
ABSTRAK 

 

 Penelitian ini berangkat dari latar belakang adanya konflik yang terjadi 
antara wanita single parent dengan anak remajanya. Ketika konflik tersebut terjadi 
para wanita single parent dihadapkan pada pilihan-pilihan strategi manajemen 
konflik yang diambil untuk menyelesaikan konflik tersebut. Fenomena tersebut 
kemudian dirumuskan sebagai masalah penelitian yaitu strategi manajemen 
konflik yang dilakukan wanita single parent ketika menghadapi suatu konflik 
dengan anak remajanya. 

 Sebagai pengaya interpretasi peneliti menggunakan tinjauan pustaka yang 
terkait dengan wanita single parent, konflik, strategi manajemen konflik untuk 
mengetahui strategi yang digunakan. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif 
dengan tipe penelitian deskriptif. Sasaran penelitiaan ini adalah wanita single 
parent di Surabaya yang pernah terlibat konflik dengan anak remajanya usia 13-
14 tahun. Sedangkan untuk menganalisis strategi manajemen konflik peneliti 
mengubah transkrip yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam menjadi 
bentuk narasi. 

 Hasil penelitian menunjukkan Setiap wanita single parent dengan latar 
belakang berbeda ternyata juga mempunyai strategi yang berbeda dalam 
menyelesaikan konflik dengan anak remajanya. Pemilihan strategi manajemen 
konflik yang mana yang akan dipilih dipengaruhi oleh tipe keluarganya dan latar 
belakang menjadi seorang single parent. Wanita single parent dengan latar 
belakang kematian pasangan hidup dan tipe keluarga pluralistic memilih 
menggunakan strategi manajemen konflik face-dectracting saat menyelesaikan 
konflik dengan anaknya. Sedangkan wanita single parent dengan latar belakang 
perceraian dan tipe keluarga consensual lebih cenderung menggunakan strategi 
manajemen konflik yang produktif yakni argumentativeness. Wanita single parent 
karena proses adopsi dengan tipe keluarga protective menggunakan salah satu 
strategi manajemen konflik yang produktif yakni talk. Wanita single parent 
karena kehamilan di luar pernikahan dengan tipe keluarga consensual memilih 
menggunakan strategi win-win solution. 

Kata kunci: strategi manajemen konflik, wanita single parent. 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi STRATEGI MANAJEMEN KONFLIK WANITA SINGLE PARENT DENGAN... Iska Ningrum Ristianti


	1.Halaman HARD COVER
	10. HALAMAN PERSEMBAHAN
	11. DAFTAR ISI
	12. BAB I SKRIPSI FIX
	13. BAB II SKRIPSI FIX
	14. BAB III SKRIPSI FIX
	15. BAB IV SKRIPSI FIX
	16. DAFTAR PUSTAKA FIX
	17. Panduan Wawancara Fix
	18. Transkrip Informan A
	19.Transkrip Informan B
	2. Halaman Judul Dalam 1 (satu)
	20.Transkrip Informan C
	21.Transkrip Informan D
	3. HALAMAN PERSETUJUAN
	4. ABSTRAK
	5. Halaman Judul Dalam 2
	6. Lembar Pernyataan Plagiat
	7. Halaman Judul Dalam 2
	8. HALAMAN PENGESAHAN
	9. KATA PENGANTAR
	BIODATA PRIBADI
	ABSTRAK



