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BAB II 

TEMUAN PENELITIAN ADAPTASI BUDAYA DALAM PERNIKAHAN 

ETNIS TIONGHOA-JAWA 

Bab dua dalam penelitian ini akan mendeskripsikan temuan penelitian 

yang merupakan pengalaman mendalam para informan dan didapatkan melalui 

wawancara. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan pengalaman adaptasi 

pada pasangan pernikahan etnis Tionghoa-Jawa di Semarang dalam membangun 

keharmonisan keluarga. Pengalaman para informan tersebut di deskripsikan 

kedalam dua bentuk yaitu deskripsi tekstural dan struktural. Dapat diartikan 

bahwa deskripsi tekstural adalah deskripsi dari pengalaman yang tampak, 

sedangkan deskripsi struktural mendeskripsikan pengalaman yang tidak tampak 

dan mengungkap mengapa pengalaman tersebut dapat terjadi 

(Moustakas,1994:79). Deskripsi tersebut di peroleh berdasarkan hasil wawancara 

mendalam yang dilakukan kepada tiga pasangan suami-istri dari etnis Tionghoa-

Jawa. Pengalaman informan akan dilakukan penyaringan guna memberikan hasil 

yang akurat dan menghilangkan bagian-bagian yang dianggap tidak relevan. 

Pengalaman informan akan dikelompokkan berdasarkan dua tema yaitu : 

1. Adaptasi pada pasangan beda etnis Tionghoa-Jawa 

2. Keharmonisan pada pasangan suami-istri 
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2.1 Identitas Informan  

Pada penelitian ini informan terdiri dari enam orang yang merupakan tiga 

pasangan suami istri berbeda etnis Tionghoa-Jawa, deskripsi informan dapat 

dilihat pada table berikut : 

Tabel 2.1 Identitas Informan 

Informan Pasangan Nama Usia Status Etnis 

1  

1 

Hari Prasetyo 55 tahun Suami Jawa 

2 Liestiana 56 tahun Istri Tionghoa 

3  

2 

Heri Irawan 42 tahun Suami Jawa 

4 Anita Widjaja 46 tahun Istri Tionghoa 

5  

3 

Andre Riyanto 43 tahun Suami Tionghoa 

6 Jumiati 44 tahun Istri Jawa 

 

2.2 Deskripsi Tekstural 

2.2.1 Adaptasi Pada Pasangan Beda Etnis Tinghoa-Jawa 

2.2.1.1 Pada Pasangan 1 

 Proses Awal Perkenalan 

Pasangan pertama merupakan pasangan suami istri beda etnis dimana sang 

istri berasal dari etnis Tionghoa sedangkan suami berasal dari etnis Jawa. Awal 

mula pasangan 1 ini bertemu ketika memasuki bangku perkuliahan, dimana 

keduanya mengambil jurusan yang sama yaitu Ekonomi.  Karena keduanya belum 
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mengenal sifat satu sama lain maka pasangan 1 sama-sama memiliki persepsi 

negatif yang disebabkan adanya perbedaan etnis diantara mereka.  Informan 1  

memandang informan 2 sebagai wanita yang keras dan sombong, sedangkan 

informan 2 memandang bahwa informan 1 adalah pria yang pemalas.  

Namun setelah keduanya saling mengobrol bersama pandangan negatif 

tersebut hilang sejalan dengan proses perkenalan yang berlanjut pada proses yang 

lebih dalam. Keduanya saling beradaptasi untuk menyesuaikan sifat satu sama 

lain agar proses perkenalan diantara mereka berjalan dengan lancar. Awalnya 

informan 1 merasa kurang nyaman dengan sifat informan 2 yang keras, namun 

pelan-pelan informan 1 mulai terbiasa dengan sifat dari informan 2.  Karena 

perbedaan sifat satu sama lain dapat dipahami seiring dengan berjalannya waktu, 

pelan-pelan informan 1 mulai memahami bahwa meskipun sebenarnya informan 2 

memiliki sifat yang keras tetapi ia sangat perhatian dengan informan 1. Dari 

adanya sikap perhatian itu mebuat informan 1 tertarik dengan dengan informan 2. 

Begitupula dengan informan 2 pelan-pelan mulai bisa belajar banyak tentang arti 

kesabaran, karena informan 2 banyak menghabiskan waktu bersama informan 1 

dirinya lebih banyak berubah menjadi wanita yang lebih sabar dan berusaha 

megerti sifat dari informan 1.  

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari kutipan wawancara yang 

disampaikan oleh informan 1 : 

“kebersamaan waktu di antara kami membuat kami saling memahami sifat 

satu sama lain, terutama membuat Liestiana menjadi orang yang lebih sabar 

jika bersama saya ” 
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Selain itu perbedaan bahasa diantara informan 1 dan informan 2 juga 

membutuhkan proses adaptasi, misalkan saat informan 1 mengajak informan 2 

pergi bersama teman-temanya yang berasal etnis Jawa, bahasa yang digunakan 

teman-teman informan 1 adalah bahasa Jawa. Informan 2 yang tidak mengerti 

bahasa Jawa pelan-pelan harus beradaptasi dengan teman-teman informan 1 dan 

harus mulai belajar tentang bahasa bahasa Jawa agar mengerti ketika teman-teman 

dari informan 1 mengajak informan 2 berbicara dengan bahasa Jawa. Kemudian 

tidak hanya perbedaan bahasa tetapi juga perbedaan agama juga membuat 

keduanya banyak bertoleransi. Misalkan ketika keduanya sedang asik jalan-jalan 

dan kemudian waktu sholat telah tiba, maka informan 2 juga sering mengingatkan 

informan 1 untuk sholat terlebih dahulu, dan  informan 2 juga setia menunggu 

informan 1 di luar masjid ketika waktu sholat telah tiba. Walaupun keduanya 

berbeda etnis namun tingginya rasa toleransi diantara informan 1 dan informan 2 

akhirnya membuat mereka saling tertarik. 

 

Hal menarik dari pasangan 1 ini kebetulan nomor induk mahasiswa antara 

informan 1 dan informan 2 berurutan sehingga mereka selalu duduk bersebelahan. 

Kemudian  sikap dari informan 2 yang ramah dengan semua orang walaupun 

informan 2 mayoritas teman-temannya berasal dari etnis Tionghoa namun dirinya 

tetap mau bergaul dengan teman-temannya dari etnis Jawa. Sehingga membuat 

informan 1 ingin mengenal lebih dekat informan 2. Hal ini diperkuat dengan 

ungkapkan informan 1 pada kutipan wawancara berikut : 

“Saya dan Liestiana saya dulu dipertemukan di bangku kuliah, kebetulan 

nomer induk mahasiwa kami berurutan sehingga selalu satu kelompok 
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belajar dan kita juga duduk bersebelahan sehingga pada akhirnya saling 

tertarik” 

 

 Pengalaman Adapatasi Pasangan 

Berawal dari banyaknya waktu bertemu di kampus membuat informan 1 dan 

informan 2 sama-sama tertarik dan ingin meningkatkan hubungannya menjadi 

sepasang suami istri. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan 

adaptasi satu sama lain mengingat agama dan etnis antara keduanya yang berbeda, 

informan 1 sejak kecil menganut agama Islam dan berasal dari etnis Jawa 

sedangkan informan 2 menganut agama Kristen dan berasal dari etnis Tionghoa. 

Ketika menjalani adaptasi banyak sekali perbedaan-perbedaan karakter pada 

pasangan 1 yang terkadang sulit untuk disesuaikan. Perbedaan karakter di antara 

keduanya membuat proses adaptasi pasangan 1 berjalan lama. Informan 1 

memiliki sifat yang penyabar, lembut dan sopan sedangkan informan 2 sifatnya 

lebih keras dan tegas sehingga menyebabkan informan 1 lebih banyak mengalah 

jika keduanya berselisih. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari kutipan 

wawancara yang disampaikan oleh informan 1 : 

“Liestiana dulunya suka marah-marah sehingga saya yang banyak bersabar 

dan mengalah, menurut saya mengalah itu bukan berarti kalah, tapi 

mengalah adalah solusi terbaik untuk meredakan emosi pasangan” 

 

Setelah keduanya mampu beradaptasi dalam memahami sifat satu sama lain 

akhirnya informan 1 dan informan 2 memutuskan untuk meningkatkan 

hubungannya menjadi sepasang suami istri. Namun keinginan untuk melanjutkan 

ke jenjang pernikahan awalnya sempat ditentang oleh orang tua informan 2 

dengan alasan karena perbedaan etnis dan perbedaan agama, selain itu keinginan 
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ayah dari informan 2 yang menginginkan anaknya untuk menikah dengan sesama 

etnis Tionghoa agar dapat melanjutkan trah keluarga mengingat informan 2 

merupakan anak tunggal di keluarganya sehingga ayah dari informan 2 sangat 

berat hati jika ada pria yang ingin melamar anaknya tersebut. Segala upaya pun 

dilakukan oleh informan 1 untuk membujuk orang tua informan 2 agar hubungan 

mereka direstui, namun upaya informan 1 untuk membujuk orang tua informan 2 

malah mendapatkan penolakan dan  mendapatkan tindakan kekerasan dari ayah 

informan 2 baik kekerasan fisik maupun non fisik.  Ketika informan 1 

bersilaturahmi ke rumah informan 2 sempat di lempar kaleng biskuit oleh ayah 

dari informan 2, Ayah informan 2 juga sempat mencela informan 1 bahwa ia tidak 

pantas untuk menikah dengan anaknya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari 

kutipan wawancara yang disampaikan oleh informan 1 : 

“Waktu dulu saya main ke rumah Liestiana ayahnya pernah bilang ke saya : 

laki-laki seperti kamu mana mungin bisa membahagiakan anak saya, 

tampilanmu saja berandalan, celana bolong-bolong, rambut juga gondrong, 

saya tak akan merestui hubunganmu dengan anak saya” 

  

Dengan kesabaran,  kesungguhan, serta perhatian yang terus menerus 

diberikan oleh  informan 1 untuk meyakinkan kedua orang tua informan 2 

akhirnya hubungan keduanya direstui untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. 

Kemudian setelah mendapatkan restu dari semua pihak akhirnya pasangan 1 

melangsungkan pernikahan secara adat Tionghoa.  

Adaptasi banyak di lakukan pasangan 1 ini saat mereka sudah menikah yaitu 

informan 2 sebagai seorang istri mulai membiasakan dirinya dengan sifat dan 

kebiasaan suaminya, informan 2 yang awalnya memiliki sifat yang keras dan 
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tegas kini lebih menyesuaikan diri untuk menjadi pribadi yang lebih penyabar dan 

lembut. Kemudian informan 2 yang awalnya memeluk agama Kristen namun 

ketika akan menikah dengan informan 1 ia pindah agama menjadi Islam sehingga 

harus menyesuaikan dengan agama sang suami, serta informan 2 harus banyak 

belajar tentang agama Islam seperti sholat dan mengaji. Proses adaptasi ini 

awalnya tidak mudah dilakukan oleh informan 2 sebab ia harus banyak belajar 

tentang adat istiadat dalam budaya Jawa serta harus belajar bagaimana menjadi 

seorang muslim. Selain itu juga informan 2 pelan-pelan harus belajar bahasa Jawa 

ketika berbicara dengan orang tua informan 1 agar lebih sopan, sebenarnya 

informan 1 tidak mengharuskan istrinya berbicara dengan bahasa Jawa tapi 

informan 2 memiliki keinginan sendiri agar bisa berbicara menggunakan bahasa 

Jawa. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari kutipan wawancara yang 

disampaikan oleh informan 2 : 

“Saya bingung pertama kali jadi seorang muslim, susah kalo suruh sholat dan 

mengaji walaupun saya sudah di ajarin suami saya, karena saya belajar 

mengaji dan sholat sudah tua jadi ya sering lupa…. belajar bahasa Jawa 

krama inggil susah dimengerti tapi ya saya tetap berusaha terus sampai bisa”  

 

 Berbeda dengan informan 1 yang berasal dari etnis Jawa dan beragama 

Islam yang istrinya memutuskan untuk menjadi seorang mualaf sehingga dirinya 

harus membiasakan diri untuk membimbing istrinya belajar agama Islam dari nol, 

mulai dari sholat sampai mengaji. Kemudian dalam masalah tata krama di adat 

Jawa informan 1 harus mengajarkan istrinya belajar bahasa krama inggil karena 

dalam adat Jawa seorang menantu akan dikatakan sopan jika berbicara kepada 

mertua menggunakan bahasa krama inggil. Informan 1 selalu membimbing 
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istrinya dengan sabar sehingga pelan-pelan istrinya bisa menerima dan mulai 

memahami sedikit demi sedikit tentang kebudayaan Jawa dan juga bagaimana 

menjadi seorang muslim. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari kutipan 

wawancara yang disampaikan oleh informan 1 : 

“Saya pelan-pelan mengajari istri saya sholat dan mengaji, ya awalnya dia 

sempat kebingungan dan banyak banget mengeluh dengan alasan tidak 

bisa, tapi saya tetap terus mengajari dia dengan sabar. Lalu saya juga 

mengajari istri saya bahasa jawa krama inggil biar dia bisa berbicara 

dengan orang tua saya menggunakan bahasa Jawa halus, akhirnya lama-

lama dia paham dan mengerti sendiri” 

 

Dari kutipan wawancara di atas adaptasi membutuhkan waktu yang tidak 

sebentar, namun  dengan adanya kesabaran  dan rasa toleransi antara informan 1 

dan informan 2 tentang perbedaan budaya di antara keduanya bisa saling bertahan 

dan hidup harmonis.  

2.2.1.2 Pada Pasangan 2 

 Proses Awal Perkenalan 

Pasangan kedua merupakan pasangan suami istri beda etnis dimana sang 

istri berasal dari etnis Tionghoa sedangkan suami bersal dari etnis Jawa namun 

keduanya sama-sama memeluk agama Kristen. Awal mula pasangan 2 ini bertemu 

adalah saat informan 3 masih duduk di bangku kelas tiga SMP dan informan 4 

sudah lulus SMA dan akan memasuki bangku perkuliahan. Informan 3 bertemu 

dengan informan 4 ketika ada kegiatan di gereja.  Mereka sering terlibat dalam 

event bersama sehingga banyaknya waktu bertemu membuat mereka saling 

mengenal satu sama lain dan akhirnya saling tertarik. Hal ini diperkuat dengan 

pernyataan dari kutipan wawancara yang disampaikan oleh informan 3 : 
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“Awalnya saat bertemu dengan Anita ketika lagi di gereja, saya sering satu 

team dengan dia, saya yang main piano dan Anita yang tergabung dalam 

paduan suara di gereja. Lama-lama karena saya sering bertemu dan 

mengadakan event bersama membuat saya tertarik dengan dia” 

 

Setelah keduaya saling kenal dan dekat maka proses adaptasi di awal 

perkenalan terjadi antara informan 3 dan informan 4 karena keduanya memiliki 

etnis yang berbeda, selain itu itu perbedaan sifat di antara mereka menyebabkan 

keduanya harus menyesuaikan sifat satu sama lain, sifat dari informan 3 yang 

spontan dan tidak terlalu pertimbangan segala segala sesuatu dengan matang. 

Sedangkan informan 4 lebih memiliki sifat yang segala sesuatunya harus di 

pertimbangkan dengan matang. Namun dibalik perbedaan sifat tersebut keduanya 

bisa saling memahami sifat satu sama lain, hal ini di sebabkan karena keduanya 

memiliki persamaan sifat yang bisa saling menerima. Misal saat informan 3 yang 

tiba-tiba mengajak pergi main secara dadakan, maka informan 4 tetap bisa 

mengerti sifat “spontan” dari informan 3.   

Kemudian informan 4 awalnya juga sempat berfikir bahwa informan 3 tidak 

akan sepemikiran dengan teman-teman  informan 4, karena keduanya juga 

memiliki perbedaan usia dimana informan 3 lebih muda dari informan  4. Namun 

setelah keduanya mengenal lebih dalam ternyata informan 3 memiliki pemikiran 

yang jauh lebih dewasa dibandingkan pria seusianya.  Kemudian sifat humoris 

dari informan 3 semakin membuat informan 4 jatuh hati. Hal ini diperkuat dengan 

pernyataan dari kutipan wawancara yang disampaikan oleh informan 4: 
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“Saat baru mengenal mas Heri dulu awalnya tidak menyangka usianya 

jauh lebih muda dari saya empat tahun, tapi ternyata pemikirannya jauh 

lebih dewasa dibanding saya dan teman-teman seusianya” 

 

Tidak jauh berbeda dengan pasangan 1, dimana pasangan 2 ini juga 

terkendala oleh bahasa saat saling mengenal sehingga harus banyak melakukan 

adaptasi dengan bahasa. Informan 4 yang berasal dari etnis Tionghoa tidak bisa 

menggunakan bahasa Jawa, sehingga informan 4 berusaha belajar bahasa Jawa 

agar bisa menyesuaikan dengan teman-teman dan juga orang tua dari informan 3. 

Adanya proses adaptasi dan tingginya rasa toleransi antara informan 3 dan 

informan 4 yang kemudian membuat keduanya saling tertarik walaupun keduanya 

sama-sama memilki perbedaan etnis dan juga sifat. Hal lain yang membuat 

pasangan 2 saling tertarik adalah mereka memiliki hobi yang sama yaitu 

menonton dan meyukai wisata kuliner, sehingga ketika informan 3 dan informan 4 

baru dekat, keduanya banyak menghabiskan waktunya untuk menonton dan 

wisata kuliner.  

 Proses Adaptasi Pasangan 

Ketika pasangan 2 ini ingin memutuskan untuk menikah, kisah percintaan 

pada pasangan 2 ini juga mirip dengan pasangan 1. Yaitu hubungan antara 

informan 3 dan informan 4 ini awalnya juga tidak disetujui oleh orang tua 

informan 4 dengan alasan keduanya berbeda etnis, informan 3 berasal dari etnis 

Jawa sedangkan informan 4 berasal dari etnis Tionghoa. Informan 4 juga 

merupakan anak tunggal di keluarganya sehingga orang tuanya menaruh harapan 

agar anaknya dapat menikah dengan sesama etnis dan melanjutkan trah dalam 
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keluarga. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari kutipan wawancara yang 

disampaikan oleh informan 4 : 

“Orang tua saya tidak setuju kalau saya menikah dengan orang Jawa sebab 

saya anak tunggal dalam keluarga, sehingga saya harus menikah dengan 

sesama etnis Tionghoa juga agar dapat melanjutan trah” 

 

Selain tidak mendapatkan restu dari orang tua, informan 4 ini juga tidak 

mendapatkan restu dari teman-temannya karena memang perbedaan etnis dan usia 

informan 3 lebih muda dari informan 4. Teman-teman informan 4 takut kalau 

nantinya setelah menikah ada penyelasan yang timbul karena memilih pria yang 

salah, namun walaupun sempat dilarang oleh banyak pihak informan 4 tetap kuat 

dengan pendiriannya dan dia yakin akan melanjutkan hubungan dengan informan 

3 menuju pelaminan. Karena keduanya sudah sama-sama yakin dan memiliki 

keinginan yang kuat akhirnya orang tua dari informan 4 merestui hubungan 

mereka. Setelah pasangan 2 ini menjalani enam bulan pernikahannya barulah 

orang tua informan 4 benar-benar yakin kalau informan 3 memang pasangan yang 

baik untuk informan 4, sebab informan 3 mampu mencintai informan 4 dengan 

tulus serta bertanggung jawab bagi istrinya, karena informan 4 tidak pernah 

mempermasalahkan tentang perbedaan etnis. Hal ini diperkuat dengan pernyataan 

dari kutipan wawancara yang disampaikan oleh informan 4 : 

“Akhirnya setelah hampir setengah tahun saya menjalani pernikahan 

dengan mas Heri, barulah orang tua saya yakin kalau suami saya adalah 

pria yang baik karena ia mencintai saya dengan tulus serta sosok yang 

sangat bertanggung jawab bagi keluarga” 

 

Namun perbedaan di antara keduanya menyebabkan informan 3 dan 

informan 4 harus beradaptasi. Informan 3 yang berasal dari etnis Jawa ketika 

berbicara dengan orang tuanya menggunakan bahasa Jawa krama inggil, 



43 
 

sedangkan informan 4 berasal dari etnis Tionghoa lebih banyak menggunakan 

bahasa Indonesia dalam kesehariannya. Ketika awal menikah informan  3 dan 

informan 4 tinggal di rumah orang tua informan 3, disini terjadi kendala pada 

informan 4 saat berbicara dengan mertuanya yaitu pada tradisi Jawa jika berbicara 

dengan orang yang lebih tua alangkah lebih sopan jika menggunakan bahasa Jawa 

krama inggil namun karena informan 4 tidak bisa berbasa Jawa krama inggil, 

mertuanya tetap mengahargai informan 4 yang menggunakan bahasa Indonesia 

saat berbicara. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari kutipan wawancara yang 

disampaikan oleh informan 4: 

“Walaupun saya berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan mertua, 

beliau tetap menghargai saya karena mertua saya mengerti dan 

memaklumi saya yang tidak bisa bahasa krama inggil” 

 

Begitupula informan 3 juga harus banyak melakukan adaptasi dengan 

keluarga dari informan 4, informan 3 kurang terbiasa ketika melihat orang tua dari 

informan 4 yang sembahyang di Klenteng menggunakan hio sebagaimana 

mestinya etnis Tionghoa saat berdoa.  Informan 3 tidak mengerti bagaimana tata 

caranya, namun mertuanya juga tidak memaksa informan 3 untuk ikut 

sembahyang menggunakan hio di klenteng karena memang tradisi budaya Jawa 

dan Tionghoa yang berbeda.  

2.2.1.3 Pada Pasangan 3 

 Proses Awal Perkenalan 

Pasangan ketiga merupakan pasangan suami istri beda etnis dimana sang 

istri berasal dari etnis Jawa sedangkan suami berasal dari etnis Tionghoa. Awal 

mula pasangan 3 ini bertemu yaitu saat informan 5 berkunjung ke rumah 
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sepupunya, dan sepupu dari informan 5 itu adalah sahabat dekatnya informan 6. 

Sehingga setiap kali informan 5 berkunjung ke rumah sepupunya selalu bertemu 

dengan informan 6, karena banyaknya waktu bertemu membuat informan 5 dan 

informan 6 ini saling tertarik, sebelum informan 5 menyatakan perasaan suka 

kepada informan 6, dirinya meminta pertimbangan dahulu kepada sepupunya 

yang juga sahabat dari informan 6. Kemudian karena informan 6 adalah gadis 

yang baik dan penyabar maka sepupu dari informan 5 memberikan dukungan 

serta restu kepada dirinya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari kutipan 

wawancara yang disampaikan oleh informan 5 : 

“Sepupu saya punya sahabat dekat dan sering di ajak main kerumahnya, 

kebetulan juga saya sering main ke rumah sepupu saya, sehingga sering 

bertemu dengan Jumiati dari situ saya mulai tertarik dengannya” 

 

Selain itu hal menarik antara informan 5 dan informan 6 saat baru 

berkenalan adalah keduanya telah menemukan kecocokan saat berbicara, 

walaupun informan 5 berasal dari etnis Tionghoa namun ia bisa berbahasa Jawa, 

sehingga informan 6 merasa memiliki kecocokan ketika berbicara dengan 

informan 5. Hal ini merupakan nilai tambah bagi informan 5 untuk selangkah 

lebih dekat dengan informan 6. Akhirnya karena keduanya memiliki kecocokan 

keduanya memutuskan untuk berpacaran. Hal lain yang membuat keduanya saling 

cocok saat pacaran adalah antara informan 5 dan informan 6 memiliki hobi jalan-

jalan sewaktu masih muda, sehingga sewaktu pacaran mereka banyak 

menghabiskan waktu untuk jalan-jalan ke luar kota seperti Bandungan, Kopeng, 

Jogja. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari kutipan wawancara yang 

disampaikan oleh informan 5 : 
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“Saya dan Jumiati itu memiliki kecocokan di awal sebab saya bisa 

berbahasa Jawa, dia itu senang karena walaupun saya dari etnis Tionghoa 

namun saya tetap bisa berbahasa Jawa” 

 

 Proses Adaptasi Pasangan 

Karena banyaknya waktu bertemu membuat pasangan ketiga ini saling 

tertarik dan keduanya memutuskan untuk menikah.  Berbeda dengan kisah 

pasangan pertama dan kedua, dimana hubungan pasangan sebelumnya sempat 

dilarang oleh orang tua.  Pada pasangan 3 ini justru kedua orang tua antara 

informan 5 dan informan 6 saling mendukung, karena kedunya juga sudah 

memasuki usia yang matang, usia informan 5 sudah 29 tahun sedangkan usia 

informan 6 sudah 30 tahun.  Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari kutipan 

wawancara yang disampaikan oleh informan 6 : 

“Usia saya saat itu sudah 30 tahun dan usia pasangan saya sudah 29, 

namun pasangan saya juga tidak mempermasalahkan usia saya lebih tua 

satu tahun darinya. Dan orang tua dari kami masing-masing juga sangat 

mendukung hubungan hungan ini” 

Dari pernyataan wawancara di atas pasangan 3 ini tidak 

mempermasalahkan usia mereka dimana perempuan lebih tua dari laki-laki serta 

orang tua keduanya sangat mendukung hubungan mereka karena mengingat usia 

keduanya yang sudah matang untuk mejalani hubungan rumah tangga. Pada  

pasangan 3 ini mereka hanya  berpacaran selama 3 bulan, karena keduanya sudah 

menemukan kecocokan dan langsung memutuskan untuk menikah.  

Karena pasangan 3 ini hanya pacaran selama 3 bulan maka tidak terlalu 

banyak melakukan adaptasi saat berpacaran, Sehingga ketika mereka sudah 

menikah dan hidup bersama banyak perbedaan sifat antara informan 5 dan 
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informan 6. Informan 5 memiliki sifat yang keras dan egois serta kurang peka 

terhadap orang lain, berbeda dengan informan 6 memiliki sifat yang sabar, lembut 

serta lebih peka terhadap orang lain, sehingga dari beberapa perbedaan sifat 

tersebut membuat pasangan ini harus belajar beradaptasi dan menyesuaikan sifat 

satu sama lain ketika baru awal menikah. Berbeda dengan pasangan pertama 

dimana informan 1 lebih banyak mengalah kepada istrinya, sedangkan pada 

pasangan ketiga ini informan 6 mengaku dirinya lebih banyak mengalah dan 

bersabar menghadapi suaminya saat emosinya sedang tidak stabil agar tidak 

terjadi konflik yang berkelanjutan, mengingat  sifat suaminya yang keras dan 

kurang peka. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari kutipan wawancara yang 

disampaikan oleh informan 6 : 

“Saya dan suami memiliki perbedaan sifat satu sama lain. Suami saya itu 

keras dan kurang peka terhadap sekitar kalau saya itu sebisa mungkin 

menanamkan sifat sabar dalam diri.  Sehingga kalau suami saya sudah 

marah saya lebih banyak mengalah untuk meredam emosi suami” 

 

Selain itu perbedaan lain pada pasangan 3 ini adalah perbedaan latar 

belakang ekonomi, informan 6 berasal dari keluarga kurang mampu yang tinggal 

desa di Salatiga sehingga informan 6 dan keluarganya sudah terbiasa dengan 

kehidupan yang sederhana, namun informan 5 yang berasal dari keluarga yang 

cukup berada dan tinggal di Kota Semarang sehingga informan 5 terbiasa dengan 

hidup yang mewah dan terbiasa makan enak. Awalnya ketika informan 5 tinggal 

di rumah mertuanya, ia  membutuhkan waktu untuk beradaptasi pada tradisi 

keluarga informan 6 yang selalu menerapkan kehidupan yang sederhana, baik dari 
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makanan maupun kesehariannya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari 

kutipan wawancara yang disampaikan oleh informan 5 : 

 “Ketika tinggal di rumah mertua saya di Salatiga, saya sedikit canggung 

karena saya kurang terbiasa dengan kehidupan yang serba sederhana, 

makan yang seadanya, berbeda dengan saya ketika ikut orang tua di 

Semarang selalu hidup enak”  

 

Selain itu adaptasi yang dilakukan pada pasangan 3 setelah menikah 

adalah banyaknya penyesuaian yang harus dilakukan pada informan 5, dimana 

sejak kecil informan 5 tidak dibiasakan oleh orang tuanya untuk sholat dan 

mengaji sehingga ketika menikah ia kebingungan untuk menjadi seorang imam 

bagi informan 6. Kemudian informan 6 sejak kecil oleh orang tuanya selalu 

diajarkan untuk sholat dan mengaji. Dan informan 6 menginginkan suaminya 

tersebut harus mampu menjadi imam yang baik. Maka muncul permasalahan bagi 

informan 5 yang merasa tertekan dan ketakutan saat harus menjadi seorang imam 

untuk keluarganya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari kutipan wawancara 

yang disampaikan oleh informan 6 : 

“Awalnya saya mau menikah dengan pasangan saya adalah karena saya 

menemukan kecocokan dengan dia, tapi ternyata setelah menikah saya 

malah sedikit kecewa karena ternyata dia tidak bisa menjadi imam bagi 

saya dan anak-anak saya….tapi ya mau bagaimana dia tetap suami saya 

dan saya harus mensyukurinya” 

Dari kutipan diatas meskipun informan 6 setelah menikah merasa kecewa 

terhadap informan 5 sebagai seorang suami tidak bisa membimbing dirinya dalam 

hal agama, namun meskipun demikian informan 6 tetap mau menerima suaminya 

sehingga hubungan mereka sampai saat ini tetap harmonis.  
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2.2.2 Keharmonisan Pada Pasangan Suami-Istri 

2.2.2.1 Pada Pasangan 1 

Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dalam rumah tangga pada 

pasangan 1 kehidupan beragama berjalan dengan baik, informan 1 dan informan 2 

sering melakukan sholat berjamaah. Namun ketika awal menikah pasangan 1 ini 

mendapatkan kendala karena informan 2 sebelumya memeluk agama Kristen 

kemudian berpindah agama menjadi Islam ketika memutuskan menikah dengan 

informan 1. Meskipun awalnya informan 2 selalu kesulitan untuk sholat dan 

mengaji namun dengan kesabaran informan 1 dalam membimbing istrinya untuk 

mengenal lebih jauh tentang agama Islam akhirnya membuahkan hasil,saat ini 

informan 2 sudah bisa sholat dan mengaji dengan lancar bahkan sekarang 

informan 2 sudah bisa membimbing anak-anaknya untuk sholat dan mengaji. Hal 

ini diperkuat dengan pernyataan dari kutipan wawancara yang disampaikan oleh 

informan 1 : 

“Karena istri saya sebelumnya memeluk agama Kristen dan memtuskan 

untuk menjadi mualaf ketika menikah dengan saya, sehingga saya harus 

banyak mengajari dia bagaimana sholat dan mengaji sampai dia benar-

benar bisa” 
 

Kemudian masing-masing anggota keluarga juga saling mengingatkan 

dalam hal kebaikan, misalkan informan 2 sebagai ibu yang selalu mengingatkan 

agar anak-anaknya rajin sholat sunah dan puasa sunah agar lebih mendekatkan diri 

kepada Tuhan YME. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari kutipan wawancara 

yang disampaikan oleh informan 2 ; 

“Saya sering mengingatkan anak-anak untuk rajin sholat sunah agar 

mereka lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, selain itu saya melatih 
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anak-anak untuk puasa Senin-Kamis agar mereka bisa belajar hidup 

prihatin” 

 

 

Dalam kehidupan sehari-hari pasangan 1, masing-masing anggota keluarga 

memiliki kesibukan sendiri-sendiri baik untuk bekerja mencari nafkah maupun 

menuntut ilmu. Kesibukan yang dijalani dalam pasangan 1 tidak dijadikan alasan 

untuk tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Pasangan 1 ini selalu 

menyempatkan waktunya untuk sarapan bersama di pagi hari, kemudian setelah 

informan 1 pulang kerja selalu menyempatkan sholat berjamaah dan mengaji 

bersama dan kemudian setelah itu di lanjutkan dengan menonton televisi bersama. 

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari kutipan wawancara yang disampaikan 

oleh informan 2 : 

“Pokoknya sebelum berangkat suami saya berangkat kerja dan anak-anak 

pergi sekolah, saya sudah siapkan sarapan agar kita bisa sarapan bersama, 

kemudian kalau sore kita selalu sholat berjamaah dilanjutkan dengan 

mengaji, kalau ada waktu senggang kita lanjutkan menonton televisi 

bersama” 

 

Kemudian jika ada waktu libur keluarga pasangan 1 selalu mengunjungi 

rumah orang tua baik orang tua dari informan 1 di Kudus ataupun informan 2 di 

Salatiga.  Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari kutipan wawancara yang di 

sampaikan oleh informan 2 : 

“Setiap hari Minggu kami selalu menyempatkan waktu untuk mampir ke 

rumah orang tua, agar kita tetap menjaga silaturahmi dengan orang tua 

meskipun kita sudah berkeluarga dan sudah punya rumah sendiri kita 

harus tetap menyempatkan waktu untuk berkunjung kerumah orang tua” 
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Dalam melakukan komunikasi keluarga, pasangan 1 dapat menjalankan 

aktivitas berkomunikasi dengan baik. Kehidupan keluarga pada pasangan 1 ini 

mereka memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya, selain itu 

juga informan 1 dan informan 2 mau menjadi pendengar yang baik saat anak-

anaknya menyampaikan keluh-kesah tentang masalah yang sedang dihadapi di 

sekolah. Pada pasangan 1 ini, baik informan 1 maupun informan 2 selalu 

menekankan komunikasi sebagai hal yang utama, lebih baik menceritakan 

masalah-masalah pribadi kepada keluarga daripada menceritakan masalah pribadi 

kepada orang lain. Karena menurut informan 1, keluarga merupakan tempat 

pertama yang akan lebih mengerti dan membantu dengan tulus saat masalah 

sedang menimpa kita daripada orang lain. Hal ini diperkuat dengan pernyataan 

dari kutipan wawancara yang disampaikan oleh informan 2 : 

“Kami lebih senang menceritakan masalah-masalah pribadi kepada 

keluarga daripada menceritakannya ke orang lain sebab belum tentu orang 

lain bisa mengerti keadaan kita dan membantu kita untuk mencarikan 

solusi terbaik” 

 

Informan 1 sebagai seorang kepala keluarga sering diajak curhat oleh istri 

dan juga anak-anaknya, biasanya informan 2 menceritakan masalah-masalah yang 

terjadi di dalam lingkungan RT-nya  kepada informan 1 karena memang 

kebetulan  informan 2 menjabat sebagai ketua dalam ibu-ibu PKK di lingkungan 

tempat tinggalnya. Sedangkan anak-anak dari informan 1 sering menceritakan 

kendala-kendala saat di sekolah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari kutipan 

wawancara yang di sampaikan oleh informan 1 : 
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“Istri dan anak-anak sering menceritakan masalah-masalahnya kepada 

saya, kalo istri sering curhat masalah ibu-ibu PKK di lingkunga RT, kalo 

anak-anak biasanya cerita tentang kendala saat di sekolah” 

 

Sehingga informan 1 sebagai seorang kepala keluarga harus menjadi 

pendengar yang baik bagi istri dan juga anak-anaknya, informan 1 juga harus bisa 

memberikan solusi terbaik bagi istri dan juga anak-anaknya agar komunikasi di 

dalam keluarga  bisa terus terjalin dengan baik. 

Kemudian ketika pasangan 1 ini memiliki kesibukan masing-masing di 

luar rumah, mereka memilih meggunakan media komunikasi hanpdhone untuk 

menghubungi anggota keluarganya. Misalkan seperti yang di lakukan pada 

informan 2 selalu berkomunikasi dengan suami dan anak-anaknya lewat pesan 

singkat dari handphone. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari kutipan 

wawancara yang disampaikan oleh informan 2 : 

“Saya sering menghubungi suami atau anak saya lewat handphone untuk 

memberikan perhatian dan semangat kepada suami dan anak-anak, atau 

mengingatkan anak-anak untuk tidak pulang terlalu malam ketika sedang 

main di luar” 

Begitupula dengan informan 1 saat dirinya ada kegiatan di kantor sampai 

malam maka tidak pernah lupa menghubungi istrinya lewat telepon agar tidak 

khawatir. Sehingga dengan adanya media komunikasi handphone pasangan 1 ini 

dapat menjaga komunikasinya dengan baik walaupun mereka memiliki kesibukan 

masing-masing. 

Hal yang menarik dari pasangan 1 tentang menghargai anggota keluarga 

ditunjukkan dengan memberikan kebebasan kepada anak-anaknya yang sudah 

dewasa untuk menentukan cita-cita dan masa depannya. Misalkan tidak pernah 
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mengekang anak-anaknya dalam hal pendidikan.  Ketika anaknya lulus SMA 

sebenarnya informan 1 memiliki keinginan agar anaknya melanjutkan ke 

perguruan tinggi karena dirinya merasa mampu untuk menyekolahkan anak-

anaknya sampai sarjana.  Namun karena anaknya tidak memiliki keinginan untuk 

melanjutkan ke perguruan tinggi dan lebih memilih untuk bekerja, maka informan 

1 dan informan 2 sebagai orang tua juga mengikuti keinginan anaknya yang ingin 

bekerja daripada melanjutkan kuliah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari 

kutipan wawancara yang disampaikan oleh informan 2 : 

“Anak-anak saya sudah besar jadi dia tahu mana yang terbaik untuk 

dirinya…saya dan suami tidak perlu mengekang mereka. Sebenarnya saya dan 

suami ingin menyekolahkan anak-anak sampai perguruan tinggi namun 

mereka tidak mau dan lebih memilih untuk bekerja maka kami mengikuti saja 

kemuan dia karena nanti kalau kita paksa buat kuliah anaknya sendiri yang 

jadi tidak nyaman” 

Kemudian cara lain untuk menghargai anggota keluarga pada pasangan 1 

ini adalah saat tahun baru imlek informan 1 selalu menghormati perayaan yang 

dijalankan oleh mertuanya, dengan cara selalu datang ke rumah mertuanya dan 

keluarga besar mertuanya untuk bersilaturahmi agar terjalin ikatan keluarga yang 

baik diantara informan 1 dan keluarga besar dari informan 2.  

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari kutipan wawancara yang 

disampaikan oleh informan 1 : 

“Pasti setiap imlek saya datang kerumah mertua dan saudara-saudara dari 

istri saya karena dengan begitu bisa menjaga tali silaturahmi keluarga 

besar” 
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Kualitas dan kuantitas konflik yang ada pada pasangan 1 termasuk minim, 

karena jarang terjadi konflik-konflik besar dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh informan 2 : 

 “Tidak pernah ada konflik yang besar dalam keluarga saya, apalagi 

masalah perbedaan etnis tidak penah, paling besar ya masalah perbedaan 

sifat, saya sifatnya lebih keras sedangkan suami saya lebih sabar” 

 

 Dari kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi 

dalam keluarga pasangan 1 terjadi karena perbedaan pendapat antara informan 1 

dan informan 2. Namun dalam masalah perbedaan etnis tidak pernah terjadi 

konflik. Mereka menyadari perbedaan etnis bukanlah sesuatu yang harus di 

perdebatkan, sehingga pada akhirnya hanya akan menjadi penyebab keretakan 

hubungan dalam keluarga. 

Namun terkadang perbedaan karakter dalam mendidik anak-anak menjadi 

pemicu konflik kecil, yaitu informan 2 yang keras dalam mendidik anak 

sedangkan informan 1 lebih senang mendidik anak dengan cara yang halus, 

misalkan anak-anak dari pasangan 1 ini malas belajar maka informan 1 sering 

memarahi anaknya agar rajin belajar, sedangakan informan 2 lebih senang 

menasehati anaknya dengan tutur yang lembut dan sabar, perbedaan sifat memang 

sering menjadi konflik dalam rumah tangga pasangan 1. Namun apabila informan 

1 menyikapinya dengan emosi maka akan menjadi pemicu pecahnya hubungan 

rumah tangga mereka. Hal ini deperkuat dengan pernyataan dari kutipan 

wawancara yang di sampaikan oleh informan 1 :  

“Dalam mendidik anak saya dan istri itu berbeda. Istri saya lebih keras 

sedangkan saya lebih senang memakai cara yang halus, sehingga kadang 

menjadi pemicu konflik, namun  saya tidak pernah membesar-besarkan 
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masalah ini dan saya lebih banyak bersabar kepada istri agar kedaanya 

kembali normal lagi” 

 

 Dari pernyataan di atas bahwa informan 1 lebih banyak bersabar dalam 

mengahadapi sikap istrinya yang keras dan informan 1 juga lebih banyak 

mengalah jika terdapat perdebatan dalam keluarga, karena informan 1 meyakini 

walaupun sikap istrinya keras namun itu untuk kebaikan dirinya dan juga anak-

anaknya. Informan 1 lebih banyak mengalah kepada istri bukan berarti dirinya 

kalah, namun mengalah adalah solusi terbaik untuk menyelasaikan konflik dalam 

keluarganya agar hubungan mereka tetap harmonis. 

Dalam kehidupan keluarga pasangan 1, mereka memiliki ikatan yang erat 

antar anggota keluarga. Hal ini ditunjukkan ketika informan 1 dan informan 2 

saling menghargai pendapat satu sama lain, selain itu juga mereka saling terbuka 

ketika ada masalah sehingga tidak ada yang ditutupi. Hal ini seperti seperti yang 

diungkapkan oleh informan 1 : 

  “Kalo mau hubungan keluarga tetap erat ya kita saling percaya saja dan 

jangan ada yang ditutupi, kalau ada masalah ya cerita jangan dipendam 

sendiri biar yang lain bisa saling bantu kalau ada masalah” 

Kemudian hal lain yang menarik pada pasangan 1 ini dalam menjaga 

ikatan anggota keluarga adalah informan 1 dan informan 2 saling tolong 

menolong kepada anak-anaknya, misalkan anak pertama dari pasangan 1 baru 

menikah dan kondisi perekonomiannya belum terlalu mapan maka informan 1 dan 

informan 2 sebagai orang tua ikut membantu meringankan beban anaknya dengan 

cara memberikan uang agar anaknya tidak kesulitan. Walaupun anak pertama dari 

informan 1 dan informan 2 ini sudah berkeluarga sendiri, tetap saja mereka selalu 
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memberikan bantuan jika anaknya sedang dalam kesulitan. Hal ini seperti seperti 

yang di ungkapkan oleh informan 1 : 

“Walupun anak saya sudah berkeluarga sendiri tapi saya masih sering 

memantau dia, namanya juga pasangan yang baru menikah pasti 

kehidupan ekonominya belum terlalu mapan sehingga saya sering 

memberikan dia uang kalau dia lagi kesulitan” 

Informan 1 dan informan 2 merasa senang apabila anak-anaknya tidak 

segan untuk meminta bantuan kepada orang tuanya karena prinsip dalam keluarga 

ini adalah lebih baik meminta tolong kepada keluarga sendiri daripada meminta 

tolong kepada orang lain, karena dengan menanamkan prinsip seperti itu dapat 

mempererat kedekatan dalam keluarga. 

2.2.2.2 Pasangan 2 

Kehidupan yang harmonis pada pasangan 2 juga juga dapat diwujudkan 

dengan baik, karena kehidupan beragama pada pasangan 2 berjalan baik. Dimana 

informan 3 dan informan 4 sama-sama memeluk agama Kristen. Sehingga setiap 

Minggu pagi informan 3 dan informan 4 selalu berangkat ke gereja bersama. 

Selain itu keduanya saling mengingatkan untuk selalu mengingat Tuhan dalam 

setiap keadaan. Misalkan saat susah ataupun senang mereka tetap rajin beribadah 

ke gereja. Hal ini seperti yang diungkapkan informan 3 : 

“Setiap Minggu pagi kita selalu berangkat ke gereja bersama walaupun 

keadaan kita susah ataupun senang jangan sampai kita melupakan sang 

pencipta” 

Setiap Minggu pagi juga informan 4 selalu bangun lebih awal untuk 

membangunkan suaminya agar bisa sampai ke gereja lebih pagi. Hal ini seperti 

seperti yang diungkapkan oleh informan 1 : 
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“Saya selalu membangunkan suami saya kalau Minggu pagi karena suami 

saya sering bangun siang karena memang dia menutup usaha kopinya juga 

sudah malam, jadi saya harus membangunkannya biar tidak kesiangan 

sampai  gereja” 

 

Kehidupan rumah tangga pasangan 2 juga tidak jauh berbeda seperti yang 

dialami pada pasangan 1, antara informan 1 dan informan 2 memiliki kesibukan 

sendiri-sendiri dalam bekerja. Hanya bedanya pasangan 2 ini belum diberikan 

momongan sehingga antara informan 3 dan informan 4 masing-masing sibuk 

bekerja tanpa sibuk mendidik anak.  Walaupun keduanya saling memiliki 

kesibukan namun pasangan 2  ini selalu menyempatkan waktunya untuk bersama, 

walaupun tidak lama misalkan sarapan bersama di pagi hari. Hal ini diperkuat 

dengan pernyataan dari kutipan wawancara yang disampaikan oleh informan 3 : 

“Sebelum istri saya berangkat kerja dia sudah menyiapkan sarapan, karena 

kami belum di berikan momongan ya kami hanya sarapan berdua saja 

sambil ngobrol-ngobrol sebentar” 

Mengingat informan 3 dan informan 4 memiliki jam kerja yang berbeda, 

dimana informan 3 mempunyai usaha kedai kopi yang buka dari sore sampai 

malam sedangkan informan 4 bekerja pada salah satu yayasan sekolah robotik dan 

menjabat sebagai seorang manager dan harus bekerja dari pagi sampai sore. 

Sehingga keduanya jarang ada waktu untuk bersama, namun pasangan 2 ini 

memiliki tips tersendiri untuk menyediakan waktunya berdua, keduanya sepakat 

untuk menghabiskan waktunya setiap Kamis malam karena informan 3 

meliburkan usaha kedai kopi miliknya. Setiap Kamis malam informan 3 dan 
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informan 4 menghabiskan waktunya untuk makan di luar dan menonton bioskop.  

Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan 4 : 

“Kedai kopi saya setiap Kamis malam selalu libur, sebab memang sudah 

jadi kesepakatan saya dan istri kalau Kamis malam kita gunakan waktu 

tersebut untuk  jalan-jalan, kita berduanya menyadari kesibukan kita setiap 

hari sehingga harus ada waktu sehari untuk meluangkan waktu bersama“ 

 

Hubungan komunikasi pasangan 2 ini juga berjalan dengan baik karena 

antara informan 3 dan informan 4 memiliki hak yang sama dalam mengemukakan 

pendapatnya dan saling memberikan masukan satu sama lain. Informan 3 sebagai 

suami lebih banyak menjadi seorang pendengar yang baik bagi istrinya jika 

istrinya ada masalah. Namun informan 4 juga tidak sepenuhnya menuruti saran 

dari suaminya. Saat suaminya memberikan masukan bagi dirinya, informan 4 

masih mempertimbangkan lagi mana keputusan yang terbaik bagi masalah yang di 

alaminya tersebut. Begitu juga saat informan 3 ketika ada masalah ia selalu 

menceritakan kepada istrinya dan istrinya memberikan saran, namun keputusan 

informan 4 untuk mengambil saran dari istrinya akan dipertimbangkan lagi. Hal 

ini sesuai dengan kutipan wawancara dari informan 3 : 

“Istri saya apabila ada masalah selalu cerita dan saya selalu memberikan 

saran saat dia ada masalah, namun bukan berarti saran saya harus dia 

turuti, kita saling kompromi aja apakah saran saya pantas untuk di ambil 

atau tidak. Kalaupun saran saya menurut istri saya kurang pantas baginya 

saya terima saja, begitu pula sebaliknya saya ke istri juga demikian” 

 

Kemudian tidak jauh berbeda dari pasangan sebelumnya pasangan 2 ini 

jika berkomunikasi di luar rumah memanfaatkan media komunikasi handphone 

untuk saling berkomunikasi lewat sms ataupun telepon. Hal ini diperkuat dengan 

pernyataan dari kutipan wawancara yang disampaikan oleh informan 3 : 
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“Karena kita memiliki kesibukan masing-masing kita manfaatkan 

handphone untuk saling menghubungi, saya sering mengabari suami kalau 

misalkan saya pulang malam karena ada urusan di kantor…yang 

terpenting kalau ada apa-apa saat kita sedang tidak bersama kita langsung 

telepon atau sms” 

 

Kehidupan keluarga pada pasangan kedua berlangsung dengan harmonis 

dan saling menghargai satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari informan 3 dan 

informan 4 saling mengerti kesibukan dalam hal pekarjaan masing-masing. 

Khususnya pada informan 3 sebagai seorang suami tidak memaksa informan 4 

sebagai seorang istri  harus menjadi menjadi ibu rumah tangga yang selalu stay di 

rumah untuk melayani suami setiap saat. Informan 3 mengerti istriya lelah setiap 

pulang dari kantor, sehingga informan 3 tidak pernah memaksa istrinya untuk 

membantu melayani pelanggan di kedai kopinya. Informan 3 juga tidak pernah 

marah jika istrinya terkadang pulang malam karena ada urusan di kantor.  Hal ini 

di perkuat dengan kutipan wawancara dari informan 3 : 

“Saya menghargai kesibukan istri saya sebagai seorang manager di 

kantornya, pasti dia lelah kalo sudah pulang dari kantor biasanya langsung 

mandi terus tiduran di kasur. Saya juga tidak pernah memaksa dia untuk 

membantu saya melayani pelanggan-pelanggan di kedai kopi, kalau dia 

mau bantu ya silahkan kalau capek ya saya suruh istirahat saja” 

Begitu juga dengan informan 4 sebagai seorang istri tidak banyak 

menuntut terhadap suaminya, yang mengharuskan setiap malam harus kumpul 

bersama. Informan 4 mengerti bahwa pekerjaan suaminya adalah sore sampai 

malam sehingga informan 4 sepulang kerja banyak menghabiskan waktunya 

untuk istirahat dan menonton televisi sendiri di kamar. Karena keduanya saling 

mengerti kesibukan satu sama lain maka jarang sekali konflik yang muncul pada 

keluarga pasangan 2 ini. 
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Tidak jauh berbeda dengan pasangan pertama dimana pasangan kedua ini 

termasuk pasangan yang memiliki konflik minim, jarang terjadi konflik-konflik 

besar dalam kehidupan sehari-hari. Jika berkonflik hanya pada masalah perbedaan 

sifat satu sama lain. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan 4 : 

“Saya dan suami tidak pernah berkonflik yang besar  dan berlaru-larut, 

tapi kalo perbedaan sifat ya kadang-kadang bikin saya emosi namun gak 

terlalu di ambil pusing, kalo konflik dari perbedaan etnis kita juga tidak 

pernah”  

 

Perbedaan sifat terkadang menjadi perdebatan diantara keduanya yaitu 

dimana informan 3 memiliki karakter yang suka merencanakan segala sesuatu 

terlebih dahulu serta selalu disiplin, namun  berbeda dengan informan 4 dimana 

karakternya yang spontan dan tidak suka merencanakan segala sesuatu terlebih 

dahulu sehingga perbedaan sifat tersebut sering membuat informan 4 marah 

terhadap informan 3. Hal ini seperti yang disampaikan pada informan 4 pada 

kutipan wawancara : 

 “Suami saya tiba-tiba mengajak saya jalan-jalan ke luar kota, tapi kan 

saya tidak siap karena kebiasaan suami saya yang suka dadakan dan 

spontan, saya kadang yang jengkel dan marah, tapi ya saya marah hanya 

sebentar  dan tidak berlarut-larut” 

 

Kemudian konflik lain yang sering terjadi pada pasangan 2 ini adalah jika 

emosi informan 4 yang kurang stabil. Misal informan 4 sedang banyak masalah di 

kantornya sehingga menyebabkan informan 4 mudah marah, kemudian ketika 

informan 4 ingin menceritakan masalahnya namun suaminya malah sibuk dengan 

usaha kedai kopinya. Apalagi pelanggan di kedai kopi informan 3 juga banyak 

yang perempuan sehingga informan 4 sering merasa cemburu, ditambah lagi sikap 

informan 3 yang humoris sehingga banyak pelanggan wanita di kedai kopinya 
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yang merasa tertarik. Sifat cemburu informan 4 ini kadang menjadi konflik pada 

rumah tangga pasangan 2. Namun informan 3 menyikapinya dengan kepala yang 

dingin dan berusaha meyakinkan istrinya bahwa dia akan setia kepada informan 4 

dan hanya informan 4 satu-satunya wanita yang dicintainya.  

Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara dari informan 3 : 

“Istri saya itu sering cemburu kalau pelanggan saya banyak yang 

perempuan, sehingga kadang-kadang dia suka marah-marah sama saya, 

tapi saya tetap berusaha meyakinkannya kalau hanya dia satu-satunya 

wanita yang paling saya cintai dan tidak akan ada wanita lain yang dapat 

menggantikan posisi dia sebagai seorang istri, dan kalau sudah saya bilang 

seperti itu sudah luluh hatinya” 

 

Pada pasangan 2 memiliki ikatan keluarga yang erat karena informan 3 dan 

informan 4 yang saling percaya satu sama lain. Misalkan ketika informan 4 

pulang kerja sampai malam tetapi informan 3 sebagai seorang suami tetap  

percaya pada istrinya yang pulang malam karena ada kesibukan di kantornya 

sehingga mereka saling  percaya dan tidak ada yang ditutupi satu sama lain 

sehingga tidak akan timbul konflik. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh 

informan 3 : 

“Kita memang sama sama-sama sibuk tapi kalo ada masalah ya cerita 

jangan malah ditutup-tutupi, siapa kalo cerita kan bisa saling bantu, dan 

yang penting saling percaya aja biar hubungannya tetap harmonis” 

 

 

 

Pada Pasangan 3 

Berbeda dengan pasangan pertama dan kedua dimana kehidupan beragama 

pada keluarga sebelumnya berjalan dengan baik, namun pada pasangan ketiga ini 

kehidupan beragama di dalam keluarga berjalan kurang baik. Hal ini karena 

informan 5  yang sejak kecil dirinya telah memeluk agama Islam namun dia tidak 
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terbiasa sholat dan mengaji dan kedua orang tuanya tidak pernah membimbingnya 

untuk sholat dan mengaji, sehingga ketika menikah informan 6 banyak dibimbing  

istrinya untuk mempelajari Islam lebih jauh, terutama tentang tentang gerakan dan 

bacaan sholat serta bagaimana mengaji. Hal ini seperti yang disampaikan oleh 

informan 5 : 

“Dari kecil saya tidak pernah di ajarkan sholat dan mengaji oleh kedua 

orang tua saya, karena memang waktu itu ayah saya memeluk agama Islam 

dan ibu saya memeluk agama Kristen dan saya memeluk agama Islam 

namun oleh ayah saya tidak pernah diajarkan untuk sholat dan mengaji dan 

ketika saya menikah saya bingung harus menjadi imam buat istri saya. 

Sehingga setelah saya menikah istri saya yang banyak mengajari saya 

sholat dan mengaji” 

 

Dalam kehidupan sehari-hari pada pasangan ketiga, masing-masing 

anggota kelurga ini memiliki kesibukan sendiri-sendiri namun mereka tetap 

meluangkan waktu bersama dengan keluarga walaupun hanya sebentar. Pada 

pasangan 3 ini kebersamaan dalam keluarga adalah dengan hal-hal yang 

sederhana seperti menonton televisi sambil bersenda gurau bersama, ataupun 

sebelum makan malam bersama anak-anak ikut membantu informan  6 

menyiapkan makan malam. Walaupun dengan hal-hal yang sederhana namun 

waktu-waktu berkumpul bersama dengan keluarga dapat mempererat rasa 

kebersamaan dalam keluarga ini sehingga menciptakan harmonisasi dalam 

keluarga. Hal ini seperti yang disampaikan pada kutipan wawancara informan 6 : 

“Kami sering menonton televisi bersama ketika malam, walau hanya 

sekedar menghabiskan waktu bersama sambil bersenda gurau bersama 

dengan anak-anak, kadang-kadang juga anak-anak ikut membantu saya 

menyiapakan makan malam. Waktu berkumpul kita tidak banyak tapi 
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walaupun sebentar namun  dapat mempererat rasa kebersamaan dalam 

keluarga” 

Kemudian biasanya dalam menghabiskan waktu bersama keluarga  

informan 5 sebagai seorang kepala keluarga sering mengajak istri dan juga anak-

anaknya saat hari Minggu untuk makan bersama di luar. Hal ini dilakukan 

informan 5 agar istri dan anak-anaknya tidak jenuh di rumah. Seperti yang 

disampaikan pada kutipan wawancara informan 5 : 

“Saya sering mengajak anak-anak dan istri makan di luar saat Minggu, 

tujuanya agar mereka tidak jenuh. Apalagi anak-anak setiap hari Senin-

Sabtu sekolah pasti anak-anak jenuh dan butuh hiburan sehingga saya 

berinisiatif kalau hari Minggu mengajak mereka keluar” 

 

Dalam melakukan komunikasi keluarga, tidak jauh berbeda dengan 

pasangan sebelumnya, dimana pasangan 3 ini dapat menjalankan aktivitas 

komunikasi dengan baik. Kehidupan keluarga pada pasangan 3 memilki hak yang 

sama untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam pasangan keluarga 3, informan 6 

sebagai seorang ibu mampu menjadi pendengar yang baik dan juga memberikan 

solusi saat anak-anaknya menyampaikan keluh-kesah tentang masalah yang 

sedang dihadapi di sekolah. Kerana informan 6 memiliki sifat yang penyabar 

sehingga anak-anaknya lebih senang jika sharing ke ibunya dibandingkan ke 

ayahnya.  

Tidak jauh berbeda dengan anak-anaknya, informan 5 juga sering 

menceritakan masalah-masalah dalam hal pekerjaan kepada istrinya, karana 

menurut informan 5 istrinya mampu menjadi pendengar yang baik dan bisa 
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memberikan solusi terbaik bagi dirinya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari 

kutipan wawancara yang disampaikan oleh informan 5: 

“Saya dan anak-anak sering menceritakan masalah-masalah yang kita 

alami kepada istri, karena menurut saya istri saya mampu menjadi 

pendengar yang baik dan mampu memberikan solusi terbaik bagi masalah 

saya dan anak-anak” 

 

 Kemudian untuk berkomunikasi di luar rumah pasangan 3 ini juga 

memanfaatkan media komnikasi handphone untuk saling berkomunikasi lewat 

sms ataupun telepon ketika tidak sedang berdua. Hal ini diperkuat dengan 

pernyataan dari kutipan wawancara yang disampaikan oleh informan 3 : 

“Suami saya ya sering menghubungi saya lewat handpone misal dia lagi sibuk 

dengan pekerjaannya dan tidak bisa menjemput anak-anak pulang dari 

sekolah” 

 

Dari kutipan wawancara di atas pasangan 3 ini juga tidak jauh berbeda 

seperti pasangan-pasangan sebelumnya, dimana untuk saling berkomunikasi 

mereka memilih menggunakan media handphone. Komunikasi ini dilakukan 

untuk saling memberikan informasi satu sama lain terutama dalam menjemput 

anak, sehingga ketika informan 5 tidak bisa menjemput anak-anaknya pulang 

sekolah maka informan 6 harus menggantikan suaminya menjemput anak-anak. 

 

Pada pasangan ketiga ini walaupun keduanya memiliki perbedaan etnis 

antara Tionghoa-Jawa serta latar belakang dari segi ekonomi yang berbeda tidak 

di jadikan sebagai masalah, karena informan 5 dan informan 6 saling menghargai 

satu sama lain, hal ini sesuai kesepakatan mereka sebelumnya ketika belum 

menikah.  
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Namun terciptanya suasana saling menghargai dalam pasangan 3 ini 

memerlukan adaptasi terhadap perbedaan-perbedaan yang dimiliki terutama 

perbedaan pada kebiasaan keluarga sewaktu belum menikah.  Hal ini karena latar 

belakang ekonomi antara informan 5 dan informan 6 yang berbeda, dimana 

informan 5 termasuk keluarga berada sehingga terbiasa hidup mewah dan makan 

yang enak sedangkan informan 6 berasal dari keluarga yang kurang mampu 

sehingga terbiasa dengan hidup sederhana serta makan juga seadanya. Perbedaan 

ini membuat keduanya memerlukan adaptasi yang cukup lama untuk saling 

memahami dan menghargai kebiasaan yang sudah tertanam dalam diri masing-

masing.  Namun seiring berjalannya waktu informan 5 setelah menikah mampu 

beradaptasi dengan keluarga sang istri karena sudah tidak tinggal dengan orang 

tuanya lagi dan harus mengatur keuangan di dalam rumah tangganya agar tidak 

kekurangan sehingga kini informan 5 dapat hidup dengan sederhana.  Hal ini 

sesuai dengan kutipan wawancara pada informan 5 : 

“Dulu ketika tinggal sama orang tua selalu hidup mewah dan makan enak, 

namun karena sudah berkeluarga ya tidak mungkin saya minta sama 

bapak saya terus. Sehingga saya sekarang sudah terbiasa makan 

seadanya, uangnya lebih baik saya tabung untuk pendidikan anak-anak 

daripada untuk makan yang mewah-mewah” 

Selain itu rasa saling menghargai sesama anggota keluarga pada pasangan 

3 ini terlihat pada saat keduanya menjalankan ibadah sholat, dimana informan 6 

sebagai seorang istri yang harus membimbing suaminya sholat karena memang 

informan 5 sejak kecil tidak pernah diajarkan sholat oleh orang tuanya, sehingga 

informan 6 harus membimbing suaminya untuk sholat.Meskipun demikian 

informan 6 tetap mau membimbing suaminya dengan sabar karena adanya rasa 
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saling menghargai dan menghormati diantara pasangan 3 ini membuat keduanya 

tetap dapat hidup dengan harmonis. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara 

pada informan 6 :  

“Saya tetap menghargai suami saya walaupun dia tidak bisa sholat, 

seharusnya suami saya yang membimbing saya tapi ini malah 

kebalikannya. Meskipun demikian saya selalu menghargai apa yang suami 

saya kerjakan” 

 

Pada kehidupan pasangan 3 ini sebenarnya konflik kecil mudah terjadi 

namun konflik pada masalah perbedaan etnis tidak pernah muncul, biasanya 

konflik yang sering terjadi adalah pada faktor perbedaan sifat dan pada masalah 

keuangan dalam rumah tangga. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan 6 

: 

“Konflik-konflik kecil yang terjadi dalam keluarga ada beberapa faktor 

seperti perbedaan sifat dan masalah keuangan, namun untuk masalah 

pebedaan etnis kami tidak pernah memperdebatkannya”  

 

Konflik yang sering terjadi pada pasangan 3 ini adalah pada faktor ekonomi 

dimana sampai saat ini informan 5 masih bergantung kepada ayahnya dalam hal 

pekerjaan. Sejak kecil informan 5 membantu pekerjaan ayahnya dalam pembuatan 

jasa reklame namun sampai saat ini informan 5 belum mampu pisah dan 

mendirikan usaha reklame sendiri seperti ayahnya. Padahal kakak dan adik dari 

informan 5 sudah berani mendirikan usaha reklame sendiri sampai kehidupan 

keluarga kakak dan adik informan 5 sudah lebih sukses dibandingkan dengan 

kehidupan keluarga pasangan 3. 

Sehingga pemicu konflik disini adalah informan 6 sering membandingkan 

suaminya dengan kakak dan adik iparnya. Informan 6 sebagai seorang istri 
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memiliki keinginan agar suaminya mampu lepas dari ayahnya, dan nantinya dapat 

meningkatkan kondisi perekonomian di keluarganya. Namun informan 5 tidak 

mempunyai keberanian untuk lepas pekerjaan dari ayahnya sehingga hal tersebut 

sering menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga pasangan 3. Hal ini diperkuat 

dengan kutipan wawancara dari informan 5 : 

“Istri saya sering membandingkan saya dengan kakak dan adik saya dalam 

hal pekerjaaan, memang saya sampai saat ini belum mampu lepas dari 

ayah dan mendirikan usaha reklame sendiri karana saya belum memilki 

keberanian, saya takut natinya saya malah gagal kalau saya mendirikan 

usaha reklame sendri dan lepas dari ayah saya” 

 

 Meskipun informan 6 sering membandingkan suaminya dengan adik dan 

kakak iparnya tidak lantas membuat permasalahan tersebut menjadi konflik yang 

dibesar-besarkan, informan 6 sendiri ternyata ikut membantu menambah 

penghasilan keluarga dengan cara membuka usaha kelontong di rumahnya. 

Kemudian faktor lain yang menjadi timbulnya konflik pada pasangan 3 ini adalah 

pada masalah kehidupan infoman 5 dulunya ketika ikut orang tuanya selalu 

mendaptkankan kehidupan yang serba kecukupan dan makan selalu enak, berbeda 

dengan informan 6 yang terlahir dari keluarga sederhana yang membuatnya hidup 

sederhana dan makanpun ala kadarnya. Ketika keduanya menjalani hubungan 

rumah tangga, informan 6 sebagai seorang istri menerapkan hidup sederhana dan 

makan juga ala kadarnya karena memang pendapatan suaminya yang tidak terlalu 

besar dan masih bergantung kepada ayahnya.  Informan 6 juga berusaha mengatur 

keuangan rumah tangga sehemat mungkin. Namun informan 5 selalu merasa tidak 

puas dengan makanan yang di sediakan oleh istrinya secara sederhana.  Hal ini 

menjadi konflik dalam rumah tangga pada pasangan 3, kemudian solusinya adalah 
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informan 6 berusaha menuruti permintaan suaminya ketika masak harus ada 

sayuran dan lauk yang enak, serta kesabaran informan 6 dalam mengahadapi 

suaminya menjadi jalan penengah konflik dengan suaminya. Namun seiring 

berjannya waktu dan proses adaptasi informan 5 dapat menerima kehidupan yang 

di jalaninya secara sederhana. Hal ini diperkuat dengan ungkapkan informan 6 

pada kutipan wawancara berikut : 

“Suami saya itu dulunya susah kalo suruh hidup sederhana, maunya 

hidup enak terus. Itu sudah jadi kebiasaan dia sama keluarga keluarganya 

dulu yang hidup mewah, tapi setelah menikah dengan saya ya harus bisa 

bisa berhemat dan hidup sederhana, awalnya dia kaget tapi lama-lama 

seiring berjalannya waktu dia bisa juga hidup sederhana”  

 

Kemudian konflik lain adalah pada masalah informan 5 belum mau 

menjadi imam ketika sholat berjamaah bersama istri dan anak-anaknya karena 

informan 5 masih takut untuk menjadi imam bagi keluarganya. Sebenarnya 

informan 6 sebagai seorang istri menginginkan seorang suami seharusnya mampu 

menjadi imam yang baik bagi istri dan anak-anaknya, tetapi ini malah 

kebalikannya dimana informan 6 yang harus membimbing suaminya dalam 

urusan agama.  Walaupun demikian informan 6 tetap mau menerima segala 

kekurangan suaminya, informan 6 mengaku dirinya selalu banyak mengalah 

apabila ia dan suaminya sedang bertengkar. Hal ini diperkuat dengan ungkapkan 

informan 6 pada kutipan wawancara berikut : 

“Walaupun saya kadang suka emosi dengan suami saya, dia itu tidak bisa 

menjadi imam bagi saya tapi saya tetap sabar dan saya banyak mengalah 

jika terkadang terjadi konflik dalam keluarga, dan kuncinya saya selalu 

bersyukur atas apa yang di berikan oleh Allah SWT” 
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Tidak jauh seperti pasangan-pasangan sebelumnya, dimana pada kehidupan 

pasangan ketiga, memiliki keeratan hubungan yang erat antar anggota keluarga. 

Keeratan hubungan keluarga pada pasangan ini dilihat dari kehidupan sehari-hari 

dimana mereka saling tolong-menolong dalam  kegiatan apapun. Misalkan dalam 

mengantar jemput anak-anak sekolah. Biasanya anak-anak di antar jemput sekolah 

oleh ayahnya, namun apabila informan 5 berhalangan untuk mengantar jemput 

anak-anak sekolah maka informan 6 harus bisa menggantikannya. Hal ini 

diperkuat dengan ungkapkan informan 5 pada kutipan wawancara berikut : 

 “Keluarga kami memang sudah terbiasa saling tolong-menolong terutama 

dalam mengantar jemput anak-anak sekolah, biasa saya dan istri gantian 

kalau salah satu diantara kami ada yang tidak bisa” 

 

 

 

2.3 Deskripsi Struktural 

2.3.1 Adaptasi Pada Pasangan Beda Etnis Tinghoa-Jawa 

2.3.1.1 Pada Pasangan 1 

 Proses Awal Perkenalan 

Antara informan 1 dan informan 2 mampu memahami perbedaan sifat satu 

sama lain. Walaupun informan 2 memilki sifat yang keras, namun dibalik itu 

tersimpan sikap perhatian dan ramah kepada informan 1 sehingga hal tersebut 

menarik perhatian informan 1 untuk mendekati informan 2. Perbedaan bahasa 

awalnya penghambat antara hubungan keduanya, terutama informan 2 yang tidak 

bisa berbahasa Jawa namun  dengan kesungguhan informan 2 yang mau belajar 

bahasa Jawa dan sikap kesabaran informan 1 dalam membimbing informan 2 

akhirnya pelan-pelan informan 2 bisa berbicara bahasa Jawa.  
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 Pengalaman Adaptasi Pasangan  

Keunikan pada pasangan 1 ini adalah keinginan dan tekat yang kuat dari 

informan 2 untuk berani melepaskan agama Kristen untuk berpindah menjadi 

agama Islam, dimana informan 2 harus menjalani konsekuensinya yang harus 

disisihkan dari orang tua dan keluarga besarnya. Hal ini merupakan suatu 

pengalaman yang unik karena tidak semua orang berani untuk berpindah agama. 

Selain itu keduanya juga saling mampu memberikan pemahaman kepada orang 

tua masing-masing kalau perbedaan etnis dan agama bukanlah sesuatu yang 

menjadi penghalang bagi rumah tangga mereka. 

2.3.1.2 Pada Pasangan 2  

 Proses Awal Perkenalan 

Hal menarik pasangan 2 ini adalah keduanya mampu beradaptasi dengan 

perbedaan bahasa serta tanpa di sadari antara informan 3 dan informan 4 memiliki 

hobi yang sama, sehingga keduanya saling saling menemukan kecocokan dan 

mampu menerima kekurangan masing-masing. 

 Proses Adaptasi Pasangan  

Sebelum pasangan 2 ini menikah mereka mampu memberikan pemahaman 

kepada orang tua masing-masing untuk dapat menerima hubungan keduanya yang 

berbeda etnis. Karena bahasa sehari-hari yang digunakan oleh informan 4 adalah 

bahasa Indonesia sehingga informan 3 tidak perlu melakukan adaptasi. Berbeda 

dengan informan 4 ia bersedia mempelajari bahasa Jawa dengan sabar karena 
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bahasa sehari-hari yang digunakan oleh suaminya adalah bahasa Jawa. Meski 

demikian kondisi ini tidaklah menjadi masalah bagi keduanya. 

2.3.1.3 Pada Pasangan 3 

 Proses Awal Perkenalan 

Hal menarik pada pasangan 3 ini adalah meskipun informan 5 yang 

berasal dari etnis Tionghoa namun ia mampu berbahasa Jawa halus sehingga 

langsung memiliki kecocokan saat baru berkenalan dengan informan 6. Selain itu 

juga keduanya saling cocok karena memiliki hobi yang sama yaitu jalan-jalan dan 

menyukai kuliner. 

 Proses Adaptasi Pasangan 

Karena pasangan 3 ini hanya berpacaran selama tiga bulan menyebabkan 

keduanya bayak melakukan adaptasi setelah menikah, terutama pada perbedaan 

sifat masing-masing. Hal menarik pada pasangan 3 ini adalah informan 5 tidak 

bisa menjadi imam yang baik bagi informan 6, bahkan untuk menjadi seorang 

imam saat solat pun informan 5 tidak mampu. Memang ada penyesalan yang 

timbul dari informan 6 bahwa dahulu ia sempat memilih suami yang salah, namun 

informan 6 tetap menerima kekurangan pasangannya karena mau bagaimanapun 

informan 5 adalah suaminya. Informan 6 banyak bersabar dan mengalah dalam 

menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada dalam rumah tangga. Pasangan 3 ini 

dapat bertahan dan hidup harmonis karena keduanya dapat menerima kekurangan 

pasangan, dan tetap setia serta sabar dalam menghadapi setiap cobaan.  
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2.3.2 Keharmonisan Pada Pasangan Suami-Istri 

2.3.2.1 Pada Pasangan 1 

Hal menarik pada pasangan 1 ini memiliki kehidupan beragama yang baik 

sebab mereka selalu solat berjamaah bersama, informan 1 yang selalu 

membimbing istrinya untuk menjadi seorang muslimah yang taat karena informan 

2 adalah seorang mualaf.  Kemudian informan 2 juga selalu mengingatkan anak-

ananya untuk berbuat kebaikan. 

Keluarga pasangan 1 tetap memiliki waktu bersama walaupun masing-masing 

anggota keluarga memiliki kesibukan. Waktu kebersamaan mereka memang tidak 

lama, namun yang terpenting adalah bisa kumpul bersama agar anggota keluarga 

saling merasa memiliki kedekatan antara satu dengan yang lainnya. selain itu 

dengan adanya waktu bersama dalam keluarga maka konflik-konflik keluarga 

pada pasangan 1 ini jarang terjadi.  

Komunikasi pada pasangan 1 berjalan dengan baik, karena keluarga ini 

memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam keluarga 

pasangan 1 ini lebih senang menceritakan masalah-masalah pribadi kepada 

keluarga daripada menceritakan masalah-masalah pribadi kepada orang lain. 

Karena keluarga merupakan tempat pertama yang akan lebih mengerti dan 

membantu secara tulus orang lain di luar sana. Kemudian untuk berkomunikasi 

saat di luar rumah,  pasangan 1 ini menggunakan handphone untuk saling 

memberi kabar.  

Hal menarik pada pasangan 1 adalah informan 1 dan informan 2 

memberikan kebebasan bagi anak-anaknya untuk melanjutkan sekolah lagi atau 
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bekerja belum tentu pada pasangan keluarga lain memberikan kebebasan kepada 

anak-anaknya, sehingga harmonisasi pada pasangan 1 ini selalu terjaga. 

Konflik yang terjadi dalam keluarga pasangan 1 memang beberapa kali terjadi 

karena perbedaan pendapat antara informan 1 dan informan 2. Namun dalam 

masalah perbedaan etnis tidak pernah terjadi konflik. Mereka menyadari 

perbedaan etnis bukanlah sesuatu yang harus di perdebatkan yang pada akhirnya 

hanya akan menjadi penyebab keretakan hubungan dalam keluarga. Kemudian 1 

lebih banyak bersabar dalam mengahadapi sikap istrinya yang keras dan informan 

banyak mengalah jika terdapat perdebatan dalam keluarga, karena informan 1 

meyakini walaupun sikap istrinya keras namun itu untuk kebaikan dirinya dan 

juga anak-anaknya. Informan 1 lebih banyak mengalah kepada istri bukan berarti 

dirinya kalah, namun mengalah adalah solusi terbaik untuk menyelasaikan konflik 

dalam keluarganya agar hubungan mereka tetap harmonis. 

Keluarga pada pasangan 1 merasa saling dekat karena sikap keterbukaan 

di antara mereka untuk saling apabila ada masalah bisa saling membantu, 

sehingga tidak ada yang ditutupi diantara anggota keluarga. Prinsip pada keluarga 

pasangan 1 adalah lebih baik meminta tolong kepada keluarga sendiri daripada 

meminta tolong kepada orang lain, karena dengan menanamkan prinsip seperti itu 

dapat mempererat kedekatan dalam keluarga. 

2.3.2.2 Pada pasangan 2  

Kehidupan rumah tangga pada pasangan 2 ini tetap berjalan dengan 

harmonis walaupun keduanya berbeda etnis namun mereka tidak 

mempermasalahkannya, karena mereka masih memeluk agama yang sama yaitu 
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Kristen, sehingga mereka selalu berangkat ke gereja bersama untuk selalu 

mengingat Tuhan dalam keadaan senang ataupun susah dan inilah yang menjadi 

kunci harmonisnya rumah tangga pasangan 2. 

Walaupun antara informan 3 dan informan 4 saling memiliki kesibukan 

namun keduanya selalu menyempatkan waktunya untuk bersama misalkan 

sarapan bersama di pagi hari. Pasangan 2 ini memiliki tips tersendiri untuk 

menyediakan waktunya berduanya, mereka sepakat untuk menghabiskan 

waktunya setiap Kamis malam karena informan 3 menutup usaha kedai kopinya. 

Setiap Kamis malam keduanya  menghabiskan waktu untuk makan di luar atau 

menonton untuk menjaga hubungan mereka agar tetap harmonis. 

Pasangan 2 ini merupakan pasangan yang memilki komunikasi yang baik 

dalam keluarga karena Informan 3 dan informan 4 memiliki hak yang sama dalam 

mengemukakan pendapatnya dan saling memberikan masukan satu sama lain. 

Pasangan 2 juga tidak jauh berbeda seperti pasangan 1, untuk berkomunikasi 

ketika tidak bersama mereka memilih menggunakan media handphone. 

Komunikasi ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan dan keharmonisan dalam 

hubungan keluarga.  

Cara menghargai anggota keluarga pada pasangan 2 ini adalah informan 3 

dan informan 4 saling mengerti kesibukan pekarjaan masing-masing. Khususnya 

informan 3 sebagai seorang suami tidak memaksa informan 4 sebagai seorang istri  

harus menjadi menjadi ibu rumah tangga yang selalu stay di rumah untuk 

melayani suami setiap saat.  
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Konflik yang sering terjadi dalam pasangan 2 terjadi karena perbedaan 

sifat. keduanya. Informan 3 memiliki karakter yang suka merencanakan segala 

sesuatu terlebih dahulu, namun  berbeda dengan informan 4 karakternya yang 

spontan dan tidak suka merencanakan segala sesuatu terlebih dahulu. Namun 

perbedaan sifat dan karakter diantara pasangan 2 ini tidak dijadikan masalah yang 

perlu di besar-besarkan dalam keluarga. Uniknya informan 4 yang terkadang juga 

sering merasa cemburu dengan pelanggan wanita di kedai kopi informan 4 namun  

informan 3 dapat meyakinkan istrinya agar tidak cemburu kepadanya dan istrinya 

percaya bahwa hanya dirinya satu-satunya wanita yang paling di cintai oleh 

informan 3, sehingga akan meminimalisir konflik yang ada dalam pasangan kedua 

tersebut. 

Keeratan hubungan antar anggota keluarga pasangan 2 ini menarik karena  

keduanya bisa saling jujur kalau ada masalah, menerima perbedaan pendapat satu 

sama lain dan saling setia dalam keadaan susah ataupun senang.  

 

2.3.2.3 Pada Pasangan 3 

Pada kehidupan beragama pasangan 3 seharusnya informan 5 sebagai 

seorang suami bisa menjadi imam yang baik bagi istrinya namun informan 6 

sebagai seorang istri tetap menghargai suaminya dan mau mengajari suaminya 

untuk memperdalam agama Islam. Rasa syukur dan kesabaran yang menjadi 

kunci informan 6 dalam mempertahankan rumah tangganya dari pasangan 3 agar 

tetap harmonis. 
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Tidak jauh berbeda seperti pasangan 1 dan pasangan 2, dimana pasangan 3 

juga memiliki kesibukan masing-masing dan waktu kebersamaan dalam keluarga 

tetap di sempatkan walau dengan hal-hal yang sederhana seperti menonton televisi 

sambil bersenda gurau bersama. Walaupun dengan hal-hal yang sederhana namun 

waktu-waktu berkumpul bersama dengan keluarga dapat mempererat rasa 

kebersamaan dalam keluarga sehingga menciptakan harmonisasi dalam keluarga. 

selain itu. 

Komunikasi keluarga dalam pasangan 3 ini, peran informan 6 sebagai 

seorang ibu sangat di butuhkan bagi suami dan juga anak-anaknya untuk menjadi 

pendengar yang baik dan memberikan solusi. Pada keluarga pasangan 3 ini setiap 

anggota keluarga mereka saling mengkomunikasikan masalah yang dialaminya 

kepada informan 6, sehingga konflik akan jarang muncul jika sesama anggota 

keluarga saling terbuka. Selain itu juga sama seperti pasangan-pasangan 

sebelumnya dimana untuk berkomunikasi di luar rumah pasangan 3 ini juga 

mennggunakan media komunikasi handphone untuk saling memberi kabar. 

Rasa saling menghargai sesama anggota kelurga pada pasangan 3 ini 

terlihat pada saat keduanya menjalankan ibadah sholat, dimana informan 6 

sebagai seorang istri yang harus membimbing suaminya untuk sholat karena 

memang informan 5 sejak kecil tidak pernah di ajarkan sholat oleh orang tuanya, 

sehingga informan 6 harus membimbing suaminya untuk sholat. Namun meskipun 

demikian informan 6 tetap mau membimbing suaminya dengan sabar karena 

adanya rasa saling menghargai dan menghormati di antara pasangan 3 ini 

sehingga keduanya tetap dapat hidup dengan harmonis. 
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Walaupun kehidupan pada pasangan 3 sering di warnai konflik yang 

timbul seperti perbedaan sifat, perbedaan ekonomi keluarga sewaktu belum 

menikah bahkan  sampai masalah informan 5 yang tidak bisa menjadi imam yang 

baik bagi keluarga.  Namun bukan berarti pasangan  3 ini tidak hidup dengan 

harmonis, karena informan 6 yang selalu banyak bersabar dan mengalah dalam 

setiap konflik yang timbul dan kuncinya agar hubungan keluarga tetap harmonis 

adalah selalu bersyukur atas apa yang di berikan oleh Allah SWT karena pasti tiap 

pasangan punya kelemahan dan kekurangannya sendiri-sendiri. 

Keeratan hubungan keluarga pada pasangan 3 ini dilihat dari kehidupan 

yang mereka dengan saling tolong-menolong seperti mengantar-jemput anak-anak 

sekolah.  Hal ini dilakukan oleh pasangan 3 karena sudah menjadi tanggung jawab 

keduanya sebagai orang tua. Kemudian sifat menarik dari informan 6 juga ikut 

membantu penghasilan keluarga dengan cara membuka usaha toko kelontong di 

rumahnya. Dengan adanya hubungan yang erat antar anggota keluarga dapat 

membuat pasangan ini semakin harmonis. 

 

 

 


