
ABSTRAK 

 Penelitian ini membahas tentang strategi manajemen konflik pada pasangan suami 
istri yang menikah secara dijodohkan pada etnis Arab. Penelitian ini layak diteliti karena 
memiliki urgensi membahas strategi manajemen konflik pada pasangan suami istri pada etnis 
Arab yang menikah secara dijodohkan oleh orang tua maupun kerabat mereka. Hal ini 
dilakukan karena belum ada penelitian tentang strategi manajemen konflik pada pasangan 
suami istri yang berasal dari etnis Arab. Topik ini menarik untuk dibahas karena Fenomena 
pernikahan dengan dijodohkan tak lepas dari kebudayaan yang berkembang dikalangan etnis 
Arab yang masih memegang teguh ajaran Islam dimana pacaran dianggap sebagai salah satu 
hal yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Selain itu, masyarakat etnis Arab yang masih 
mengikuti sistem stratifikasi menginginkan anaknya menikah dengan golongan yang sama. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi manajemen konflik yang 
digunakan pasangan suami istri dalam menyelesaikan konflik pada pasangan suami-istri yang 
dijodohkan? 

 Pada penelitian ini menggunakan teori commited romantic relationship, budaya 
dalam komunikasi interpersonal dan strategi manajemen konflik. Metodologi yang digunakan 
adalah kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Subjek penelitian adalah pasangan suami 
istri etnis arab yang menikah secara dijodohkan yang pernah mengalami konflik dalam rumah 
tangga yang mereka jalani. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah indepth 
interview. 

 Hasil penelitian disimpulkan bahwa masalah perjodohan yang dialami oleh setiap 
pasangan memiliki potensi konflik dalam rumah tangga mereka. Potensi konflik yang muncul 
adalah kurangnya waktu pengenalan antara pasangan suami istri, kurangnya waktu untuk 
saling memahami satu dengan yang lain dan keterbukaan antar pasangan. Selain itu yang 
menjadi sumber konflik dalam masalah rumah tangga mereka adalah cara mendidik anak 
yang berbeda, masalah pekerjaan dan perbedaan pendapat. Dalam menyelesaikan konflik 
yang dilakukan oleh pasangan suami istri pada etnis Arab, strategi yang digunakan oleh suami 
adalah force and talk dimana suami memiliki dominasi yang lebih dibandingkan dengan istri. 
Sedangkan istri lebih memilih strategi avoidance dimana mereka lebih banyak diam ketika 
suaminya sedang marah. Meskipun demikian, ada kalanya ketika istri menggunakan strategi 
force and talk, dimana istri mengungkapankan semua yang dirasakan. Hal ini justru bertolak 
belakang dengan budaya yang mengajarkan dimana istri harus mendengarkan jika sang suami 
marah karena jika menentang suami ia dikatakan sebagai istri yang durhaka. Sedangkan pada 
strategi yang digunakan oleh suami dimana suami memiliki dominasi yang lebih besar dari 
istri justru memilih avoidance ketika sang istri memiih strategi force and talk. 
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ABSTRACT 

 This study discuss the conflict management strategy on married couples base on 
arranged married in ethnic Arab. This research worthy examined, it has urgency in discussing 
the conflict management strategy on Arabian married couples based on arranged married by 
parents or their relatives. The thesis appears because there is no research about conflict 
management strategy on Arabian married couples. It is interesting because phenomenon of 
arranged married could not be separated from Arabian culture, that hold fast to the teaching of 
Islam perspective. Dating is regarded as one of the things that are not justified in Islamic 
teachings. Further more, Arabian cultures still follow the system of stratification that valued 
his son to marry with the girl in the same ‘bani’ or ethnic. Formulation of the problem how 
the arranged married couple’s management strategy comes at families issued?	  

	   This research base on commited romantic relationship, cuture in interpersonal 
communication and conflict management strategy approach. The research methodology is 
qualitative, and descriptive research type. The research subject is Arabian married couples 
based on arranged married. And use in-depth interview as data collection techniques. 

 The research concluded that arranged marriage has potential conflict in Arabian 
couple families issued. The potential problem’s roots come from the lack of introduction, 
mutually understanding and open communication between couple. The variables are source of 
conflict in family issues. The way of educating children, problems of employment and 
dissent. Arabian couple in dealing with families conflict have different strategic and approach 
base on their gender. In one hand the men using force and talk approach, which they has more 
dominance than his wife, while his wife opted avoidance; the women more calm and silent 
when his husband emotional, In the other hand the women using fore and talk approach to 
express what pressure and problem she felt, even though it is contrary to Arabian culture in 
which, wife must listen the husband. 
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KATA PENGANTAR 

 

 Strategi manajemen konflik pada pasangan suami istri yang menikah secara 

dijodohkan pada etnis Arab. Seperti yang dituliskan oleh Goode, cinta dianggap sebagai suatu 

ancaman terhadap sistem stratifikasi pada banyak masyarakat, dan orang-orang tua 

memperingatkan untuk tidak menggunakan cinta sebagai dasar pemilihan jodoh. Dalam etnis 

Arab dasar pemilihan jodoh bukanlah cinta. Banyak dari kalangan etnis Arab yang menikah 

atas dasar dijodohkan oleh orang tuanya hal ini disebabkan untuk menjaga sistem stratifikasi 

yang ada dalam etnis Arab. Seperti yang ditulis oleh Sutinah, Perkawinan merupakan saat 

yang amat penting dalam keturunan Arab, memerlukan pertimbangan bagi orang tua dan 

kerabat. Sehingga penelitian ini layak diteliti karena memiliki urgensi membahas strategi 

manajemen konflik pada pasangan suami istri pada etnis Arab yang menikah secara 

dijodohkan oleh orang tua maupun kerabat mereka.  

 Topik ini dipilih karena adanya fenomena pernikahan dengan dijodohkan tak lepas 

dari kebudayaan yang berkembang dikalangan etnis Arab yang masih memegang teguh ajaran 

Islam dimana pacaran dianggap sebagai salah satu hal yang tidak dibenarkan dalam ajaran 

islam. Selain itu, masyarakat etnis Arab yang masih mengikuti sistem stratifikasi 

menginginkan anaknya menikah dengan golongan yang sama. 

Keunikan yang ada pada pernikahan etnis arab yang dijodohkan adalah setelah 

tahapan contact mereka langsung menuju pada tahapan intimacy. Hal ini disebabkan oleh 

mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk menolak pilihan yang telah dianggap baik oleh 

orang tua mereka untuk dijadikan sebagai menantu. Setelah tahapan intimacy mereka baru 

memasuki tahapan involvement setelah mereka melakukan pernikahan. 

Hasil penelitian disimpulkan bahwa masalah perjodohan yang dialami oleh setiap 

pasangan memiliki potensi konflik dalam rumah tangga mereka. Potensi konflik yang muncul 

adalah kurangnya waktu pengenalan antara pasangan suami istri, kurangnya waktu untuk 

saling memahami satu dengan yang lain dan keterbukaan antar pasangan. Selain itu yang 

menjadi sumber konflik dalam masalah rumah tangga mereka adalah cara mendidik anak 

yang berbeda, masalah pekerjaan dan perbedaan pendapat. Dalam menyelesaikan konflik 

yang dilakukan oleh pasangan suami istri pada etnis Arab, strategi yang digunakan oleh suami 

adalah force and talk dimana suami memiliki dominasi yang lebih dibandingkan dengan istri. 

Sedangkan istri lebih memilih strategi avoidance dimana mereka lebih banyak diam ketika 

suaminya sedang marah. Meskipun demikian, ada kalanya ketika istri menggunakan strategi 

force and talk, dimana istri mengungkapankan semua yang dirasakan. Hal ini justru bertolak 
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belakang dengan budaya yang mengajarkan dimana istri harus mendengarkan jika sang suami 

marah karena jika menentang suami ia dikatakan sebagai istri yang durhaka. Sedangkan pada 

strategi yang digunakan oleh suami dimana suami memiliki dominasi yang lebih besar dari 

istri justru memilih avoidance ketika sang istri memiih strategi force and talk. 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat sifat Rahman dan Rahim-nya 
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kekurangan ini. Shalawat serta salam terus bergulir dari hati dan lisan kepada junjunga kita, 

Rasulullah SAW. 

Beberapa baris kalimat inisemoga dapat menjafikan wadah penulis untuk 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Nisa Kurnia Illahati, S.sos., M.Medkom, pembimbing sekaligus menor 

terbaik dari penulis yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing 

penulis dalam pengerjaan skripsi ini 

2. Dra. Sri Moerdijati, M.si dan IGAK Satrya Wibawa, S.sos., MCA, penguji 

skripsi iniyang dengan kebijaksanaanya memberikan kritik serta memberikan 

nasehat untuk penuli untuk kebaikan skripsi ini. 

3. Umar Fausi Alamudi (Abi) dan Ramziah Bobsaid (mama), dengan nasehat 

dan dukungan yang kalian berikan selama ini telah memberikan asil 

semangat untuk menjalani hari-hari kedepan untuk bisa lebih baik lagi dari 

sebelumnya. Untuk doa, motvasi, Perjuangan dan pengorbanan kalian selama 

ini asil ucapkan terima kasih. 

4. Rayan bobsaid yang selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian 
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