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BAB II 

DESKRIPSI TEKSTURAL DAN DESKRIPSI STRUKTURAL  

Pengalaman Manajemen Konflik Pasangan Perkawinan Beda Bangsa 

 

 Pada bab ini peneliti menggambarkan pengalaman manajemen konflik yang 

dilakukakn oleh pasangan perkawinan beda bangsa ke dalam deskripsi tekstural dan 

deskripsi struktural. Penyajian deskripsi tekstural dan deskripsi struktural tersebut 

berangkat dari hasil proses wawancara mendalam yang telah dilakukan peneliti 

dengan empat pasangan perkawinan beda bangsa. Pasangan perkawinan beda bangsa 

yang menjadi informan adalah wanita yang berasal dari Indonesia dan pria asing yang 

berkebangsaan Eropa, dengan usia perkawinan yang terbagi menjadi dua kelompok, 

yaitu di bawah lima tahun dan di atas lima tahun. Ketentuan informan tersebut 

digunakan peneliti untuk menguraikan pengalaman manajemen konflik dalam rumah 

tangga yang sudah dibangun. 

 Deskripsi tekstural mengacu kepada horisonalisasi dari transkrip wawancara 

yang sebelumnya telah disusun oleh peneliti. Makna tekstural yang muncul secara 

apa adanya dalam wawancara digunakan peneliti untuk menjelaskan pengalaman 

informan, sehingga nantinya dalam deskripsi terkstural ada beberapa kutipan 

wawancara yang dicantumkan sebagai pendukung penjelasan. Deskripsi struktural, 

sementara itu, lebih mengacu kepada invariant horizon yang berisi hal-hal atau 



 
 

 
 

pengalaman unik yang dialami oleh informan yang tidak terlihat selama proses 

wawancara. 

 Proses horisonalisasi dan penyusunan invariant horizon telah memunculkan 

beberapa tema pokok yang peneliti gunakan untuk menjelaskan pengalaman 

manajemen konflik yang dilakukan oleh pasangan dalam deskripsi tekstural dan 

deskripsi struktural pada bab ini. Tema pokok tersebut kemudian memiliki sub tema 

yang disesuaikan dengan kondisi pasangan, yaitu dua pasangan yang istrinya sudah 

pernah tinggal di luar negeri dan dua pasangan yang istrinya belum pernah tinggal di 

luar negeri sehingga hanya suami yang merasakan tinggal di negara lain. Tujuan dari 

pengelompokan tersebut adalah untuk memperjelas pengalaman apa saja yang 

dialami pasangan sehingga dapat berimplikasi pada bagaimana mereka melakukan 

manajemen konflik dalam rumah tangga. 

 Tema-tema pokok beserta sub tema yang peneliti temukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengalaman Komunikasi Antar Pribadi dan Komunikasi Antar Budaya 

a. Proses membangun hubungan antar pribadi sebelum menikah 

b. Proses komunikasi sehari-hari dalam rumah tangga 

c. Hambatan dalam komunikasi antar budaya 

d. Proses adaptasi budaya 
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2. Pengalaman Manajemen Konflik dalam Perkawinan 

a. Penyebab konflik dalam rumah tangga 

b. Upaya meredakan ketegangan dalam situasi konflik 

c. Gaya manajemen konflik dan keterlibatan pihak ketiga 

 

2.1 Deskripsi Tekstural 

2.1.1 Deskripsi Tekstural Pasangan I 

 Identitas Pasangan 

 Suami pada pasangan I berasal dari Belgia (52 tahun) dan istri berasal dari 

Indonesia (34 tahun), keturuanan Jawa asli Semarang. Keduanya telah menjalani 

perkawinan selama satu tahun, belum memiliki anak, dan tinggal di Semarang selama 

menikah. Suami pada pasangan I sudah tinggal di Indonesia lebih dari sepuluh tahun, 

sementara istri belum pernah tinggal di luar negeri sama sekali. Istri dibesarkan oleh 

kedua orang tuanya dengan pola pendidikan yang mengutamakan kemandirian dan 

kebebasan sehingga saat istri menikah dengan pria asing, orang tuanya tidak 

keberatan. Mereka bertemu saat masih berada di satu tempat pekerjaan yang sama di 

bidang distribusi mebel sebagai atasan dan bawahan. Hubungan mereka kemudian 

berlanjut setelah istri keluar dari tempat pekerjaan tersebut. 
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2.1.1.1 Pengalaman Komunikasi Antar Pribadi dan Komunikasi Antar Budaya 

2.1.1.1.a. Proses membangun hubungan antar pribadi sebelum menikah 

 Pasangan I pertama kali bertemu saat mereka berada di satu tempat pekerjaan 

yang sama, dengan suami sebagai atasan dan istri sebagai karyawannya atau 

bawahan. Awalnya saat masih bekerja sama secara profesional di bidang pekerjaan, 

mereka tidak memiliki keterarikan terhadap satu sama lain, sampai kemudian istri 

keluar dari pekerjaan tersebut dan suami mulai melakukan proses pendekatan 

terhadap istri. Pengalaman suami yang sudah lebih dari sepuluh tahun tinggal di 

Indonesia membuatnya tidak memikirkan perbedaan budaya yang ada di antara 

mereka. Ia mengesampingkan perbedaan tersebut sesuai dengan pernyataan suami 

berikut ini: 

“Saya melihat perbedaan di antara kami tetapi saya tidak terlalu 

memikirkannya. Saat itu kami sering berkomunikasi secara langsung dengan 

bertemu tatap muka saat saya sering mengajaknya berenang. Kami mengobrol 

banyak saat sedang menghabiskan waktu bersama.” 

 

 Proses pendekatan suami pertama-tama dilakukan dengan mengajak istri 

untuk pergi berenang bersama. Semula istri mengaku bahwa dirinya enggan 

mengiyakan ajakan suami, namun kemudian ia berpikir untuk menjadi teman baik 

saja terlebih dahulu untuk suami. Seiring berjalannya waktu, mereka menemukan 

kecocokan dan komunikasi berlanjut seperti pasangan yang melalui proses 

pendekatan pada umumnya, dengan saling berkomunikasi tatap muka saat bertemu, 

berbincang melalui telepon, dan pergi menghabiskan waktu berdua atau berkencan 
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beberapa kali. Baik istri maupun suami, mereka sama-sama tidak menemukan 

kesulitan dalam membangun hubungan sebelum pernikahan karena keduanya tidak 

mempermasalahkan perbedaan mereka. 

2.1.1.1.b. Proses komunikasi sehari-hari dalam rumah tangga 

 Proses komunikasi sehari-hari pasangan I berjalan dengan lancar meskipun 

secara intensitas diakui oleh suami tidak seintensif saat masih dalam tahap 

pendekatan sebelum menikah dulu. Setiap pagi sebelum beraktivitas, suami selalu 

menanyakan jadwal istri dan istri juga memberi tahu jadwal kegiatannya. Ketika 

mereka tidak sedang bersama, suami akan secara aktif menanyakan keberadaan istri 

melalui instant messaging seperti Whatsapp dan setelah beraktivitas seharian pun 

mereka tetap berkomunikasi di rumah. Istri menilai bahwa komunikasi sehari-harinya 

dengan suami termasuk komunikasi yang terbuka seperti yang diungkapkannya: 

“Kami setiap hari saling memberi tahu jadwal kegiatan masing-masing, apa 

yang akan kami lakukan dan sebagainya. Kadang-kadang saat saya sedang 

beraktivitas dan tidak dengan suami, dia akan menanyakan kabar saya melalui 

Whatsapp. Jadi pada dasarnya kami sangat terbuka untuk saling berbicara 

tentang apa saja.” 

 

 Suami juga menyutuji penilaian istri tersebut bahwa komunikasi mereka 

termasuk komunikasi terbuka yang mana keduanya sama-sama tidak menyimpan 

rahasia dari satu sama lain. Pada beberapa kesempatan, suami bahkan mengajak istri 

untuk berdiskusi membicarakan hubungan mereka, seperti menanyakan apakah 

mereka masih bahagia bersama, apakah mereka melakukan hal yang benar selama 
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menjalin hubungan, rencana apa yang akan mereka lakukan di waktu mendatang, dan 

sebagainya. Suami menganggap bahwa kegiatan menganalisa hubungan mereka 

terebut membantunya dan istri untuk saling mengevaluasi diri dalam membangun 

rumah tangga bersama. 

2.1.1.1.c. Hambatan dalam komunikasi antar budaya 

 Kondisi di mana suami pada pasangan I telah merasakan pengalaman tinggal 

di Indonesia selama lebih dari sepuluh tahun tidak membuatnya kemudian terhindar 

dari hambatan dalam komunikasi antar budaya saat menjalani perkawinan dengan 

istri. Suami memang sudah bisa berbicara dan memahami bahasa Indonesia yang 

sederhana dalam percakapan sehari-hari, namun hambatan dalam proses komunikasi 

antar budaya itu datangnya dari lingkungan, yaitu lingkaran pergaulan sang istri 

dengan teman-temannya yang berasal dari Indonesia. Suami mengalami kesulitan saat 

harus berinteraksi dengan teman-teman istri seperti yang diungkapkannya berikut: 

“Saya dan istri berbicara dalam bahasa Ingrris dan bahasa Indonesia cukup 

baik sehari-harinya, namun saat saya melihat dia berbicara dengan teman-

temannya menggunakan bahasa Indonesia yang lebih kaya akan permainan 

kata yang saya tidak mengerti artinya, saya merasa tidak percaya diri berada 

di dekat mereka untuk sekadar berinteraksi. Saya seperti terisolasi. Tetapi 

kemudian saya sadar bahwa saya hanya perlu belajar lagi bahasa Indonesia 

dengan melatihnya secara langsung dan konsisten.” 

 

 Kemampuan yang terbatas dalam memahami bahasa istri membuat suami 

kemudian lebih giat mempelajarinya dengan lebih banyak meluangkan waktu untuk 

berinteraksi dengan teman-teman istri. Suami berusaha menjadi bagian dari budaya 



47 
 

istri dengan ia membaur di dalam lingkungan pergaulan istri dan teman-temannya. 

Hambatan dalam komunikasi antar budaya juga sebenarnya pernah dialami istri pada 

saat masih bekerja sebagai karyawan di kantor suami dulu sebelum mereka menjalin 

hubungan dan menikah. Hambatan tersebut juga tentang masalah bahasa yang 

berbeda yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman dalam pekerjaan mereka. 

Namun seiring berjalannya waktu, kemampuan bahasa yang terbatas dapat diatasi 

dengan melatihnya secara langsung agar lebih terbiasa dalam penggunaanya. 

2.1.1.1.d. Proses adaptasi budaya 

 Proses adaptasi budaya ditandai dengan upaya menyesuaikan diri yang 

dilakukan oleh pasangan terhadap satu sama lain. Di awal menjalin hubungan, baik 

suami dan istri memang menyadari perbedaan yang ada di antara mereka, namun 

karena keduanya tidak terlalu memikirkannya sehingga tidak banyak menimbulkan 

masalah. Tetapi istri sempat mengungkapkan bahwa perbedaan budaya yang tampak 

jelas dalam diri suami yang saat itu nyata dirasakan adalah perbedaan gaya hidup.  

Saat masih menjadi atasan istri, suami adalah orang yang memiliki gaya hidup 

meminum minuman keras secara berlebihan sampai mabuk. Kebiasaan tersebut dirasa 

istri adalah tindakan yang tidak profesional dan kurang sesuai denagn budaya yang 

ada di Indonesia tentang meminum minuman keras. Gaya hidup suami yang sudah 

dibawa sejak berada di negara asalnya tersebut diakui istri sulit untuk dihilangkan 

sama sekali, oleh karenanya setelah menikah, istri hanya bisa membantu suami untuk 
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mengurangi dan mengendalikan kebiasaannya tersebut seperti yang diungkapkan istri 

berikut ini: 

“Saya akhirnya hanya bisa meminta suami untuk mengurangi kebiasaannya 

dalam meminum minuman keras, karena sebenarnya bagi saya, meminum 

minuman keras itu tidak masalah asal jangan sampai berlebihan hingga mabuk 

dan merugikan orang lain.” 

 

 Sementara itu bagi suami, proses adaptasi budaya yang ia lakukan adalah 

untuk bisa berbaur dengan lingkungan pertemanan istri sehingga ia tidak merasa 

terisolasi dan bisa lebih percaya diri ketika harus berinteraksi dengan teman-teman 

istri. Suami menyadari bahwa saat istri berbicara dengannya, istri cenderung lebih 

lugas dan tegas dalam menyampaikan pendapatnya, hal tersebut juga merupakan 

sebuah adaptasi budaya yang telah dilakukan istri untuk menyesuaikan diri dengan 

budaya suami dalam hal berkomunikasi secara lugas (to the point) dan  tegas. Oleh 

karena itu, suami juga terus berusaha untuk melakukan proses adaptasi budaya 

terhadap lingkungan istri agar ada keseimbangan dalam menyesuaikan diri dengan 

budaya pasangan. 

2.1.1.2 Pengalaman Manajemen Konflik dalam Perkawinan 

2.1.1.2.a. Penyebab konflik dalam rumah tangga 

 Penyebab konflik di dalam rumah tangga bisa sangat beragam. Di dalam 

perkawinan beda bangsa, salah satu penyebab konflik bisa jadi adalah yang 

bersumber dari perbedaan budaya kedua individu di dalam perkawinan yang datang 

dari dua kebangsaan yang berbeda. Namun bisa juga perbedaan budaya sudah bukan 
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lagi menjadi hal yang bisa menimbulkan konflik dalam perkawinan seperti pada 

pasangan I. Hal-hal yang biasanya memicu konflik dalam pasangan I saat ini adalah 

tentang masalah pekerjaan. 

 Sejak istri dan suami memutuskan untuk keluar dari tempat pekerjaan mereka 

yang lama dan memulai bisnis sendiri yang hanya dikelola oleh mereka berdua, 

keduanya sering terlibat salah paham dalam urusan mengelola bisnis tersebut. Suami 

yang sudah terbiasa menjadi atasan dan memiliki banyak karyawan untuk membantu 

pekerjaannya mengalami kesulitan saat harus menjalankan segala sesuatunya hanya 

dengan istri. Kesuiltan tersebut seringkali membuat suami mudah marah dan menjadi 

tidak sabar terhadap istri ketika istri dimintainya mengerjakan sesuatu namun tidak 

sesuai dengan perintahnya, seperti yang diungkapkan suami berikut: 

“Saat ini lebih banyak karena urusan pekerjaan yang membuat kami teribat 

konflik. Saya terbiasa menjadi bos yang memiliki banyak karyawan sehingga 

saat saya menyuruh istri melakukan tugas yang berhubungan dengan 

pekerjaan kami ini namun dia tidak melakukannya sesuai dengan apa yang 

saya minta, maka saya akan marah-marah pada dia dan kadang juga 

mengumpat.” 

 

 Istri mengaku saat suaminya sudah marah dan mengumpat, hal itu 

membuatnya kesal karena dia merasa kemampuannya diragukan oleh suami. 

Perkataan suami lewat umpatan juga pernah beberapa kali menyinggung perasaannya 

meskipun sekarang dia sudah mulai terbiasa dengan ekspresi kemarahan suaminya 

tersebut. Istri juga menyadari bahwa karakternya yang hampir sama dengan suami 
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dalam hal pekerjaan, seperti profesional dan keras kepala, membuat mereka kadang 

sulit menerima perbedaan pendapat yang muncul saat mereka bekerja. 

2.1.1.2.b. Upaya meredakan ketegangan dalam situasi konflik 

 Perbedaan pendapat dalam hal pekerjaan yang bisa memicu konflik dalam 

rumah tangga pasangan I seringkali juga membawa suami dan istri terlibat dalam 

situasi konflik yang tegang, di mana keduanya diliputi emosi dan perasaan marah 

terhadap satu sama lain. Ketika mereka sampai pada situasi konflik yang mulai 

meninggi, hal pertama yang dilakukan istri untuk meredakan ketegangan adalah 

dengan diam. Istri akan mendiamkan suami untuk beberapa saat dan terkadang 

sampai membuatnya harus keluar rumah untuk menenangkan pikiran. Setelah suasana 

kembali tenang, ia akan kembali berbicara kepada suami. 

 Suami, sementara itu, melakukan upaya untuk meredakan ketegangan dengan 

memberi ruang bagi istri untuk sendiri. Lalu saat ia memberi ruang bagi istri untuk 

menenangkan diri, suami akan tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa. Suami 

ingin menunjukkan kepada istri bahwa konflik yang mereka alami bukanlah masalah 

yang besar baginya. Masalah tersebut tetap akan bisa mereka atasi jadi suami 

memiliki prinsip untuk tidak mengambil pusing konflik yang mereka hadapi dan tetap 

melakukan apa yang perlu ia lakukan. 
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2.1.1.2.c. Gaya manajemen konflik dan keterlibatan pihak ketiga 

 Setelah melakukan upaya untuk meredakan ketegangan, suami dan istri 

kemudian tetap akan melakukan proses manajemen konflik untuk menyelesaikan 

masalah yang mereka hadapi. Suami dan istri pada pasangan I sama-sama memiliki 

gaya manajemen konflik yang mengutamakan diskusi. Mereka membicarakan 

masalah atau kesalahpahaman yang terjadi setelah suasana di antara keduanya lebih 

tenang dan kondusif untuk berbicara. Suami mengaku meskipun awalnya ia terkesan 

lebih santai saat menghadapi konflik dengan tetap melakukan aktivitas seperti 

biasanya, namun cara itu dilakukan suami untuk nantinya dapat berbicara kembali 

dengan istri dalam keadaan yang lebih tenang, seperti yang diungkapkannya berikut: 

“Saya melakukan aktivitas lainnya bukan berarti saya ingin menghindari 

masalah kami. Saya tidak suka membiarkan konflik menggantung di antara 

kami begitu saja tanpa ada penyelesaian. Jadi saya akan mengajak istri untuk 

mendiskuiskannya ketika suasana di antara kami sudah mulai nyaman untuk 

saling berbicara kembali.” 

 

 Istri juga sepakat dengan apa yang dilakukan suami karena mereka sama-sama 

berusaha untuk menyelsaikan masalah di hari itu juga saat mereka menghadapi 

konflik. Mereka tidak pernah membiarkan masalah berlalu begitu saja tanpa 

dibicarakan. 

Lalu dalam upaya memanajemen konflik, keterlibatan pihak ketiga seperti 

keluarga ataupun teman seringkali menjadi pelengkap untuk pasangan melakukan 

penyelesaian terhadap masalah yang mereka hadapi di dalam rumah tangga. Pihak 
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ketiga bisa dijadikan mediator, tempat berbagi cerita, atau pihak yang dimintai saran 

ketika pasangan menghadapi masalah di dalam rumah tangga mereka. Pasangan I 

memandang keterlibatan pihak ketiga secara berbeda. Istri mengaku bahwa pihak 

ketiga, dalam hal ini adalah teman-teman baiknya, sangat ia perlukan untuk tempat 

berbagi cerita dan meminta saran seperti yang diungkapkan istri berikut: 

“Bagi saya, teman itu penting. Kehadiran teman-teman baik saya tetap saya 

perlukan untuk berbagi cerita ketika saya menghadapi masalah dengan 

pasangan, karena bagaimanapun, saya lebih dulu mengenal teman-teman saya 

dibanding suami. Jadi meski hubungan saya dan suami mungkin sudah lebih 

kuat saat ini, tetapi ada kalanya saya perlu mendengar saran atau masukan dari 

teman-teman saya.” 

 

 Berbeda dengan istri, suami pada pasangan I tidak terlalu banyak meminta 

saran kepada orang lain untuk urusan rumah tangga mereka. Menurut suami, 

hubungan dengan pasangan adalah hal yang sifatnya sangat pribadi sehingga ia tidak 

ingin ada orang lain yang ikut campur dalam hubungannya, terlebih untuk memberi 

saran ketika mereka menghadapi masalah dalam rumah tangga. Jadi suami lebih 

memilh untuk membaca artikel-artikel psikologi atau artikel keluarga di internet 

ketika menghadapi masalah yang tidak dapat ia selesaikan dengan pasangan. 
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2.1.2 Deskripsi Tekstural Pasangan II 

 Identitas Pasangan 

 Suami pada pasangan II berasal dari Belanda (41 tahun) dan istri berasal dari 

Indonesia (40 tahun), keturunan Jawa-Sunda. Mereka telah menjalani perkawinan 

selama tiga belas tahun dan memiliki dua orang anak perempuan yang masih duduk 

di bangku Sekolah Dasar. Selama tiga belas tahun menikah, pasangan II 

menghabiskan delapan tahun kehidupan mereka dengan tinggal di Belanda dan lima 

tahun berikutnya tinggal di Indonesia. Mereka bertemu di Belanda saat istri sedang 

melanjutkan studi S2 di sana, jadi secara keseluruhan, istri telah menghabiskan waktu 

selama dua belas tahun untuk tinggal di Belanda dan merasakan pengalaman budaya 

secara langsung di negara suaminya. 

2.1.2.1. Pengalaman Komunikasi Antar Pribadi dan Komunikasi Antar Budaya 

2.1.2.1.a. Proses membangun hubungan antar pribadi sebelum menikah 

 Istri pada pasangan II yang telah lama tinggal di Belanda pada awalnya 

sempat memperlakukan suami seperti layaknya pria Indonesia ketika mereka 

menjalin hubungan berpacaran. Di dalam proses membangun hubungan antar pribadi 

sebelum menikah tersebut, istri pernah menggunakan gaya berpacaran pasangan 

Indonesia yang umum diketahui seperti, perempuan akan mendiamkan pacar prianya 

untuk melihat apakah pacarnya akan sensitif dan peka terhadap hal itu untuk 

mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ketika istri pasangan II menggunakan gaya 

berpacaran yang pasif seperti itu pada suaminya, suami sama sekali tidak paham 
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dengan apa yang terjadi dan hubungan mereka justru tidak berjalan dengan baik 

seperti yang diungkapkan istri berikut ini: 

“Saya menganggap dia seperti laki-laki Indonesia yang ketika saya diam, 

tidak berbicara terbuka dan jujur terhadapnya, dia akan mengerti itu. Tetapi 

kenyataannya, suami justru tidak peka dan sensitif untuk mencari tahu ada apa 

dengan saya ketika saya mendiamkannya. Akhirnya saya mengerti bahwa 

saya tidak akan pernah bisa menggunakan gaya berpacaran yang pasif seperti 

itu karena proses komunikasi saya dengan suami jadi terganggu dan kami 

tidak menyukainya.” 

 

 Suami menganggap gaya berpacaran yang pasif yang pernah dilakukan 

istrinya tersebut tidak cocok diterapkan dalam hubungan mereka, terlebih lagi, suami 

juga melihat istri saat tinggal di Belanda sudah memiliki pola atau gaya 

berkomunikasi orang Belanda yang terbuka dan lugas dalam menyampaikan 

pendapat. Jadi bahkan suami sudah menganggap bahwa istrinya menyerupai orang 

Belanda melalui bagaimana cara istri berkomunikasi, berpikir, dan berinteraksi 

dengannya sudah sama seperti orang Belanda pada umumnya. 

2.1.2.1.b. Proses komunikasi sehari-hari dalam rumah tangga 

 Pasangan II menggambarkan proses komunikasi sehari-hari mereka tidak 

cukup intensif karena kondisi keduanya yang adalah pekerja dan sama-sama sibuk. 

Saat pagi hari mereka tidak bisa banyak berbicara karena kesibukan masing-masing 

sebelum berangkat bekerja dan mempersiapkan kedua anak mereka untuk berangkat 

sekolah. Setelah sampai di kantor tempat mereka bekerja, baik istri maupun suami 

mengaku jarang sekali bahkan hampir tidak pernah bertukar pesan melalui Whatsapp 
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misalnya untuk menanyakan kabar dan mengecek keberadaan masing-masing. 

Mereka hanya akan saling menghubungi ketika ada sesuatu yang berhubungan 

dengan anak-anak seperti siapa yang akan menjemput mereka pulang sekolah. 

 Waktu untuk pasangan II benar-benar bisa berkomunikasi dengan nyaman dan 

santai sambil duduk dan fokus kepada satu sama lain adalah saat mereka sudah 

menyelesaikan kegiatan sehari dan saat kedua anak mereka sudah pergi beristirahat 

malam. Pada saat itulah suami dan istri pasangan II baru saling menanyakan kabar, 

berecerita apa yang terjadi selama sehari mereka beraktivitas, apakah ada masalah di 

kantor, atau apakah ada yang mau diceritakan. Kesempatan yang jarang mereka 

miliki untuk berkomunikasi setiap saat membuat pasangan II menghabiskan banyak 

waktu untuk keluarga di akhir pekan, selama keduanya tidak memiliki tanggung 

jawab dari pekerjaan yang harus diselesaikan di akhir pekan. Jadi baik suami dan istri 

sama-sama berusaha memahami kapan waktu yang tepat untuk berbicara serius 

kepada satu sama lain. 

2.1.2.1.c. Hambatan dalam komunikasi antar budaya 

 Hambatan yang disebabkan oleh perbedaan budaya saat berkomunikasi 

dengan pasangan sebenarnya tidak banyak terjadi pada pasangan II. Di dalam hal 

bahasa misalnya, suami yang memang baru tinggal selama lima tahun di Indonesia 

mengaku sudah bisa memahami percakapan dalam bahasa Indonesia sederhana yang 

kadang-kadang dilakukan istrinya. Istri, sementara itu, yang sudah selama dua belas 

tahun tinggal di Belanda sudah cukup fasih menggunakan bahasa Belanda saat 
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berkomunikasi dengan suami. Jadi hambatan yang disebabkan oleh perbedaan bahasa 

pada pasangan II tidak mengganggu proses komunikasi mereka. 

 Menurut suami justru hambatan dalam komunikasi antar budaya sempat 

terjadi antara istri dan ibu dari suami saat mereka menjalin hubungan berpacaran dulu 

hingga pada tahap awal kehidupan pernikahan mereka di Belanda. Hambatan tersebut 

bermula dari keterbatasan kemampuan bahasa istri yang saat itu masih awal dalam 

mempelajari bahasa Belanda sehingga rasa percaya dirinya belum muncul untuk 

berkomunikasi secara langsung dengan ibu mertua. Kemudian ibu mertua yang juga 

tidak cukup baik dalam bahasa Inggris dan yang tidak mengerti kondisi istri tersebut 

membuat ibu mertua mencurigai maksud dari istri menjalin hubungan dengan anak 

lelakinya, seperti yang diungkapkan suami berikut ini: 

“Saat itu istri yang baru belajar menggunakan bahasa Belanda, awalnya dia 

tidak banyak berbicara karena merasa kurang percaya diri dengan 

kemampuannya. Sikap istri yang lebih banyak diam itu ternyata membuat ibu 

saya curiga dengan motivasinya menjalin hubungan dengan saya. Kacurigaan 

ibu saya yang tidak terkonfirmasi dengan sikap istri mengakibatkan mereka 

saling salah paham ketika berkomunikasi.” 

 

 Hambatan dalam komunikasi antar budaya antara istri dan ibu mertua 

akhirnya dapat diatasi dengan suami yang memberi banyak pengertian kepada ibunya 

tentang kondisi istri. Setelah melewati tahap berpacaran dan mereka menikah, di awal 

kehidupan pernikahan pasangan II, istri juga masih terus berjuang memperbaiki 

kesalahpahaman di antara dirinya dengan ibu mertua. Lalu kini komunikasi istri dan 
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ibu mertua sudah mulai membaik seiring dengan rasa percaya diri istri yang 

meningkat untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Belanda pada ibu mertuanya. 

2.1.2.1.d. Proses adaptasi budaya 

 Proses adaptasi budaya yang harus dilalui pasangan II terjadi pada istri saat 

tinggal di Belanda, kemudian pada suami saat tinggal di Indonesia, dan juga pada istri 

yang juga harus menyesuaikan diri kembali dengan budaya Indonesia saat harus 

pulang dan tinggal di negara asalnya. Pertama, proses adapatasi yang harus dilakukan 

istri saat berada di Belanda diakuinya sangat berat. Datang ke negara orang dengan 

kemampuan bahasa asli negara tersebut yang terbatas membuat istri harus belajar 

sangat keras untuk bisa menguasai bahasa Belanda untuk melancarkan proses 

belajarnya melanjutkan studi S2 di sana. 

 Gegar budaya sempat dialami istri ketika ia merasa tertekan dan stres selama 

proses belajar bahasa Belanda yang menurutnya sangat sulit. Kondisi psikologis yang 

menekan seperti itu ditambah lagi dengan istri yang awalnya tidak memilki banyak 

teman untuk berbagi membuatnya semakin merasa sendirian. Istri sempat mengisolasi 

diri dari kehidupan sosial untuk berinteraksi dan membangun pertemanan dengan 

orang-orang. Kemudian sampai akhirnya istri memutuskan untuk bergabung dengan 

komunitas kecil di gereja tempatnya beribadah selama di Belanda dan dari sana ia 

lalu memiliki beberapa teman serta bertemu dengan suaminya. 
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 Berbeda dengan pengalaman adaptasi budaya istri yang dilalui dengan sangat 

berat sampai mengalami gegar budaya, pengalaman suami dalam melakukan adaptasi 

budaya saat mereka harus tinggal di Indonesia diakuinya tidak terlalu sulit. Menurut 

suami, gegar budaya yang dialaminya tidak berat karena semua yang ia temukan dan 

alami selama tinggal di Indonesia adalah hal-hal baru yang semuanya bisa ia pelajari. 

Kemudian dengan hadirnya istri yang adalah asli Indonesia membuat suami tidak 

perlu mengalami perasaan khawatir, tertekan, ataupun stres seperti yang dialami istri 

ketika harus tinggal di Belanda sendirian tanpa teman. 

 Adaptasi budaya yang banyak dilakukan oleh suami pada pasangan II saat 

tinggal di Indonesia lebih kepada masalah bahasa. Suami harus menyesuaikan diri 

untuk lebih banyak berbicara menggunakan bahasa Indonesia karena tuntutan 

pekerjaan dan lingkungan sekitarnya seperti yang ia ungkapkan berikut: 

“Setiap kali ada mahasiswa saya atau rekan kerja yang mengajak saya 

berbicara dalam bahasa Indonesia, saya tidak bisa meresponnya dengan 

bahasa Indonesia karena saya hanya memahami sedikit dari apa yang mereka 

bicarakan. Selain masalah bahasa, saya juga harus menyesuaikan diri dengan 

cara bekerja orang Indonesia yang berbeda dengan apa yang biasanya saya 

lakukan saat bekerja di negara asal saya.” 

 

 Lalu selain suami yang harus menyesuaikan diri saat tinggal di Indonesia, istri 

ternyata juga harus menyesuaikan diri kembali dengan budaya asalnya meskipun ia 

benar-benar berasal dari Indonesia. Istri menyadari bahwa dirinya telah banyak 

berubah saat tinggal di Belanda sehingga hal itu membuatnya merasa berbeda di 

lingkungannya saat ini, di tengah teman-teman sekerjanya yang orang Indonesia di 
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kantor. Istri mendapati dirinya sudah berubah dalam hal pola pikir, gaya 

berkomunikasi, cara bekerja dan tindakannya saat berinteraksi dengan teman-teman 

bahkan atasannya yang sangat berbeda dari orang Indonesia. 

 Istri sampai saat ini mengaku masih terus berusaha untuk menyesuaikan diri 

dengan budaya Indonesia, meskipun ia sulit menerimanya seperti misalnya dalam hal 

berkomunikasi. Gaya berkomunikasi orang Indonesia yang cenderung sangat berhati-

hati untuk menjaga perasaan lawan bicaranya dinilai istri sudah tidak relevan dengan 

apa yang ia alami selama tinggal di Belanda, di mana istri pada pasangan II ini bisa 

sangat terbuka, lugas dan tegas, apa adanya ketika berkomunikasi pada orang lain. 

Tetapi istri juga menyadari bahwa tidak selamanya ia bisa melakukan apa yang dulu 

ia bisa lakukan di Belanda saat berada di lingkungannya saat ini di Indonesia, seperti 

yang diungkapkan istri berikut ini: 

“Saya tidak bisa mengharapkan rekan-rekan kerja saya untuk memahami saya, 

karena saya tahu bahwa saya yang telah banyak berubah. Jadi pada akhirnya 

saya yang harus melakukan beberapa penyesuaian diri terhadap mereka, 

seperti misalnya dalam hal berkomunikasi. Saya yang sudah terbiasa tegas 

dan lugas saat menyampaikan pendapat kepada orang lain, lalu di sini saya 

harus belajar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat agar tidak 

menyinggung perasaan orang lain.” 

 

 Pada akhirnya, baik suami maupun istri pada pasangan II ini, mereka masih 

sama-sama belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di Indonesia. 

Gegar budaya yang dialami keduanya terus berusaha diminimalisir dengan lebih 

banyak berbaur dan berinteraksi dengan orang-orang Indonesia, baik itu untuk 
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mempraktekan bahasa Indonesia secara langsung bagi suami, dan untuk 

membiasakan diri bekerja sama dengan orang-orang Indonesia beserta segala pola 

pikir, gaya berkomunikasi, dan cara mereka bekerja bagi istri.  

2.1.2.2. Pengalaman Manajemen Konflik dalam Perkawinan 

2.1.2.2.a. Penyebab konflik dalam rumah tangga 

 Pasangan II yang telah menjalani perkawinan selama tiga belas tahun sudah 

melewati masa di mana penyebab konflik dalam rumah tangga mereka bersumber 

pada perbedaan budaya, seperti yang dialami istri pasangan II ketika seringkali salah 

paham dengan ibu mertua karena kemampuan bahasa yang terbatas di awal 

pernikahan mereka dulu. Kini seiring dengan mereka sudah mampu mengatasi 

kendala bahasa tersebut, pasangan II lebih banyak menghadapi konflik yang 

berhubungan dengan urusan rumah tangga. Suami menyebutkan salah satu contohnya 

adalah yang berkaitan dengan jadwal kegiatan pekerjaan mereka berdua dan tanggung 

jawab untuk mengurus anak-anak yang tidak bisa diabaikan. Suami mengungkapkan 

bahwa ketika ia dan istri sedang sama-sama sibuk mengerjakan tugas kantor, 

tanggung jawab untuk membantu anak-anak mengerjakan pekerjaan rumah atau 

sekadar menemani mereka tidur seringkali bisa menjadi masalah besar di antara 

suami dan istri. Mereka akan berdebat siapa yang harus mengalah untuk mengurus 

anak-anak. 

 Kemudian menurut istri, tidak hanya masalah siapa yang harus mengalah 

dalam situasi tersebut, tetapi faktor komunikasi yang tidak jelas di antara keduanya 
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juga semakin mendorong mereka untuk berdebat lebih panjang. Istri mengaku bahwa 

kadang-kadang baik dirinya ataupun suami, ketika menyampaikan jadwal kegiatan 

kepada satu sama lain tidak diucapkan secara jelas dan dilakukan hanya sambil-lalu 

saja, sehingga hal itu yang seringkali membuat mereka merasa tidak pernah 

diberitahu sebelumnya tentang kegiatan pasangan. Setelah salah paham dan 

perdebatan terjadi, mereka kemudian akan mencoba meluruskan hal-hal yang mereka 

lewatkan saat berkomunikasi sebelumnya. 

2.1.2.2.b. Upaya meredakan ketegangan dalam situasi konflik 

 Ketika pasangan II sudah terlibat dalam perdebatan dan mencapai puncak 

ketegangan, hal pertama yang akan dilakukan oleh istri untuk meredakan ketegangan 

adalah dengan mengambil waktu untuk diam.  Istri tidak akan berbicara untuk 

beberapa saat karena menurutnya justru mereka tidak akan bisa mencapai 

penyelesaian ketika mereka berdua masih sama-sama diliputi emosi dan keinginan 

untuk menguasai percakapan. 

 Lalu berbeda dengan istri, suami akan terlebih dahulu meminta maaf kepada 

istri saat situasi di antara mereka sudah mulai meninggi. Suami berpendapat bahwa 

mengaku salah, meskipun saat dirinya berpikir kalau dia tidak salah, dengan  

mengucapkan maaf adalah salah satu cara yang bisa meredakan stres di antara mereka 

ketika sudah tidak ada yang mau mengalah dalam perdebatan. Bagi suami, kesalahan 

itu pasti tetap ada di masing-masing pribadi, entah itu kesalahan dalam cara 

mengomunikasikan pesan kepada pasangan, kesalahan pada bagaimana mereka 
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mempersepsi maksud dari perkataan pasangan, yang terpenting kemudian adalah 

bagaimana mereka mau secara rendah hati mengaku bahwa memang ada kesalahan di 

antara mereka dan untuk itu mereka ingin menyelesaikannya, seperti yang dikatakan 

suami berikut: 

“Saya akan meminta maaf dulu kepada istri meskipun saya berpikir bahwa 

saya tidak salah. Saya belajar bahwa mengaku salah dengan meminta maaf di 

saat saya berpikir sebenarnya saya tidak salah membuat saya setidaknya bisa 

menunjukkan kepada istri keinginan saya untuk menyelesaikan masalah 

kami.” 

 

2.1.2.2.c. Gaya manajemen konflik dan keterlibatan pihak ketiga 

 Setelah pasangan II melakukan berbagai upaya untuk meredakan ketegangan 

di antara mereka, suami dan istri kemudian akan kembali duduk bersama untuk 

membicarakan masalah mereka. Salah satu contoh misalnya, saat mereka terlibat 

konflik karena ada pesan yang terlewat dari suami tentang jadwal tugas dari 

kantornya untuk pergi ke luar kota tetapi istri merasa tidak  mendapat informasi 

tersebut, maka setelah berdebat tentang kesalahan mereka dalam menyampaikan 

pesan secara tidak jelas, suami dan istri akan sama-sama berusaha untuk 

mencocokkan jadwal mereka dengan membicarakannya. Hasil yang didapat nantinya 

harus bisa menguntungkan kedua belah pihak meskipun akan tetap ada yang 

mengorbankan sesuatu bagi pasangannya. Jadi gaya manajemen konflik yang 

dilakukan baik oleh suami dan istri pada pasangan II adalah dengan berdiskusi atau 

kompromi. 
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 Keterlibatan pihak ketiga seperti keluarga dan teman dalam upaya membantu 

pasangan menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga mereka, bagi pasangan II, 

tidak terlalu diperlukan. Suami mengungkapkan karena mereka berdua jarang terlibat 

konflik besar yang sampai mengakibatkan kerusakan fisik pada barang-barang di 

rumah, baik dirinya dan juga istri hampir tidak pernah meminta saran atau bahkan 

bercerita pada pihak ketiga tentang urusan rumah tangga mereka. Tetapi jika ada 

masalah yang mereka tidak bisa tangani seperti saat suami merasa frustasi dengan 

ibunya dulu yang tidak menyetujui hubungannya dengan istri, suami akan memilih 

untuk bercerita kepada ayahnya dan mentor rohaninya.  Sementara itu istri pasangan 

II tidak pernah bercerita kepada siapapun karena memang ia tidak suka untuk 

membagi masalah di dalam rumah tangganya kepada orang lain. 

 

2.1.3 Deskripsi Tekstural Pasangan III 

 Identitas Pasangan 

 Suami pada pasangan III berasal dari Belgia (30 tahun) dan istri berasal dari 

Indonesia (28 tahun), keturunan Jawa-Tionghoa yang lahir dan dibesarkan di kota 

Semarang. Mereka telah menjalani perkawinan beda bangsa selama satu tahun dan 

belum memiliki anak. Suami sudah sepuluh tahun tinggal di Indonesia, sementara 

istri belum pernah tinggal di Belgia. Sejak masa kecil, suami bertumbuh di keluarga 

yang kedua orang tuanya sudah berpisah. Selama sembilan belas tahun suami 
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dibesarkan oleh ibunya di Belgia sementara ayahnya pindah ke Indonesia dan 

menetap selama tiga puluh tahun di sini. Keadaan ayah yang tinggal di Indonesia dan 

berpisah secara fisik darinya membuat suami sering mengunjungi ayahnya ke 

Indonesia, sampai pada usia dua puluh tahun, suami memutuskan untuk bekerja 

dengan ayahnya menjalankan bisnis di Indonesia dan bertemu istrinya di Indonesia. 

2.1.3.1. Pengalaman Komunikasi Antar Pribadi dan Komunikasi Antar Budaya 

2.1.3.1.a. Proses membangun hubungan antar pribadi sebelum menikah 

 Suami pada pasangan III yang sudah sepuluh tahun tinggal di Indonesia dan 

beberapa kali saat masih kecil sering mengunjung ayahnya di negara ini membuat 

suami sudah sangat fasih berbicara dalam bahasa Indonesia ketika bertemu istri 

sebelum mereka menikah. Istri pun mengungkapkan saat mereka bertemu dan 

menjalin hubungan berpacaran, mereka tidak menemukan banyak kesulitan dalam hal 

bahasa. Selain itu, sebelumnya istri sudah pernah memiliki pengalaman dalam 

menjalin hubungan berpacaran dengan pria asing atau bule. Jadi saat istri membangun 

hubungan berpacaran dengan suami, ia sudah paham dengan gaya berpacaran pria 

bule. 

 Istri mengaku bahwa sejak kecil dirinya memang ingin menikah dengan pria 

bule, maka saat menjalin hubungan dengan suami, dia tidak merasa kesulitan karena 

istri menikmatinya. Perbedaan budaya di antara mereka pun tidak pernah terlalu 

dipermasalahkan sebab baik suami maupun istri sudah sangat familiar dengan 

kebudayaan satu sama lain melalui pengalaman budaya mereka masing-masing. Saat 
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berpacaran dulu, mereka melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh 

pasangan seperti, menghabiskan waktu berdua untuk jalan-jalan, menonton bioskop, 

makan bersama, dan sebagainya. Mereka selalu berkomunikasi setiap hari baik secara 

tatap muka ataupun melalui telepon. 

2.1.3.1.b. Proses komunikasi sehari-hari dalam rumah tangga 

 Masuk ke dalam tahap pernikahan, suami dan istri pasangan III kemudian 

memutuskan untuk bekerja di satu tempat pekerjaan yang sama yaitu dalam sebuah 

bisnis restoran di Semarang. Kondisi yang memungkinkan mereka untuk bertemu 

setiap hari ini membuat komunikasi sehari-hari mereka berjalan intensif. Hal-hal yang 

berhubungan dengan pekerjaan memiliki porsi yang banyak untuk mereka diskusikan 

saat sedang menikmati waktu berdua. Istri juga mengungkapkan bahwa tidak ada hal 

yang bisa ditutupi di antara mereka karena setiap hari mereka bertemu baik di tempat 

kerja maupun di rumah seperti yang dikatakan istri berikut ini: 

“Sejak awal menjalin hubungan, komunikasi kami terbilang sudah cukup 

baik, kemudian sekarang saat kami bekerja di satu tempat yang sama maka 

semakin intensif komunikasi kami. Setiap hari bertemu di kantor dan di rumah 

jadi tidak ada yang ditutupi. Kalaupun ada hal yang tadinya saya tidak tahu 

terjadi di kantor, suami pasti akan bercerita ke saya saat sudah di rumah.” 

 

 Selain berkomunikasi secara intensif, saat suami dan istri tidak bersama 

karena ada keperluan yang mengharuskan mereka berpergian ke luar kota, mereka 

juga tetap memberi kabar kepada satu sama lain melalui telepon atau instant 

messaging seperti Whatsapp. Suami sangat mengutamakan komunikasi dua arah yang 
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terbuka  sehingga ia ingin istri selalu mengabarinya dan tetap berkomunikasi 

meskipun sedang tidak bersama-sama. 

2.1.3.1.c. Hambatan dalam komunikasi antar budaya 

 Hambatan dalam komunikasi antar budaya yang dialami pasangan III 

disebabkan oleh cara berkomunikasi mereka yang berbeda saat menghadapi masalah. 

Suami yang berasal dari Belgia sudah terbiasa dengan cara berkomunikasi yang 

terbuka dan lugas. Saat menghadapi masalah, baik itu masalah karena pekerjaan atau 

hal lainnya, suami selalu ingin segala sesuatunya dibicarakan secara terbuka dan 

jujur. Tetapi di sisi yang lain, istri masih belum memiliki cara berkomunikasi yang 

terbuka, ia cenderung memendam masalah yang dihadapi karena merasa sungkan dan 

tidak enak untuk membaginya kepada suami selama suami belum menanyakannya 

seperti yang disampaikan istri berikut ini: 

“Cara berkomunikasi kami yang berbeda memang membawa kesulitan 

tersendiri untuk saya. Pada dasarnya karena saya termasuk tipe orang yang 

tidak ingin menyinggung perasaan orang lain, mudah merasa sungkan dan 

tidak enak saat saya harus secara terbuka dan jujur membicarakan masalah 

saya. Jadi untuk menjaga perasaan suami, saya akan lebih banyak diam dan 

menyimpannya untuk diri saya sendiri.” 

 

 Cara berkomunikasi istri yang sulit untuk membuka pembicaraan secara 

terbuka itu membuat suami seringkali merasa frustasi saat menghadapinya. Suami 

masih sulit menerima kebiasaan cara berkomunikasi istri tersebut yang sangat 

bertolak belakang dengan dirinya. Suami menginginkan dalam rumah tangga mereka 

jika ada masalah harus dibicarakan sampai tuntas, selain itu suami juga ingin 
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membantu masalah istri yang mungkin tidak bisa dihadapinya sendiri. Saat sudah 

putus asa bagaimana harus menghadapi istri yang sulit membuka pembicaraan, suami 

sampai harus memaksa istri untuk berbicara seperti yang diungkapkan suami berikut 

ini: 

“Saya akan paksa istri untuk berbicara dan saya benar-benar menunggu 

sampai dia membuka pembicaraan. Kadang-kadang saya sampai harus marah 

dulu ke dia karena kalau saya tidak marah-marah, maka istri saya bisa diam 

saja selama berhari-hari tanpa membahas masalahnya dengan saya.” 

 

2.1.3.1.d. Proses adaptasi budaya 

 Pengalaman suami yang sudah lama tinggal di Indonesia membuatnya tidak 

banyak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan budaya istri saat 

mereka tinggal di sini. Gegar budaya bahkan tidak dirasakan karena suami cukup 

familiar dengan budaya Indonesia sejak dirinya masih kecil. Menurut suami justru 

proses adaptasi budaya yang sampai saat ini masih ia usahakan adalah saat 

menghadapi cara berkomunikasi istri yang berbeda dengannya. Tantangan untuk 

membuat istri bisa memiliki cara berkomunikasi yang sama seperti dirinya 

merupakan proses penyesuaian diri yang panjang. 

 Istri juga mengakui bahwa dirinya tidak banyak melakukan adaptasi terhadap 

budaya suami selain dari masalah cara berkomunikasi mereka yang berbeda. Menurut 

istri, sampai saat ini setelah mereka menikah pun dirinya masih terus belajar untuk 

bisa berbicara secara jujur dan terbuka kepada suami. Cara berkomunikasi istri yang 

masih diliputi perasaan sungkan, tidak enak, dan tidak ingin menyinggung perasaan 
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lawan bicara tampak sebagai tipikal budaya Indonesia yang belum bisa hilang dari 

dirinya, oleh karena itu baik suami dan istri pasangan III bersama-sama berusaha 

untuk membuat cara berkomunikasi mereka bisa menjadi lebih baik. 

2.1.3.2. Pengalaman Manajemen Konflik dalam Perkawinan 

2.1.3.2.a. Penyebab konflik dalam rumah tangga 

 Bagi pasangan III, hal-hal yang biasanya memicu konflik di dalam rumah 

tangga mereka sebenarnya lebih banyak dari hal-hal kecil, seperti salah satunya 

dalam urusan pekerjaan. Tetapi kemudian yang membuat hal kecil tersebut menjadi 

masalah yang besar adalah karena cara berkomunikasi mereka yang berbeda. Suami 

menyebutkan salah satu contoh yang pernah mereka alami yaitu, ketika mereka ada 

masalah di kantor kemudian masalah tersebut sampai terbawa ke dalam rumah karena 

istri tidak mau membicarakannya kepada suami. 

Kesalahpahaman yang muncul karena istri tidak mau membicarakan 

masalahnya sementara suami sangat ingin istrinya berbicara terbuka membuat mereka 

seringkali terlibat dalam perdebatan. Cara atau gaya berkomunikasi mereka yang 

berbeda ternyata ikut menjadi faktor pendorong membesarnya sebuah konflik di 

antara suami dan istri, meskipun pemicu pada awalnya memang bukan karena cara 

berkomunikasi itu. Suami dan istri juga menyadari jika cara berkomunikasi mereka 

yang berbeda itulah yang membuat masalah kecil menjadi besar. 
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2.1.3.2.b. Upaya meredakan ketegangan dalam situasi konflik 

 Ketika sudah mencapai perdebatan yang menegangkan, pasangan III memiliki 

cara yang berbeda untuk meredakan ketegangan di antara mereka. Suami akan 

terlebih dahulu diam dan menenangkan diri. Menurut suami, tindakannya yang 

langsung diam tersebut bukan untuk menghindari masalah ataupun percakapan 

mereka, melainkan suami ingin dapat berpikir lebih jernih ketika dia sudah diam. 

Suami menyatakan bahwa saat dirinya diam, sebenarnya dia segera memikirkan 

solusi apa yang terbaik untuk menyelesaikan masalahnya dengan istri. 

 Sementara itu, istri pasangan III melakukan upaya untuk meredakan 

ketegangan dengan berpindah ke ruangan lain yang berbeda dari tempat suaminya 

berada, lalu mendengarkan musik untuk menenangkan diri. Istri sangat menyadari 

bahwa dirinya yang masih belajar untuk terbuka kepada suami tersebut jika sudah 

mencapai puncak ketegangan dalam berdebat dan ia tidak segera memisahkan diri 

secara fisik dari suaminya, maka ia justru akan sulit dihentikan saat sudah berbicara, 

seperti yang diungkapkan istri berikut ini: 

“Saya harus menenangkan diri dulu di ruangan lain dari suami dan 

mendengarkan musik, karena saya tahu jika saya tidak keluar ruangan dulu, 

maka saya yang sebenarnya sulit berbicara ini dan sekarang masih belajar 

untuk terbuka pasti akan sulit untuk dihentikan ketika sudah berbicara.” 

2.1.3.2.c. Gaya manajemen konflik dan keterlibatan pihak ketiga 

 Setelah melakukan berbagai upaya untuk meredakan ketegangan, suami pada 

pasangan III yang pertama akan membuka pembicaraan kembali dengan istri. Suami 
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menyadari bahwa istrinya tidak akan membuka pembicaraan kembali setelah 

perdebatan mereka, jadi sambil sedikit demi sedikit membuat istri mau berbicara 

terbuka, suami merasa tidak masalah jika harus membuka pembicaraan. Keinginan 

suami untuk segera menyelesaikan masalah mereka di hari itu juga membuat suami 

bahkan mau memaksa istri untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya, 

pikirannya, dan perasaannya yang sesungguhnya. Menurut suami, gaya manajemen 

konflik dengan berdiskusi lebih penting terlepas dari bagaimana ia membuat istrinya 

mau berbicara, seperti yang disampaikan suami berikut ini: 

“Setelah kami sama-sama tenang, saya pasti akan ajak istri untuk membahas 

masalah kami lagi walaupun saya tahu bahwa dia masih agak sulit untuk 

terbuka terlebih dahulu. Tetapi tidak masalah bagi saya untuk sedikit 

memaksanya berbicara karena yang terpenting adalah kami dapat 

menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi.” 

 

 Istri pasangan III mengaku awalnya dia lebih cenderung memiliki gaya 

manajemen konflik yang menghindar. Istri tidak menyukai situasi konflik, 

perdebatan, dan ia akan menyimpan masalahnya untuk dirinya sendiri. Sampai 

akhirnya istri berada dalam ikatan perkawinan dengan suami yang mau tidak mau 

membuatnya juga belajar untuk bisa mengimbangi cara berkomunikasi suami yang 

mengedepankan keterbukaan dan kejujuran. Meski diakuinya sulit, tetapi istri terus 

meyakinkan dirinya bahwa ketika ia tidak terbuka tentang perasaan dan pikirannya 

maka sewaktu-waktu ia bisa „meledak‟ ketika ada orang atau sesuatu yang 

mengungkit masalahnya. 
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 Keterlibatan pihak ketiga bagi pasangan III dianggap tidak terlalu penting dan 

tidak benar-benar diperlukan, karena sejauh ini mereka masih bisa meyelesaikan 

sendiri masalah dalam rumah tangga mereka. Suami tidak pernah memiliki sahabat 

dekat sehingga kalaupun ada masalah yang tidak bisa ia hadapi maka ia akan lebih 

memilih untuk menceritakannya kepada ayahnya. Sama halnya dengan istri yang 

memilih untuk sekadar bercerita kepada mamanya jika menghadapi masalah yang 

tidak bisa mereka selesaikan. 

 

2.1.4 Deskripsi Tekstural Pasangan IV 

 Identitas Pasangan 

 Suami pada pasangan IV berasal dari Inggris (40 tahun) dan istri berasal dari 

Indonesia (42 tahun), keturunan Tionghoa yang lahir dan tumbuh besar di Semarang. 

Mereka telah menjalani perkawinan beda bangsa selama sembilan belas tahun dan 

memiliki empat orang anak perempuan yang masing-masing duduk di bangku kuliah 

semester satu yaitu anak pertama, kemudian anak kedua di bangku SMA, anak ketiga 

di bangku SMP, dan anak keempat yang masih SD. Istri pada pasangan IV sudah 

pernah tinggal di luar negeri saat dirinya melanjutkan kuliah di Amerika Serkat dan 

bertemu suaminya di sana. Suami yang dibesarkan di tengah keluarga pendeta yang 

sering melakukan perjalanan misi dan harus berpindah-pindah tempat tinggal telah 

menghabiskan seumur hidupnya tinggal di Amerika Serikat sampai bertemu dengan 
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sang istri. Pengalaman suami yang lebih banyak menghabiskan waktunya tinggal dan 

dibesarkan di Amerika membuatnya dan istri harus menghabiskan waktu perkawinan 

mereka selama 12 tahun pertama di Amerika, sampai kemudian mereka pindah ke 

Indonesia dan sudah tinggal selama tujuh tahun di Indonesia. 

2.1.4.1 Pengalaman Komunikasi Antar Pribadi dan Komunikasi Antar Budaya 

2.1.4.1.a. Proses menjalin hubungan antar pribadi sebelum menikah 

 Saat menjalin hubungan antar pribadi sebelum menikah, baik suami dan istri 

pasangan IV tidak pernah memikirkan perbedaan kebangsaan mereka ataupun terlalu 

mempermasalahkannya. Mereka berdua bertemu di Amerika Serikat saat istri sedang 

melanjutkan studi di sana. Menurut istri, karena mereka bertemu di negara yang 

notabene memiliki jumlah pendatang yang cukup banyak dari berbagai negara, maka 

dirinya tidak merasa diperlakukan secara berbeda oleh suami. Istri mengungkapkan 

bahwa selama dirinya berkencan dengan suami pada waktu itu, suami tidak 

memperlakukanya sebagai turis atau orang asing yang harus diperkenalkan dengan 

budaya di sana, jadi hubungan mereka berjalan seperti orang berpacaran pada 

umumnya. 

 Suami yang sudah terbiasa bertumbuh di keluarga yang sering berpindah-

pindah tempat tinggal tidak merasa kesulitan ketika menjalin hubungan dengan istri 

yang berbeda kebangsaan dengannya. Bagi suami, pengalamannya hidup dan 

bertumbuh dengan orang-orang dari berbagai macam latar belakang budaya yang 

tinggal di Amerika membuat dirinya terbiasa melihat perbedaan yang ada. Jadi 
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semacam perbadaan bahasa yang sudah pasti terlihat di antara dirinya dan istri justru 

membuat suami ingin belajar bahasa istri ketika mereka berpacaran dulu. 

2.1.4.1.b. Proses komunikasi sehari-hari dalam rumah tangga 

 Proses komunikasi sehari-hari pasangan IV setelah memasuki perkawinan 

semakin intensif, ditambah lagi dengan keadaan mereka yang sekarang berada di satu 

tempat pekerjaan yang sama untuk mengelola bisnis restoran  di Semarang. Suami 

dan istri setiap hari memiliki waktu untuk saling berkomunikasi dan berbagi 

informasi tentang jadwal kegiatan mereka seperti yang disampaikan suami berikut 

ini: 

“Istri saya adalah orang pertama yang akan saya ajak bicara setiap pagi ketika 

kami bangun tidur lalu membuat sarapan. Kemudian di malam hari, ketika 

kami sudah di kamar dan bersantai sambil menonton TV atau membaca buku, 

kami akan menghabiskan banyak waktu untuk mengobrol. Setiap hari kami 

juga berbagi jadwal kegiatan kami.” 

 

 Istri menganggap proses atau gaya berkomunikasi di dalam keluarganya 

termasuk komunikasi yang sangat terbuka. Baik suami dan istri tidak pernah 

menyembunyikan sesuatu dari satu sama lain karena mereka selalu membicarakan 

semuanya bersama. Mereka membicarakan tentang pekerjaan, keluarga, anak-anak, 

dan hal-hal apa yang terjadi selama mereka beraktivitas. Gaya berkomunikasi yang 

terbuka tersebut juga diajarkan pasangan IV kepada keempat anak perempuan 

mereka. Mereka selalu meminta anak-anak untuk berterus terang kepada orang tua 

tentang apa saja, mulai dari masalah di sekolah, teman-teman mereka, masalah 
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pribadi mereka dengan teman atau pacar, dan sebagainya. Pasangan IV memiliki 

prinsip bahwa anak lebih baik jujur dan terbuka kepada orang tua bahkan saat mereka 

berbuat salah daripada anak menutupi kesalahan tersebut dan tidak membiarkan 

orang tuanya tahu. Bagi mereka, sangat penting untuk anak bisa memercayai kedua 

orang tuanya ketika berkomunikasi. 

2.1.4.1.c. Hambatan dalam komunikasi antar budaya 

 Selama menjalin hubungan antar pribadi sebelum menikah dan setelah 

menikah, istri pada pasangan IV mengaku tidak memiliki hambatan dalam 

berkomunikasi dengan suami. Kemampuan bahasa yang dimiliki istri termasuk sangat 

baik sehingga suami dan istri tidak mengalami kesulitan saat berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa Inggris. Gaya hidup suami juga tidak memberikan hambatan 

dalam mereka berkomunikasi karena istri juga sudah pernah tinggal di Amerika 

bersama suami selama 12 tahun pertama perkawinan mereka jadi istri tidak 

mengalami hambatan yang begitu berarti dalam komunikasi antar budaya dengan 

suami. 

 Suami, sementara itu, lebih merasakan hambatan dalam komunikasinya 

dengan keluarga dan teman-teman istri saat sudah pindah dan tinggal menetap di 

Indonesia. Hambatan yang dialami suami berasal dari masalah bahasa yang sampai 

saat ini suami pun masih terus mempelajarinya. Kemampuan dan pengetahuan suami 

yang terbatas dalam penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan dialek 

orang Jawa yang sering diucapkan keluarga atau teman-teman istri seringkali 
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membuat suami berpikir yang macam-macam tentang apa yang mereka katakan 

mengenai dirinya seperti yang diungkapkan suami berikut ini: 

“Saya melihat ketika keluarga besar istri berkumpul, mereka lebih banyak 

menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan dialek bahasa Jawa 

dan saya tidak mengerti itu. Seringkali karena saya tidak mengerti apa yang 

mereka bicarakan, saya mulai berpikir yang buruk dan membuat kesimpulan-

kesimpulan cerita di dalam kepala saya sendiri soal apa yang mereka 

bicarakan tentang saya.” 

 

 Suami menyadari bahwa pikiran-pikiran buruk yang dirinya buat ketika 

mendengar keluarga istri berbicara dengan bahasa mereka adalah salah satu reaksi 

dari perasaan tidak aman dan kekhawatirannya akan keterbatasan dalam memahami 

bahasa mereka, sehingga suami menjadi tidak nyaman untuk berinteraksi dengan 

keluarga istri. Tetapi setiap suami mulai berpikiran buruk, dia akan segera 

mengonfirmasi kepada istri apa yang keluarga dan teman-temannya bicarakan tentang 

suami. Tidak jarang juga suami meminta istri menerjemahkannya ke dalam bahasa 

Indonesia sederhana yang bisa dipahami oleh suami. 

2.1.4.1.d. Proses adaptasi budaya 

 Suami dan istri pada pasangan IV telah mengalami proses adaptasi budaya 

ketika mereka tinggal di negara istri dan di negara suami dibesarkan. Pertama yang 

harus melalui proses adaptasi budaya adalah istri ketika ia tinggal di Amerika Serikat 

untuk melanjutkan studi sampai akhirnya menikah dengan suami dan menetap di sana 

selama dua belas tahun pertama perkawinan mereka. Saat pertama menginjakkan kaki 

ke negara tersebut, istri mengaku tidak terlalu mengalami gegar budaya yang berat 
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karena di sana ia tinggal dengan kakak kandungnya yang sudah terlebih dahulu 

menetap selama beberapa tahun. Istri hanya perlu menyesuaikan diri dengan makanan 

di sana yang berbeda dari yang ada di Indonesia, lalu selebihnya untuk urusan hidup 

mulai dari sekolah, kehidupan sehari-hari, sampai bergaul dan berinteraksi 

membangun kehidupan sosial dengan orang-orang di sana tidak ada kesulitan yang 

begitu berarti bagi istri seperti yang disampaikannya berikut: 

“Saya tidak terlalu merasakan gegar budaya yang membuat saya sampai stres 

atau tertekan pada saat itu karena penerimaan orang-orang di sana sangat baik 

terhadap perbedaan. Selain itu, saat datang pertama kali pun saya sudah 

langsung tinggal dengan kakak saya, jadi untuk urusan hidup semuanya aman 

karena saya tidak benar-benar hidup sendirian. Awalnya mungkin hanya harus 

menyesuaikan diri dengan makanan di sana tetapi itu pun juga tidak 

berlangsung lama.” 

 

 Lalu saat akhirnya pindah untuk tinggal menetap di Indonesia, istri harus 

menyesuaikan diri kembali dengan apa yang selama ini ia lewatkan ketika dirinya 

tinggal di Amerika. Istri menyatakan bahwa ia sempat mengalami kesulitan ketika 

harus menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan anak mereka dan sistem kesehatan 

mereka sekeluarga di Indonesia. Sistem yang rumit saat istri mengurus segala 

keperluan pendidikan anak-anak dan kesehatan mereka membuat istri sangat 

merindukan kenyamanan hidup mereka di Amerika yang sudah lebih teratur dan 

terjamin dalam segi pendidikan dan kesehatan. Pengalaman tersebut lalu membuat 

istri memilih pendidikan anak yang lebih menekankan proses dan cara belajar dengan 

metode „Barat‟ yang hampir menyerupai pendidikan anak mereka selama di Amerika. 
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Metode yang dimaksud adalah pendidikan yang menekankan nilai student center 

learning di mana proses pembelajaran dipusatkan pada anak sehingga mengajak anak 

untuk selalu aktif dan kreatif selama proses belajarnya di sekolah 

 Sementara itu proses adaptasi budaya yang harus dilalui suami selain dari 

masalah bahasa ketika berinteraksi dengan keluarga atau teman-teman istri, suami 

terlebih dahulu mengalami proses adaptasi budaya dengan cara hidup keluarga istri 

saat mereka baru pertama pindah ke Indonesia. Saat mereka datang ke Indonesia, 

pasangan IV beserta keempat anak mereka harus tinggal satu rumah dengan kedua 

orang tua istri karena mereka belum memiliki rumah sendiri pada waktu itu. Awalnya 

suami agak mengalami gegar budaya dengan situasi tersebut, karena sebagai seorang 

kepala rumah tangga yang dulu saat tinggal di Amerika terbiasa dengan kehidupan 

yang mandiri dan memiliki privasi untuk tinggal terpisah dari kedua orang tuanya, 

tidak didapatkan suami ketika tinggal di Indonesia pada saat itu. Suami merasa 

sedikit tidak nyaman ketika harus berbagi tempat tinggal dengan mertuanya karena 

dia tidak bisa memiliki otoritas penuh pada keluarganya sendiri seperti yang 

disampaikan suami berikut ini: 

“Saya merasa tidak memiliki privasi dan otoritas penuh terhadap keluarga 

saya, atas keempat anak saya dan juga istri. Tinggal satu rumah dengan 

mertua ketika sudah menikah bukan hal aneh di Indonesia, tetapi bagi saya, 

saya masih sulit menerimanya.” 

 

 Keadaan yang mengharuskan keluarga pasangan IV tinggal bersama mertua 

membuat suami kemudian merasa bertanggung jawab untuk bisa segera hidup 
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mandiri dengan memiliki rumah sendiri dan tinggal di sana hanya dengan istri dan 

keempat anak mereka. Suami memang merasa tidak nyaman pada saat itu tetapi 

dirinya mengaku sangat mengagumi dan menghargai budaya Indonesia yang 

menjunjung tinggi kebersamaan dalam keluarga. Suami juga melihat karena 

kebiasaan dan cara hidup tinggal bersama orang tua tersebut, ia belajar tentang 

budaya untuk menghormati dan menghargai orang tua, yang mana ia dan istri ingin 

terapkan juga kepada anak-anak mereka. 

2.1.4.2. Pengalaman Manajemen Konflik dalam Perkawinan 

2.1.4.2.a. Penyebab konflik dalam rumah tangga 

 Hal-hal yang beberapa kali menimbulkan konflik dalam rumah tangga 

pasangan IV saat ini lebih banyak tentang anak-anak mereka. Menurut istri dan 

suami, sekarang mereka lebih banyak salah paham ketika membicarakan anak-anak 

yang sudah mulai beranjak remaja. Salah satu topik yang sering mereka bicarakan 

tentang anak-anak adalah mengenai hubungan dengan lawan jenis mereka. Anak 

perempuan pertama dan kedua dari pasangan IV yang sudah menginjak usia remaja 

mulai memasuki fase menyukai lawan jenis mereka. Di dalam hal menyukai lawan 

jenis atau berpacaran, istri sebenarnya tidak mengijinkan kedua anaknya tersebut 

untuk berpacaran di usia mereka saat ini. Istri ingin bersikap tegas dengan 

mengatakan “tidak” ketika berpacaran di usia remaja, namun ternyata suami memiliki 

pandangan yang berbeda mengenai hal tersebut. 
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 Suami berpegang pada konsep kebebasan berekspresi dan kemandirian ketika 

mereka berbicara mengenai bagaimana anak-anak seharusnya berpacaran atau 

menjalin hubungan dengan lawan jenis. Menurut suami, tidak bijak baginya jika ia 

melarang anak-anak yang sudah mulai beranjak remaja tersebut dengan mengatakan 

„tidak‟ secara serta-merta terhadap berpacaran atau menjalin hubungan dengan lawan 

jenis. Oleh karena itu suami menganggap bahwa ada baiknya jika ia dan istri memilih 

cara mendidik anak mereka dengan menggabungkan dua nilai budaya seperti yang 

disampaikannya berikut: 

“Saya tidak ingin melarang anak-anak saya untuk mengalami apa yang natural 

atau alami bagi mereka. Sebenarnya saya ingin mendidik anak dengan 

menggabungkan dua nilai budaya yaitu, tentang menghargai dan menghormati 

orang tua seperti cara Indonesia, tetapi juga ada nilai kebebasan, kemandirian, 

dan privasi seperti yang budaya saya ajarkan. Bagi saya, itu akan cukup 

ideal.” 

 

 Perbedaan pandangan antara suami dan istri pasangan IV tentang bagaimana 

mendidik anak-anak dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis membuat mereka 

sering salah paham hingga berujung konflik. Mereka banyak berdebat soal budaya 

mana yang akan mereka gunakan untuk mendidik anak-anak tentang berpacaran, 

karena bagi mereka, fase tersebut sangat penting bagi anak yang akan memengaruhi 

masa depan mereka nantinya. Pada akhirnya yang terjadi adalah istri lebih tegas 

dalam menekankan hubungan dengan lawan jenis yang seharusnya bagaimana, 

sementara suami lebih longgar dan santai namun tetap menuntut tanggung jawab serta 

kejujuran dari anak-anak saat mereka menjalin hubungan dengan lawan jenis. 
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2.1.4.2.b. Upaya meredakan ketegangan dalam situasi konflik 

 Ketika pasangan IV sudah mulai terlibat perdebatan dan tercipta ketegangan 

di antara keduanya, suami akan tetap meminta istri untuk membicarakan masalah 

mereka sampai tuntas. Suami dan istri sama-sama sepakat bahwa apa yang mereka 

perdebatkan harus benar-benar dibicarakan sampai mereka memiliki visi atau 

pandangan yang sama tentang yang mereka perdebatkan, misalnya masalah tentang 

anak-anak mereka tadi yang mulai menjalin hubungan dengan lawan jenis. Mereka 

mengaku bahwa sekalipun terlibat dalam sebuah perdebatan, mereka tidak pernah 

sampai saling berteriak, membanting barang-barang, atau menimbulkan keributan 

lainnya yang membutuhkan mereka untuk menenangkan diri. 

 Istri akan berbicara secara jujur dan terbuka terhadap suami tentang 

pandangan serta pendapatnya. Kemudian jika masih belum menemui kesepakatan 

atau titik terang, istri akan mulai mengingatkan suami tentang dari mana dirinya 

berasal agar mudah bagi suami untuk memahami dan menerima bagaimana 

pandangan dan pendapat yang disampaikan istrinya tersebut bisa keluar dari mulut 

istri. Suami juga akan melakukan hal yang sama untuk mendasari setiap argument 

yang disampaikannya. 

2.1.4.2.c. Gaya manajemen konflik dan keterlibatan pihak ketiga 

 Suami dan istri pada pasangan IV sama-sama lebih mengutamakan diskusi 

ketika mereka terlibat dalam situasi konflik. Istri yang sudah terbiasa dengan cara 

berkomunikasi suami yang terbuka dan lugas saat menyampaikan pendapatnya tidak 



81 
 

mengalami kesulitan ketika harus menyelesaikan masalah dengan cara berdiskusi. 

Tetapi ketika sudah menggunakan cara berdiskusi namun mereka belum sepakat 

tentang satu hal, istri cenderung akan menyerahkan keputusannya kepada suami.  

 Pasangan IV mengaku jarang sekali untuk melibatkan pihak ketiga seperti 

keluarga atau teman-teman ketika mereka menghadapi masalah di dalam rumah 

tangga. Menurut suami, selama mereka masih bisa menangani masalah yang dihadapi 

maka mereka tidak akan meminta bantuan pihak ketika seperti bercerita atau meminta 

saran. 

 

 2.2 Deskripsi Struktural 

 Pada bagian deskripsi struktural ini, peneliti menyajikan pengalaman unik dari 

masing-masing pasangan perkawinan beda bangsa berdasarkan invariant horizon 

yang telah dibuat sebelumnya. Pengalaman unik tersebut tidak dibatasi pada satu 

topik atau tema tertentu karena proses dan pengalaman yang dialami oleh setiap 

pasangan tidak sama dan memiliki latar belakangnya sendiri. Jadi karena pengalaman 

yang berbeda-beda tersebut maka tidak semua pasangan perkawinan beda bangsa di 

dalam penelitian ini memiliki pengalaman unik dan menarik yang dapat disajikan 

dalam deskripsi struktural. 
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2.2.1 Deskripsi struktural pasangan I 

 Pasangan I adalah pasangan perkawinan beda bangsa Belgia-Indonesia yang 

menikah selama satu tahun. Pada pasangan ini tidak ditemukan adanya pengalaman 

unik yang dapat disajikan peneliti sehingga deskripsi struktural pasangan I tidak 

memiliki penjabaran mendalam pada pengalaman mereka. 

2.2.2. Deskripsi struktural pasangan II 

 Pasangan II adalah pasangan perkawinan beda bangsa Belanda-Indonesia 

yang telah menikah selama tiga belas tahun. Selama tiga belas tahun menikah 

tersebut, pasangan II menghabiskan delapan tahun pertama perkawinan mereka 

dengan tinggal di Belanda dan lima tahun berikutnya mereka baru pindah ke 

Indonesia dan tinggal menetap sampai saat ini. Pengalaman pasangan II yang sudah 

sama-sama pernah merasakan tinggal secara langsung di negara pasangannya 

membuat mereka mengalami beberapa pengalaman unik. 

 Pengalaman unik pertama dialami oleh istri pada pasangan II saat harus 

kembali ke Indonesia setelah tinggal di Belanda selama dua belas tahun sejak 

melanjutkan studi S2 di sana. Istri mengaku justru lebih banyak mengalami kesulitan 

ketika harus kembali lagi ke negara asalnya. Bagi istri, kesulitan terbesarnya adalah 

untuk menyesuaikan diri dalam hal pekerjaan. Istri tidak pernah mendapat referensi 

bagaimana bekerja di Indonesia dengan pola pikir, cara kerja, etika bekerja orang-

orang di sini, namun kemudian dia harus segera beradaptasi dengan kondisi tersebut 

setibanya ia di tanah air untuk bekerja. 
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 Istri pada pasangan II sudah terbiasa bekerja dengan lingkungan dan etika 

kerja budaya Barat yang didapatnya selama tinggal di Belanda. Cara kerja yang serba 

cepat, goals oriented, disiplin, lalu cara berkomunikasi yang terbuka, lugas dan jujur, 

sampai pola pikir yang terbuka akan pendapat orang lain dan keinginan untuk maju 

sudah dimiliki istri. Jadi saat dirinya diperhadapkan dengan lingkungan kerja yang 

sangat berbeda setibanya di Indonesia, maka istri justru dianggap aneh oleh rekan-

rekan sekerjanya karena perilaku istri mulai dari cara kerja, pola pikir, hingga cara 

berkomunikasinya saat berinteraksi berbeda dari orang-orang di Indonesia. 

 Suami yang pada awalnya mengira jika dirinya yang akan mengalami gegar 

budaya justru melihat hal yang sebaliknya karena istri yang lebih berat mengalami 

gegar budaya di lingkungan kerjanya saat ini. Oleh karena itu, meskipun istri adalah 

orang Indonesia asli, tetapi kembali lagi ke tanah kelahirannya setelah tinggal cukup 

lama di negara suami membuat istri kembali belajar untuk menyesuaikan diri dengan 

budaya di sini. Istri menyebut proses adaptasi budaya yang dilakukannya ini sebagai 

proses untuk menemukan dan mendefinisikan dirinya kembali sebagai orang 

Indonesia. 

 Kemudian pengalaman unik kedua dari pasangan II ada pada saat bagaimana 

suami dan istri ini menjalin hubungan serta komunikasi antar pribadi di awal 

berpacaran sebelum akhirnya menikah. Istri yang pernah memperlakukan suami 

seperti orang Indonesia ketika berpacaran dulu membuat istri menyadari bahwa 

dalam menjalin hubungan dengan suami sampai kapanpun mereka tidak akan cocok 
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menggunakan gaya berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan cara yang pasif, 

yang mana identik dengan komunikasi yang tertutup, berhati-hari dalam berbicara 

dan menjaga perasaan orang lain. Di sini istri melihat bahwa dirinya sudah lebih 

terbiasa dan cocok dengan gaya berkomunikasi yang lebih terbuka, lugas, dan jujur 

ketika berhubungan dengan suami. 

 Pengalaman unik selanjutnya ketika pasangan II menjelaskan apakah mereka 

setiap hari saling berbagi informasi tentang jadwal kegiatan masing-masing, karena 

kenyataannya, baik suami dan istri pada pasngan II tidak melakukan hal tersebut. 

Suami dan istri sama-sama mengakui bahwa mereka jarang memberi informasi 

kepada satu sama lain tentang kegiatan mereka secara detail. Bagi istri, ketika dirinya 

sudah berada di tempat kerja, dia tidak perlu memberi tahu suami tentang apa yang 

sedang ia lakukan atau bahkan menanyakan kabar suami, karena menurut istri, 

mereka sudah sama-sama tahu tugas mereka masing-masing saat sudah sampai di 

kantor yaitu bekerja, jadi tidak ada hal lain yang perlu diinformasikan. 

 Suami juga memiliki pandangan yang sama dengan istri bahwa mereka tidak 

perlu secara intensif selalu bertukar kabar melalui instant messaging seperti 

Whatsapp ketika sudah beraktivitas masing-masing. Bagi suami, cukup dia memberi 

tahu istri jika ada agenda keluar kota dan bertugas di sana selama beberapa hari, maka 

hanya pada saat itulah mereka berusaha mencocokkan jadwal. Suami menyebutkan 

secara jelas bahwa dirinya dan istri masih sangat menghargai privasi masing-masing 

dan berusaha untuk menghormatinya dengan memberikan kepercayaan terhadap satu 
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sama lain, karena itulah yang mereka anggap penting sebagai landasan hubungan 

mereka. 

2.2.3 Deskripsi struktural pasangan III 

 Pasangan III adalah pasangan perkawinan beda bangsa Belgia-Indonesia yang 

menjalani perkawinan selama satu tahun. Pengalaman unik pada pasangan III didapati 

pada apa yang pernah dialami istri ketika sudah pernah beberapa kali menjalin 

hubungan berpacaran dengan pria asing atau bule sebelum akhirnya menikah dengan 

suami, namun tetap harus menyesuaikan diri dengan cara atau gaya berkomunikasi 

mereka. Istri yang meskipun sudah berpengalaman dalam menjalin hubungan dengan 

bule menganggap bahwa justru sampai saat ini dirinya masih belajar untuk bisa 

memiliki gaya berkomunikasi mereka yang sangat terbuka dan lugas ketika 

menyampaikan pendapat. 

 Setelah menikah, istri menyadari bahwa dirinya seringkali terlibat konflik 

dengan suami karena masalah gaya berkomunikasi yang berbeda. Suami sangat 

menuntut komunikasi yang terbuka dan lebih suka berdiskusi ketika menghadapi 

masalah, sedangkan istri masih sulit untuk terbuka dan cenderung ingin menghindar 

dari konflik karena dirinya tidak ingin menyinggung perasaan suami. Jadi 

pengalaman yang didapat istri selama menjalin hubungan berpacaran dengan pria-pria 

bule sebelumnya, rupanya, belum bisa mengubah cara atau gaya berkomunikasi istri, 

padahal istri juga menyebutkan bahwa keterbukaan dalam cara berkomunikasi pria 

bule yang membuatnya menyukai menjalin hubungan dengan mereka. 
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2.2.4 Deskrpsi struktural pasangan IV 

 Pasangan IV adalah pasangan perkawinan beda bangsa Inggris-Indonesia 

yang menjalani perkawinan selama sembilan belas tahun. Pengalaman unik yang 

didapati pada pasangan IV ini adalah yang berhubungan dengan bagaimana cara 

suami dan istri mendidik keempat anak mereka ketika berurusan dengan menjalin 

hubungan dengan lawan jenis atau berpacaran. Pasangan IV yang memasuki tahun 

kesembilan belas perkawinan mereka menemukan banyak perdebatan lebih mengarah 

kepada bagaimana mereka akan mendidik anak-anak mereka yang sudah mulai 

beranjak remaja saat berhubungan dengan lawan jenis; apakah mereka harus memilih 

gaya berpacaran yang diajarkan salah satu budaya atau menggabungkannya. 

Perdebatan di antara suami dan istri tentang hal tersebut akhirnya membuat mereka 

menerapkan cara yang berbeda-beda. 

Istri lebih ketat dalam mengatur agar anak-anak tidak berkomunikasi sama 

sekali lewat ponsel dengan pria yang mereka sukai, sementara suami masih 

memberikan kebebasan untuk mereka boleh berkomunikasi lewat ponsel asal tidak 

lebih dari jam sembilan malam. Peraturan yang berbeda tersebut membuat dua anak 

mereka yang sudah mulai beranjak remaja merasa memiliki pilihan untuk memilih 

dan mereka lebih menyukai cara atau peraturan yang diberikan oleh ayah mereka. 

Anak-anak cenderung menginginkan cara yang lebih bebas. Tetapi menurut suami, 

ketika anak-anak mulai menyalahgunakan kelonggaran dari peraturan yang sudah 

diberikannya, maka suami akan secara tegas langsung menerapakan peraturan dari 
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istri untuk mereka benar-benar tidak menghubungi pria yang mereka sukai dan 

menunggu sampai mereka berada di umur yang tepat untuk berpacaran nanti. 

 

2.3 Deskripsi Tekstural dan Deskripsi Struktural Gabungan 

 Setelah melakukan deskripsi tekstural dan struktural di level pasangan, pada 

bagian ini akan dijabarkan deskripsi tekstural dan struktural yang berisi deskripsi 

gabungan dari keempat pasangan perkawinan beda bangsa. Penjabaran tersebut 

didasarkan pada tema-tema pokok yang sudah ditemukan peneliti pada deskripsi 

tekstural dan struktural pasangan. 

2.3.1. Pengalaman Komunikasi Antar Pribadi dan Komunikasi Antar Budaya 

2.3.1.a. Proses membangun hubungan antar pribadi sebelum menikah 

 Empat pasangan perkawinan beda bangsa dalam penelitian ini memiliki 

pengalaman yang berbeda-beda selama proses membangun hubungan antar pribadi 

dengan pasangannya sebelum menikah. Pasangan I dan III menjalin hubungan antar 

pribadi dari mulai tahap berpacaran sampai menikah di Indonesia, dengan kondisi 

suami pada masing-masing pasangan I dan III sudah tinggal di Indonesia sebelumnya 

selama sepuluh tahun. Pasangan II dan IV, sementara itu, menjalin hubungan antar 

pribadi dari mulai tahap berpacaran sampai menikah di luar negeri yaitu di negara 

suami. 

 Pasangan I dan III pertama bertemu di tempat pekerjaan mereka. Proses saling 

mengenal yang sudah terjadi di tempat pekerjaan membuat mereka kemudian 
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beranjak ke tahap hubungan berpacaran dengan mudah karena mereka sudah saling 

mengenal sebelumnya. Selain itu, suami pada pasangan I dan III tidak menemui 

kesulitan ketika mulai membangun hubungan dengan istri masing-masing karena 

kedua suami tersebut sudah tinggal di sini cukup lama sehingga mereka paham 

bagaimana menjalin hubungan dengan orang Indonesia. Istri pada pasangan III 

bahkan sudah pernah menjalin hubungan berpacaran dengan pria asing atau bule 

sebelum bertemu dengan suami, maka istri sudah familiar dengan cara suami dalam 

menjalin hubungan. 

 Pasangan II dan IV memilki kondisi yang berbeda dari pasangan I dan III 

karena selama proses menjalin hubungan antar pribadi dari berpacaran hingga 

menikah, istri dari pasangan II dan IV yang merasakan pengalaman tinggal di negara 

suami. Istri pada pasangan II mengaku pernah menganggap suaminya seperti orang 

Indonesia dan mencoba bersikap pasif, tidak mau berbicara terbuka kepada suami 

saat mereka menghadapi masalah. Cara tersebut dilakukan istri untuk melihat apakah 

suami akan peka dan sensitif terhadap situasi yang terjadi untuk kemudian bertanya 

kepada istri apa yang terjadi dengannya. Namun gaya berkomuniaksi yang seperti itu 

ternyata tidak berhasil bagi pasangan II karena suami merasa proses komunikasi 

mereka jadi terganggu dan tidak berjalan efektif, maka istri kembali menggunakan 

gaya berkomunikasi yang terbuka dan lugas saat menjalin hubungan dengan 

pasangan. 
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Sedangkan bagi pasangan IV, meskipun istri yang merasakan pengalaman 

tinggal di negara suami tetapi istri tidak pernah memperlakukan suami dengan gaya 

berkomunikasi yang pasif seperti yang pernah dicoba istri pada pasangan II. Suami 

pada pasangan IV juga tidak pernah memperlakukan istri sebagai turis atau pendatang 

yang perlu diperkenalkan dengan budaya setempat ketika mereka menjalin hubungan 

berpacaran dulu, maka hubungan pasangan IV cenderung berjalan secara alami 

seperti pasangan lainnya yang menjalin hubungan berpacaran di negara suami 

tersebut. Mereka menghabiskan waktu berdua dengan berkencan, jalan-jalan, pergi 

keluar untuk makan berdua kemudian mengobrol, dan lain sebagainya. 

2.3.1.b. Proses komunikasi sehari-hari dalam rumah tangga 

 Pasangan I, III, dan IV melakukan proses komunikasi sehari-hari secara 

intensif. Ketiga pasangan tersebut setiap hari saling memberikan informasi tentang 

jadwal kegiatan masing-masing di pagi hari sebelum beraktivitas dan juga bertukar 

kabar kepada satu sama lain melalui instant messaging seperti Whatsapp saat mereka 

sedang tidak bersama. Suami dan istri pada pasangan I, III, dan IV saat ini bekerja di 

satu tempat pekerjaan yang sama sehingga memungkinkan bagi mereka untuk 

bertemu tatap muka setiap hari dan berbicara kepada satu sama lain setiap saat. 

Setelah selesai beraktivitas seharian, ketiga pasangan tersebut juga meluangkan 

waktu untuk berbicara kepada pasangan. 

 Lain halnya dengan pasangan II yang suami dan istri adalah pekerja di dua 

tempat pekerjaan yang berbeda dan memiliki jadwal kegiatan yang padat dan sibuk 
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sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk bertemu setiap saat. Pasangan II 

tidak banyak memberikan detail informasi tentang jadwal kegiatan masing-masing 

kepada satu sama lain saat mengawali hari. Suami dan istri biasanya hanya akan 

membicarakan jadwal kegiatan ketika salah satu di antara mereka ada yang harus 

pergi ke luar kota. Saat mereka sudah berada di kantor masing-masing, mereka juga 

tidak pernah bertukar pesan untuk sekadar memberi kabar atau menanyakan 

keberadaan pasangan melalui Whatsapp. Pasangan II lebih memiliki banyak waktu 

untuk benar-benar berbicara dengan satu sama lain ketika malam hari saat anak-anak 

mereka sudah tidur dan di saat akhir pekan ketika mereka sama-sama tidak sedang 

bekerja. 

2.3.1.c. Hambatan dalam komunikasi antar budaya 

 Seacara umum, pasangan I, II, III, dan IV tidak menghadapi banyak hambatan 

yang berhubungan dengan bahasa saat berkomunikasi dengan pasangan masing-

masing. Pada semua pasangan, mereka bahkan melakukan komunikasi menggunakan 

dua bahasa dengan cukup baik. Namun hambatan dalam komunikasi antar budaya 

yang disebabkan oleh perbedaan bahasa justru dirasakan oleh pasangan I dan IV 

ketika menghadapi keluarga dan teman-teman pasangan. Hambatan bahasa tersebut 

muncul karena pada saat praktiknya, bahasa Indonesia yang digunakan telah 

bercampur dengan kosakata baru yang sifatnya hanya untuk percakapan sehari-hari 

dan bahasa Indonesia yang telah bercampur dialek orang Jawa dalam pengucapannya. 
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 Kemampuan yang terbatas saat berbicara menggunakan bahasa Indonesia 

dirasakan oleh suami pada pasangan I terhadap teman-teman istri dan suami pada 

pasangan IV terhadap keluarga besar istri. Suami pada pasangan I merasa dirinya 

seolah terisolasi dari lingkungan pergaulan teman-teman istri karena 

ketidakmampuannya untuk memahami apa yang teman-teman istri bicarakan 

menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari yang memiliki banyak kosakata baru. Hal 

tersebut membuat suami jadi merasa tidak nyaman untuk berinteraksi dengan teman-

teman istri. Suami pada pasangan IV yang karena keterbatasannya dalam memahami 

bahasa Indonesia yang bercampur dengan dialek orang Jawa dalam pengucapannya 

juga membuat suami merasa tidak nyaman ketika berada di sekitar keluarga besar 

istri. Akibatnya, dari perasaan tidak nyaman tersebut seringkali suami pada pasangan 

IV membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri yang berisi pemikiran buruk terhadap 

apa yang dibicarakan keluarga besar istri tentang dirinya. 

 Kemudian istri pada pasangan II juga sempat mengalami hambatan yang 

bersumber dari perbedaan bahasa ketika harus berkomunikasi dengan ibu dari suami 

selama mereka tinggal di Belanda. Awalnya saat menjalin hubungan berpacaran 

dengan suami, istri pada pasangan II belum terlalu fasih berbicara dalam bahasa 

Belanda. Istri yang belum fasih tersebut jadi tidak percaya diri dengan 

kemampuannya saat harus berkomunikasi dengan ibu mertua, hingga akhirnya 

mereka jadi sering terlibat salah paham karena sang ibu mertua pun juga tidak dapat 

menggunakan bahasa Inggris dengan cukup baik untuk berkomunikasi. Dari 
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pengalaman pasangan I, II, dan IV dapat dilihat bahwa hambatan dalam komunikasi 

antar budaya yang bersumber dari perbedaan bahasa justru dihadapi saat harus 

berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman pasangan, bukan kepada pasangan 

dalam perkawinan. 

 Pasangan III, sementara itu, mengalami hambatan dalam berkomunikasi 

dengan pasangan yang disebabkan oleh perbedaan cara atau gaya berkomunikasi. 

Suami pada pasangan III memiliki gaya berkomunikasi yang terbuka, lugas, dan 

jujur, sedangkan istri pada pasangan III memiliki gaya berkomunikasi yang lebih 

tertutup, berhati-hati dalam berbicara agar tidak menyinggung perasaan orang lain. 

Perbedaan cara atau gaya berkomunikasi ini kemudian membuat mereka sering 

mengalami salah paham. Masalah yang semula kecil bisa menjadi konflik besar 

ketika istri memilih untuk diam dan tidak membicarakannya kepada suami. 

2.3.1.d. Proses adaptasi budaya 

 Suami pada pasangan I dan III yang sebelumnya selama sepuluh tahun telah 

tinggal di Indonesia tidak membutuhkan proses adaptasi budaya yang lama ketika 

akhirnya menikah dengan istri. Suami pada pasangan I mengaku hanya perlu terus 

menyesuaikan diri dengan lingkungan pergaulan teman-teman istri untuk lebih 

memperdalam kemampuan berbicaranya dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Lalu 

suami pada pasangan III mengaku tidak membutuhkan waktu yang lama untuk 

beradaptasi dengan istri karena sejak kecil dirinya sudah familiar dengan budaya 

Indonesia karena ayahnya sering mengajaknya berkunjung ke sini, bahkan untuk 
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bahasa pun suami pada pasangan IV sudah sangat fasih untuk berbicara dalam bahasa 

Indonesia 

 Lain halnya kemudian dengan pasangan II dan IV yang melalui proses 

adaptasi budaya yang lebih kaya dibanding dengan pasangan I dan III. Proses 

adaptasi budaya yang harus dilalui oleh pasangan II dan IV setidaknya dilakukan 

sebanyak dua kali yaitu selama suami dan istri tinggal di negara suami dan saat suami 

dan istri tinggal di negara istri. 

 Pasangan II mengaku telah melewati serangkaian proses adaptasi budaya yang 

cukup berat. Pertama, saat istri pada pasangan II pindah ke Belanda dan tinggal di 

sana untuk melanjutkan studi S2. Tinggal di negara asing sendirian tanpa teman 

ataupun keluarga, bahkan tanpa kemampuan bahasa Belanda sama sekali membuat 

istri sempat mengalami gegar budaya yang parah. Istri mengaku cukup stres dan 

tertekan sebelum akhirnya ia berhasil membangun hubungan pertemanan dan bertemu 

dengan suami. Lalu saat menjalin hubungan berpacaran dengan suami pun, istri masih 

merasakan gegar budaya ketika dirinya mengalami rasa tidak percaya diri untuk 

berkomunikasi dengan ibu mertua karena keterbatasannya berbicara dalam bahasa 

Belanda. 

 Saat kemudian pasangan II memutuskan untuk pindah dan tinggal menetap di 

Indonesia, tantangan untuk menyesuaikan diri dengan budaya di negara istri harus 

mereka hadapi. Suami pada pasangan II mengaku tidak terlalu berat dalam 
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menghadapi proses adaptasi budaya di negara istri karena semuanya yang ada di sini 

masih baru bagi suami sehingga ia masih bisa mempelajarinya, khususnya dalam hal 

bahasa. Selain itu karena suami saat tinggal di sini sudah bersama dengan istri yang 

adalah asli orang Indonesia, membuat suami tidak merasakan gegar budaya yang 

parah karena dalam mempelajari semuanya itu ada sosok istri yang bisa 

membantunya. 

 Sementara itu bagi istri pada pasangan II, kembali ke tanah kelahirannya 

justru merupakan suatu tahap atau proses yang lebih sulit karena dirinya harus 

kembali menyesuaikan diri dengan apa yang selama ini terlewatkan saat ia tinggal 

lama di Belanda. Istri mengaku harus banyak melakukan penyesuaian diri dalam hal 

pekerjaan. Banyak perubahan dalam diri istri dari mulai pola pikir, gaya 

berkomunikasi, etika bekerja, dan caranya bertindak selama bekerja di sini yang 

sudah tidak sama dengan teman-temannya. Hal itu membuat rekan-rekan sekerja istri 

kemudian menganggapnya bukan lagi orang Indonesia, sehingga istri pada pasangan 

II menyatakan dirinya harus melakukan proses adaptasi budaya dengan budayanya 

sendiri sebagai upaya untuk mendefinisikan dan menemukan dirinya kembali sebagai 

orang Indonesia. 

 Kemudian pada pasangan IV, proses adaptasi budaya juga dirasakan oleh 

suami dan istri saat tinggal di negara masing-masing pasangannya. Ketika istri pindah 

ke Amerika untuk tinggal di sana dan melanjutkan studinya, ia mengaku tidak 

merasakan gegar budaya yang sangat parah seperti istri pada pasangan II, karena saat 
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pertama pindah ke Amerika, istri pada pasangan IV sudah tinggal dengan kakaknya 

sehingga untuk melakukan penyesuaian diri dengan budaya setempat setidaknya ada 

yang menolongnya. Istri pada pasangan IV justru merasa kesulitan ketika harus 

kembali ke negara asalnya, Indonesia, dan menyesuaikan diri dengan sistem 

pendidikan anak dan sistem kesehatan yang ada di sini, yang menurutnya sangat jauh 

berbeda dengan apa yang mereka miliki saat tinggal di Amerika selama 12 tahun. 

 Sedangkan bagi suami pada pasangan IV, proses adaptasi budaya tidak hanya 

dilakukannya dalam hal bahasa tetapi juga dalam hal cara hidup keluarga di 

Indonesia. Saat pasangan IV dan keempat anak mereka harus tinggal satu rumah 

dengan kedua orang tua istri karena mereka belum memiliki rumah sendiri pada 

waktu itu, suami agak mengalami gegar budaya dengan situasi tersebut. Suami, 

sebagai seorang kepala rumah tangga yang dulu saat tinggal di Amerika terbiasa 

dengan kehidupan yang mandiri dan memiliki privasi untuk tinggal terpisah dari 

kedua orang tuanya, merasa tidak nyaman ketika harus berbagi tempat tinggal dengan 

mertuanya karena dia tidak bisa memiliki otoritas penuh atas keluarganya sendiri. 

Budaya tinggal satu rumah dengan mertua sesudah menikah memang bukan hal yang 

aneh bagi orang Indonesia, namun bagi suami pada pasangan IV, ia sulit untuk 

menerimanya. 
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2.3.2 Pengalaman Manajemen Konflik dalam Perkawinan 

2.3.2.a. Penyebab konflik dalam rumah tangga 

 Penyebab konflik dalam rumah tangga pasangan I, II, dan III biasanya 

cenderung bersumber dari hal-hal kecil. Pasangan I dan III lebih banyak berkonflik 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan mereka karena suami dan istri 

pada kedua pasangan ini bekerja di tempat yang sama dan mengelola bisnis berdua. 

Lalu konflik pada pasangan II lebih banyak tentang mencocokan jadwal kegiatan 

kerja suami dan istri dengan tanggung jawab mengurus anak yang tidak bisa 

diabaikan. Namun yang membedakan ketiga pasangan tersebut adalah adanya faktor 

di luar sumber perselisihan mereka yang kemudian membuat konflik semakin 

memburuk di antara suami dan istri. 

 Situasi konflik akan semakin mencapai puncak ketegangan pada pasangan I 

ketika suami sudah mulai marah dengan mengucapkan kata-kata umpatan. Akibat 

umpatan yang dilontarkan suami, istri pada pasangan I awalnya sering merasa 

tersinggung hingga kemudian konflik di antara mereka menjadi semakin buruk. Pada 

pasangan II, sementara itu, hal kecil yang mereka permasalahkan bisa menjadi debat 

yang panjang ketika komunikasi di antara keduanya yang tidak jelas di awal. 

Misalnya saat suami merasa sudah memberi tahu istri bahwa dirinya harus pergi ke 

luar kota namun istri tidak merasa menerima pesan tersebut. Perdebatan panjang akan 

muncul karena sebetulnya mereka sama-sama sedang tidak fokus ketika 

membicarakan tentang jadwal kegiatan tersebut, maka seringkali mereka harus 



97 
 

merunut kembali percakapan mereka untuk menyampaikan maksud suami yang 

sesungguhnya kepada istri. 

 Kemudian pada pasangan III, faktor di luar sumber perselisihan mereka yang 

bisa mengakibatkan konflik semakin memburuk adalah karena adanya perbedaan 

gaya berkomunikasi antara suami dan istri pasangan III. Suami memiliki gaya 

berkomunikasi yang terbuka dan lugas saat berbicara, sedangkan istri lebih tertutup 

dan berhati-hati saat berbicara agar tidak menyinggung perasaan orang lain. 

Perbedaan tersebut seringkali membuat suami marah dan frustrasi karena istri tidak 

kunjung mau berbicara padahal suami sangat ingin membantu dan segera 

menyelesaikan masalah mereka. Hingga pada akhirnya situasi semakin meninggi di 

antara pasangan III karena istri tidak mau membuka pembicaraan terlebih dahulu dan 

harus dipaksa suami untuk mulai berbicara. 

 Berbeda dari tiga pasangan sebelumnya, pasangan IV saat ini lebih banyak 

menghadapi konflik yang berhubungan dengan cara membesarkan anak-anak mereka, 

terutama dalam hal mendidik anak tentang menjalin hubungan dengan lawan jenis 

atau berpacaran. Pasangan IV terlibat perdebatan saat harus membicarakan sebaiknya 

mereka menggunakan budaya yang mana dalam mendidik anak tentang berpacaran, 

apakah dengan budaya Timur dari negara istri atau dengan budaya Barat dari suami. 

Suami memegang konsep kebebasan berekspresi dan kemandirian, jadi ia lebih 

cenderung membebaskan anak tetapi tetap bertanggung jawab dalam menjalin 

hubungan dengan lawan jenis mereka. Sedangkan istri ingin melarang dengan tegas 
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anak mereka untuk menjalin hubungan berpacaran sebelum mereka sampai di usia 

yang tepat. Perbedaan pandangan dalam cara membesarkan anak tersebut telah 

membawa pasangan IV ke dalam perdebatan yang cukup panjang. 

2.3.2.b. Upaya meredakan ketegangan dalam situasi konflik 

 Masing-masing individu dalam pasangan I, II, III, dan IV memiliki caranya 

masing-masing untuk meredakan ketegangan ketika terlibat konflik dengan pasangan. 

Istri pada pasangan I, II, dan III memilih untuk diam terlebih dahulu ketika 

ketegangan mulai muncul di dalam perdebatan dengan suami. Istri pada pasangan I 

akan diam dan terkadang harus keluar rumah untuk menangkan diri. Istri pada 

pasangan III lebih memilih diam dan berpindah ruangan terlebih dahulu untuk 

memisahkan diri secara fisik dari suami lalu mendengarkan musik. Bagi istri 

pasangan III, dirinya yang masih belajar untuk berbicara terbuka kepada suami harus 

bisa menenangkan diri dulu di ruangan yang terpisah dari suami, karena jika tidak, 

maka istri menyadari bahwa dirinya akan sulit untuk dihentikan ketika sudah 

berbicara. Istri pada pasangan II hanya akan diam dan menunggu sampai waktu yang 

tepat ketika mereka sudah mulai tenang untuk kembali berbicara lagi. 

 Suami pada pasangan I memilih untuk memberi ruang kepada istrinya untuk 

sendiri ketika sudah mencapai ketegangan dalam berkonflik, lalu dirinya akan tetap 

melakukan aktivitas yang lain seperti biasa. Suami pada pasangan I merasa bahwa 

konflik yang mereka hadapi tetap akan terselesaikan, jadi ia ingin menunjukkan 

kepada istri bahwa konflik tersebut tidak berarti apa-apa buat dirinya dan itu tidak 
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akan membuatnya stress. Sementara itu, suami pada pasangan II akan meminta maaf 

kepada istri terlebih dahulu ketika mereka sudah berada di puncak ketegangan. Bagi 

suami pada pasangan II, mengakui kesalahan bahkan saat dirinya merasa tidak 

bersalah dengan mengucapkan kata maaf kepada istri bisa mengurangi rasa stres di 

antara keduanya dan bisa menjadi upaya suami menunjukkan kepada istri bahwa ia 

ingin segera menyelesaikan masalah mereka. Lalu upaya yang dilakukan suami pada 

pasangan III untuk meredakan ketegangan pasangan yaitu dengan diam terlebih 

dahulu tetapi sambil langsung berpikir tentang solusi dari masalah yang ia 

perdebatkan dengan istri. Suami pada pasangan III mengaku bahwa caranya untuk 

diam tersebut tetap diikuti dengan upaya untuk berpikir solusi yang terbaik untuk 

menyelesaikan masalah, bukan berfokus hanya kepada masalahnya saja. 

 Pasangan IV, yang dalam penelitian ini merupakan pasangan dengan usia 

perkawinan paling lama yaitu sembilan belas tahun, telah memiliki caranya tersendiri 

untuk meredakan ketegangan dengan pasangan. Ketika mereka mulai berselisih 

paham dan tidak menemukan kesepakatan, yang pertama dilakukan istri adalah 

kembali mengingatkan suami dari mana dirinya berasal agar mudah bagi suami untuk 

memahami dan menerima bagaimana pandangan dan pendapat yang disampaikan 

istrinya tersebut bisa keluar dari mulut istri. Begitu juga dengan suami pada pasangan 

IV yang akan melakukan hal yang sama untuk mendasari setiap argumen yang 

disampaikannya. 
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2.3.2.c. Gaya manajemen konflik dan keterlibatan pihak ketiga 

 Setiap pasangan memiliki pengalaman yang mencirikan gaya manajemen 

konflik yang biasanya mereka terapkan di dalam perkawinan. Berdasarkan 

pengalaman keempat pasangan, pasangan I, II, dan IV yang secara jelas mencirikan 

gaya manajemen konflik kompromi yang mengedepankan diskusi secara terbuka 

dengan pasangan untuk mencari alternatif titik tengah yang memuaskan sebagian 

keinginan pasangan. Ketiga pasangan ini tidak suka menunda penyelesaian konflik 

hingga berhari-hari atau bahkan membiarkan konflik itu tetap ada di antara mereka 

dengan dilupakan begitu saja. Mereka, baik suami dan istri pada pasangan I, II, dan 

IV, sama-sama berusaha mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan 

mereka sejujur dan seterbuka mungkin kepada pasangan. 

 Pasangan III, sementara itu, memiliki pengalaman yang sedikit berbeda dari 

ketiga pasangan lainnya dalam hal gaya manajemen konflik di dalam perkawinan. 

Sejak awal, gaya berkomunikasi suami dan istri pada pasangan III telah membuat 

mereka yang semula berdebat karena masalah kecil bisa sampai berujung pada 

konflik besar karena perbedaan tersebut. Kemudian gaya berkomunikasi yang 

berbeda itu ternyata juga berimplikasi pada bagaimana kedua individu melakukan 

manajemen konflik di dalam rumah tangga. Suami cenderung ingin menyelesaikan 

masalah dengan gaya manajemen konflik kolaborasi atau kompromi yang pada 

akhirnya bisa menghasilkan keuntungan bagi mereka, namun istri kadang-kadang 

masih melakukan gaya manajemen konflik menghindar. Istri pada pasangan III 
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mengakui bahwa dirinya memang masih belajar untuk bisa mengikuti gaya atau cara 

penyelesaian yang diinginkan suami, namun ada saatnya dia hanya ingin menghindar 

dari konflik karena tidak ingin menghadapi konfrontasi. Jadi pada pasangan III, 

meskipun istri masih memiliki sikap yang ingin menghindar dari konflik, tetapi pada 

akhirnya mereka tetap akan membicarakan masalah tersebut dengan suami yang 

berupaya sangat keras untuk mengajak istri mau berdiskusi dan membicarakan 

masalah mereka. 

 Lalu mengenai pandangan masing-masing pasangan terhadap keterlibatan 

pihak ketiga dalam proses penyelesaian konflik di dalam rumah tangga, secara umum 

pasangan II, III, dan IV menganggap pihak ketiga seperti keluarga dan teman tidak 

perlu dilibatkan selama mereka masih bisa menangani masalah mereka sendiri. 

Tindakan untuk menanyakan saran atau sekadar berbagi cerita kepada pihak ketiga 

dianggap tidak benar-benar perlu karena konflik yang mereka hadapi sejauh ini pun 

masih bisa diselesaikan sendiri. Namun bagi istri pada pasangan I, pihak ketiga yaitu 

teman-teman baiknya sangat penting dan diperlukan dalam memberi saran ketika istri 

bercerita mengenai masalah rumah tangganya yang tidak dapat diselesaikan dengan 

suami. Padahal suami pada pasangan I lebih memilih untuk membaca artikel-artikel 

psikologi atau keluarga di internet untuk mendapatkan saran dalam menyelesaikan 

masalah di dalam rumah tangga. 



 
 

 

 


