
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal 

bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi. Melalui 

servecynya terhadap 250 perwakilan masayarakat yang dilakukan sejak tahun 

1937, Murdok menemukan tiga Tipe keluarga yaitu; keluarga inti (Nurclear 

Family), keluarga poligami (poligamous family), kaluarga Batih (Extended 

family). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Murdok, Ia menyatakan 

bahwa keluarga inti merupakan kelompok sosial yang bersifat universal. Para 

anggota keluarga inti bukan hanya membentuk kelompok sosial, melainkan 

juga menjalankan empat fungsi universal dari keluarga, yaitu seksual, 

reproduksi, pendidikan, dan ekonomi. 

Keluarga terbentuk melalui perkawinan, yaitu ikatan lahir batin seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk 

keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Mendambakan pasangan 

merupakan fitrah manusia yang telah dewasa, dan dorongan yang sulit 

dibendung. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara 

laki-laki dan perempuan, mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya 
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perkawinandan beralihlah kerisauan laki-laki dan perempuan menjadi 

ketentraman dan sakinah. 

Perilaku yang dilakukan oleh suami istri dengan tujuan untuk membentuk 

keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dipandang sebagai perilaku 

kekeluargaan, ini juga dapat diartikan sebagai perilaku dalam kehidupan 

bersama yang didasari semangat saling pengertian, kebersamaan rela 

berkorban, saling asah, asih, dan asuh serta tidak ada maksud untuk 

menguntungkan diri pribadi dan merugikan anggota lain dalam keluarga 

tersebut. Seorang laki-laki sebagai ayah maupun perempuan sebagai ibu di 

dalam suatu keluarga memiliki kewajiban bersama untuk berkorban guna 

kepentingan bersama pula. Kedudukan ayah ataupun ibu di dalam keluarga 

memiliki hak yang sama untuk ikut melakukan kekuasaan demi keselamatan, 

kebahagiaan, dan kesejahteraan seluruh anggota. Status suami istri dalam 

keluarga adalah sama nilainya, maksudnya masing-masing dianggap baik 

dalam bertindak. Suatu keluarga akan kokoh dan berwibawa apabila dari 

masing-masing anggota keluarga yang ada di dalamnya selaras, serasi dan 

seimbang  

Menurut pasal 1 undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974,menjelaskan 

bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-lakidengan 

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluargayang 

bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim untuk menjadikan seorang 

muslimah sebagai istri, merupakan perjanjian yang dibuat atas nama Allah. 
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Karena itu hidup sebagai suami istri bukanlah semata-mata sebuah ikatan yang 

dibuat berdasarkan perjanjian dengan manusia, yaitu dengan wali dari pihak 

perempuan dan dengan keluarga perempuan itu secara keseluruhan, serta 

dengan perempuan itu sendiri, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah 

membuat perjanjian dengan Allah. Karena itu, pernikahan adalah salah satu di 

antara tanda-tanda kekuasaan Allah. 

Dalam kehidupan rumah tangga adakalanya laki-laki menjadi pemimpin bagi 

keluarganya, menjadi bapak bagi anak-anaknya, menjadi teman hidup serta 

sebagai saudara bagi istrinya.Dengan demikian, istri bukanlah menjadi 

saingan bagi suami, apalagi sebagai musuh. Tetapi suami dan istri itu akan 

jalan bersama, saling melengkapi untuk tercapainya cita-cita menjadi keluarga 

yang sakinah.Suami istri adalah pondasi dasar bagi sebuah bangunan rumah 

tangga, karena itulah Islam menetapkan kriteria khusus baginya, hingga 

menimbulkan rasa cinta, kasih sayang, nasehat menasehati dalam kebenaran 

dan kesabaran serta saling keterikatan. 

Kepala keluarga bukanlah jabatan normatif yang bisa digunakan untuk 

melegitimasikan penindasan dan pendominasian satu pihak kepada pihak 

lainnya. Tapi kepala keluarga merupakan jabatan fungsional. Ia dilekatkan 

berdasarkan kemampuan dan kebiasaan. Ketika peranan seorang istri begitu 

dominan dan signifikan dalam keberlangsungan kehidupan perekonomian 

keluarga, maka ia mempunyai tugas sebagaimana fungsinya sebagai kepala 

keluarga. 



 4 

Pemahaman tentang peran laki-laki sebagai kepala keluarga berkaitan dengan 

tanggung jawabnya dalam membina keluarga yang bahagia. Keluarga dapat 

dikatakan bahagia apabila dapat telah memenuhi fungsi dari keluarga itu 

sendiri. Menurut BKKBN  fungsi keluarga ialah keagamaan, sosial budaya, 

cinta kasih, melindungi, reproduksi,sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan 

perlindungan lingkungan. Sedangkan resolusi majelis PBB menguraikan 

fungsi-fungsi utama keluarga yaitu keluarga sebagai wahana untuk mendidik, 

mengasuh dan sosialisasi anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggota 

keluarganya agar menjalankan fungsinya dalam masyarakat dengan baik serta 

memberikan kepuasan dan lingkungan sosial yang sehat guna tercapainya 

keluarga sejahtera. 

Keluarga yang bahagia sejahtera yaitu dimana kedua belah pihak (suami-istri) 

harus menjujung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, saling hormat 

menghormati, dapat memberi dan menerima serta tidak menang sendiri. Agar 

keluarga itu bisa dikatakan sehat dan bahagia, harus memiliki enam skriteria 

yang amat penting bagi pertumbuhan seorang anak, yaitu Kehidupan 

beragama dalam keluarga, mempunyai waktu untuk bersama, mempunyai pola 

konsumsi yang baik bagi sesama anggota keluarga, saling menghargai satu 

dengan yang lainnya, masing-masing anggota merasa terikat dalam ikatan 

keluarga sebagai kelompok bila terjadi sesuatu permasalahan dalam keluarga 

mampu menyelesaikan secara positif konstruktif. 

Terdapat tiga indikator bagi proses penyesuaian dalam keluarga yaitu konflik, 

komunikasi, dan berbagi tugas diungkapkan oleh Glenn dalam Sri Lestari 
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(2012: 10). Dalam konsep perkawinan yang tradisional berlaku pembagian 

tugas dan peran suami istri. Konsep ini lebih mudah dilakukan karena segala 

urusan rumah tangga dan pengusahan anak menjadi tanggung jawab istri, 

sedangkan mencari nafkah merupakan tanggung jawab suami. Namun tuntutan 

perkembangan kini telah semakin mengaburkan pembagian tugas tradisional 

tersebut. Kenyataan terus meningkatnya kecendrungan pasangan yang sama-

sama bekerja membutuhkan keluesan pasangan untuk melakukan pertukaran 

atau berbagi tugas dan peran baik untuk urusan mencari nafkah maupun 

kebutuhan lainya. Selain itu kesadaran akan pentingnya peran ayah dan ibu 

dalam perkembangan anak juga mendorong keterlibatan pasangan untuk 

bersama-sama dalam pengasuhan anak. Keberhasilan membangun 

kebersamaan dalam kewajiban keluarga menjadi salah satu indikator bagi 

keberhasilan dalam keluarga. 

Keberhasilan dalam keluarga dapat mendukung tercapainya keluarga bahagia, 

selain peran ibu dalam urusan rumah tangga dan pengasuhan anak, peran laki-

laki sebagai kepala keluarga juga tidak kalah penting karena kepala keluarga 

merupakan pemimpin dalam sebuah keluarga. Allah juga menurunkan 

manusia di dunia tidak gratis di ruang hampa melainkan diberi amanah 

tanggung jawab yang akan diminta di hari kemudian. Tanggung jawab itu 

berupa kepemimpinan sebagai khalifah dimuka bumi, baik bagi dirinya 

sendiri, dalam rumah tangga, dan dalam skala yang lebih luas yaitu 

masyarakat.  
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Persoalan ekonomi sering menjadi salah satu pemicu utama terjadinya konflik 

dalam keluarga. Walaupun demikian persoalan pokoknya bukan berada pada 

besarnya pendapatan keluarga, karena masih banyak keluarga yang bertahan 

dengan pendapatan yang rendah. Pengelolaan keuangan merupakan pokok dari 

permasalahan ekonomi yang dapat berupa perbedaan dalam hal pembelanjaan, 

dan penghematan uang,serta kurangnya perencanaan untuk menabung. 

Keseimbangan pendapatan dan anggaran belanja harus menjadi tanggung 

jawab bersama. 

Rumah tangga buruh tani adalah salah satu contoh nyata dari keluarga pra-

sejahtera yang ada di masyarakat. Rumah tangga petani sudah lama diketahui 

tergolong miskin. Istri petani ternyata memiliki peranan yang penting dalam 

menyiasati serta mengatasi kemiskinan yang dialaminya sebagai upaya 

meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya. 

Desa Cipadang adalah desa yang berada di daerah pegunungan yang 

berdekatan dengan  perkebunan karet milik PTP N VII. Sebagian kepala 

keluarga bekerja sebagai karyawan di perkebunan karet tersebut, dan 

perempuan di desa cipadang banyak pula yang bekeja sebagai buruh di 

perkebunan tersebut. Tidak hanya bekerja di perusahaan PTP N VII sebagian 

besar penduduk bekerja sebagai petani, dan ada pula yang bekerja sebagai 

tukang bangunan,dan wirasuwasta.  
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Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Cipadang Kecamatan Gedongtataan 

Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 

 

 

No. 

 

Dusun 

Penduduk Jumlah  

Kepala Keluarga 

(orang) 
Laki-laki  

(orang) 

Perempuan 

(orang) 

1. Cidadi  317 280 157 

2. Ciwangi 296 283 146 

3. Ciberes 228 229 108 

4. Cilawang 216 203 125 

5.  Cipadang 367 373 189 

6.  Ciarum 283 265 138 

7.  Citemen 351 346 168 

8. Mucidadi 139 124 73 

9.  SumberSari 476 462 238 

 2674 2565 1342 

Sumber : Monografi kependudukan desa Cipadang tahun 2012 

 

Berdasarkan tabel di atas Desa Cipadang terdiri dari sembilan Dusun yaitu 

Dusun Cidadi, Ciwangi, Ciberes, Cilawang, Cipadang, Ciarum, Citemen, 

Mucidadi, Sumbersari. Jumlah penduduk yang ada di Desa Cipadang yaitu 

5239 orang yang terdiri dari 2674 orang perempuan dan 2564 orang laki-laki 

dengan jumlah kepala keluarga 1342 orang.  

Masyarakat buruh tani di desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran adalah salah satu bukti nyata yang ada di dalam 

masyarakat mengenai peran ganda kaum perempuan pada masyarakat 

pedesaan sebagai salah satu desa yang di kelilingi oleh perkebunan ataupun 

gunung. Di satu pihak, wanita bekerja dapat berperan membantu ekonomi 

keluarga dan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, disisi lain 

peranannya dalam urusan rumah tangga (domestik) menjadi berkurang karena 

lamanya waktu yang digunakan untuk aktivitas di luar rumah tangga (publik). 
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Tabel 1.2 Jumlah Mata Pencaharian dan Penghasilan Rata-rata Kepala  

Keluarga diDesa Cipadang Kecamatan Gedongtataan 

Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 

 

 

No 

  

 Jenis Pekerjaan 

Penghasilan 
Rata-Rata/bulan 

(Rp) 

Jumlah 

Penduduk 

1. Tani ≤600000 1175 orang 

2.  Buruh Tani ≤450000 500 orang 

3. Buruh Karet ≤ 500000 351 orang 

4.  Wirasuwasta ≤ 700000 36 orang 

5.  Buruh Bangunan ≤ 750000 63 orang 

6.  TKI 1000000 keatas 124 orang 

 Sumber:  Monografi  kelurahan Cipadang 2012 

 

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa mata pencaharian penduduk di 

desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ialah Tani, 

Buruh Tani, Buruh Karet, Buruh Bangunan, dan wirasuwasta. Mayoritas 

penduduk bekerja sebagai tani dan buruh tani yaitu sebanyak 1175 orangyang 

penghasilannya antara Rp 450000 – Rp 600000 per bulan. Sedangkan 

penghasilan buruh karet, wirasuwasta, dan buruh bangunan hanya berkisar 

antara Rp 500000 – Rp 750000. Penghasilan tersebut dipakai untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari serta biaya sekolah anak mereka. Dengan 

penghasilan yang minim itu para laki-laki di Desa Cipadang tidak berusaha 

mencari penghasilan tambahan sehingga para perempuan banyak yang bekerja 

sebagai TKI di negeri orang.  
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Tabel  1.3. Jumlah Ibu Rumah Tangga yang bekerja Menjadi TKI  

 

No Dusun Jumlah 

1. Cidadi  26 Orang  

2. Ciwangi 10 Orang 

3. Ciberes 9 Orang 

4. Cilawang 12 Orang 

5. Cierih 36 Orang 

6. Ciarum 7 Orang 

7. Citemen 9 Orang 

8. Mujidadi 10 Orang 

9. SumberSari 5 Orang 

Jumlah 124 Orang  

Sumber: Penyalur TKI desa Cipadang  

 

Dilihat dari data monografi desa Cipadang banyak sekali ibu-ibu di desa 

Cipadang yang bekerja menjadi TKI yaitu sebangyak 124 orang. Penduduk 

yang bekerja di luar negri menyebar ke seluruh dusun akan tetapi paling 

banyak terdapat di dusun Cidadi dan Cierih yaitu 26 dan 36 orang.  Sebagai 

salah satu dari anggota keluarga, seorang ibu dituntut untuk ikut berperan aktif 

dalam mencapai kemakmuran dalam keluarga, sehingga tidak hanya 

tergantung dari apa yang dilakukan dan diperoleh suami. Hal inipun berlaku 

juga pada keluarga yang berada di Desa Cipadang. Berdasarkan wawancara 

yang dilakukan denngan salah satu kepala keluarga yang bertempat tinggal di 

Desa Cipadang Bapak Suwanto berusia 37 tahun yang istrinya bekerja ke luar 

negeri karena penghasilan tidak cukup untuk memenuhi keburuhan sementara 

anak harus sekolah.Kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi hanya 

dengan penghasilannya sebagai buruh karet, penghasilan rata-rata laki-laki 

tersebut adalah Rp 450 000 sampai Rp 500 000.  penghasilan ini tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan serta biaya sekolah anak, akan tetapi para laki-laki 

ini tidak mau berusaha untuk mencari kerjaan sambilan untuk menambah 
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penghasilanya, malah mengandalkan istrinya untuk bekerja.  Para laki-laki 

tersebut tidak memikirkan keselamatan istrinya di negeri orang, hal ini 

melanggar pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “ suami wajib melindungi istrinya 

dan memberikan segala sesuatu kehidupan berumah tangga sesuai 

kemampuanya”. 

Kurangnya pemahaman tentang peran laki-laki sebagai kepala keluarga di 

desa cipadang mengakibatkan ketidakadilan bagi kaum perempuan atau istri. 

Kenyataan dilapangan banyak laki-laki yang tidak melaksanakan tanggung 

jawabnya sebagai kepala keluarga dan menggantungkan segala kebutuhan 

kepada istri. Banyak istri di desa cipadang yang bekerja keluar negeri demi 

memenuhi kebutuhan serta pendidikan anak-anaknya sementara suami 

bersantai-santai dan menjadi pengangguran di rumah serta memanfaatkan gaji 

istrinya untuk bersenang-senang atau berfoya-foya demi kepuasan dirinya. 

Seperti yang kita ketahui bahwa bencari nafkah itu ialah kewajiban dari suami.  

Tidak sedikit pula anak-anak yang ditinggal ibunya bekerja menjadi TKI 

dititipkan ke nenek mereka. Hal ini terjadi akibat kurangnya pemahaman 

suami tentang perannya sebagai kepala keluarga terbukti dari fakta yang 

terjadi di Desa Cipadang Kecamatan Gedong tataan Pasawaran. 

Seorang anak yang ditinggal ibunya kebanyakanmalas belajar karena dia 

merasa kurangnya perhatian dari orang tua. Hal ini mengakibatkan menurunya 

prestasi anak tersebut, karena ayahnya salah memberikan kasih sayang kepada 

anaknya. Seorang ayah cenderung memberikan kebebasan penuh kepada anak 

tanpa memperhatikan kebutuhan psikologis anaknya. 



 11 

Berdasarkan permasalah di atas, oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan 

penelitian tentang hubungan tingkat pemahaman posisi laki-laki sebagai 

kepala keluarga dengan sikap tanggung jawab dalam membangun keluarga 

bahagia di Desa Cipadang Kecamatan gedongtataan Kabupaten Pesawaran 

Tahun 2013. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Pemahaman peranan suami sebagai kepala rumah tangga serta tanggung 

jawab suami sebagai kepala keluarga. 

2. Kurangnya tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga dalam 

membangun rumah tangga bahagia 

3. Faktor ekonomi, pengetahuan dan kesadaran yang rendah bagi para suami 

dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk membangun rumah 

tangga bahagia 

4. Posisi laki-laki yang digantikan perempuan serta menjadi tulang punggung 

keluarga. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah pada: 

1. Pemahaman laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan tanggung jawabnya 

2. Peranan suami dalam membina keluarga bahagia. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah “BagaimanakahHubungan tingkat 

pemahaman peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga  dengan sikap 

tanggung jawab dalam membina keluarga bahagia di Desa Cipadang 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tahun 2013?” 

 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan tingkat pemahaman 

peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga  dengan sikap tanggung jawab 

dalam membina keluarga bahagia di Desa Cipadang Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran tahun 2013. 

2. Kegunaan Penelitian 

a.  Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini menerapkan konsep, teori,  prinsip, dam prosedur dalam 

bidang pendidikan khususnya pendidikan kewargaanegaraan pada 

kajian hukum dan kewarganegaraan karena berkaitan dengan hak dan 

kewajiban warga negara khususnya dalam keluarga. 
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b.  Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini berguna untuk : 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

membantu mengarahkan laki-laki dalam melaksanakan tanggung 

jawabnya sebagai kepala keluarga dalam membangun keluarga 

bahagia. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

membantu mengarahkan ibu rumah tangga untuk menuntut hak 

nya sebagai istri.  

c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

membantu pemerintah untuk memberikan dukungan kepada 

masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya dengan cara 

memberikan lapangan kerja bagi kaum laki-laki. 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

1.  Ruang Lingkup Ilmu 

Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan khususnya 

pendidikan kewarganegaraan  kajian hukum dan kemasyarakatan. 

2. Ruang Lingkup Objek 

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah tingkat tanggung jawab laki-laki 

dalam membangun keluarga bahagia. 
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3. Ruang Lingkup Subjek 

Dalam penelitian ini subjeknya adalah laki-laki/suami  yang ditinggal 

istrinya keluar negri di desa cipadang kecamatan gedong tataan kabupaten 

pesawaran tahun 2013. 

4. Ruang Lingkup Wilayah 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pasawaran. 

5. Ruang Lingkup Waktu 

Pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat izin 

penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesai penelitian ini. 

 

 

 

 

           

       

 

 

 

 

 

 

 


