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ABSTRAK 

Penelitian ini berfokus pada strategi manajemen konflik yang digunakan 

oleh pasangan suami istri yang sudah pernah menikah sebelumnya (remarried) 

mengenai anak. Latar belakang penelitian ini adalah fenomena kawin cerai dan 

pernikahan kedua dengan adanya anak yang dibawa ke dalam keluarga dari hasil 

pernikahan yang sebelumnya. Terbukti dengan adanya kasus-kasus yang 

menyertakan anak dalam konflik pasangan remarried pada keluarga dengan tipe 

blended family 

Adanya latar belakang perceraian yang kemudian berusaha untuk 

membangun kembali sebuah hubungan baru akan menjadi suatu hal yang tidak 

mudah. Cara pandang yang dipengaruhi masa lalu tentu menimbulkan perbedaan 

yang memicu konflik dan perlu disinkronkan untuk mencapai sebuah tujuan 

keluarga yang jelas. Termasuk dengan adanya kehadiran anak hasil dari 

pernikahan sebelumnya di tengah keluarga kedua, yang pasti mengharuskan kedua 

individu dengan status biologis yang berbeda bekerjasama untuk mengasuh dan 

mengontrol anak hingga dewasa. Untuk itu peneliti mengangkat sebuah rumusan 

masalah, yakni bagaimana strategi manajemen konflik pasangan suami istri yang 

sudah pernah menikah sebelumnya (remarried) mengenai anak? 

Setiap individu memiliki caranya tersendiri dalam menyelesaikan 

permasalahan dalam rumah tangga. Termasuk permasalahan anak oleh pasangan 

remarried, yang berpotensi menumbuhkan konflik dari sebuah perbedaan, 

mengingat adanya perbedaan sense of belonging dalam pasangan. Sehingga 

dibutuhkan strategi untuk yang efektif dalam penyelesaian konflik untuk 

menghindari adanya permasalahan mengenai anak serta potensi perceraian. 

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat dominasi orangtua terhadap anak 

kandung dalam hal nurturing and control memicu timbulnya konflik yang juga 

berpengaruh pada strategi manajemen konflik yang digunakan. Strategi yang 

dipilih juga berkaitan dengan latar belakang individu dari keluarga asal, seperti 

suku, status sosial,posisi informan sebagai anak dalam keluarga. Selain itu juga 

dipengaruhi oleh latar belakang pernikahan sebelumnya seperti penyebab 

perceraian, pertimbangan untuk menikah lagi, status anak bawaan pasangan, 

ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan dari pasangan,dan family life cycle.  
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