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ABSTRAK 

Penelitian ini berfokus pada pola komunikasi yang terjadi antara orang tua yang 

memiliki karier ganda dengan anak mereka yang berusia remaja awal. Topik ini menarik 

untuk diteliti karena orang tua menjadi  pendidik pertama dalam proses perkembangan  

pendidikan anak, melihat bahwa pasangan suami istri karier ganda memiliki pola komunikasi 

yang berbeda dengan pasangan suami istri yang hanya salah satu yang bekerja di luar rumah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian fenomenologi 

dan tipe penelitian deskriptif, tinjauan pustaka mengenai  pola komunikasi, pasangan dual-

worker marriage dalam keluarga, perkembangan pendidikan dan psikologi remaja awal. 

Hasil dari penelitian ini adalah tipe keluarga mempengaruhi bagaimana pasangan suami istri 

melakukan pola komunikasi antar pasangan. Selain itu, pola komunikasi yang dilakukan 

orang tua terhadap anak akan berdampak pada pendidikan serta psikologi anak.  

Kata Kunci: Komunikasi keluarga, dual-worker marriages, pendidikan anak, psikologi 

remaja. 

 

PENDAHULUAN  

 Komunikasi yang terjadi dalam keluarga merupakan hal yang penting dalam 

hubungan keluarga. Poire (2006, p. 16) mendefinisikan komunikasi keluarga itu sendiri 

sebagai: 

Messages that are typically sent with intent, that are typically perceived 

as intentional, and that consensually shared meaning among individuals who are 

related biologically, legally, or through marriage-like commitments and who 

nurture and control each other.  

Komunikasi terjadi di dalam keluarga karena komunikasi merupakan cara untuk 

menyatukan anggota keluarga yang memiliki perbedaan tujuan. Dalam dual worker 

marriages, konflik lebih sering terjadi dikarenakan kondisi emosional pasangan yang sama-

sama bekerja akan berbeda dengan pasangan yang salah satunya saja yang bekerja. Hal ini 

dinyatakan oleh Rowatt & Rowatt (1998, p. 5) :  
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 Suami istri yang keduanya bekerja dewasa ini mengalami 

semacam tekanan dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa tekanan ini 

muncul sebagai akibat dari keputusan suami istri untuk memasuki lapangan 

kerja, sambil tetap memelihara dan menjaga hubungan mereka sebagai 

suami istri. Ketegangan keluarga akan meningkat bila mereka mereka 

dikaruniai anak. Tekanan lain berasal dari lingkungan masyarakat. Tata nilai 

sosial bersifat mendukung, tetapi kedangkalan juga kmenghambat karier 

pasangan semacam ini.  

 

 Sebagaimana pendapat Rowatt bahwa ketegangan atau stress karena pembagian tugas 

rumah tangga ini jauh lebih berat daripada stress yang disebabkan oleh rutinitas pekerjaan. 

Meskipun pasangan dual worker marriages mamiliki banyak sisi negatif, namun Rowatt & 

Rowatt (1990) mengatakan bahwa ada beberapa manfaat karier ganda dalam hubungan 

rumah tangga terlebih pada sisi ekonomi atau finansial. 

 Keuntungan dari dua sumber pendapatan untuk menopang 

kebutuhan keluarga maupun pribadi telah menarik banyak istri ke lapangan 

kerja. Keinginan untuk bebas dari himpunan pengeluaran bulanan yang 

semakin membengkak, inflasi tahunan yang mencapai dua angka, serta iklan 

yang menggoda di media massa, mendorong para pasangan dari segala usia 

ke dalam karier-ganda.  (Rowatt & Rowatt, p. 30). 

Salah satu cara untuk memahami keluarga dan hubungan yang ada di dalamnya, 

termasuk pada peran yang ada dalam  keluarga, adalah dengan  melihat pola komunikasi yang 

ada di keluarga tersebut. Menurut DeVito (2007) terdapat empat pola komunikasi yaitu 

equality split pattern, balanced split pattern, unbalanced split pattern, dan monopoly.  

 Dengan melihat bagaimana pola komunikasi yang ada di dalam suatu keluarga, maka 

dapat diketahui bagaimana hubungan yang ada di dalam keluarga tersebut. Dalam penelitian 

ini, peneliti berfokus untuk meneliti pola komunikasi antara pasangan suami istri dalam 

keluarga, bukan keluarga secara keseluruhan.   

 Wanita karir jelas akan memiliki kelelahan fisik  yang kuantitasnya tinggi, sehingga 

cenderung membuat emosi tidak stabil. Akhirnya ketika berjumpa dengan anak usai  bekerja,  

kualitas  perjumpaannya  tidak  maksimal  diakibatkan  lelah  karena  telah mencurahkan 

tenaga dan pikiran pada pekerjaan. Remaja yang tidak mendapat perhatian penuh dari 

orangtua, secara tidak langsung  akan mencari  figure  di luar  rumah. 

Menurut Muangman (1980, p.9) remaja mengalami perkembangan psikologi dan pola 

identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-

ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Dalam hal ini, anak tidak 
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akan langsung memahami pesan yang di katakan oleh orang tua, namun pesan tersebut dapat 

dipahami melalui interaksi yang terjadi antara anak dan orang tua.  

 Berdasarkan fenomena tersebut, jika dilihat dari faktor perkembangan pendidikan 

anak, orang tua yang sama-sama bekerja akan lebih sedikit waktunya untuk melakukan 

pengawasan terhadap pendidikan anak di luar rumah, oleh sebab itu ketika orang tua sama-

sama sedang berada di rumah atau sedang tidak bekerja, seharusnya melakukan pendekatan 

dengan anak agar orang tua mengetahui perkembangan anak khususnya pada bidang 

pendidikan. 

Dalam penelitian ini, perkembangan yang dimaksud adalah pola yang berkembang 

terus menerus sepanjang hayat. Perubahan ini berlangsung sampai menimbulkan sifat sifat 

baru dalam diri individu. Misalnya sifat egois pada anak- anak, akan berkembang setelah 

mengenal interaksi sosial dan saling membutuhkan antar manusia sehingga merubah sikap 

tersebut. Pengalaman dari suatu lingkungan akan sangat mempengaruhi perkembangan anak 

(Santrock & Yussen, 1992). 

Menurut Jailani (2014) Fondasi dan dasar-dasar yang kuat adalah awal pendidikan 

dalam keluarga, dasar kokoh dalam menapaki kehidupan yang lebih berat, dan luas bagi 

perjalanan anak-anak manusia berikutnya. Pengertian perkembangan pendidikan itu sendiri 

adalah bagaimana seorang anak dapat berkembang melakukan pendidikan formal maupun 

informal dengan semestinya yang tidak keluar dari nilai dan norma yang berlaku. Orang tua 

memiliki peranan penting dalam perkembangan pendidikan karena orang tua merupakan 

tempat anak memperoleh pendidikan untuk pertama kalinya.  

Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya karena Kota Surabaya setiap tahunnya 

memiliki kenaikan yang signifikan terhadap tingkat kenakalan remaja usia awal. Menurut 

data yang didapat oleh Satpol PP Surabaya, hingga tahun  2016 total kenakalan remaja yang 

dijumpai tim Satpol PP mencapai 793 kasus yang terdiri dari 597 laki-laki dan 196 

perempuan. Selain itu, menurut walikota Surabaya, kenakalan remaja sering disebabkan oleh 

kurangnya perhatian yang diberikan oleh orang tua terhadap anak, sehingga anak melakukan 

penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyakarat. 

Menurut Weiner dalam Iskandar (2000, p.118) mengatakan bahwa perilaku anak yang 

yang menyimpang diakibatkan oleh kurangnya kontrol serta pengarahan yang tidak tepat dari 

orang tua pada masa kanak-kanak sehingga menyebabkan berkurangnya kemampuan anak 
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untuk berperilaku wajar di masyarakat. Oleh sebab itu pentingnya pola komunikasi orang tua 

terhadap perkembangan pendidikan anak usia remaja awal agar anak dapat berkembang 

sesuai dengan perilaku yang tidak menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku. Untuk 

mengetahui bagaimana pola komunikasi yang terjadi dalam suatu keluarga, diperlukan 

adanya pengetahuan mengenai tipe pasangan dalam keluarga tersebut.  

 

PEMBAHASAN  

 Dalam sebuah keluarga, tipe pasangan akan mempengaruhi bagaimana pola 

komunikasi yang terjadi pada pasangan tersebut. Fitzpatrick (1977,1988) dalam Turner 

(2006, p.39-41) membagi tiga bentuk couple types yang terdiri dari traditional couples, 

separates couples, dan independent couples.  

 Pasangan informan pertama yakni Agoes dan Siti memiliki dimensi traditional karena 

masih mengikuti adat yang berlaku disekitar lingkungan mereka. Menurut pasangan pertama, 

suami merupakan pemimpin dari keluarga. Terlihat dari bagaimana pengambilan keputusan 

dan pembagian tugas di rumah.  

Ya bersama mbak, kami sama-sama merundingkan apa yang 

sedang kami butuhkan agar tidak membuang-buang uang. Tapi 

keputusan finalnya ya di bapaknya (Siti). 

Menurut Siti, pemilihan pembelian suatu barang didiskusikan secara bersama, namun 

keputusan tetap pada Agoes selaku kepala rumah tangga. Selain itu, Agoes juga menganggap 

bahwa kodrat seorang perempuan adalah mengurus rumah tangga, dan laki-laki adalah 

pemimpin dalam keluarga. Terlihat dalam penggalan hasil transkrip wawancara berikut. 

Tidak, karena menurut saya kepala keluarga merupakan seorang 

‘Raja’, kan saya juga punya 2 anak perempuan jadi anak-anak saya juga 

harus belajar mengurus rumah serta membantu ibunya karena 

bagaimanapun kodrat perempuan nantinya akan mengurus rumah tangga 

terlepas dari pekerjaan di luar rumahnya (Agoes). 

Pasangan Agoes dan Siti terpengaruh oleh lingkungan yang mayoritas memiliki adat 

Jawa dimana dalam budaya Jawa, menjelaskan bahwa suami adalah pemimpin dalam 

keluarga, sebagai istri seharusnya mengikuti apa kata suami. Dapat terlihat dari kalimat yang 

disampaikan oleh Siti mengenai pertanyaan atas siapakah yang membuat keputusan saat 

membeli barang. Dalam penyampaiannya, Siti pada awalnya mengungkapkan bahwa 
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keputusan dibuat secara bersama, namun pada akhir kalimat menurut Siti tetap Agoes lah 

yang memberikan keputusan dalam segi finansial.  

  Pasangan informan pertama memiliki pola komunikasi unbalanced split pattern 

dikarenakan pola komunikasi yang terjadi dalam keluarga ini lebih dominan salah satu pihak 

dibanding lainnya. Dalam pasangan ini, pola asuh terhadap anak yang dominan dilakukan 

oleh Siti selaku istri dan ibu. 

  Istri yang lebih dominan, karena waktu pekerjaan yang 

dilakukan di luar rumah sangat fleksibel (Agoes).  

 

Agoes menjelaskan bahwa Siti lebih dominan terhadap pekerjaan yang dilakukan 

dirumah serta Siti lebih dominan terhadap pengasuhan anak karena Siti memiliki waktu 

bekerja di luar rumah yang fleksibel, sedangkan Agoes memiliki waktu bekerja di luar rumah 

yang tetap, hal ini yang membuat Siti lebih dominan mengenai apapun yang berkaitan dengan 

rumah serta anak.  

Dengan ibu karena ibu lebih sering dirumah dan jika ada 

masalah, curhatnya lebih ke ibunya karena sama-sama perempuan jadi 

mungkin lebih memahami (Agoes). 

 

Selain dominan terhadap pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, Siti juga 

dominan lebih dekat secara batin dengan anak-anaknya karena menurut Agoes selain waktu 

yang dimiliki Siti untuk berinteraksi dengan anak-anak lebih banyak, Siti dan kedua anak 

perempuan mereka dianggap oleh Agoes memiliki pola pikir yang sama dikarenakan 

persamaan sex yakni sama-sama perempuan. 

Selain lebih mendominasi adanya pengambilan keputusan dan membimbing anak 

dalam segi pendidikan, Agoes juga mendominasi dalam memberitahu anak mereka jika anak 

membuat kesalahan seperti yang dikatakan oleh Siti saat ditanya mengenai bagaimana respon 

mereka ketika anak membuat kesalahan.  

 
Anaknya gapernah melakukan kesalahan yang fatal mbak dalam 

arti ya hanya kesalahan anak SMP  ya mungkin hanya sewajarnya, jadi 

sekalipun anaknya melakukan kesalahan, ayahnya yang bertindak 

memberitahu mana yang salah dan mana yang benar. (Agoes). 
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 Dengan begitu peneliti mengasumsikan bahwa Agoes dan Siti merupakan pasangan 

suami istri dengan pola komunikasi unbalanced split pattern (pola pemisah tidak seimbang) 

dimana suami lebih mendominasi dalam sebuah keluarga.  

 Hampir sama dengan pasangan pertama, pasangan Erwan dan Yuliana memiliki 1 

anak laki-laki dan tidak memiliki asisten rumah tangga. Sehingga pasangan tersebut 

mengurus rumah dan mengasuh anak secara bersama-sama.  

Kami mengasuh anak kami secara bersama-sama karena anak 

kami merupakan anak satu-satunya dan kami dirumah hanya tinggal 

bertiga tanpa ada bantuan dari pekerja rumah tangga. Tapi kalau masalah 

makanan atau memasak untuk anak saya dan saya, istri saya yang lebih 

dominan menyiapkan. Selain itu, semua hal dalam pengasuhan kami 

lakukan bersama-sama (Erwan).  
 

Meskipun menurut Erwan bahwa mengenai urusan menyiapkan makanan masih 

didominasi oleh Yuliana sebagai istri, namun Erwan masih memiliki dominasi juga dalam hal 

mengantarkan anak sekolah.  

Ayahnya yang mengantar anak saya ke sekolah  (Yuliana).  

Selain itu dalam segi pemilihan pendidikan informal, pasangan Erwan dan Yuliana 

juga memiliki sikap saling terbuka dengan anak mereka.  

Ketika dia masih SD dan SMP, Ayah dan Ibunya yang dominan 

memilihkan sekolahnya. Namun ketika dia masuk SMA kemarin, dia 

yang tahu sendiri bakat dan kemampuannya . dia yang memilih mau 

sekolah dimana dan kita tinggal mengarahkan dan memfasilitasi saja. 

Kalau memang sekolah yang Ia pilih bagus dan sesuai dengan 

kemampuannya, ya kita dukung dan sepakati untuk masuk ke sana 

(Yuliana). 

 

 Dalam pernyataan tersebut, Yuliana mengungkapkan bahwa pengambilan keputusan 

dalam memilih sekolah anak merupakan kesepakatannya bersama suami ketika anak mereka 

masih kecil, namun saat anak mereka telah memasuki masa remaja awal dimana telah duduk 

di bangku SMA, membuat Erwan dan Yuliana membicarakan mengenai keputusan pemilihan 

sekolah secara langsung, jujur, dan terbuka dengan anak mereka karena menurut Yuliana, 

anaknya lah yang mengerti batas kemampuannya, Yuliana sebagai orang tua hanya bisa 

mendukung anaknya dengan apa yang telah dipilih dalam segi pendidikan formal. Pasangan 

tersebut memiliki tipe pasangan traditional dimana suami memiliki kedudukan sebagai 

pemimpin rumah tangga. Namun, pola komunikasi dari pasangan ini berbeda dengan 

pasangan sebelumnya. Pola komunikasi mereka adalah balanced split pattern. Mereka sama-
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sama saling ketergantungan satu sama lain dan sama-sama pembuat keputusan dalam 

keluarga. Segala sesuatu yang ada dalam keluarga tersebut selalu didiskusikan terlebih dahulu 

dengan pasangan. Jadi, pasangan ini memiliki pembagian tugas masing-masing yang 

membuat pembagian peran dalam mengasuh anak menjadi seimbang. Hal serupa juga terjadi 

pada pasangan Heru dan Erma. Dalam mengasuh anak dan rumah, Heru dan Erma membagi 

tugas sehingga menjadi seimbang. Seperti pada penggalan hasil wawancara terhadap Heru. 

Istri saya yang lebih dominan karena kan dia juga yang lebih 

sering ada dirumah. Kalau saya membantu juga pekerjaan rumah tapi 

ketika saya nganggur aja dirumah, kalau lagi hari kerja ya saya nggak 

bersih-bersih rumah soalnya pulang udah malem dan udah capek juga kan 

(Heru).  

 

 Menurut Heru, Ia mengerjakan pekerjaan rumah secara bersama-sama dengan Erma, 

namun hanya saat Heru memiliki waktu luang untuk dirumah karena sehari-hari waktu Heru 

dihabiskan di kantor. Meskipun menurut Heru bahwa Erma dominan dalam hal mengurus 

rumah dan anak, namun menurut Erma sendiri Heru juga memiliki peranan penting dalam 

pengasuhan anak.  

Saat berangkat kerja, suami saya sekalian mengantarkan anak 

saya ke sekolah, nah saya ke tempat kerja berangkat sendirian (Erma).  

 Erma mengungkapkan bahwa Heru memiliki tugas untuk mengantarkan anak-anak 

mereka ke sekolah saat Heru hendak pergi bekerja. Hal tersebut membuat pasangan ini 

memiliki dominasi masing-masing dalam hal membagi tugas dalam pengasuhan anak. 

Pasangan Heru dan Erma merupakan tipe pasangan traditional dimana menurut pemahaman 

mereka, istri lah yang dominan di rumah dan suami dominan di luar rumah. Pola komunikasi 

dalam pasangan ini yakni pola keseimbangan atau balanced split pattern. Pola komunikasi ini 

mengatakan bahwa pasangan suami istri memiliki komunikasi yang jujur, langsung, dan 

saling terbuka antar pasangan.  Terlihat pada saat pengambilan keputusan dalam memilih 

sekolah, serta pengasuhan anak ketika belajar. 

Kalau waktu SMP ini, sebenarnya saya ingin anak saya masuk 

SMPN 3 kan soalnya saya juga kerja disini, tapi dia memang sangat 

ingin buat masuk ke SMPN 1, yasudah mbak kan SMPN 1 juga bagus 

menurut saya, selagi dia ingin dan dia mampu ya saya turuti kemauannya 

asalkan itu hal yang positif (Erma). 
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Dari penggalan kalimat tentang keputusan dalam memilih sekolah, Erma sebagai 

orang tua memiliki perbedaan pendapat dengan anaknya dalam segi pemilihan lembaga 

formal, namun keduanya tetap mengkomunikasikan agar menemukan jalan keluarnya. Hal ini 

dapat dikatakan sebagai pola komunikasi yang saling terbuka dimana orang tua 

mengkomunikasikan kepada anak, serta anak juga mengkomunikasikan dengan jujur hal yang 

dia inginkan namun perbedaan keinginan tersebut tidak menimbulkan konflik dalam keluarga 

Heru dan Erma karena mereka mendukung keinginan anak mereka yang masih dalam 

kategori hal yang positif. 

 
Menurut saya standart nilai yang ada di sekolah anak saya 

sangatlah tinggi. Jika anak saya mendapatkan nilai yang tidak 

memuaskan, ya saya akan menanyakan pada anak saya kenapa kok bisa 

seperti itu, alasannya apakah memang pelajarannya yang cukup susah 

atau dia yang kurang fokus pada pelajaran tersebut. Saya mengatakan 

bahwa sekolah di SMP tersebut adalah pilihannya, jadi dia harus bisa 

bertanggung jawab dengan mata pelajaran dan nilai yang didapatkan 

dengan cara meningkatkan kualitas belajarnya agar tidak ketinggaalan di 

sekolah (Erma).  

  

 Selain pengambilan keputusan mengenai pemilihan tempat pendidikan formal yang 

dilakukan secara terbuka antara orang tua dan anak, dalam pasangan Heru dan Erma juga 

memiliki keterbukaan dan sikap saling jujur saat anak mereka mendapatkan nilai jelek di 

sekolah. Menurut Erma, dirinya akan langsung menanyakan kepada anaknya saat mendapat 

nilai yang kurang memuaskan di sekolah dan Erma langsung mengkomunikasikan secara 

terbuka dengan anaknya 

 Hal yang sangat berbeda dialami pada pasangan informan terakhir yakni pasangan 

Sumitro dan Erni. Peneliti mengasumsikan bahwa pasangan ini memiliki keadaan ekonomi 

menengah keatas, dapat terlihat pada jumlah asisten rumah tangga yang dimiliki keluarga 

tersebut. Hal tersebut membuat Sumitro dan Erni sama-sama tidak mendominasi adanya 

pekerjaan rumah tangga meskipun saat weekend Erni berada di rumah, dan saat Erni bekerja 

di luar rumah, Sumitro lah yang dominan di dalam rumah namun pekerjaan rumah tidak 

pernah mereka lakukan karena seluruh pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh tenaga asisten 

rumah tangga.  

Kalau pekerjaan bersih-bersih dan lainnya, kebetulan kami  

dibantu oleh beberapa orang yang bekerja dirumah. Jadi saya sama istri 
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lebih dominan tentang pekerjaan di luar rumah sih dan memantau 

perkembangan anak-anak saja (Sumitro).  

 

 Selain itu, Sumitro dan Erni juga tidak mendominasi mengenai pengasuhan anak. 

Misalnya ketika anak berangkat ke sekolah, Sumitro dan Erni yang memiliki kesibukan 

mengenai pekerjaan mereka masing-masing membuat asisten rumah tangga mereka yang 

mengantarkan anak-anak ke sekolah.  

Mbaknya yang ada dirumah yang antar jemput sekolah anak 

saya soalnya kan saya pagi juga harus sudah berangkat ke kantor, dan 

waktu anak saya pulang ya saya belum pulang kantor. Kalau pergi ngaji 

juga diantar sama mbaknya (Erni).  

Pasangan Sumitro dan Erni yang memiliki tipe hubungan suami istri yang independent 

membuat pasangan tersebut tidak bergantung dengan pasangan dalam segi apapun termasuk 

dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pasangan ini menyerahkan pemantauan dan 

mayoritas keperluan anak mereka terhadap asisten rumah tangga yang dimiliki.  Tipe 

pasangan independent dapat membuat pola komunikasi dalam pasangan tersebut menjadi pola 

keseimbangan terbaik atau equality split pattern. Dalam equality split pattern suami dan istri 

sama-sama pembuat keputusan dalam keluarga dan pasangan tersebut menghindari terjadinya 

konflik yang ada dalam keluarga. 

KESIMPULAN 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa tipe keluarga mempengaruhi 

bagaimana pasangan suami istri melakukan pola komunikasi antar pasangan. Selain itu, pola 

komunikasi yang dilakukan orang tua dual worker marriages terhadap anak bertujuan untuk 

memantau dan mendidik perkembangan pendidikan anak baik formal maupun informal 

karena nantinya akan berdampak pada tingkah laku anak. Oleh sebab itu orang tua yang 

memiliki karier ganda harus memperhatikan perkembangan pendidikan anak mereka agar 

tidak melakukan penyimpangan sosial yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang 

berlaku.  
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