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ABSTRAK 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1). Bagaimana 

pergaulan anak yang orang tua sebagai TKI? Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bentuk pergaulan anak, dampak pergaulan anak dan penyebab 

pergaulan anak yang ditinggal orang tua sebagai TKI. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Penelitian ini menggunakan 

analisis paradigma definisi sosial dengan teori tindakan rasionalitas dalam 

menggali pergaulan anak yang orang tuanya sebagai TKI. 

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Gelogor  Kabupaten Lombok Barat, 

di Desa Gelogor Kecamatan Kediri. Informan dalam penelitian ini ditentukan 

secara purposive sampling yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara 

sengaja atas dasar kriteria. Terdiri dari anak yang ditinggal orang tua bekerja 

sebagai TKI, orang tua asuh anak  dan masyarakat setempat. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk pergaulan anak yang orang 

tua sebagai TKI meliputi (a) bentuk pergaulan anak di lingkungan harian yang 

terdapat bentuk pergaulan dalam bermain game, geng motor, pacaran, minum-

minuman keras, nongkrong sampai malam dan cara berbicara. (b) bentuk 

pergaulan anak di lingkungan pendidikan yang terdapat motivasi belajar, prestasi 

dan malas masuk sekolah. (c) bentuk pergaulan anak di lingkungan agama yang 

terdapat rajin dan malas saat shalat dan mengaji. (2) dampak pergaulan anak yang 

orang tua bekerja sebagai TKI meliputi (a) dampak pergaulan anak berdasarkan 

periode waktu yang terdapat anak yang ditinggalkan orang tua bekerja sebagai TKI 

selama < 10 tahun dan > 10 tahun. (b) dampak pergaulan anak berdasarkan jenis 

anggota keluarga yang bekerja sebagai TKI yang terdapat anak yang ditinggalkan 

ayah bekerja sebagai TKI, anak yang ditinggalkan ibu bekerja sebagai TKI dan 

anak yang ditinggalkan kedua orang tua yang bekerja sebagai TKI. (3) penyebab 

pergaulan anak yang ditinggalkan orang tua bekerja sebagai TKI meliputi (a) 

lemahnya fungsi afeksi orang tua pengganti (b) lemahnya fungsi sosialisasi orang 

tua pengganti (c) lemahnya fungsi edukasi orang tua pengganti (d) lemahnya 

fungsi proteksi orang tua pengganti (e) lemahnya fungsi rekreasi orang tua 

pengganti. 

Kata Kunci : TKI, Pergaulan anak  

  



2 
 

ABSTRACT 

 

The problems studied in this study are: (1). How is the relationship between 

children who are parents as migrant workers? This study aims to determine the 

form of child association, the impact of child relationships and the causes of the 

association of children left by parents as migrant workers. This study uses a 

qualitative approach with descriptive method. This study uses a paradigm analysis 

of social definition with rationality action theory in exploring the relationship of 

children whose parents are migrant workers . 

This study took place in the West Lombok area, in the village of Gelogor, 

Kediri District. The informants in this study were determined by purposive 

sampling, namely the method of determining the informants determined on the 

basis of criteria. Consisting of children left by parents working as migrant workers, 

foster parents and local communities. Data collection techniques are carried out by 

in-depth interviews, observation and documentation. 

The results showed that (1) the form of the child's association with parents 

as migrant workers included (a) the form of child interaction in the daily 

environment that contained forms of association in gambling, motorcycle gangs, 

courtship, drinking and ethical shifts. (b) the form of child association in an 

educational environment where there is motivation to learn, achievement and 

laziness to go to school. (c) the form of child association in a religious environment 

that is diligent and lazy during prayer and recitation. (2) the impact of the 

relationship of children whose parents work as migrant workers includes (a) the 

impact of child interactions based on the period of time that children left by parents 

working as migrant workers for <10 years and> 10 years. (b) the impact of child 

association based on the type of family members who work as migrant workers, 

there are children left by their father working as migrant workers, children left 

behind by mothers working as migrant workers and children left by both parents 

who work as migrant workers. (3) the causes of child relationships left by parents 

working as migrant workers include (a) the weakness of the substitute parent's 

affective function (b) the weak socialization function of the substitute parents (c) 

the weakness of the educational function of substitute parents (d) the weakness of 

the substitute parent protection function (e) the weak function Parent replacement 

recreation. 

 

Keywords: TKI, Childhood 

 

1. PENDAHULUAN  

  Fenomena orang tua yang bekerja sebagai TKI hampir terjadi di seluruh 

wilayah Indonesia. Orang tua yang bekerja menjadi TKI adalah hal yang 

lazim ditemukan pada masyarakat di NTB dengan harapan yang akan 

ditemukan hidup lebih baik di daerah tempatnya bekerja. Masyarakat yang 

melakukan kegiatan bekerja sebagai TKI, baik yang dilakukan oleh laki-laki 

maupun perempuan yang sudah berkeluarga. Provinsi Nusa Tenggara Barat  

merupakan daerah pemasok jasa tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang 

cukup besar. 
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Anak-anak yang ditinggalkan orang tua bekerja, tidak mendapatkan 

perhatian dari orang tua secara maksimal, sehingga berakibat pada interaksi 

anak yang larut pada pergaulan mereka sendiri. Keluarga khususnya orang 

tua memiliki peranan yang sangat pentingdalam pengajaran nilai-nilai bagi 

anak pada usia remaja. Remaja sudah mulai berani untuk menunjukkan 

eksistensi dirinya tetapi mudah untuk terpengaruh oleh lingkungan sosialnya. 

Oleh karena itu, anak membutuhkan dukungan dan bimbingan memfilter 

pergaulan maupun menghadapi masalah. Orang tua memiliki kewajiban 

untuk mengawasi pergaulan anaknya, salah satunya berkomunikasi melalui 

telepon. 

 Orangtua yang bekerja sebagai TKI menimbulkan tejadinya kontrol 

yang lemah terhadap anak-anaknya. Anak-anak mengalami kegagalan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga muncul sikap dan prilaku yang 

tidak sesuai dengan nilai dan norma akibat dari kurangnya perhatian dan 

kasih sayang. Hal ini dapat terjadi pada anak yang tidak mampu bersikap 

positif terhadap hal negatif pada dirinya sendiri sehingga anak melakukan 

prilaku yang negatif.Melihat kondisi tersebut apabila didukung oleh 

lingkungan keluarga yang kurang kondusif dan sikap komunikatif yang 

kurang baik akan menjadi pemicu timbulnya berbagai penyimpangan 

perilaku dan perbuatan-perbuatan negatif yang melanggar norma-norma di 

masyarakat 

Pada tataran realitas pergaulan ini muncul dari interaksi keseharian 

anak usia remaja baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. 

pergaulan di luar rumah, remaja melakukan identifikasi hal yang tidak 

ditemui dirumahnya, dengan cara meniru dengan melihat , mendengar, 

merasakan dan menghadapi berbagai pristiwa yang selama ini belum pernah 

diketahui sebelumnya. Remaja  masa yang sedang mencari identitas dirinya 

dengan mencoba sesuatu yang baru dalam dirinya. Remaja memiliki 

kecenderungan  cepat terpengaruh ke dalam pergaulan yang negatif. 

Kurangnya penerapan disiplin efektif dan kurang kasih sayang dari orangtua 

dapat menjadi pemicu timbulnya kenakalan remaja (Ihromi, 2004). 

Kebebasan pergaulan pada remaja mengakibatkan kenakalan remaja. 

Pergaulan bebas atas dasar free .Salah satunya adalah melakukan judi dan 

minum-minuman keras. Selain itu, Tidak jarang dijumpai pemandangan di 

tempat-tempat umum  para remaja saling berangkulan mesra tanpa 

memperdulikan masyarakat sekitarnya. Pergaualan bebas itu sendiri berawal 

dari atas dasar rasa ingin tahu dan tidak memikirkan dampak yang akan 

terjadi terhadap dirinya maupun orang lain. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang Pergaulan Anak yang 

Orangtua sebagai TKI (Kasus di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten 

Lombok Barat). 

 

2. METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologi. Latar penelitian ini di Desa Gelogor, Kecamatan 

Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 
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individu yang berkaitan dengan pergaulan anak yang orangtua bekerja sebagai 

TKI. Informan dalam penelitian kualitatif ini ditentukan secara purposive 

sampling, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas 

dasar kriteria. Kriterianya adalah anak yang ditinggalkan orangtua bekerja 

sebagai TKI yang berumur 12-24, Orang tua asuh anak pada keluarga yang 

ditinggal bekerja oleh orangtuanya sebagi TKI dan perangkat desa atau 

masyarakat yang mengetahui tentang pergaulan anak-anak yang ditinggal 

orangtua sebagai TKI. 

Data yang Diperlukan dalam penelitian adalah Data primer ini diperoleh 

dari hasil wawancara dengan para informan seperti anak yang ditinggal 

bekerja sebagai TKI, pengasuh anak yang ditinggal bekerja sebagai TKI dan 

prangkat desa. Sedangkan Data sekunder diperoleh dari sumber kedua yang 

diperoleh melalui beberapa informasi antara lain melalui dokumen, buku 

ilmiah dan hasil penelitian terdahulu terkait tema penelitian. 

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam 

suatu penelitian.Pemilihan teknik pengumpulan data harus relevan dengan 

kebutuhan data penelitian.Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu triangulasi merupakan gabungan dari wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Cara analisis menggunakan penelitian kualitatif menurut 

Spreadley yaitu dengan membagi analisis data kualitatif kedalam dua macam 

bentuk yang dilakukan secara bertahap yaitu analisis doamain dan taksonomi. 

Analisis domain adalah adalah analisis umum atau menemukan gambaran 

umum mengenai permasalahan yang diteliti, sehingga belum terinci, 

sedangkan analisis taksonomi adalah analisis rinci dari domain-domain yag 

telah ditemukan. 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

1) Bentuk Pergaulan Anak yang ditinggalkan Orangtua Bekerja sebagai 

TKI 

A. Bentuk pergaulan anak dalam Lingkungan Sosial Sekitar 

a) Bermain game  

Anak yang terjerumus ke judi, Hal tersebut ditunjukkan bahwa 

anak melakukan judi sebagai hiburan, dimana anak awalnya hanya 

bermain playstasion lalu dibumbui dengan taruhan agar 

permainannya lebih menarik. Hal ini terjadi karena kurangnya 

pengawasan orangtua pengganti terhadap anak dan mencari hiburan 

yang tidak didapatkan dirumah. 

b) Geng motor  

Anak menginginkan pengakuan, perhatian, pujian dan kasih 

sayang dari orangtua. Pada saat pengakuan, tersebut tidak mereka 

dapatkan dirumah maka mencari tempat lain. Salah satu tempat yang 

paling mudah mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan 

tersebut adalah di dalam geng motor.Dimana anak dapat mencari 

identitas diri dalam lingkungan teman sebayanya. 
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c) Pacaran 

Anak mencari kenyaman pada hal-hal yang bisa mereka lakukan 

yaitu pacaran.Di kalangan anak remaja menganggap hal tersebut 

biasa saja.Tidak adanya orangtua berada dirumah dan orangtua 

pengganti memberi kebebasan pada anak menyebabkan anak mencari 

kesenangan dan mencari perhatian ke pacarnya. 

d) Minum-minuman keras  

Kebiasaan anak bergaul dengan geng motornya menyebabkan 

anak mencoba minum-minuman keras. Hal ini terjadi ketika teman 

kelompoknya menang balapan motor maka mereka akan 

merayakannya dengan miras. kurangnya control dari orangtua 

pengganti menyebabkan anak bergaul ke arah negatif. 

e) Nongkrong sampai malam dan cara berbicara 

Pergaulan anak ketika orangtua bekerja sebagai TKI 

menyebabkan anak bersikap kasar dan berkata- kata yang kurang 

baik.Dimana anak dipengaruhi oleh teman bergaulnya dengan 

menggunakan bahasa yang kasar. Biasanya anak menggunakan 

bahasa yang santun akan tetapi sebagian anak yang tidak peduli 

dengan hal tersebut. Anak yang tidak adanya pengawasan orangtua 

menyebabkan anak leluasa pergi nongkrong sampai malam.Tidak 

adanya pengawasan dan pendidikan orangtua menyebabkan anak 

melakukan hal tersebut. 

B. Bentuk Pergaulan Anak dalam Lingkungan Pendidikan 

a) Motivasi belajar 

Motivasi belajar anak yang ditinggalkan orangtua berbeda-

beda.Ada yang rajin dan malas.Sebagian anak yang rajin belajar 

dengan kesadarannya sendiri.Sedangkan anak yang tidak rajin belajar 

disebabkan karena tidak adanya kesadaran diri untuk belajar dan 

orangtua pengganti tidak mengontrol anak. 

b) Prestasi 

Prestasi anak sesuai dengan kemampuan anak yang dimilikinya. 

Prestasi anak yang ditinggal orangtua bekerja sebagai TKI sebagian 

besar menurun karena tidak adanya motivasi anak untuk belajar. 

bahwa menurunnya prestasi anak dan tidak ada minat untuk belajar 

karena tidak adanya orangtua dirumah. 

c) Malas masuk sekolah 

Anak ketika orangtua bekerja sebagai TKI merasa kehilangan, 

sedih dan iri kepada teman-temannya yang lengkap tinggal dengan 

orangtuanya.Anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari 

orangtuanya walaupun adanya orangtua pengganti di rumahnya tidak 

dapat mengatasi kesedihan anak.Akibat dari orangtua tidak berada 

dirumah anak menjadi malas sekolah karena terganggu pikirannya 

karena kedua orangtuanya. 
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C. Bentuk Pergaulan Anak dalam Lingkungan Agama 

a) Rajin shalat dan mengaji 

Sebagian anak yang ditinggalkan orangtua menjadi TKI ada 

yang mengarah ke hal positif seperti anak melakukan kegiatan agama 

dan mengikuti organisasi di desa Gelogor.Sebagian anak yang berada 

di lingkungan rajin shalat karena berada di organisasi kegiatan 

agama.Hal tersebut terlihat dari anak yang memutuskan bergaul 

dengan lingkungan yang sering membaca Al-Quran, shalat 

berjamaah. 

b) Malas shalat dan mengaji 

Anak yang tidak disiplin melaksanakan praktik agama.Hal 

tersebut ditunjukkan dengan anak yang jarang mengikuti 

ngaji.Pengasuh jarang mengingatkan untuk melakukan ibadah seperti 

halnya sholat, mengaji dan yang lainnya.tidak menegur ketika anak 

melakukan kesalahan.Kurang adanya kontrol terhadap pergaulan 

anak.Hal tersebut terjadi pada sebagian anak yang diasuh oleh bibi, 

neneknya. 

 

2) Dampak Pergaulan Anak yang ditinggal Bekerja sebagai TKI 

A. Dampak Pergaulan Anak berdasarkan Periode Waktu Orangtua 

Bekerja sebagai TKI 

a) Anak yang ditinggalkan orangtua bekerja sebagai TKI selama < 

10
th

 

Anak yang ditinggal orangtua selama tiga tahun atau lebih 

merasa kurang mendapatkan perhatian dari orangtua dan merasa 

bebas. Dimana anak sudah terbiasa tinggal dengan orangtua 

kemudian dengan tidak adanya orangtua anak merasa 

kehilangan.bahwa anak yang ditinggalkan orangtua bekerja sebagai 

TKI selama 3 tahun merasa sedih dan kehilangan karena belum biasa 

menerima keadaan orangtua yang tidak ada dirumah. Ketika orangtua 

tidak berada dirumah anak merasa bebas sedangkan ketika da 

orangtua berada dirumah anak tidak sebebas sekarang. 

 

b) Anak yang ditinggalkan orangtua bekerja sebagai TKI selama > 

10
th

 

Mendapatkan perhatian dari orang tua adalah hak anak, jika 

orang tua tidak memberikan perhatian pada anaknya, secara tidak 

langsung dirinya tidak bisa memenuhi hak anaknya untuk 

mendapatkan kasih sayang.Ketika orangtua tidak ada dirumah maka 

menurunnya peran ibu dan bapak dalam keluarga.bahwa anak yang 

ditinggalkan orangtua bekerja sebagai TKI selama 10 tahun 

menganggap hal itu biasa saja dan malu ketika bertemu dengan 

orangtuanya. Ketika orangtua berada dirumah maupun tidak ada anak 

tetap merasa bebas keluar karena lamanya orangtua tidak berada 

dirumah.Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana orangtua 

terutama pendamping anak- mendidik, belajar dan istirahat bagi 
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mereka. Aktivitas belajar misalnya, orangtua perlu membantu anak 

mengembangkan disiplin belajar yang akan sangat membantu bagi 

keberhasilan belajar. Orangtua berperan penting  bagi anak-anaknya 

dalam memilih teman bergaul. Dimana anak-anak yang ditinggal 

sejak berumur 5 tahun oleh orangtua yang bekerja sebagai TKI. Anak 

tersebut merasa tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari 

orangtuanya. Dia merasa orangtuanya tidak sayang kepadanya karena 

meninggalkan dan menelantarkan anak serta dititipkan pada keluarga 

lainnya. Perasaan seperti itu sudah dialami anak sejak lama. Dia 

ditinggalkan orangtua sejak 5 tahun hingga sekarang berusia 15th 

 

B. Dampak Pergaulan Anak berdasarkan Jenis Anggota Keluarga yang 

Bekerja sebagai TKI 

a) Anak yang ditinggalkan ayah bekerja sebagai TKI 

Para orangtua mendidik anak dengan menyampaikan pelajaran 

dan peringatan menjalin pertemanan atau pergaulan. Ayah berperan 

sebagai pencari nafkah,pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman, 

sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya 

serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya.Tanggung 

jawab merupakan perwujudan kesadaran hak dan kewajiban. Setiap 

anggota memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Perbedaan itu 

disesuaikan dengan status dan peran masing-masing. Seorang 

orangtua ayah berhak mencari nafkah bagi keluarganya. Peran ayah 

yang digantikan oleh ibu, anak menganggap hal itu biasa 

saja.Bahwaketidakhadiran orangtua ayah di rumah tidak menjadi 

hambatan bagi anak karena menganggap orangtua ibu saja yang 

memberi kasih sayang dan perhatian. Sebagian besar anak-anak yang 

ditinggalkan bekerja oleh ayah sebagai TKI merasa tidak bebas 

karena masih adanya ibu dirumah dan tidak merasa sedih karena 

kaum ibu yang paling berperan dibandingkan ayah dalam mengasuh 

anak. Bagi sebagian masyarakat di Lombok laki-laki mengerjakan 

pekerjaan rumah tangga masih dianggap tabu. Dalam hal mengasuh 

anak, laki-laki juga kurang memahami dan mengerti anak tersebut. 

 

b) Anak yang ditinggalkan ibu bekerja sebagai TKI 

Seorang anak harus dididik pandai bergaul dan menjadi 

periang.Orangtua selalu mendorong anak untuk menjalin pertemanan 

berdasarkan aturan-aturan yang benar dan menanamkan rasa percaya 

diri.ibu mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga, sebagai 

pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah 

satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai anggota 

masyarakat dari lingkungannya di samping itu juga ibu dapat 

berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. 

Keluarga yang utuh, hidup dalam suatu rumah merupakan dambaan 

setiap anak, apabila salah satu dari anggota keluarga yang pergi 

menjadi TKI tentunya anggota keluarga lain merasa sedih. Hal ini 



8 
 

terjadi pada saat seorang ibu bekerja sebagai TKI, anak akan diasuh 

kerabat keluarganya. Dengan diasuhnya anak bukan oleh orangtuanya 

menyebabkan anak kurang kasih sayang dan tidak ada yang 

mengurusnya.bahwaKehilangan yang dirasakan anak yang ditinggal 

ibunya bekerja sebagai TKI akan merasakan kebebasan  karena tidak 

ada yang mengatur anak kemanapun pergi. Anak menjadi kurang 

kasih sayang ibu menjadi tidak terurus dengan baik. Dampak lain dari 

perginya orangtua sebagai TKI berpindahnya fungsi asuh seorang 

anak, yang seharusnya seorang anak diasuh oleh orangtua kandung  

mereka berpindah kepada kakek neneknya, hal inipun terjadi di 

keluarga TKI, sehingga kurang kasih sayang orangtua tidak secara 

maksimal 

c) Anak yang ditinggalkan kedua orangtua bekerja sebagai TKI 

Para orangtua yang bekerja di luar negeri (TKI) secara otomatis 

akan meninggalkan keluarga mereka termasuk anak remajanya. Hal 

ini akan baik bagi keluarga dengan bekerja dan berpenghasilan yang 

layak akan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Akan tetapi tidak 

baik bagi anak remajanya yang ditinggalkan, anak remajanya akan 

kehilangan kasih sayang dan kehilangan perhatian. bahwaAnak yang 

kurang perhatian dari keluarganya terutama dari pihak ibu dan ayah 

apalagi dari keluarganya yang lain seperti nenek dan kakeknya. 

Bapak atau neneknya umumnya hanya memperhatikan sebatas 

kebutuhan makan, minum dan pakaian. Untuk kebutuhan 

pendidikannya dianggap kurang begitu penting, apalagi meminta 

anaknya untuk belajar dirumah. Penanaman nilai dan teladan dari 

keluarganya juga maseh sangat kurang, nenek atau kakeknya, 

paman/bibinya cenderung tidak memperhatikan. Anak yang ikut 

dengan nenek atau kakeknya hanya mengurus, merawat dan menjaga 

kesehatan anak sebatas ala kadarnya.sehingga membuat anak merasa 

bebas dengan lingkungan teman sebayanya. 

3) Penyebab Pergaulan Anak yang ditinggalkan Orangtua Bekerja sebagai 

TKI 

a) Lemahnya fungsi afeksi orangtua pengganti 

Fungsi ini menyatakan setiap anggota keluarga harus menyanyangi 

satu sama lain. Orangtua hendaknya mencurahkan kasih sayang kepada 

anaknya.Kasih sayang bukan hanya berupa materi yang diberikan tetapi 

perhatian, kebersamaan yang hangat sebagai keluarga, saling memotivasi 

dan mendukung untuk kebaikan bersama.Ketika orangtua bekerja sebagai 

TKI tidak ada waktu bagi keluarga.Sebagai tanda kasih sayang orangtua 

memberikan materi yang berlimpah pada anaknya.Anak tetap 

memerlukan perhatian, kebersamaan, nasehat dan sentuhan hangat dari 

orangtuanya.Hal ini tentu tidak diperoleh dari peran pengganti orangtua. 

Jika anak tidak mendapatkan kasih sayang dalam kelurga, maka mereka 

akan mencari kasih sayang dari teman sebayanya. 
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b) Lemahnya fungsi sosialisasi orangtua pengganti 

Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar 

pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan dalam posisi dan 

situasi tertentu.Fungsi sosialisasi anak dilihat dari keluarga dalam 

mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.Selain 

sebagai mahluk individu, manusia juga merupakan mahluk social yang 

tidak dapat hidup senidiri untuk memenuhi semua kebutuhan 

hidupnya.Dalam keluarga, anak pertama kali hidup bersosialisasi.Anak 

mulai berkomunikasi dengan orangtuanya melalui pendengaran dan 

gerakan atau isyarat hingga anak mampu berbicara. Anak mulai 

diajarkan untuk mampu menghargai, menghormati orang lain serta 

peduli dengan lingkungan sekitar. Akan tetapi ketika orangtua pergi 

menjadi TKI mengakibatkan peran orangtua mengasuh hilang.anak yang 

ditingglkan orangtua bekerja sebagai TKI merasa bebas,sedangkan 

ketika ada orangtua anak sering disuruh mengaji dan diem dirumah. 

Anak yang kehilangan orangtua akan mencari perhatian ke teman 

sebayanya. 

c) Lemahnya fungsi edukasi orangtua pengganti 

Pendidikan orang tua adalah suatu hal yang sangat penting dalam 

kehidupan anak.Karena sifat anak itu ditentukan oleh pendidikan dari 

orang tua.tetapi pada kenyataan sekarang perhatian orang tua kepada 

anaknya kurang sekali.Dimana seperti orang tua sekarang lebih sibuk 

dengan pekerjaan yang mereka lakukan tanpa memperhatikan anak-

anak mereka. Mereka selalu memberikan pendidikan anak mereka 

kepada sekolah semestinya pendidikan dari orang tua itu lebih penting 

dari pada disekolah, karena disekolah waktunya terbatas.Lebih banyak 

waktu anak itu dirumah jadi pendidikan dari orang tua lebih penting, 

tetapi orang tua tidak memperhatikan hal itu.Dimana orang tua cuman 

sibuk dengan pekerjaan yang mereka miliki.kurangnya pendidikan dari 

orang tua terhadap anak bias menjerumuskan anak dalam hal yang 

negatif. Dimana kurangnya pendidikan dari orang tua membuat anak 

memiliki pergaulan yang negatif, itu semua terjadi karena tidak ada lagi 

perhatian dan pendidikan dari orang tua dan itu merupakan kelalaian 

orang tua karena terlalu sibuk dengan dunia mereka sendiri.anak 

menjadi bebas dalam melakukan segala hal, baik itu dalam hal kebaikan 

maupun keburukan.Sebagai orangtua seharusnya memiliki kemampuan 

untuk memusatkan perhatian pada perilaku yang baik serta tidak lupa 

pada perilaku buruk anak. 

d) Lemahnya fungsi proteksi orangtua pengganti 

Setiap anggota keluarga berhak mendapat perlindungan dari 

anggota lainnya. Sebagai seorang kepala dalam keluarga, seorang ayah 

hendaknya melindungi istri dan anaknya dari ancaman baik ancaman 

yang akan merugikan di dunia maupun akhirat. Perlindungan di dunia 

meliputi keamanan atas apa yang dimakan atau dipakai dan dimana 

tempat tinggal keluarga. Perlindungan terhadap kenyamana situasi dan 

kondisi serta lingkungan sekitar.Lemahnya fungsi perlindungan orangtua 
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asuh menyebabkan anak menjadi bebas.anak ketika orangtuanya berada 

dirumah akan di control akan tetapi sebaliknya anak ditinggal oleh 

pengasuh pengganti, anak merasa bebas keluar. 

e) Lemahnya fungsi rekreasi orangtua pengganti 

Setiap anak dalam suatu keluarga tidak hanya perlu memenuhi 

kebutuhan biologisnya atau fisiknya.Tetapi juga perlu kebutuhan jiwa 

atau rohaninya.Kegiatan sehari-hari yang sangat menyita waktu dan 

tenaga di tempat sekolah tentu membuat fisik, pikiran dan jiwa menjadi 

letih yang perlu istirahat dan rekreasi.Rekreasi merupakan salah satu 

hiburan yang baik bagi jiwa dan pikiran.Rekreasi dapat menyegarkan 

pikiran, menenangkan jiwa dan lebih mengakrabkan tali 

kekeluargaan.Rekreasi tidak harus di tempat yang mewah, ramai, jauh 

dan menghabiskan uang banyak. Fungsi rekreasi dilihat dari cara 

menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keluarga. ketika 

orangtua berada dirumah anak selalu diurus. akan tetapi setelah 

orangtua meninggalkan anak, Peran dan fungsi orangtua digantikan 

pengasuh. Dimana lemahnya peran pengasuh pengganti menyebabkan 

anak mencari kesenangan melalui teman sebayanya. 

4) Analisis Teori 

Menurut Weber individu melakukan suatu tindakan berdasarkan atas 

pengalaman, persepsi, pemahaman dan atas suatu objek stimulus atau situasi 

tertentu.Tindakan individu ini merupakan sosial yang rasional yaitu mencapai 

tujuan dengan sarana-sarana yang paling tepat. Tindakan social berkaitan 

dengan interaksi sosial, sesuatu tidak akan dikatakan tindakan sosial jika 

individu tidak mempunyai tujuan dalam melakukan tindakan itu. Rasionalitas 

merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya 

mengenai tipe-tipe tindakan social. 

Tindakan yang paling dominan dalam penelitian adalah tindakan 

afeksi.Tindakan ini merupakan tindakan perasaan atau emosi tanpa refleksi 

intelektual atau perencanaan yang sadar.Tindakan itu benar-benar tidak 

rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideolohi atau kriteria 

rasionalitas lainnya. Fenomena pergaulan anak umumnya bersifat negatif, hal 

tersebut dilihat dari bentuk pergaualan anak dalam lingkungan harian dan  

lingkungan sekolah. 

Pergaulan di lingkungan harian anak dalam melakukan kegiatan 

perjudian.Judi itu merupakan tindakan yg dilakukan oleh anak yang orang tua 

bukan semata-mata untuk dapat untung tatapi sebagai bentuk tindakan untuk 

mendapat kesenangan atau hiburan yg selama ini tidak di dapatkan dalam 

keluarga. Pergaulan anak dalam geng motor mengarah ke hal negatif. Geng 

motor merupakan tindakan yang dilakukan anak yang ingin mencari identitas 

diri kepada teman sebayanya. Dimana anak tidak mendapatkan perhatian dari 

keluarga. Dalam pergaulan pacaran merupakan tindakan yang dilakukan untuk 

mencari perhatian ke pasangannya.Dimana anak tidak tidak mendapatkan 

perhatian lebih di dalam keluarga karena orangtua menjadi TKI.sedangkan 

dalam pergaulan minum-minuman keras merupakan tindakan yang dilakukan 
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anak untuk mencari identitas diri dalam kelompoknya.Dimana anak tidak 

mendapatkan perhatian lebih dalam keluarga. 

 

4. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan.pergaulan 

anak yang orangtuanya bekerja sebagai TKI sebagai berikut. 

1) Pergaulan anak yang orangtuanya bekerja sebagai TKI umumnya 

mengarah ke hal negatif. Hal tesebut dilihat dari bentuk pergaulan anak 

yang orangtua sebagai TKI yang terjadi di Desa Gelogor terklafiikasi 3 

bentuk yaitu, bentuk pergaulan anak di lingkungan harian, lingkungan 

sekolah dan di lingkungan agama. Dimana dalam pergaulan harian anak 

terdapat bentuk pergaulannya yaitu bermain judi, geng motor, pacaran, 

minum keras, pergeseran etika. Sedangkan dalam lingkungan sekolah 

terdapat bentuk pergaulan anak yaitu malas masuk sekolah, lemahnya 

motivasi belajar dan menurunya prestasi anak. Dalam Lingkungan agama 

terdapat bentuk pergaulan anak yaitu  malas shalat dan mengaji. 

2) Dampak pergaulan anak dari bentuk pergaulan yang mengarah ke hal 

negatif diukur dengan indikator periode waktu dan berdasarkan jenis 

anggota keluarga yang pergi menjadi TKI. Pertama periode waktu, yang 

terklafikasi menjadi dua yaitu anak yang ditinggal orangtua bekerja 

sebagai TKI < 10 tahun. Anak merasa bebas ketika tidak adanya orangtua 

dirumah. Sedangkan anak yang ditinggal orangtua bekerja sebagai TKI  

>10 tahun merasa tetap bebas walaupun adanya orangtua dirumah. Kedua, 

dampak perubahan pergaulan anak menurut jenis anggota keluarga yang 

bekerja sebagai TKI. dimana dampak ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 

anak yang ditinggalkan ayah bekerja sebagai TKI, anak yang ditinggalkan 

ibu bekerja sebagai TKI dan anak yang ditinggalkan kedua orangtua 

bekerja sebagai TKI. anak yang ditinggalkan oleh ayah merasa tidak 

bebas karena masih adanya ibu dirumah. sedangkanketika ibu yang pergi 

menjadi TKI anak merasa bebas. Apalagi dengan kedua orangtua yang 

pergi menjadi TKI anak tambah merasa bebas pergi dengan teman 

sebayanya. 

3) Adapun faktor penyebab dari bentuk pergaulan anak yang orangtuanya 

bekerja sebagai TKI di desa Gelogor yang meliputi,  kurangnya peran 

pengganti orangtua di bidang pendidikan, kurangnya peran pengganti 

orangtua di bidang proteksi, kurangnya peran pengganti orangtua di 

bidang rekreasi dan kurangnya peran pengganti orangtua di bidang 

sosialisasi. Dimana kurangnya fungsi peran pengganti bagi anak 

menyebabkan pergaulan anak mengarah ke hal yang negatif. 

 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan, adapun saran yang ingin disampaikan sebagai 

berikut : 

1) Untuk anak remaja diharapkan dapat menjadikan suatu pergaulan yang 

berguna untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dapat kita ketahui 
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bahwa remaja adalah generasi penerus dari bangsa ini apa bila pergaulan 

negatif  terus berlangsung maka remaja semakin banyak yang melanggar 

aturan-aturan yang ada. 

2) Untuk peran pengganti orangtua diharapkan dapat mengawasi anak agar 

tidak diarahkan ke pergaulan negatif. karena apabila seorang anak tadi 

berada dalam lingkungan yang tidak baik maka dia akan ikut menjadi 

tidak baik, karna faktor lingkungan menentukan pembentukan perilaku 

seorang anak.sehingga disini sangat di perlukan perhatian dari peran 

pengganti orang tua terhadap anak.  

3) Untuk pemerintah diharapkan memberikan pelatihan bagi anak yang 

ditinggalkan orangtua bekerja sebagai TKI agar pergaulannya tidak 

mengarah ke hal negatif. 
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