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ABSTRAK 

Penelitian ini berfokus pada dialektika yang terjadi pada hubungan 

pasangan suami istri pasien hemodialisis. Peneliti menggunakan teori yang 

dikemukakan oleh Leslie Baxter mengenai Relational Dialectics Theory dalam 

menjelaskan ketegangan yang dihadapi pasangan suami istri pasien hemodialisis. 

Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan strategi dialektika yang digunakan 

pasangan suami istri dalam menghadapi dialektika yang dialami. Dialektika  yang 

dijelaskan dalam penelitian ini berfokus pada tema khas yang menjadi 

permasalahan pasangan suami istri pasien hemodialisis yaitu finansial, 

kekhawatiran kematian dan seksualitas. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif menggunakan in-depth interview kepada 4 pasangan suami 

istri pasien hemodialisis.  

Hasil temuan penelitian ini pasien maupun pasangannya mengalami 

dialektika yang beragam. Pada masing-masing isu yakni finansial, kematian dan 

seksualitas, pasangan suami istri memiliki pengalaman yang berbeda dalam hal 

dialektika yang dialami dan strategi dalam menegosiasikan dialektika tersebut. 

Pola dialektika dan strategi negosiasi dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain: 

faktor anak, dukungan keluarga besar, usia pernikahan, konsep diri dan keimanan. 

 

Kata Kunci : Pasangan suami istri, hemodialisis (cuci darah), dialektika, finansial, 

kematian, seksualitas, strategi dialektika 

 

PENDAHULUAN 

Penelitian ini berfokus pada komunikasi pasangan suami-istri khususnya 

melihat pola dialektika hubungan pada pasangan yang salah satunya merupakan 

pasien hemodialisis. Topik ini menjadi menarik untuk diteliti karena hemodialisis 

atau cuci darah merupakan proses terapi yang saat ini mulai banyak dilakukan di 

Indonesia karena jumlah penderita gagal ginjal yang terus meningkat tiap 
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tahunnya. Tak hanya itu, menjalani terapi hemodialisis juga menuai berbagai 

pertentangan yang timbul dalam hubungan suami-istri. 

Penelitian ini mencoba menganalisis komunikasi keluarga, khususnya 

pasangan suami-istri yang salah satunya memiliki permasalahan kesehatan yakni 

penyakit gagal ginjal. Keterikatan antara individu pasien dengan keluarga yang 

dalam hal ini adalah pasangan suami atau istri, dapat dijelaskan dalam teori sistem 

keluarga. Segrin dalam buku Family Communication (Segrin et al, 2005) 

menyatakan, “All family component are interdependent. That is to say, what 

happens to one member affects all other member of the family”. Sehingga 

menurutnya, seluruh anggota keluarga satu dengan yang lain saling 

ketergantungan satu sama lain. Akibatnya, hal yang menimpa salah satu anggota 

keluarga mempengaruhi anggota keluarga lain begitu pula yang terjadi pada 

keluarga pasien hemodialisis. 

Hemodialisis dipilih menjadi topik untuk didalami karena topik ini 

memiliki signifikansi untuk diteliti. Hemodialisis sendiri merupakan jenis terapi 

penyaringan darah yang dilakukan terhadap pasien yang mengidap gagal ginjal 

atau dalam istilah kedokteran Chronic Kidney Disease (CKD). Dikarenakan 

fungsi ginjal tidak berlaku optimal maka dari itu dibutuhkan bantuan penyaringan 

darah melalui mesin dialisis (pencuci darah). Menurut Orim, “Hemodialisis 

dilaksanakan untuk menurunkan kadar ureum, kreatinin dan zat toksik yang 

lainnya di dalam darah.” (Orim dalam Tonapa, 2016:2). 

Berbeda dengan jenis terapi lain, hemodialisis bukan merupakan jalan 

pengobatan melainkan pertahanan. Hal ini dikarenakan penyakit gagal ginjal 

bersifat progresif dan irreversible (tidak mampu memulihkan kondisi pasien 

hingga sehat kembali) (Ajeng, 2016:21). Kondisi yang demikian membuat pasien 

merasa tertekan, stres dan muncul gejala fisik maupun psikis lain karena kondisi 

yang saat ini dialami tidak dapat kembali pada kondisi sewaktu sehat. Hal ini lah 

yang menyebabkan sifat dari terapi ini lebih kompleks. Tidak hanya itu, 

perubahan yang dialami pasiennya pun kompleks meliputi fisik, psikologis, sosial 

maupun spiritual. 



Perubahan yang terjadi pada keluarga membawa keluarga pada munculnya 

potensi permasalahan. Permasalahan dalam keluarga, terutama pada hubungan 

antara suami dan istri, dapat terjadi jika keadaan yang dialami saat ini tidak sesuai 

dengan kondisi yang diharapkan. Pada dasarnya, keluarga cenderung 

mengharapkan kehidupan yang stabil, nyaman, mapan dan penuh dengan 

kepastian. Namun perubahan akibat munculnya penyakit gagal ginjal pada salah 

satu anggota keluarga, membuat impian akan keluarga ideal yang diharapkan 

tidak dapat tercapai. Perubahan tersebut juga terkait dengan peran dalam keluarga 

yang digagas oleh Poire yakni provider, nurturer dan health care provider (Poire, 

2006: 58-62). 

Peneliti menghimpun isu-isu khas hemodialisis yang berasal dari 

kontribusi penelitian terdahulu, antara lain finansial, kematian dan seksualitas. 

Permasalahan finansial dapat terjadi pada pasangan suami istri pasien 

hemodialisis karena kondisi fisik tidak memungkinkan pasien untuk bekerja 

seperti orang normal. Selain itu, isu kematian juga menjadi hal yang menghantui 

benak pasien maupun pasangannya karena kondisi fisik yang tidak stabil. 

Terakhir, masalah penurunan fungsi seksualitas menjadi salah satu efek yang 

dialami pasien karena menjalani proses hemodialisis. Penelitian ini akan 

menjelaskan pengalaman berupa ketegangan yang dialami pasangan suami istri 

pasien hemodialisis dalam 3 isu tersebut. 

Penelitian ini berfokus pada ranah pola dialektika hubungan pasangan 

suami istri. Pola dialektika hubungan diartikan sebagai bentuk hubungan antara 2 

orang dalam proses komunikasi yang penuh dengan ketegangan/kontradiksi. Pola 

dialektika hubungan pasangan suami-istri pasien hemodialisis dapat dianalisis 

menggunakan Relational Dialectic Theory yang digagas oleh Leslie Baxter. Teori 

ini menunjukkan bahwa dalam hubungan pasangan suami istri tidak lepas dari 

ketegangan-ketegangan yang berlangsung kontinu. Pendekatan dialektika 

menyatakan bahwa keluarga ditandai oleh ketegangan yang terus berlanjut antara 

impuls yang kontradiktif. (Rawlins dalam West & Turner, 2006: 70) 



Selain pola dialektika hubungan yang terbentuk pada pasangan suami istri 

pasien hemodialisis, penelitian ini juga menjelaskan strategi pasangan suami istri 

dalam menegosiasikan ketegangan yang terjadi. Menurut Laslie Baxter, terdapat 4 

strategi dalam menegosiasikan dialektika antara lain cycling alteration, selection, 

segmentation dan integration (dibagi menjadi 3 yaitu neutralizing, reframing dan 

disqualifying). 

Penelitian ini dilakukan dengan menggali informasi dari narasumber yang 

merupakan pasien hemodialisis dan pasangannya. Pendekatan yang dilakukan 

adalah pendekatan kualitatif melalui metode fenomenologi. Pengambilan data 

dilakukan dengan in-depth interview (wawancara mendalam) yang mana hasil 

interview tersebut akan dianalisis oleh peneliti. Penelitian ini merupakan 

penelitian pertama di bidang komunikasi keluarga yang mengangkat pasien 

hemodialisis sebagai obyek penelitian. 

 

PEMBAHASAN 

Dialektika yang terjadi pada pasangan suami istri pasien hemodialisis 

adalah antara harapan atau kondisi ideal yang diharapkan dan realita berupa 

tekanan yang timbul karena perubahan kondisi. Informan mengalami pengalaman 

yang beragam mengenai dialektika yang dirasakan dan strategi yang digunakan 

pada ketiga isu yakni finansial, kematian dan seksualitas. Berikut hasil dari 

temuan peneliti: 

Pada dialektika finansial, ketegangan yang muncul adalah antara kondisi 

finansial aman yang merupakan turunan dari expectation dan kondisi finansial 

tidak aman yang merupakan turunan dari reality yang terjadi pada pasangan 

suami-istri pasien hemodialisis. Kondisi finansial aman merupakan harapan dari 

setiap keluarga karena tujuan keluarga dapat tercapai dengan mudah ketika terjadi 

keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran kelaurga. Sedangkan kondisi 

finansial tidak aman adalah kondisi ketika keluarga masih memiliki pengeluaran 

yang tinggi yang tidak diimbangi dengan pemasukan yang memadai. Pasangan 



suami istri pasien hemodialisis dihadapkan pada dialektika yang keduanya saling 

berlawanan dan menimbulkan respon-respon tertentu. 

Di tengah ketegangan antara harapan dan kenyataan mengenai finansial, 

peneliti menemukan bahwa pasien laki-laki yang tidak lagi bekerja lebih merasa 

dihantui perasaan segan terhadap istri dan lingkungan karena tidak lagi mampu 

memberikan nafkah. Sedangkan pasangannya yang semula ibu rumah tangga 

mampu menyesuaikan diri menjadi tulang punggung keluarga menggantikan sang 

suami. Sedangkan pada pasien perempuan, lebih merasa aman karena suami tetap 

menjadi tulang punggung keluarga. Faktor yang membuat ketegangan dialektika 

hubungan ini semakin muncul adalah tanggungan sekolah anak dan besarnya 

kebutuhan keluarga. Kedua hal tersebut membuat pasangan suami istri lebih 

merasa tidak aman dalam hal finansial. Namun terdapat pula faktor yang meredam 

ketegangan yang terjadi yaitu bantuan finansial dari anak atau keluarga besar 

membuat pasangan suami istri merasa lebih tenang dan terjamin dalam hal 

finansial. Peneliti juga menemukan bahwa terjadi pergeseran peran provider 

(penyedia kebutuhan keluarga) pada pasien laki-laki yang menyebabkan pasien 

maupun pasangannya saling menyesuaikan dengan strategi dialektika. Sedangkan 

pada pasien perempuan tidak terjadi pergeseran peran provider karena pasien 

perempuan tidak berperan sebagai tulang punggung keluarga. 

Pada dasarnya, terjadi keberagaman cara dalam menanggapi dialektika 

yang terjadi pada masing-masing pasangan. Namun peneliti mencoba 

menggolongkan strategi tersebut sesuai dengan strategi dialektika yang digagas 

oleh Leslie Baxter.. Strategi tersebut antara lain adalah neutralizing dan 

reframing. Neutralizing dilakukan pasangan suami istri dengan cara pasien tetap 

membantu pasangan mencari nafkah, sedangkan pasangannya menyesuaikan diri 

dari yang semula tidak bekerja menjadi bekerja bahkan sebagai tulang punggung 

keluarga. Selanjutnya, strategi reframing dilakukan pasangan suami istri dengan 

mensyukuri penghasilan yang diperoleh meski telah mengalami penurunan secara 

kuantitas semenjak pasien mengalami sakit gagal ginjal. 



Pada dialektika kematian, ketegangan yang muncul antara kondisi 

khawatir terhadap kematian yang merupakan turunan dari reality dan pasrah 

terhadap kematian yang merupakan turunan dari expectation. Menjalani hidup 

sehat tanpa ada rasa khawatir akan kematian merupakan kondisi ideal yang 

diharapkan semua orang. Hal tersebut berseberangan dengan kondisi kesehatan 

yang naik turun dan membuat munculnya kekhawatiran akan kematian. 

Pada dasarnya, pasangan suami istri memiliki kekhawatiran akan kematian 

yang diekpresikan dengan cara yang berbeda-beda. Namun cara-cara dalam 

merespon rasa khawatir tersebut juga terus dilakukan guna menyeimbangkan rasa 

khawatir yang muncul. Di tengah dialektika yang saling berlawanan antara 

kekhawatiran akan kematian dan kepasrahan, peneliti menemukan bahwa 

kepasrahan terhadap kematian didapatkan pasien maupun pasangan ketika secara 

rutin menjalankan praktik-praktik keagamaan yang membawa ketenangan secara 

psikologis. Sedangkan pasangan suami istri memiliki kekhawatiran yang lebih 

tinggi ketika memiliki anak yang usianya masih belum dewasa. Sedangkan 

pasangan yang anaknya telah dewasa dan mandiri, lebih pasrah dalam 

menghadapi isu kematian. Faktor eksternal yang juga menentukan dialektika yang 

terjadi adalah informasi dari lingkungan mengenai hemodialisis dan segala 

prosesnya. Sedangkan faktor internal diri yang menentukan dialektika adalah 

faktor keimanan pada prinsip-prinsip ketuhanan. 

Peneliti juga menemukan bahwa terjadi peningkatan peran health care 

provider yang dilakukan oleh pasangan (caregiver). Kondisi pasien dalam 

keseharian yang berbeda dari kondisi normal menyebabkan pasien membutuhkan 

perhatian yang ekstra dari pasangannya, terutama pada saat terjadi penurunan 

kondisi. Hal ini berpengaruh pada meningkatnya fokus pasangan terhadap isu 

kesehatan pasien. Hal tersebut juga membawa pasangan pada rasa kekhawatiran 

akan kematian pasien hemodialisis. 

Berdasarkan temuan, peneliti memahami bahwa cara pasien dan 

pasangannya dalam merespon ketegangan pada isu kematian cukup beragam. 

Namun terdapat hal-hal tertentu yang dapat dikaitkan pada strategi dialektika 



Leslie Baxter. Strategi yang diterapkan pasangan antara lain reframing dan 

disqualifying. Strategi reframing diterapkan dengan memandang kematian sebagai 

takdir yang pasti akan dihadapi setiap manusia. Selain itu, strategi reframing lain 

ditunjukkan dengan respon berupa usaha mengambil pelajaran dari pasien lain 

yang meninggal agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Sedangkan strategi 

disqualifying diterapkan oleh pasangan dengan cara menghindari topik kematian 

dalam interaksi suami istri agar pasangan suami maupun istri terhindar dari 

kekhawatiran dan lebih fokus pada kesehatan pasien.  

Terakhir, pada dialektika seksualitas, pasangan suami istri pasien 

hemodialisis dihadapkan pada ketegangan antara harapan dan kenyataan. Pada 

pasien laki-laki, ketegangan yang timbul antara menerima kondisi penurunan 

seksualitas dan tidak menerima kondisi penurunan seksualitas. Sedangkan 

pasangannya, dihadapkan pada dialektika menerima kondisi penurunan 

seksualitas suami/pasien dan tidak menerima kondisi penurunan seksualitas 

suami/pasien. 

Di tengah ketegangan yang timbul pada pasangan suami istri antara 

harapan dan kenyataan seksualitas, peneliti menemukan, pasien laki-laki yang 

telah mengalami penurunan seksual merasa kurang percaya diri dan bermasalah 

dengan konsep diri ketika tak lagi mampu menjalankan hubungan seksual. Namun 

pasangannya justru lebih mampu menerima karena merasa sebagai perempuan 

tidak memiliki desakan hasrat seksual yang tinggi. Namun di sisi lain, terdapat 

pasangan suami istri yang tetap mengupayakan untuk menjaga hubungan seksual 

meski telah terjadi penurunan seksualitas dan stamina. Hal tersebut terkait dengan 

usia pernikahan dan usia pasangan suami istri yang masih muda. 

Pada pasien perempuan, ketegangan yang timbul antara memenuhi 

kebutuhan seksual suami dan tidak memenuhi kebutuhan seksual suami. 

Sedangkan pada pasangannya, ketegangan yang timbul antara menuruti 

ego/kebutuhan seksual dan tidak menuruti ego/kebutuhan seksual. Peneliti 

menemukan bahwa pasangan dengan pasien berjenis kelamin perempuan dapat 

saling menyesuaikan kondisi satu sama lain. Pasien (istri) berusaha menuruti 



kebutuhan seksual suami di tengah kondisi fisik yang tidak lagi prima. Begitu 

pula dengan pasangannya yang berusaha menyesuaikan kondisi pasangan dengan 

cara menerima penurunan frekuensi hubungan seksual yang dijalani. 

Peneliti juga menemukan bahwa terjadi perubahan pada salah satu 

implementasi peran nurturers. Salah satu bagian dari peran nurturers yang 

sebelumnya tersalurkan dalam bentuk hubungan seksual, mengalami perubahan 

akibat proses hemodialisis yang dijalani. Namun pada sebagian pasangan peran 

tersebut hanya mengalami sedikit perubahan karena pasangan suami istri masih 

tetap mengupayakan untuk menjalankan hubungan seksual. 

Selanjutnya, strategi yang digunakan pasangan suami istri dalam 

menghadapi dialektika seksualitas lebih beragam yaitu antara lain neutralizing, 

reframing dan disqualifying. Neutralizing dilakukan pasangan dengan cara 

penyesuaian antara pasien yang tetap mengupayakan menjalani hubungan seksual 

dan sikap pasangan yang menerima penurunan frekuensi hubungan seksual. 

Selanjutnya reframing, dilakukan dengan mengubah cara pandang terhadap 

kondisi dan mensyukuri kondisi yang ada. Terakhir, strategi disqualifying 

dilakukan pasangan dengan saling menghindari topik seksualitas pada interaksi 

suami istri untuk menghindari kesedihan. 

Berikut bagan temuan dari penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Pola dialektika yang dihadapi pasangan suami istri pasien hemodialisis 

pada kenyataannya cukup beragam. Pada isu finansial, hal-hal yang 
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mempengaruhi pola tersebut adalah tanggungan sekolah anak dan bantuan 

finansial dari anak ataupun keluarga besar. Sedangkan strategi yang digunakan 

antara lain neutralizing dan reframing. Pada isu kekhawatiran akan kematian, hal-

hal yang membentuk pola dialektika hubungan pasangan suami istri pasien 

hemodialisis adalah usia anak dan keimanan pasangan suami istri pada agamanya. 

Pada isu ini, strategi yang digunakan pasangan suami istri adalah reframing dan 

disqualifying. Terakhir, pada isu seksualitas, pola dialektika dipengaruhi oleh 

gender, lama pernikahan dan usia pasangan. Sedangkan strategi yang digunakan 

adalah reframing, neutralizing dan disqualifying. 
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