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ABSTRAK  

Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat bahwa kondisi finansial dalam keluarga 

masih dianggap sepele oleh pasangan suami istri dari kelas menengah, padahal tidak sedikit 

pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai karena alasan ekonomi. Peneliti ingin 

mengetahui bagaimana pasangan suami istri kelas menengah di Surabaya menegosiasikan 

kondisi finansial mereka, baik itu penghasilan, pengeluaran, dan pembagian peran 

berdasarkan status ekonomi suami atau istri. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan 

jenis penelitian deskriptif dengan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data diperoleh 

dengan teknik wawancara mendalam kepada empat pasangan suami istri dari Status Ekonomi 

Sosial (SES) menengah yang ada di Surabaya.  

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Relational Dialectics Theory (RDT) milik 

Leslie A. Baxter dan Montgomery yang berfokus pada kontradiksi atau ketegangan yang 

terjadi pada suatu hubungan dalam rangka mencari inti dan makna dari hubungan tersebut. 

Terdapat empat konsep yang mendasari teori ini, yaitu contradiction, dialectic change, 

praxis, dan totality. Analisis pada penelitian ini berfokus pada dua hal, yaitu dialektika dalam 

hubungan interpersonal suami istri dan strategi pasangan suami istri terhadap dialektika yang 

terjadi. Berdasarkan hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa setiap pasangan informan 

mengalami proses dialektika yang berbeda-beda. Begitupun dengan ketegangan dalam 

hubungan yang dialami. Strategi dalam merespon ketegangan tersebut pun dilakukan sesuai 

dengan karakter dan situasi serta kondisi masing-masing pasangan. 

 

Kata kunci: Pasangan suami istri, kelas ekonomi menengah, finansial, dialektika, relational 

dialectics theory.  
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PENDAHULUAN  

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan dialektika pasangan suami istri kelas 

menengah dalam mengkomunikasikan kondisi finansial mereka.  Metode penelitian yang 

dipilih adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini 

diperoleh dengan teknik wawancara mendalam. Peneliti menggunakan Relational Dialectics 

Theory (RDT) sebagai dasar teori dalam melakukan analisis. Teori ini berfokus pada 

ketegangan-ketegangan yang terjadi karena perbedaan kepentingan dalam sebuah hubungan. 

Menurut teori ini, hubungan merupakan sebuah proses dialog yang panjang dan terbuka yang 

memungkinkan seseorang merasakan tarikan dan dorongan dari keinginan-keinginan yang 

bertolak belakang, namun di sisi lain sebenarnya saling mempengaruhi.  

Penelitian ini dianggap penting karena masalah finansial sering kali dianggap sepele 

oleh sebagian kalangan, padahal salah satu penyebab perceraian yang paling sering 

ditemukan adalah masalah finansial atau ekonomi. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui 

bagaimana pasangan suami istri kelas menengah di Surabaya mengkomunikasikan kondisi 

finansialnya. Penelitian ini dilakukan pada pasangan suami istri dari kelas menengah di 

Surabaya yang ditentukan dari definisi Asia Development Bank (ADB) tentang golongan 

Status Ekonomi Sosial (SES) kelas menengah.  

Pernikahan merupakan salah satu contoh hubungan interpersonal yang tentu juga 

melibatkan komunikasi interpersonal.  Dalam studi ilmu komunikasi, hubungan interpersonal 

suami istri atau pernikahan dikenal dengan sebutan Committed Romantic Relationship 

(CRR).  Hubungan ini ditandai dengan adanya rasa memiliki, kedekatan, dan keterhubungan 

antara satu dengan yang lain.  Pernikahan atau CRR ini melibatkan komitmen di antara kedua 

belah pihak.  Komitmen pernikahan bermula dari kesepakatan bersama yang diambil untuk 

melanjutkan ikatan yang telah terjalin.  Kesepakatan tersebut bermula dari rencana jangka 

panjang yang telah dipersiapkan kedua belah pihak dengan matang.  Kesepakatan tersebut 

ada baiknya dibicarakan terlebih dahulu sebelum menikah untuk menghindari kerancuan 

pembagian tugas dan peran dalam rumah tangga.  Bukan hanya peran sebagai suami dan istri, 

namun juga peran sebagai orang tua.   

Salah satu permasalahan tentang kesepakatan yang banyak ditemui dalam kehidupan 

rumah tangga, terutama di Indonesia adalah kesepakatan dalam pengaturan masalah 

keuangan keluarga, termasuk di dalamnya pembagian tugas siapa yang bekerja dan siapa 

yang mengurus tugas rumah tangga.  Pengaruh budaya patriarki yang masih dipegang teguh 
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oleh sebagian masyarakat Indonesia sering kali membuat perempuan hanya diberi 

kesempatan untuk melakukan pekerjaan domestik.  Namun, tentu saja sebagian lainnya ada 

yang telah menyadari bahwa laki-laki dan perempuan tidak seharusnya dibedakan 

sesederhana pembagian peran dalam rumah tangga.  .   

Dalam hubungan pernikahan tentu terdapat banyak aspek yang harus dijalani 

bersama, ekonomi misalnya.  Aspek ekonomi merupakan bagian penting dalam kehidupan 

berumah tangga, akan tetapi ini sering dianggap sepele oleh sebagian orang.  Padahal, sektor 

ekonomi adalah sumber dari berbagai kebutuhan material dalam rumah tangga.  Kebutuhan 

ekonomi tetap harus dipenuhi sebagaimana kebutuhan lainnya.  Persoalan ekonomi yang 

secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan harta benda juga diatur dalam UU RI 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 ayat (1) berisi, “Harta benda yang diperoleh 

selama perkawinan menjadi harta bersama”. Itu berlaku bagi harta benda yang diperoleh 

selama perkawinan, lain halnya dengan harta bawaan masing-masing suami istri.   

Menurut ayat (2) pasal 35, “Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta 

benda yang diperoleh secara sendiri-sendiri sebagai hadiah atau warisan berada di bawah 

penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak (suami dan istri) tidak menentukan lain”. 

Dari kalimat tersebut secara eksplisit terdapat makna bahwa harta dalam bentuk apapun milik 

istri akan selalu menjadi milik istri begitupun juga dengan suami. Dengan catatan, keduanya 

telah menyepakati hal tersebut. Artinya, harus tetap ada komunikasi yang dilakukan untuk 

membuat kesepakatan terkait hal tersebut.  

Pasal 36 ayat (1) menegaskan, “Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat 

bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Sekali lagi, undang-undang kembali 

menegaskan bahwa kesepakatan harus dicapai oleh suami dan istri. Pentingnya 

mendiskusikan kondisi finansial masing-masing akan berdampak pada kondisi finansial 

rumah tangga yang tentunya menjadi tanggungjawab bersama.  Komunikasi interpersonal 

dalam konteks ini memainkan peran yang vital untuk menjaga stabilitas rumah tangga yang 

telah dijalin. Baik suami maupun istri harus sama-sama memiliki kesadaran untuk saling 

terbuka terhadap satu sama lain. 

Berdasarkan data yang dilansir Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA) 

menyebutkan, dari 285. 184 perkara perceraian, sebanyak 67. 891 kasus (24%) karena 

masalah ekonomi, disusul oleh masalah perselingkuhan sebanyak 20. 199 kasus (7%), serta 2. 

191 kasus (3%) karena kekerasan dalam rumah tangga (rappler. com, 2015).  Secara 
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geografis, ada 3 propinsi yang menyumbang paling besar yaitu Jawa Timur (88. 370 kasus) 

Jawa Tengah (70. 870 kasus) dan Jawa Barat (88. 370 kasus).  Jawa minus DKI Jakarta dan 

Banten saja menyumbang 65%  kasus perceraian di Indonesia dari tahun 2012 sampai 2015.   

Pada tahun 2015 hingga 2017, terdapat tiga kota yang memiliki angka perceraian 

paling tinggi di Indonesia. Tahun 2015 di posisi pertama ditempati oleh Kota Surabaya 

dengan 87.475 kasus perceraian talak dan gugat. Posisi kedua ditempati oleh Semarang 

70.901 kasus dan posisi ketiga ditempati oleh Bandung dengan 70.293 kasus perceraian. Pada 

tahun 2017 Surabaya kembali menjadi kota dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia 

dengan 84.839 kasus. Bandung dengan 79.047 kasus berada di posisi kedua dan Semaran 

dengan 69.857 kasus berada di posisi ketiga. Tingginya angka perceraian di Surabaya 

berdasarkan data Pengadilan Agama tersebut menjadi dasar peneliti melakukan penelitian di 

Surabaya.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Relational Dialectics Theory (RDT) yang 

diciptakan oleh Leslie A. Baxter dan Montgomery pada 1988. Dialektika relasional 

didefinisikan sebagai sebuah usaha untuk mendialogkan kontradiksi dalam sebuah hubungan. 

Oleh sebab itu, teori ini memiliki tujuan umum untuk menjelaskan bagaimana dua orang yang 

sedang menjalin hubungan menemukan inti atau makna hubungan mereka dari suara yang 

memiliki kecenderungan-kecenderungan yang saling bertolak belakang namun saling 

berpengaruh. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk memeriksa dan menguji apakah 

ketegangan-ketegangan yang terjadi dalam suatu hubungan benar-benar diperlukan dalam 

perkembangan hubungan tersebut.  

 Teori ini memiliki empat konsep dasar, yaitu contradiction (kontradiksi), dialectical 

change (perubahan), praxis (praksis), dan totality (totalitas) (Baxter & Montgomery, 1996). 

Konsep pertama, kontradiksi melekat pada setiap kehidupan sosial dan bukan sebuah bukti 

dari kegagalan seseorang. Kedua, perubahan membentuk sebuah kesatuan dari interaksi yang 

saling mempengaruhi. Perubahan dalam hubungan merujuk pada perkembangan sebuah 

hubungan seiring dengan berjalannya waktu dan bagaimana orang-orang yang terlibat dalam 

hubungan tersebut mengelolanya.  

Ketiga, praksis merujuk pada sebuah konsep yang menurut para teoris berarti manusia 

merupakan seorang aktor dan sebuah objek pada saat yang sama. Hal tersebut membuktikan 

bahwa manusia adalah choice-maker. Terakhir, yang dimaksud dengan totality adalah cara 

berpikir tentang dunia sebagai sebuah proses saling berhubungan dan ketergantungan. 
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Singkatnya, teori ini menyokong sebuah konsep yang menyeluruh dalam sebuah hubungan. 

Fokus pada konsep ini adalah pada kontradiksi sebagai unit analisis yang terdapat pada suatu 

hubungan yang merupakan bagian dari hubungan itu sendiri dan tidak dapat dipisahkan. 

Selain empat kosep dasar di atas, Baxter dan Montgomery juga mengemukakan strategi-

strategi dalam menegosiasikan kontradiksi dalam suatu hubungan. Strategi-strategi tersebut 

antara lain adalah pergantian bersiklus, segmentasi, seleksi, dan integrasi.  

 

PEMBAHASAN  

  Analisis poin pertama berfokus pada proses terjadinya hubungan interpersonal dan 

ketegangan atau kontradiksi yang terjadi pada hubungan yang disebut dengan dialektika.  

Analisis tersebut juga merupakan penjelasan dari empat konsep dasar teori ini, yaitu 

contradictions, dialectical change, praxis, dan totality. Sedangkan pada poin kedua, peneliti 

berfokus pada strategi tiap-tiap pasangan informan dalam merespok dialektika dalam 

hubungan mereka. Proses dialektika dan strategi yang diterapkan oleh tiap pasangan informan 

tergantung pada karakter dan konteks dalam hubungan mereka.  

Pada pasangan informan pertama, hubungan mereka dimulai ketika keduanya bertemu 

di kantor sebagai rekan kerja. Informan Andri yang pada saat itu bekerja sebagai seorang 

arsitek mengaku tertarik dengan Informan Ana yang bekerja di kantor yang sama. Informan 

Andri kemudian memutuskan untuk mengajak Informan Ana berkenalan. Tidak lama setelah 

itu, dirinya kemudian memutuskan untuk mengunjungi rumah orang tua Informan Ana. 

Setelah beberapa kali berkunjung dan merasakan adanya respon positif dari Informan Ana, 

Informan Andri kemudian memberanikan diri untuk mengajak orang tuanya menemui orang 

tua Informan Ana untuk melamarnya. Lamaran tersebut disambut dengan positif oleh orang 

tua Informan Ana dan berlanjut hingga penghitungan weton yang pada budaya Jawa 

bertujuan untuk mencari tanggal yang tepat untuk melangsungkan pernikahan.  

 Hubungan pernikahan yang dijalani oleh pasangan informan pertama selama kurang 

lebih 10 tahun sering kali mengalami ketegangan atau kontradiksi. Informan Andri dan 

Informan Ana sama-sama mengakui bahwa keduanya sering mengalami perselisihan dalam 

kehidupan berumah tangga. Ketika ditanya tentang perjalanan kehidupan mereka sampai saat 

ini, Informan Ana menjelaskan bahwa selama menikah dengan Informan Andri telah 

beberapa kali mengalami fase kehidupan. Dimulai dari usaha kafe yang dirintis dan sempat 
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dapat dijadikan sumber kehidupan, hingga berjualan pulsa yang hasilnya cukup untuk 

menghidupi keluarganya.  Fase-fase kehidupan itu dilaluinya bersama Informan Andri tanpa 

ada niat untuk berpisah sekalipun. Hal tersebut sesuai dengan konsep dasar teori ini yang 

mengatakan bahwa hubungan adalah tempat di mana berbagai pertentangan dan perselisihan 

terjadi, dikelola, dan diatur. Kontradiksi yang terjdadi pada tiap hubungan dapat disikapi 

dengan cara yang berbeda, tergantung kesepakatan melalui dialektika yang dibuat.  

Dari ketegangan tersebut, pasangan informan pertama menggunakan strategi 

segementasi yang merujuk pada perubahan akibat konteks. Pasangan informan ini tetap 

mencoba membuka usaha walaupun telah bangkrut berkali-kali. Sesuai dengan strategi 

segmentasi yang berdasarkan konteks, pasangan ini melakukan pergantian jenis usaha yang 

dilakukan berdasarkan trend dan musim. Strategi segmentasi dilakukan oleh pasangan ini 

demi menekan dan meminimalisir ketegangan-ketegangan yang terjadi.  

Berbeda dengan pasangan informan pertama, pasangan informan kedua menikah 

karena dijodohkan. Pasalanya, pasangan Soeyatno dan Endang yang sebelumnya tidak saling 

mengenal kemudian dijodohkan oleh pengurus masjid tempat mereka masing-masing 

mengaji. Keduanya dijodohkan karena dianggap telah cukup tua untuk menikah, tetapi 

keduanya belum juga menikah. Informan Soeyatno mengaku pada saat itu belum terpikirkan 

untuk menikah karena merasa tidak percaya diri dengan keadaan ekonominya. Ditambah lagi 

pada saat itu dirinya masih menjadi tulang punggung keluarga dan harus menyekolahkan 

adik-adiknya. Baginya, pernikahan membutuhkan modal yang besar.  

 Pasangan informan Soeyatno dan Informan Endang mengalami kontradiksi yang lebih 

besar skalanya dari pada pasangan pertama.  Pasalnya, Informan Soeyatno yang sedari muda 

terbiasa bekerja sendiri demi membiayai kehidupan dirinya dan adik-adiknya terpaksa harus 

berhenti bekerja total selama hampir dua tahun karena sakit yang dideritanya. Di titik itulah 

kehidupan pasangan ini diuji. Informan Endang harus bekerja keras sendiri untuk membiayai 

ketiga anak lelakinya yang mulai remaja dan Informan Soeyatno yang sakit-sakitan. 

Kehidupan Informan Soeyatno dan Informan Endang yang awalnya cenderung stabil menjadi 

terguncang setelah Informan Soeyatno sakit. Kondisi finansial keluarga mereka pun ikut 

terkena dampaknya karena awalnya keduanya sama-sama bekerja. Perbedaan keinginan pada 

titik ini membuat hubungan keduanya mengalami pergolakan.  

 Pada pasangan informan kedua yang mengalami gejolak akibat Informan Soeyatno 

yang mendadak sakit dan harus berhenti bekerja selama dua tahun, strategi yang diambil 
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adalah seleksi. Strategi seleksi yang merupakan pengambilan keputusan dari dua hal yang 

berlawanan dapat dilihat dari keputusan pasangan informan kedua untuk membiarkan 

Informan Soeyatno beristirahat hingga kondisinya pulih. Di sisi lain, keputusan tersebut 

membuat Informan Endang harus bekerja sendirian dan menjadi tulang punggung keluarga 

selama kurang lebih dua tahun. Keputusan tersebut juga dapat diklasifikasikan ke dalam 

strategi segmentasi karena keputusan diambil berdasarkan konteks tertentu. Konteks yang 

dimaksud adalah kondisi Informan Soeyatno yang tiba-tiba mengalami sakit dan harus 

beristirahat total selama dua tahun.  

 Pada pasangan ketiga, Informan Hamam dan Indriarti menikah atas kemauan sendiri. 

Pasangan ini rupanya telah mengenal satu sama lain cukup lama karena Informan Hamam 

merupakan teman baik adik Informan Indriarti. Tempat tinggal keduanya pun berdekatan, 

sehingga intensitas bertemunya cukup sering. Dari rutinitas bertemu yang sering itulah 

muncul ketertarikan satu sama lain. Informan Hamam yang pada saat itu hanya dianggap 

teman oleh Informan Indriarti memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. 

Ternyata perasaan itu juga dirasakan oleh Informan Indriarti dan keduanya pun menjalani 

masa pacaran. Setelah menjalani masa pacaran selama kurang lebih enam tahun, pasangan ini 

menikah dan kini memiliki tiga orang anak.  

 Kontradiksi yang terjadi pada hubungan pasangan informan ini dipengaruhi oleh latar 

belakang yang berbeda. Menurut salah satu pengakuan Informan Hamam, keluarga Informan 

Indriarti termasuk ke dalam golongan kelas menengah ke atas, sedangkan keluarganya 

cenderung hidup pas-pasan. Dari situlah terdapat perbedaan kepentingan.  Ketika setelah 

menikah Informan Indriarti merasa hidupnya menjadi semakin susah, Informan Hamam 

merasa memiliki tanggungjawab untuk membawa Informan Indriarti kembali ke kehidupan 

semula.  Hal itulah yang kemudian mendorong Informan Hamam untuk mencoba berbagai 

macam usaha demi mendapatkan uang. Kendati saat ini hidupnya sudah dapat dikatakan 

berkecukupan, akan tetapi pertengkaran-pertengkaran kecil masih sering terjadi dalam rumah 

tangga Informan Hamam dan Informan Indriarti.  Hal tersebut sesuai dengan konsep dasar 

dari teori ini yang mengatakan bahwa kontradiksi yang terjadi dalam sebuah hubungan tidak 

akan pernah berhenti.  Semakin sering terjadi konflik, maka akan semakin terbiasa untuk 

menghadapinya.  
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Dari ketegangan-ketegangan yang muncul dalam hubungan mereka, pasangan 

informan ketiga ini menggunakan strategi seleksi karena pasangan ini memutuskan untuk 

tidak mempercayai lagi temannya setelah mengalami penipuan tersebut. Strategi seleksi juga 

digunakan oleh Informan Hamam ketika istrinya merasa bahwa hidupnya menjadi lebih sulit 

setelah menikah. Strategi tersebut dilakukan dengan cara bekerta lebih keras untuk memenuhi 

kewajibannya sebagai seorang suami di saat dirinya memiliki dua pilihan, yaitu bekerja lebih 

keras atau membiarkan istrinya tetap merasa seperti itu.  

 Proses perkenalan pasangan informan keempat berbeda dengan ketiga pasangan 

informan lainnya. Informan Joko mengenal Informan Umi secara tidak sengaja. Awalnya, 

Informan Joko hanya berniat untuk mengantarkan seorang temannya yang tertarik pada 

Informan Umi untuk meminta nomor telepon dan foto. Setelah mendapatkan nomor telepon 

tersebut, teman Informan Joko menelepon Informan Umi dan ternyata mendapatkan respon 

negatif. Informan Umi tidak menyukai orang tersebut karena menganggap orang tersebut 

terlalu bertele-tele dan tidak tegas. Mengetahui bahwa temannya ditolak, Informan Joko 

mengambil alih telepon dan ternyata mendapat respon positif dari Informan Umi. Dari 

sanalah keduanya kemudian menjadi dekat dan tidak lama kemudian memutuskan untuk 

menikah. Dari pernikahan tersebut, pasangan informan keempat ini memiliki satu orang anak 

laki-laki yang sekarang duduk di bangku SMP.  

 Menurut Informan keempat, Joko, hubungan pernikahan memang sudah seharusnya 

diberi “bumbu” agar lebih terasa “sedap”. Bumbu itu adalah konflik atau kontradiksi yang 

terjadi. Gejolak konflik yang terjadi pada hubungan pasangan infroman keempat ini berasal 

dari keinginan Informan Joko untuk mencoba menjalankan sebuah bisnis yang ternyata tidak 

disetujui oleh Informan Umi. Karena merasa tidak enak, Informan Joko kemudian menerima 

tawaran dari temannya untuk memberikan sejumlah uang yang tidak disebutkan nominalnya, 

uang tersebut berada di kisaran belasan juta rupiah. Setelah lama tidak mendapat kabar, 

ternyata pasangan informan ini mendapatkan informasi bahwa mereka telah ditipu oleh teman 

mereka sendiri.  

 Konflik yang terjadi pada pasangan ini disebabkan oleh peristiwa penipuan yang 

dialami mereka. Setelah kejadian tersebut terjadi, Informan Joko dan Informan Umi memilih 

untuk tidak mempercayai lagi teman yang menipunya. Hal ini merupakan implikasi dari 

strategi seleksi yang merupakan pengambilan sebuah keputusan dari dua pilihan yang 

bertolak belakang. Pilihan tersebut adalah memaafkan teman tersebut atau tidak 
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mempercayainya lagi. Pasangan informan keempat ini memilih untuk tidak mempercayai 

teman mereka lagi karena tidak ingin pengalaman buruk tersebut terulang kembali.  

 Keempat strategi yang disebutkan di atas merupakan cara yang ditawarkan oleh teori 

ini untuk mengelola ketegangan dalam sebuah hubungan. Perlu diingat bahwa strategi ini 

dapat saja berhasil bagi sebagian pasangan dan justru gagal pada pasangan yang lain. Hal 

tersebut disebabkan oleh karakter manusia yang unik dan berbeda satu sama lain. Strategi-

strategi ini hanya merupakan gambaran atau generalisasi manusia secara umum, namun pada 

praktiknya dapat saja terjadi hal-hal yang di luar prediksi dan ekspektasi pada manusia yang 

memiliki karakter unik.  

 

KESIMPULAN  

Pada analisis pertama yang membahas proses dialektika pada hubungan interpersonal 

suami istri, dapat diketahui bahwa keempat pasangan mengalami proses dalam menjalani 

hubungan yang berbeda, begitupun dengan ketegangan yang terjadi.  Pasangan pertama 

mengawali hubungan mereka dari pertemanan di kantor yang kemudian berlanjut hingga ke 

jenjang pernikahan. Kontradiksi yang terjadi bersumber dari kegagalan pasangan ini dalam 

mendirikan usaha bersama yang berdampak pada kondisi finansial mereka. Strategi yang 

digunakan adalah strategi segmentasi berupa pemilihan jenis usaha yang dilakukan oleh 

pasangan informan pertama.  

Pasangan kedua melalui proses perjodohan sebelum menikah karena kedua merasa 

memiliki tanggungjawab yang lebih penting dan mendesak dibandingkan dengan pernikahan. 

Di sisi lain, usia pasangan kedua ini tidak lagi muda, sehingga menyebabkan orang-orang di 

sekitarnya berinisiatif untuk menjodohkan keduanya. Ketegangan dalam hubungan pasangan 

ini terjadi ketika sang suami mengalami sakit dan harus beristirahat total selama dua tahun. 

Strategi yang dilakukan oleh pasangan ini adalah strategi seleksi dengan cara membiarkan 

suami beristirahat total dan menjadikan istri sebagai tulang punggung keluarga.  

Pasangan ketiga menjalani masa pacaran selama enam tahun sebelum memutuskan 

untuk menikah. Ketegangan yang terjadi berupa adanya perasaan bersalah dan 

tanggungjawab dari suami untuk membuat kehidupan istri kembali seperti saat sebelum 

menikah karena istri merasa kehidupannya menjadi semakin sulit setelah menikah. Informan 

suami menggunakan strategi seleksi dengan cara berusaha untuk bekerja lebih keras demi 
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membahagiakan istri. Strategi ini merupakan pengambilan satu keputusan di antara dua 

keputusan yang bertolak belakang.  

Sedangkan pada pasangan keempat, proses perjalanan hubungan mereka dimulai 

ketika keduanya bertemu secara tidak sengaja. Pasangan informan ini saling mengenal karena 

peran dari seorang teman. Tidak lama setelah itu, keduanya memutuskan untuk menikah 

karena telah merasa cocok satu sama lain. Ketegangan pada hubungan ini terjadi ketika 

keduanya ditipu oleh seorang teman yang membawa kabur belasan juta uang mereka. Untuk 

mengelola ketegangan tersebut, pasangan informan ini melakukan strategi seleksi dengan 

cara tidak mempercayai kembali teman yang telah menipu mereka. 
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