga 

mengurus rumah tangga dan juga 

mendidik anak. Hal ini tentu menarik 

untuk di teliti mengingat keterlibatan 

Istri/ibu menjadi Tenaga Kerja 

Wanita (TKW) bekerja keluar negeri 

yang terdapat masyarakat desa 

Deyeng kecamatan Ringinrejo 

kabupaten Kediri, guna membantu 

meningkatkan tingkat kesejahteraan 

hidup di dalam keluarga.  

Perbedaan kemampuan dalam 

mendidik anak di dalam keluarga 

antara suami dan istri di dalam 

keluarga, tidak jarang akan 

menimbulkan permasalahan pada 

saat proses penyesuaian suami dalam 

menjalankan tugas mendidikan anak 

didalam keluarga. Menjadikan suami 

harus membagi waktu antara 

bekerja,dan mendidik anak. Dalam 

hal ini, proses mendidik anak 

sepenuhnya di jalankan oleh suami 

selama istri berada di luar negeri 

yaitu dengan mengajari belajar anak 

membaca, menulis, menggambar, 



mengawasi anak, dan serta 

menyediakan segala kebutuhan 

sekolah anak seperti Alat Tulis 

Kertas (ATK), juga buku penunjang 

belajar anak untuk sekolah, 

mengikutkan anak LES belajar, serta 

menyekolahkan anak pada Taman 

Pendidikan Quran (TPQ) agar anak 

mendapatkan dasar-dasar ilmu 

agama yang lebih baik. Dan juga 

melakukan kontrol kepada anak baik 

anak mulai kecil hingga dewasa. 

Berdasarkan data Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI) pada tahun 

2014-2015 yang berada di kecamatan 

Ringinrejo kabupaten Kediri, 

menunjukkan jumlah Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) didominasi oleh 

wanita dan terbanyak berada didesa 

Deyeng yaitu pada tahun 2014 

tenaga kerja laki-laki berjumlah 62 

orang sedangkan wanita 83 orang 

dengan jumlah 145 orang, dan 

kemudian pada tahun 2015 tenaga 

kerja laki-laki berjumlah 86 orang 

sedangkan wanita 110 orang dengan 

jumlah total 196 orang. Sedangkan 

jumlah TKI paling sedikit berada 

didesa Susuhbango pada tahun 2015 

jumlah laki-laki sebanyak 8 orang 

sedangkan wanita 41 orang dengan 

total 49 orang. Sedangkan tahun 

2015 berjumlah laki-laki sebanyak 

11 orang, sedangkan wanita 19 orang 

dengan jumlah 30 orang. 

Jumlah Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) sendiri tidak 

semuanya tercatat dikantor desa atau 

tempat kantor imigrasi mereka 

berasal, karena tidak jarang mereka 

mengurus di kantor imigrasi luar 

daearah karena umumnya semua 

pengurusan perijinan dilakukan oleh 

PT yang memberangkatkan bahkan 

tidak jarang ada calon Tenaga Kerja 

indonesia (TKI) yang “menembak 

atau memanipulasi” data kerja keluar 

negeri.  

Berdasarkan keterangan yang 

telah disampaikan Sekretaris Desa 

(SEKDES) bapak Didik, hampir 

setiap rumah ada yang bekerja 

menjadi Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) laki/wanita, baik itu ayah, ibu 

maupun anak. Apabila suami 

merantau maka istri yang berada 

dirumah untuk merawat anak, begitu 

pula sebaliknya. hal ini diketahui 

ketika terjadi PILKADA tahun 2015 

lalu dimana terdapat rapat dan 

pendataan jumlah warga yan 



mendapatkan hak pilih serta wara 

yang merantau menjadi TKI. Dari 

hasil rapat tersebut terdapat hampir 

200-an warga yang menjadi TKI 

tanpa adanya rekomendasi dari desa. 

Sehingga desa pun juga akan 

kesulitan dalam proses pendataan 

tenaga kerja yang bekerja menjadi 

TKI keluar negeri. 

KESIMPULAN 

  Berdasarkan dari uraian 

tersebut diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

Pertama, konstruksi suami dari 

proses pendidikan anak dalam 

keluarga TKW selama istri bekerja 

keluar negeri, suami memahami 

pendidikan anak sebagai tanggung 

jawab bersama, namun lebih utama 

bagi istri pada umumnya suami lebih 

bertugas mencari nafkah di dalam 

keluarga, sementara itu istri lebih 

berfokus di dalam bidang rumah 

tangga (Domestic), karena adanya 

perbedaan kemampuan proses dalam 

mendidik anak diantara keduanya, 

yaitu istri cenderung lebih memiliki 

kedekatan secara emosional, telaten, 

dan sabar dalam mendidik anak. 

berbeda dengan suami yang lebih 

cenderung emosional dan tidak 

sabaran.  

  Ruang kosong di dalam 

keluarga setelah kepergian istri 

menjadi TKW selanjutnya akan di 

gantikan oleh suami. Ruang kosong 

yang di tinggalkan istri di dalam 

keluarga ini menjadikan suami 

memiliki peran ganda yaitu suami 

akan membagi waktu antara bekerja 

dan mendidik anak, yaitu seperti 

mengajari anak belajar, mengajari 

membaca, menulis, menggambar, 

mengawasi anak, dan serta 

menyediakan segala kebutuhan 

sekolah anak seperti mengikutkan 

anak pada lembaga LES belajar, 

serta menyekolahkan anak pada 

Taman Pendidikan Quran (TPQ) 

agar anak mendapatkan dasar-dasar 

ilmu agama yang lebih baik. Kedua 

Reaksi atau tanggapan dari 

lingkungan masyarakat mengenai 

pendidikan anak yang dilakukan oleh 

suami TKW selama istri bekerja 

keluar negeri adalah tidak masalah 

menjadi suatu yang dianggap wajar 

karena di lokasi desa deyeng 

kecamatan ringin rejo kabupaten 

Kediri ini banyak di temui diantara 

masyarakatnya banyak yang menjadi 



TKW keluar negeri yang notabene 

wanita yang telah berkeluarga dan 

memiliki anak pada masa usia 

sekolah.  

 Keterlibatan istri menjadi 

TKW keluar negeri sendiri karena 

belum terpenuhinya kebutuhan 

ekonomi di dalam keluarga yang 

semakin tinggi, serta pendapatan 

suami yang masih belum cukup 

untuk memenuhi kebutuhan di dalam 

keluarga. Pilihan menjadi TKW ini 

di anggap sebagai suatu pilihan yang 

paling tepat, mengingat pendapatan 

yang di hasilkan cukup tinggi.  

 Selain itu adanya tingkat 

keberhasilan di masyarakat desa 

Deyeng kecamatan Ringinrejo 

kabupaten Kediri menjadi TKW 

karena tergiur oleh keberhasilan 

saudara, atau tetangga yang sukses 

ketika menjadi TKW keluar negeri 

dan kemudian mampu dan berhasil 

khususnya di dalam mengangkat 

kesejahteraan di dalam keluarga. 

Selain itu adanya persaingan dan 

ketersediaan lapangan pekerjaan di 

desa yang semakin sempit dan 

sulitnya mencari pekerjaan untuk 

mendapatkan tingkat kehidupan yang 

layak, menjadikan pilihan bekerja 

menjadi Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) keluar negeri dianggap 

sebagai pilihan yang paling tepat. 

  Namun terdapat juga 

masyarakat yang kurang setuju 

dengan kepergian istri menjadi TKW 

keluar negeri, karena munculnya 

kekawatiran permasalahan keluarga 

khususnya pada pendidikan anak 

nantinya. Dimana keinginan suami 

istri tetap beradadirumah dan bekerja 

bersama seperti mengelola sawah 

maupun bekerja di daerak kabupaten 

Kediri. Kondisi ini di harapkan 

pendidikan anak pun tetap dapat 

berjalan dan dapat dilaksanakan 

secara bersama-sama. Timbulnya 

kekawatiran suami ini bukan tanpa 

sebab. 

  Hal ini karena adanya 

perbedaan kemampuan di dalam 

mendidik anak antara suami dan istri. 

Dimana suami lebih cenderung 

emosional dan kurang telaten di 

bandingkan dengan istri yang penuh 

kasih sayang dan lebih telaten dalam 

mendidik dan mengarahkan anak. 

Ketiga, Penyesuaian suami di dalam 

keluarga sangat menentukan proses 

dalam mendidik anak selama istri 

bekerja menjadi TKW keluar negeri 



seperti, latar belakang ekonomi 

keluarga (menengah atas maupun 

menengah kebawah), peran suami 

dalam proses mendidik anak dalam 

keluarga, suami yang bekerja 

maupun tidak, dan perbedaan tingkat 

pendidikan anak di dalam keluarga 

TKW.   
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