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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.  

Kata Kunci : Strategi manajemen konflik, komunikasi keluarga, remarried, peran 

orangtua, anak 



Penelitian ini berfokus pada strategi manajemen konflik yang dilakukan 

oleh pasangan suami istri dalam sebuah keluarga, yang keduanya sudah pernah 

menikah sebelumnya (remarried) terkait hal mengenai anak, yang dihasilkan pada 

pernikahan sebelumnya. Kegagalan dalam membangun sebuah keluarga di masa 

lalu yang ditandai dengan adanya perceraian, merupakan sebuah “pukulan” yang 

cukup keras bagi kedua individu dalam suatu pasangan. Dalam beberapa kondisi, 

perceraian merupakan pengalaman yang mengganggu secara emosional dan dalam 

kondisi terburuknya, perceraian mengakibatkan tingginya tingkatan shock dan 

disorientasi, khususnya setelah perceraian terjadi (Degenova, 2008 dalam Nisa, 

2009 : 4). Selanjutnya, trauma akibat perceraian akan semakin dirasakan apabila 

salah satu pasangan tidak menginginkan adanya perceraian (Nisa, 2009 : 4) Setiap 

individu memiliki caranya tersendiri dalam menghadapi kondisi pasca perceraian, 

beberapa orang memilih untuk tetap sendiri atau menjadi single parent (jika sudah 

memiliki anak) karena munculnya trauma atau alasan tertentu lainnya yang 

dialami, sehingga memutuskan untuk tidak mencari pasangan hidup yang baru 

sebagai pengganti. Namun tidak sedikit individu yang cepat memulihkan kondisi 

psikisnya dan mencoba untuk kembali membangun hubungan hingga memutuskan 

untuk menikah pada pasangan yang baru pasca perceraian, atau yang selanjutnya 

disebut dengan remarried. 

Menurut pendapat Olson & Defrain, (2003 : 482), menikah kembali atau 

remarried merupakan perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan sebelumnya 

berakhir akibat kematian pasangan atau perceraian. Maka dari itu, pembahasan 

mengenai pasangan dalam sebuah pernikahan pada penelitian ini bukan pasangan 

yang bercerai dan melakukan rujuk, melainkan menikah kembali dengan individu 

yang baru, yang salah satu dan atau keduanya memiliki anak dengan mantan 

suami/istrinya. Peneliti pun lebih memfokuskan lagi, individu dalam pasangan 

yang ada pada penelitian ini adalah lebih diutamakan yang bercerai akibat 

kegagalan membangun rumah tangga sebelumnya atau cerai hidup, dan bukan 

karena kematian, sebab kematian pada pasangan bukanlah kehendak individu, 

namun perceraian merupakan keputusan yang sebelumnya telah dipertimbangkan. 



Dengan latar belakang perceraian, seorang individu juga kemungkinan memiliki 

kecenderungan-kecenderungan tertentu yang masih dipengaruhi oleh masa lalunya 

dalam mengenai segala hal yang berhubungan dengan anak. Kegagalan dalam 

mengelola konflik pada rumah tangga sebelumnya tentu memiliki sebab tersendiri 

yang harapannya tidak akan terulang pada penikahannya yang kedua kalinya. 

Sementara itu, adapun dalam penelitian ini terdapat informan yang berlatar 

belakang cerai mati berjumlah 1 orang, hanya sebagai pembanding atau variasi 

penelitian. 

Membahas mengenai perceraian dan pernikahan tidak terlepas dari peran 

komunikasi dalam keluarga. Keduanya dapat terjalin dalam sebuah hubungan 

sebab akibat yang di mana komunikasi mengambil peran cukup besar di 

dalamnya. Komunikasi dalam sebuah keluarga bukanlah hal yang dapat dianggap 

remeh. Galvin, Bylund, dan Brommel dalam bukunya Family Communication 

(2000 : 3)  menyebutkan bahwa komunikasi merupakan proses di mana anggota 

keluarga membuat serta berbagi makna satu dengan lainnya. Untuk itu dalam 

keluarga dengan tipe blended family, pasangan remarried membawa masing-

masing latar belakang keluarga dari pernikahan sebelumnya untuk membentuk 

sebuah keluarga baru, dengan kembali melakukan penyesuaian masing-masing 

karakter pada individu yang berbeda.  

Selain itu, kondisi ketika kedua individu memandang anak yang hadir 

dalam keluarga mereka secara berbeda (terhubung secara biologis dan tidak), akan 

memungkinkan untuk memiliki perbedaan pula pada sense of beloging dan 

kepentingan,  sehingga timbulnya konflik sangat memungkinkan. Pada orangtua 

kandung, kedalaman emosi dibangun sejak anak masih di kandungan, sehingga 

terjalinlah ikatan yang erat. Sedangkan hubungan orangtua tiri dan anak tiri lemah 

karena kurangnya hubungan emosional dan singkatnya kebersamaan baru muncul 

saat orangtua tiri masuk ke dalam keluarga. Hal itu menambah sulit hubungan 

orangtua tiri dan anak tiri dan bahkan membuat hubungan yang tidak baik 

(Rahmayani, 2009). Sementara itu, dengan adanya anak di tengah pasangan 

remarried, mereka tetap diharapkan untuk tumbuh dengan baik. Setiap anak 



dalam keluarga umumnya membutuhkan perhatian, kasih sayang, serta kontrol 

untuk pertumbuhan. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam keluarga adalah 

fungsi primer--pengasuhan dan mengontrol anak (nurturing and control), yang 

perlu dipahami oleh pasangan remarried. Adanya latar belakang yang berbeda 

serta pengalaman berumahtangga memungkinkan individu untuk memiliki cara 

pandang terhadap pola asuh anak yang berbeda, sehingga perlu adanya pembagian 

peran yang pasti untuk meminimalisir adanya konflik. 

Untuk itu, peneliti mengacu pada 5 strategi manajemen konflik menurut 

DeVito yang masing-masing tentunya menjelaskan berbagai strategi yang berbeda 

pada setiap pasangan, yakni win-lose and win-win. avoidance and active fighting, 

force talk, face destracting and enchancing, dan verbal aggressiveness and 

argumentativenes. Pada penelitian ini, peneliti tidak membatasi umur anak dari 

pasangan, sebab permasalahan akan lebih difokuskan kepada pasangan selaku 

orang tua dalam kepengurusan anak. Namun peneliti mengkaitkan strategi 

manajemen konflik yang digunakan pasangan dengan family life cycle oleh Carter 

& McGoldrick (dalam Galvin, Bylund dan Brommel,  2004 : 278) untuk melihat 

kecenderungan strategi yang digunakan pada fase-fase tertentu dalam pernikahan, 

sebab keluarga dengan fase yang berbeda, akan berbeda pula kecenderungan 

konflik yang dihadapi. Family life cycle yang akan dipetakan dalam penelitian ini 

berlandaskan pada 7 tahap yakni single young adults, the new couple, families 

with young children, families with adolescents, launching children and moving 

on, dan families in later. 

 

PEMBAHASAN  

Konflik Pengasuhan mengenai Provider (sumber persediaan) terhadap Anak  

Banyak yang mengatakan bahwa konflik sebagai “bumbu” dalam suatu 

hubungan, dan hubungan akan terasa hambar jika tidak diwarnai dengan 

kehadiran konflik. Sehingga munculnya suatu perdebatan, konflik, akibat 

ketidakcocokan adalah hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga. Banyaknya 



waktu yang tidak terlewatkan bersama sebelumnya, pengalaman yang berbeda, 

kehidupan yang berbeda, pola pikir dan asuhan yang berbeda, membuat keharusan 

keduanya untuk “kompak” seketika dalam menjalani kehidupan berumahtangga 

bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, meskipun pada umumnya adanya konflik 

dalam keluarga dinilai wajar, namun penilaian individu terhadap wajar atau 

tidaknya suatu konflik serta bagaimana ia memandang sebuah konflik tentunya 

berbeda.  

Dalam penelitian ini, ketiga informan memiliki keberagaman dalam tahapan 

family life cycle, dan status anak yang dibawa ke dalam rumah tangga baru. 

Pasangan pertama, pihak laki-laki atau suami yang membawa anak hasil 

pernikahan sebelumnya ke dalam rumah tangga baru. Pasangan kedua, pihak 

perempuan atau istri membawa anak ke dalam keluarganya saat ini. Kemudian 

pasangan ketiga, keduanya membawa anak hasil pernikahan sebelumnya yang 

juga berbeda jenis kelamin. Berikut merupakan profil dari enam informan dalam 

penelitian ini 

Poin Penelitian 
Keluarga 1   

CR (suami) & SR (istri)  
Keluarga 2  

HR (suami) & DD (istri) 
Keluarga 3 

EK (suami) & AS (istri) 

Usia pernikahan 15 tahun 3 tahun 10 tahun 

Jumlah anak yang dibawa 1 orang 1 orang 2 orang 

Usia anak (ketika menikah 

dan sekarang) 

Ketika menikah : 7 thn 

 

Sekarang : 22 thn 

Ketika menikah : 5 thn 

 

Sekarang : 9 thn 

Ketika menikah : 12 dan 13 

thn 

 

Sekarang : 22 dan 23 thn 

Usia suami (ketika 

menikah dan sekarang) 

Ketika menikah : 37 thn 

 

Sekarang :52 thn 

Ketika menikah :43 thn 

 

Sekarang :46 thn 

Ketika menikah : 44 thn 

 

Sekarang : 54 thn 

Usia Istri (ketika menikah 

dan sekarang) 

Ketika menikah : 31 thn 

 

Sekarang : 46 thn 

Ketika menikah : 37 thn 

 

Sekarang : 40 thn 

Ketika menikah : 41 thn 

Sekarang : 51 thn 

Pekerjaan suami Kontraktor Agrobisnis 
Pengusaha Biro Perjalanan 

Wisata 

Pekerjaan istri Admin Ibu rumah tangga 
Pengusaha Biro Perjalanan 

Wisata 

Awal Pertemuan Sebagai teman kantor 
Dari teman yang berlanjut di 

sosial media 
Teman kantor 

Latar belakang suami 

-Anak pertama dari 4 

bersaudara. 

 

-Lahir di Surabaya.  

 

-Keluarga menengah atas, 

orangtua bekerja sebagai 

ground handling di Garuda 

Indonesia dan ibu rumah 

tangga yang aktif di yayasan 

-Anak pertama dari 2 

bersaudara. 

 

- Lahir di Ponorogo.  

 

-Keluarga menengah atas, 

orangtua bekerja sebagai 

TNI dan ibu rumah tangga.  

 

-Tinggal dalam keluarga 

-Anak pertama dari 3 

bersaudara. 

 

-Lahir di Surabaya.  

 

-Keluarga menengah, 

orangtua bekerja sebagai 

wiraswasta dan ibu rumah 

tangga. 

 



bakti sosial.  

 

-Kedua orangtua bercerai, 

ayah menikah lagi 

(remarried) dan ibu sebagai 

single parent.  

 

-Bercerai karena karakter 

istri yang pembohong, dan 

sifat emosional informan. 

dengan tipe nuclear family. 

 

-Bercerai karena 

perselingkuhan 

-Kedua orangtua bercerai, 

ayah menikah lagi 

(remarried) dan ibu sebagai 

single parent. 

 

-Bercerai karena  keduanya 

memiliki karakter emosional  

 

  

Latar Belakang istri 

-Anak pertama dari 3 

bersaudara. 

 

-Lahir di Trenggalek. 

 

-Keluarga menengah bawah, 

orangtua bekerja sebagai 

pegawai swasta dan guru 

SD. 

 

-Tinggal dalam keluarga tipe 

nuclear family. 

 

-Bercerai karena sifat 

mantan suami  yang kasar  

 

 

 

- Anak terkahir dari 4 

bersaudara. 

 

-Lahir di Surabaya. 

 

-Keluarga menengah atas, 

orangtua bekerja sebagai 

ground handling di Garuda 

Indonesia dan ibu rumah 

tangga yang aktif di yayasan 

bakti sosial.  

 

-Kedua orangtua bercerai, 

ayah menikah lagi 

(remarried) dan ibu sebagai 

single parent. 

 

-Suami meninggal  

 

 

-Anak tunggal. 

  

-Lahir di Surabaya. 

  

-Kedua orangtua bercerai, 

ayah menikah lagi 

(remarried) dan ibu sebagai 

single parent. 

  

- Bercerai karena sifat 

mantan suami yang kasar 

 

Melalui wawancara yang telah dilakukan peneliti, peneliti melihat adanya 

orangtua kandung yang memiliki kecenderungan untuk lebih dominan dalam hal 

kepengurusan anak, dan tidak memberikan hak sepenuhnya pada orangtua tiri. Di 

antara orangtua kandung dan tiri, sebagaian besar juga terdapat banyak perbedaan 

pola asuh, sehingga kerap menimbulkan konflik. Orangtua kandung secara 

keseluruhan mendominasi dalam hal sumber dana untuk pendidikan dan juga 

kontrol perilaku, sedangkan dalam hal sumber dana non pendidikan serta kontrol 

lingkungan, orangtua kandung masih dapat bernegosiasi. Hal ini dapat 

dikarenakan anggapan orangtua kandung yang merasa dirinya lebih kompeten 

dalam hal-hal vital yang berkaitan dengan anak mereka. Di sisi lain, seluruh 

informan cenderung memandang bahwa konflik yang mereka alami sebenarnya 

adalah hal sepele yang selalu dibesar-besarkan. Sebagian besar informan juga 

memandang bahwa konflik yang dialaminya adalah konflik yang tergolong wajar. 

Namun tidak bagi informan perempuan dalam pasangan II dan III, yang 

memandang konflik dengan tidak wajar. Peneliti melihat hal ini sebagai sisi 

sensitif orangtua kandung perempuan yang membawa anak. 



Pada pasangan I, konflik pengasuhan dalam hal sumber dana (provider) 

dikarenakan perbedaan pola cara pandang antarindividu. Informan laki-laki 

cenderung memanjakan anak dalam hal kebutuhan non pendidikan, dan hal ini 

bertolak belakang dengan keinginan informan perempuan, sebagai ibu tiri. 

Perbedaan ini ditengarai karena latar belakang keluarga yang berbeda dari segi 

kemampuan ekonomi. Informan perempuan juga memiliki kecenderungan untuk 

menyamakan pola asuh dengan apa yang dialami terdahulu, serta membandingkan 

dengan dirinya. Adanya campur tangan ibu kandung yang berada di luar lingkup 

keluarga juga semakin membuat jarak antara ibu tiri dengan anak. Hal ini juga 

terjadi dalam kontrol perilaku anak pada pasangan dalam keluarga I. Perilaku 

konsevatif informan sang istri, menyebabkan adanya konflik dengan suaminya 

yang cenderung mengasuh anak dengan cara modern dan mengikuti 

perkembangan jaman. Hal ini juga ditunjang adanya dominasi ayah kandung, 

yang dapat diartikan sebagai ketidaksetujuan pola asuh terhadap orangtua tiri. 

Namun disini sang istri tetap dipercaya sebagai pengganti ibu yang banyak 

memberikan kontrol perilaku mengenai hal-hal yang perlu untuk diketahui 

perempuan. Suami juga tidak melarang jika ibu tiri dari anaknya tersebut menegur 

untuk mengontrol perilaku anak, selama masih dalam sepengetahuannya. Dengan 

ini dapat diketahui bahwa ibu tiri dalam keluarga I memang tidak memiliki 

kebabasan dalam mengontrol perilaku anak dengan apa yang ia kehendaki. 

Sementara itu, dalam kontrol lingkungan, pasangan informan I tidak membatasi 

anak untuk berada di lingkungan ibu kandungnya. Meskipun perhitungan dalam 

hal frekuensi waktu antara ibu kandung dengan ayah kandung sempat terjadi, 

namun hal ini tidak menyebabkan konflik antar individu sebagai pasangan suami 

istri remarried. 

Sedangkan pada pasangan II, dominasi orangtua kandung kembali terjadi 

dalam hal pendidikan. Namun sebaliknya, keseluruhan keputusan berada di 

tangan ibu kandung. Sementara peran suami yang banyak diketahui sebagai 

kepala keluarga, namun nyatanya dalam keluarga II, suami tak dapat begitu saja 

mengatur anggota keluarga pada pernikahan keduanya tersebut. Sedangkan untuk 



kebutuhan nonpendidikan, kedua individu memiliki perannya masing-masing 

secara bergantian. Namun dalam pengontrolan perilaku anak, pasangan II kerap 

berbeda pendapat dan memiliki cara yang berbeda. Informan laki-laki yang 

memiliki karakter humoris pada akhirnya tidak dapat menegur anak secara serius. 

Hal ini mengakibatkan harapan sang ibu kandung terkait peran suaminya sebagai 

ayah tiri yang dapat membantunya dalam hal kontrol dan pengasuhan anak, masih 

belum tercapai. Pada dasarnya karakter informan perempuan pada pasangan II 

tergolong susah untuk menerima masukan dari orang lain mengenai anaknya, dan 

merasa bahwa dirinya adalah satu-satunya yang berhak mengambil keputusan atas 

anaknya. Adanya prinsip aturan “good cop bad cop” dalam keluarga kedua, 

memang memiliki sisi negatif dan positif. Dengan prinsip ini, secara psikis lebih 

terpenuhi antara kontrol perilaku secara keras dan juga dukungan. Namun di sisi 

lain, bagi individu yang berperan sebagai good cop tidak dapat dengan mudah 

mengontrol perilaku anak jika anak melakukan kesalahan. Hal ini memang terjadi 

dalam keluarga II, ayah tiri tidak dapat menegur anak secara langsung sebab 

terbiasa dalam peran yang “baik”. 

Dalam hal boundary maintanance, keduanya tidak pernah membatasi anak 

dalam berhubungan dengan keuarga dari ayah kandungnya. Namun di sisi lain, 

hingga kini sang anak tidak pernah bertemu dengan keluarga ayah tirinya. 

Meskipun keduanya menyatakan tidak membatasi lingkungan anak. 

Berdasarkan hasil analisis, pasangan ketiga, lebih memiliki kerumitan 

yang signifikan terkait kontrol dan pengasuhan terhadap anak-anak, yang masing-

masing dibawa oleh kedua individu ke dalam keluarga. Secara pengasuhan, dalam 

hal provider keseluruhan, informan laki-laki lebih cenderung mendidik anak 

untuk mengerti keuangan dengan tidak memberikan seluruh keinginan anak. Hal 

ini menurut peneliti, terdapat kaitannya dengan pengalamannya yang tidak mudah 

dalam membiayai kedua adiknya ketika ia remaja, dan pengalaman ketika 

mendidik anak pertamanya. Namun sang istri justru sebaliknya, yang lebih 

memilih untuk memperjuangkan kemampuannya sebagai sumber dana untuk 

memenuhi keinginan anaknya. Sebagai anak tunggal, informan perempuan tentu 



tetap berpengaruh pada pola asuhnya kepada anak, yang cenderung ingin 

memberikan segala keinginannya. Dengan adanya ketidaksinkronan pola asuh ini  

pada akhirnya memunculkan sikap tidak terbuka oleh informan perempuan. Sikap 

ini lah yang kerap memicu konflik, yakni adanya ketidaksinkronan pola asuh yang 

berujung pada ketidakterbukaan satu dengan lainnya. Hal ini terjadi terutama 

dalam hal pengasuhan sumberdana non pendidikan yang sesuai kesepakatan diatur 

secara bersama. Jika sumber dana mengenai pendidikan, pasangan ini lebih 

memilih untuk mengatur biayanya masing-masing, mengingat masih ada orangtua 

anak yang tidak tinggal dalam satu rumah, yang juga turut campur tangan dalam 

hal pendidikan. 

Di sisi lain, dalam kontrol perilaku, pasangan III pun memiliki perbedaan 

cara pengontrolan perilaku pada anak sesuai visi anak, yang masing-masing 

berbeda. Namun secara keseluruhan cara berkomunikasi informan laki-laki yang 

menurut istrinya kasar pun sebenarnya sudah cukup menimbulkan konflik di 

tengah keluarga. Informan perempuan dalam keluarga ini pun mengeluh suaminya 

tidak dapat diajak berdiskusi masalah perilaku anaknya, sedangkan dirinya selalu 

terbuka mengenai perilaku anak suaminya yang notabene adalah anak tirinya. 

Laki-laki pada pasangan III kerap melimpahkan pengontrolan perilaku anak 

kepada istrinya, dengan alasan emosinya yang tidak terkontrol. Hal ini diperkuat 

dengan adanya batas antar orangtua kandung dan anak dengan pasangannya serta 

anak tiri. Batas ini terlihat dalam cara pengontrolan perilaku dengan menegur 

yang dibatasi oleh informan perempuan. Informan perempuan tidak setuju bila 

suaminya menegur anak kandungnya. Sedangkan justru sebaliknya, untuk soal ini 

informan laki-laki lebih melimpahkan kepada istrinya. Peneliti melihat pandangan 

sang suami masih terpaku pada budaya patriarki, yang mengaitkan perempuan 

identik dengan tugas-tugas tertentu, termasuk kepengurusan anak. Namun 

sayangnya, kompleksitas ini ditambahkan pula dengan adanya sikap informan 

laki-laki yang cenderung tidak adil antara perilakunya dengan anak perempuan 

dan dengan anak laki-laki. Pada keluarga ini, informan laki-laki justru lebih peduli 

dengan anak tiri perempuannya. 



Sementara itu, adanya campur tangan baik dari mantan istri maupun suami 

yang masih aktif, menyebabkan timbulnya rasa iri seperti yang dirasakan 

informan laki-laki pasangan III, namun tidak demikian dirasakanoleh informan 

perempuan. Hal ini kembali dikaitkan oleh peneliti dengan alasan serta 

pertimbangan pernikahan yang mempengaruhi individu dalam menjalani 

kehidupan berumahtangga. Selain itu, adanya sifat informan laki-laki yang lebih 

otoriter dan emosional juga menunjang timbulnya rasa iri terhadap orangtua 

kandung, meskipun tidak ada batasan tertentu terkait lingkungan.  

Strategi Manajemen Konflik Pasangan Remarried mengenai Anak 

 

Berdasarkan pengamatan peneliti, strategi manajemen konflik yang 

digunakan informan sebagai pasangan remarried berkaitan dengan status anak 

yang dibawa ke dalam keluarga serta dampak perceraian. Latar belakang informan 

juga secara tidak langsung memperngaruhi cara mereka mengatasi konflik. Seperti 

pada pasangan informan dalam keluarga I, yang di mana pihak yang membawa 

anak ke dalam keluarga adalah laki-laki. Peneliti melihat secara keseluruhan 

dalam berkonflik informan laki-laki tetap terbuka mencari penyelesaian dan 

informan perempuan pun cenderung mengalah. Hal ini dapat kaitkan dengan 

status informan perempuan sebagai ibu tiri yang memungkinkan untuk lebih 

mengalah pada suaminya, sebagai orangtua kandung anak.  

Pasangan I memiliki sifat komplementer, atau saling melengkapi, 

informan laki-laki yang memiliki sifat emosional cenderung berdebat ketika 

berkonflik dengan istrinya. Sang istri pun demikian, walaupun dirinya cenderung 

lebih sabar setelah mengutarakan pendapat untuk memecahkan konflik. Ketika 

penyelesaian seperti ini, kondisi yang digunakan oleh pasangan informan adalah 

force talk strategies, yakni strategi dengan cara berdebat atau berbicara untuk 

menyelesaikan permasalahan. Namun, pada akhirnya meskipun melalui tahap 

perdebatan yang didominasi oleh informan laki-laki, ia pun mengajak istrinya 

untuk terbuka mencari penyelesaian dengan membicarakan untuk menemukan 

titik permasalahan. Dalam tahap penyelesaian ini, pasangan informan memilih 

untuk mendengarkan pendapat masing-masing atau cenderung menggunakan 



argumentativeness strategies. Menurut peneliti, adanya keinginan untuk menekan 

ego yang kemudian membicarakan permasalahan setelah berdebat, berkaitan 

dengan latar belakang informan laki-laki yang bercerai karena sifatnya yang 

emosional. Kemudian respon informan perempuan yang memilih lebih sabar, 

mendengarkan pasangan, serta terbuka mencari penyelesaian juga memiliki 

korelasi dengan trauma perceraiannya serta latar belakang budaya Jawa yang 

memang berprinsip untuk menghormati orang lain, terlebih adanya pemikiran atas 

dasar keyakinan informan, bahwa suami sebagai imam. Penyelesaian konflik yang 

digunakan informan, dengan membicarakan permasalahan juga mengarah pada 

win-win strategies. Setelah berpendapat satu sama lain dan menemukan titik 

permasaahan, pasangan I pun tidak ragu untuk meminta maaf jika memang 

terbukti bersalah. Sehingga konflik pun selesai secara langsung, dan tidak ada 

yang merasa dirugikan dalam hal ini, keduanya pun berhasil untuk mencoba 

mencari penyelesaian konflik. Maka dari itu, pada pasangan informan I, memiliki 

orientasi konflik yang mengarah pada win-win solution. Mencari solusi yang 

dapat diterima bersama untuk menyelesaikan konflik dengan menguntungkan 

kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena sudah ada komitmen antar orang yang 

berkonflik untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Selain itu, latar 

belakang informan yang telah mengenal satu sama lain, penerimaan anak yang 

baik, serta tujuan pernikahan kedua yang menyertakan anak sebagai salah satu 

alasan menikah juga faktor yang menyebabkan keduanya dapat efektif 

menyelesaikan konflik mereka. Terlebih adanya sifat komplementer dari pasangan 

I. 

 Sementara itu pada pasangan informan dalam keluarga II, anak yang 

dibawa ke dalam keluarga adalah anak kandung dari informan perempuan. Dalam 

berkonflik pasangan informan ini memiliki kecenderungan yang nyaris sama 

seperti pasangan informan I, yakni di mana orangtua tiri mengalah kepada 

orangtua kandung. Meskipun pada awalnya mereka tetap melalui tahap berdebat, 

dengan mengutarakan keinginan atau pendapat masing-masing individu (force 

strategies), setelahnya pasangan ini memilih untuk menghindar dari permasalahan 



atau melakukan avoidance strategies. Penghindaran ini peneliti interpretasikan 

sebagai bentuk keinginan masing-masing individu yang tidak dapat tersampaikan, 

dalam hal ini lebih mengarah pada informan laki-laki. Sebab informan perempuan 

lebih memiliki sifat egois dalam hal kepengurusan anak, sehingga cenderung sulit 

untuk mendengar saran dari pihak lain. Penghindaran dengan cara diam ini 

sebagai bentuk ketidakpeduliannya dan tetap mempertahankan kehendaknya. 

Sementara informan laki-laki merasa tidak memiliki hak lebih atas anak, 

walaupun dirinya juga memiliki pandangan-pandangan lain terhadap 

permasalahan. Uniknya, meskipun informan perempuan memulai penghindaran, 

ia merasa tidak nyaman jika pasangannya juga melakukan hal demikian. Sehingga 

konflik pun semakin parah jika informan laki-laki melakukan penghindaran 

dengan cara diam. Sehingga pada akhirnya, penyelesaian berujung pada informan 

laki-laki yang mengalah dengan menuruti keinginan istrinya, sebagai ibu kandung 

anak. Cara ini termasuk dalam win-lose strategis. Strategi yang dilakukan 

informan laki-laki ini juga berkaitan dengan adanya latar belakang dan traumanya 

terhadap perceraian. Perceraiannya yang dilatarbelakangi perselingkuhan 

menyebabkan dirinya menjadi individu yang posesif dan tentunya menghindari 

konflik yang dapat menyebabkan terulangnya kegagalan rumah tangga. Strategi 

manajemen konflik yang digunakan pada pasangan informan II berorientasi pada 

win-lose solution. 

Di sisi lain pasangan informan dalam keluarga III, berdasarkan 

pengamatan peneliti juga memiliki kecenderungan untuk mengabaikan konflik. 

Ketidaksinkronan dalam penyelesaian konflik menyebabkan permasalahan 

diantara keduanya tidak terselesaikan secara efektif. Walaupun keduanya 

memiliki latar belakang yang sama dengan pasangan informan I, yakni berawal 

dari pertemanan dengan hubungan kedekatan yang relatif lama, rupanya tidak 

membuat keduanya dapat menghindari konflik namun justru tidak mampu untuk 

menyelesaikan konflik. Peneliti melihat hal ini disebabkan oleh keadaan blended 

family yang sangat kompleks, di mana kedua belah pihak membawa masing-

masing anak hasil dari pernikahan sebelumnya. Selain itu, tidak adanya komitmen 



yang jelas sebagai pertimbangan dan juga alasan di awal keduanya memutuskan 

untuk menikah lagi. Terlebih informan perempuan juga memutuskan menikah 

hanya berdasarkan dorongan orangtua. Sehingga dalam menyelesaikan konflik, 

keduanya cenderung berdebat atau melakukan forcetalk strategies. Namun 

berdasarkan keterangan informan perempuan, dengan berdebat dan dengan dirinya 

mengutarakan pendapatnya, tidak membuat keadaan semakin baik, namun 

pasangannya justru cenderung semakin kasar. Sehingga informan perempuan 

memutuskan untuk diam, atau melakukan penghindaran (avoidance strategies). 

Dengan sikap ini, menurut informan perempuan, keadaan menjadi lebih baik, 

karena suaminya akhirnya juga melakukan penghindaran berupa diam atau tidur. 

Namun menurut informan laki-laki, cara ini ia lakukan agar istrinya dapat 

introspeksi diri. Peneliti melihat hal ini disebabkan oleh emosi informan laki-laki 

yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan istrinya cenderung menutup diri 

untuk menyelesaikan permasalahan atau bersikap tidak terbuka. Selain itu, faktor 

anak tunggal yang dimiliki informan perempuan juga menjadikannya terfokus 

untuk melindungi anak, seperti pertimbangannya di awal. Hal ini menyebabkan 

dirinya cenderung tidak peduli mengenai hubungannya dengan pasangan. 

 Cara ini rupanya juga tidak cukup menyelesaikan permasalahan, sehingga 

informan  laki-laki melakukan penyelesaian secara satu pihak terhadap 

permasalahannya. Menurut peneliti, hal ini dilakukan karena dirinya merasa 

mengetahui sifat-sifat negatif pasangan yang tidak mungkin untuk 

dikompromikan, seperti sporadis dan tidak terbuka. Penyelesaian masalah ini 

tergolong pada face destracting strategies, penyelesaian konflik di mana salah 

satu pihak merasa “lebih” dari pasangannya. Sehingga secara langsung maupun 

tidak langsung pihak tersebut merendahkan dan menganggap bahwa pasangannya 

tidak dapat membantu. 

Namun uniknya, di balik sikapnya yang keras, informan laki-laki juga 

melakukan face enchacing strategies, strategi di mana pasangannya dianggap 

memiliki kemampuan dan nilai positif dalam hubungan tersebut. Strategi ini ia 

lakukan ketika berada di lingkungannya termasuk juga keluarganya. Informan 



laki-laki pada pasangan III mengaku dirinya kerap menceritakan sisi positif dari 

pasangannya.  

Dengan tidakadanya penyelesaian untuk menemukan titik permasalahan 

pada konflik serta adanya sikap acuh dalam penanganan konflik, maka orientasi 

konflik pada pasangan III adalah lose-lose. Pada orientasi ini, hasil dari konflik 

cenderung merugikan kedua belah pihak dan berpotensi merusak hubungan. 

Individu-individu yang terlibat cenderung menghindari konflik.  

 

KESIMPULAN 

 Mengacu pada rumusan masalah, yaitu bagaimanakah strategi manajemen 

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

mengenai anak? Maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 

keterkaitan antara strategi manajemen konflik yang dipilih masing-masing 

informan dengan pernyebab perceraian sebelumnya, status anak yang dibawa ke 

dalam keluarga kedua dan juga family life cycle. Ada pula faktor lain yang turut 

mendorong perilaku informan dalam penyelesaian konflik, yakni suku, posisi 

informan sebagai anak dalam keluarga asal, latar belakang status sosial, 

pertimbangan keputusan menikah, serta adanya ketidaksesuaian harapan dengan 

kenyataan dari pasangan.  

Pada penyelesaian konflik, ditemukan pasangan informan I cenderung 

menggunakan strategi manajemen konflik force talk strategies, win-win 

strategies, dan argimentativeness strategies, dengan win-win solution. Sedangkan 

pasangan informan dalam keluarga II, menggunakan force talk strategies, 

avoidance strategies, dan win-lose strategies dalam menyelesaikan permasalahan, 

dengan win-lose solution. Kemudian pada pasangan informan pada keluarga 

ketiga, dimana keduanya membawa anak ke dalam keluarga, lebih memilih 

menggunakan avoidance strategies, force talk strategis, serta face destracting and 

face enchancing strategies.  Orientasi konflik pada pasangan ketiga adalah lose-

lose 



Peneliti menemukan adanya trauma masa lalu yang berpengaruh pada 

kecemasan dan pertimbangan serta alasan informan untuk menikah kembali. 

Selain itu, penerimaan anak terhadap orangtua tiri juga menjadi salah satu 

pertimbangan tambahan yang membedakan pasangan remarried dengan pasangan 

pada umumnya. Untuk itu, secara keseluruhan bagi setiap informan, karakter 

pasangan adalah hal yang utama. Peneliti melihat cara masing-masing informan 

dalam menilai karakter pasangannya pun lebih dikaitkan dengan keadaannya 

pasca mengalami kegagalan rumah tangga.  

Pada penelitian ini, ditemukan kecenderungan dominasi oleh informan 

yang membawa anaknya dari hasil pernikahan sebelumnya ke dalam keluarga 

dengan pasangannya yang baru. Dominasi ini lebih terlihat dalam hal kontrol 

perilaku terhadap anak dan sumber dana untuk kebutuhan pendidikan anak. 

Sedangkan untuk pembagian peran dan sumber kebutuhan non pendidikan, ketiga 

pasangan masih memberlakukan adanya budaya patriarki. Sehingga informan 

perempuan dalam penelitian ini cenderung berperan dalam kepengurusan rumah 

dan juga mengurus anak, sekalipun anak tersebut adalah anak tiri.  
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