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1. Tabel Keterangan Para Istri  yang Turut Mencari Nafkah  

 

No. Nama/Suami Usia/Suami Keterangan 

1.  Juinah/Wahrim 53 tahun/60 tahun Ibu Juinah adalah tulang 

punggung didalam 

keluarganya, sebab 

suaminya yang telah lama 

pensiun sebagai petani. 

Beliau hanya 

mengandalkan hasil 

penjualan kraca untuk 

kehidupan sehari-hari, ia 

juga harus membiayai 3 

putranya yang salah 

satunya sedang berkuliah 

di Kota Jakarta.  

2.  Aminah/Rosyid  40 tahun/45 tahun Ibu Aminah adalah 

seorang penumbuk padi, 

sedangkan pekerjaan 

suaminya adalah 

ndusmen/buruh pabrik di 

Desa. Upah gaji yang 

sangat minim 

menyebabkan beliau 

untuk ikut andil dalam 

bekerja hal ini dilakukan 

untuk memenuhi 

kebutuhan pokok keluarga 

serta biaya pendidikan 

anak-anaknya. 
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3.  Sakem/Ali 45 tahun Ibu Sakem bertempat 

tinggal di Dusun 

Sambung Regel, alasan 

beliau turut bekerja 

karena harus 

menggantikan posisi 

suaminya sebagai kepala 

rumah tangga sebab 

Bapak Ali telah lama sakit 

struk, dan membiayai 

anaknya yang salah 

satunya sedang 

menempuh pendidikan S1 

di Jakarta.   

4.  Khurilah/Abdul 

Kholik 

32 tahun/40 tahun Ibu Khurilah selain 

sebagai ibu rumah tangga 

beliau juga bekerja 

sebagai penjual baju 

keliling. Hal ini dilakukan 

karna upah suami yang  

bekerja sebagai serabutan 

dirasa tidak mampu 

memenuhi kebutuhan 

pokok keluarga. 
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5.  Watiah/Khamim 38 tahun/42 tahun Suami ibu Watiah bekerja 

sebagai serabutan, 

pekerjaan yang jarang 

bahkan menganggur yang 

menyebabkan ibu Watiah 

turut bekerja sebagai 

pedagang serabi dipagi 

hari dan penjual berbagai 

dagangan ketika siang 

hari. Semata-mata untuk 

membantu perekonomian 

keluarga.  

6.  Qomariyah/Kusen 42 tahun/52 tahun Ibu Qomariyah bertempat 

tinggal di Dusun Peninis, 

suaminya yang sudah 

tidak bekerja lagi 

dikarenakan kecelakaan 

menjadikan ibu 

Qomariyah bekerja 

sebagai pembantu rumah 

tangga di desa sebelah. 

7.  Sopiyah/Abdul 

Khalim 

42 tahun/45 tahun Ibu Sopiyah 

kesehariannya berdagang, 

yakni menjual es kelapa 

muda. Pekerjaan 

suaminya adalah buruh 

bangunan, ibu Sopiyah 

turut andil dalam mencari 

nafkah karena demi 

memenuhi kebutuhan 



93 
 

 
 

keluarga terutama biaya 

anak-anaknya, dimana 

salah satunya sedang 

berkuliah di Kota Tegal. 

8.  Siti 

Aisyah/Wiranto 

35 tahun/40 tahun Ibu Siti Aisyah seorang 

Guru tingkat dasar di 

Dusun Sanganjaya, 

suaminya adalah seorang 

supir angkot desa. Beliau 

memiliki 2 anak, yakni 

Siti Fatimah (12 tahun) 

dan M. Zulfikar (9 tahun) 

9.  Damini/Mifathudd

in 

58 tahun/60 tahun Suami ibu Damini adalah 

seorang petani, beliau 

memiliki 4 orang anak. 

Hal ini yang 

menyebabkan ibu Damini 

terdorong untuk membuka 

jasa catering makanan 

dirumahnya dan 

berkeliling desa menjual 

sayur. Semata-mata beliau 

ingin mengurangi 

pertikaian didalam 

keluarga serta memenuhi 

ekonomi keluarga yang 

dirasa masih kurang.   

10.  Nur 

Hidayah/Mukti 

44 tahun/52 tahun Ibu Hida adalah seorang 

ibu rumah tangga yang 

turut bekerja sebagai 
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penjual gorengan. 

Pekerjaan suaminya 

adalah seorang tukang 

kayu, sedangkan anaknya 

berjumlah 4 orang. Anak 

pertama beliau sedang 

menempuh kuliah di Kota 

Jakarta, sedangkan yang 

lainnya duduk dibangku 

SMA, MTS dan TK. Gaji 

suami yang tidak seberapa 

dan tidak menentu, 

membuat beliau turut 

andil dalam bekerja. Hal 

ini dilakukan semata-mata 

untuk memenuhi 

kebutuhan yang masih 

kurang serta membantu 

suami dalam membiayai 

pendidikan anak-anak. 
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2. Para Istri  yang Turut Mencari Nafkah  
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