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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berfokus pada strategi manajemen ketegangan dialektis untuk 

mereduksi ketegangan dialektis yang dialami oleh anak yang sudah menikah dan 

orang tua yang tinggal di dalam satu rumah. Penelitian ini berfokus melihat data  

verbal dalam memanajemen ketegangan yang terjadi karena adanya perubahan 

status dan peran anak setelah anak menikah. Berdasarkan teori komunikasi yakni 

teori strategi manajemen dialectical tension oleh Leslie Baxter, peneliti 

menjabarkan mengenai strategi dalam mereduksi ketegangan dialektis yang 

digunakan oleh anak yang sudah menikah dan orang tua yang tinggal dalam satu 

rumah serta faktor ketegangan yang dialami oleh keluarga tersebut. Hasil tersebut 

kemudian dibagi berdasarkan kontradiksi yang terjadi, yaitu perubahan perilaku, 

intervensi- nonintervensi serta safe-unsafe topics. Berdasarkan hasil analisis 

peneliti ditemukan bahwa bahwa keempat keluarga sering menggunakan strategi 

segmentation ketika seseorang memilih satu pilihan berdasarkan kondisi yang 

sedang terjadi di dalam rumah masing – masing keluarga. Walaupun begitu 

strategi manajemen lainnya – selection, neutralizing, reframing, serta cyclic 

alternation – juga tetap digunakan dalam kondisi tertentu, seperti kondisi 

finansial, durasi tinggal bersama, hingga kedekatan antara anak dan juga orang 

tua.   

Kata Kunci: anak sudah menikah, tinggal bersama orang tua, teori dialektika, 

strategi manajemen ketegangan dialektis. 

PENDAHULUAN 

Penelitian ini membahas tentang strategi manajemen ketegangan dialektis 

kepada anak yang sudah menikah dan masih tinggal bersama orang tua. Fokus 

penelitian ini adalah untuk melakukan pengamatan terhadap bagaimana perubahan 

status dalam keluarga dapat berdampak terhadap ketegangan dalam sebuah 

keluarga. Ketegangan ini terjadi karena adanya perubahan peran dan juga bentuk 
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komunikasi antara anak yang sudah menikah dan juga orang tua yang tinggal di 

satu rumah yang sama (Rumah orang tua).  

Menurut Pujiastuti (Fitroh, 2011:84) ada beberapa alasan yang mendasari 

pasangan untuk tinggal bersama orang tua, salah satunya adalah suami belum 

mampu mengontrak atau membeli rumah sendiri, suami belum mampu secara 

finansial, pihak orang tua sendiri yang meminta pasangan untuk tinggal di 

rumahnya karena alasan ingin ditemani dan dari pihak yang anak yang menikah 

sendiri yang tidak ingin pergi meninggalkan rumah orang tuanya.  

Namun ada banyak yang harus dipertimbangkan oleh pasangan yang 

memutuskan untuk tinggal bersama orang tua. Monica Sulistiawati, M.Psi 

menjelaskan bahwa walaupun ada keuntungan dari tinggal di Pondok Mertua 

Indah potensi timbulnya konflik akan tetap ada. Menurut Monica beberapa hal 

diantaranya adalah kemungkinan orang tua untuk mengintervensi hidup sang anak 

dengan berusaha untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, ataupun 

perbedaan generasi yang sering kali diikuti dengan perbedaan nilai antara orang 

tua dan anak. Selain itu menurut Monica akan ada perebutan kasih sayang\yang 

terjadi antara mertua wanita dengan menantu perempuan. Monica mengaku 

banyak klien wanita yang baru menikah datang untuk konseling karena mengeluh 

ada „orang ketiga‟ dalam  perkawinan (www.ayahbunda.co.id).  

Selain contoh kasus di atas, penelitian mengenai fenomena anak yang 

menumpang tinggal di rumah orang tua juga sering dibahas. Salah satunya adalah 

penelitian Febrian Saputra, Niken Hartati, Yolivia Irna Aviani  mengenai  

“Perbedaan Kepuasan Pernikahan antara Pasutri yang Tinggal Serumah dan 

Terpisah dari Orang Tua”. Dalam penelitian ditemukan hasil bahwa pasutri yang 

tinggal di luar rumah orang tua memiliki kepuasan yang lebih tinggi dari mereka 

yang tinggal bersama orang tua. Hal ini dipengaruhi dengan lebih bebasnya 

pasangan dalam mengatur kehidupan rumah tangganya dibandingkan ketika 

mereka tinggal diluar rumah orang tuanya (Saputra, Hartati, dan Aviani. 2014). 

http://www.ayahbunda.co.id/
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Di dalam sebuah keluarga, komunikasi menjadi satu aspek yang penting 

dalam berinteraksi. Keluarga yang didalamnya berisi lebih dari satu orang akan 

memiliki kerangka pikiran sendiri, inilah yang menjadikan keluarga sebagai 

sebuah organisasi yang rumit. Konflik dan ketegangan yang terjadi di keluarga 

yang baru menikah akan berbeda dengan konflik dan ketegangan yang ada di 

keluarga dengan anak yang masih balita, remaja, dan juga dewasa. Ketegangan 

hubungan akan selalu terjadi dalam setiap hubungan yang dimiliki oleh seseorang, 

hal ini terjadi karena kebutuhan-kebutuhan emosional seseorang tidak akan sama 

antara satu dan yang lain (West dan Turner, 2008:234). 

Dalam Teori Dialektikal Relasional, hidup berhubungan dicirikan sebagai 

suatu hubungan dengan ketegangan yang berkelanjutan antara implus-implus yang 

kontradiktif. Ada empat unsur dasar dalam dialectical yang dapat membangun 

sebuah ketegangan, yaitu (1) totality, (2) contradiction, (3) motion, (4) praxis. 

Totality berbicara mengenai adanya saling ketergantungan antara orang-orang 

dalam sebuah hubungan. Contradiction merujuk pada oposisi – dua elemen yang 

bertentangan. Motion merujuk pada sifat berproses dan hubungan dan perubahan 

yang terjadi pada hubungan itu seiring dengan berjalannya waktu. Praxis merujuk 

pada sifat manusia yang tidak bebas karena ada nilai dan norma yang mengatur 

tindakannya ( West dan Turner, 2008: 237 ).  Elemen-elemen ini mengindikasikan 

bahwa di dalam suatu hubungan individu-individu akan selalu terikat dan tidak 

akan bisa bebas dalam mengekpresikan dirinya. 

Dalam teori dialektika ada tiga macam kontradiksi yang meliputi 

kehidupan manusia. Kontradiksi yang pertama adalah predictability – novelty 

dimana seseorang menginginkan adanya keadaan yang dapat diprediksi dan aman 

namun disisi lain manusia akan selalu ingin memiliki tantangan baru. Kontradiksi 

kedua adalah autonomy – connection kontradiksi ini membahas tentang 

bagaimana masyarakat menginginkan hak sepenuhnya akan mengatur urusannya 

sesuai keinginannya namun disisi lain ia masih terkait dengan hubungan-

hubungan yang sedang ia jalani. Kontradiksi yang terakhir adalah openness – 

closedness dimana seseorang ingin terbuka dan ekspresif akan dirinya namun 
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disisi lain ia tetap memiliki kecenderungan akan tertutup di beberapa hal (West & 

Turner, 2008: 240). 

Kontradiksi yang terjadi di dalam fenomena ini adalah bagiamana 

perubahan peran terjadi akibat perubahan status anak dari lajang menjadi 

menikah. Perubahan ini kemudian menyebabkan adanya permasalahan – 

permasalahan, seperti perubahan sikap dan perilaku yang terjadi baik pada anak 

dan juga orang tua. Perubahan peran juga akan merubah bagaimana keluarga 

mengambil keputusan yang berhubungan dengan rumah tangga. Perubahan dalam 

pengambilan keputusan ini kemudian mempengaruhi bagaimana orang tua dan 

juga anak serta pasangan saling mengintervensi keputusan –keputusan tersebut, 

yiatu: pembagian ruang, masalah pembagian waktu dan jadwal anggota rumah, 

masalah keuangan, hingga masalah siapa yang memiliki kekuasaan tertinggi di 

dalam rumah. Serta masalah keterbukaan anak kepada orang tua. 

Menurut Baxter (1988), dalam manajemen dialectical tension, ada 

beberapa strategi untuk mengatur dan meminimalisir ketegangan, yaitu dengan 

menggunakan yang pertama cyclic alternation melihat perubahan sejalan dengan 

waktu, sehingga hubungan akan memiliki ketegangan yang berbeda. Yang kedua 

dengan menggunakan segmentation di mana keputusan dipilih berdasarkan 

konteksnya. Yang ketiga adalah selection memilih diantara dua oposisi. Yang 

keempat adalah reframing merujuk pada mentransformasi dialektika yang ada 

dengan cara tertentu sehingga dialektika itu tidak lagi menjadi sebuah dialektika. 

Yang terakhir adalah neutralizing yang berbicara mengenai pengurangan 

intensitas dari konradiksi – kontradiksi yang awalnya berlawanan (West dan 

turner, 2009:244-246). 

Informan dari penelitian ini adalah anak yang sudah menikah dan dengan 

orang tua yang tinggal serumah. Pengambilan data dilakukan menggunakan teknik 

in-depth interview,di mana peneliti mencari sejumlah informan yaitu anak yang 

sudah dan orang tua yang tinggal dalam rumah yang sama. Selain itu informan ini 

akan memiliki jenis kelamin dan latar belakang yang berbeda. Teknik ini dipilih 
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untuk memudahkan peneliti terus menggali informasi yang ingin digali dari 

informan. 

PEMBAHASAN 

Menurut West and Turner (2008:244) dalam  teori dialektika rasional, 

hubungan bukanlah suatu hal yang linier, sehingga sebuah hubungan tidak dapat 

dilihat dari satu arah saja. Hal ini dikarenakan orang-orang yang terlibat dalam 

suatu hubungan pada dasarnya akan memiliki suatu dorongan dan tarikan dari 

keinginan masing-masing yang sering kali saling bertentangan. Hal ini juga terjadi 

dalam sistem keluarga, salah satunya adalah ketika keluarga menerima anggota 

keluarga baru (dalam kasus ini adalah menantu), maka akan terjadi kontradiksi 

baru yang akhirnya memunculkan ketegangan-ketegangan di dalam hubungan 

keluarga. Hal ini dikarenakan dalam teori Dialektikal relasional memiliki empat 

unsur yaitu totality (kesatuan), contradiction (kontradiksi), motion (perubahan 

seiring waktu), dan juga praxis (kapasitas manusia sebagai pembuat keputusan 

yang akan selalu bergantung dengan nilai dan norma) (West dan Turner, 2008: 

237). Dikarenakan teori diatas maka peneliti tertarik untuk menggunakan variabel 

motion dalam memilih informan. Hal ini sejalan dengan teori dialektika dimana 

ketegangan yang terjadi akan berbeda berdasarkan waktu.  

 

Keluarga 1A 

Anak Berliana (perempuan)  

Durasi tinggal 

bersama < 1tahun 

Ibu Ratna 

Bapak Rahmad 

 

Keluarga 2A 

Anak Ferdi (laki – laki)  

Durasi tinggal 

bersama > 4 tahun 

Ibu Ida 

Bapak Basthomi 

 

Keluarga 3A 

Anak Yayak (laki – laki) Durasi tinggal 

bersama > 13 

tahun 

Ibu Wiwik 

Bapak Santoso 

 

Keluarga 4A 

Anak Palupi (perempuan) Durasi tinggal 

bersama > 23 Ibu Marsiki 
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Bapak Sadeni tahun 

 

 Baxter (1988) mendefinisikan pola komunikasi dalam suatu hubungan  

akan menimbulkan tension (West dan Turner, 2008:234). Tension tersebut adalah 

hasil dari kebutuhan-kebutuhan emosional yang saling bertentangan yang 

dirasakan oleh anggota dalam hubungan apapun. Seperti yang di katakana Bexter 

ketegangan atau tension ini tidak hanya muncul saat anak sudah menikah, namun 

juga ketika mereka belum menikah.  

Namun ketegangan akan terjadi lebih besar ketika anak akhirnya menikah, 

tetapi tetap memilih untuk tinggal bersama orang tua. Hal ini terjadi karena 

didalam sebuah sistem keluarga, setiap anggota akan memiliki peran yang 

berbeda. Peran pada keluarga merupakan pola perilaku berulang yang 

berkembang melalui interaksi yang digunakan oleh para anggota keluarga untuk 

memenuhi fungsi keluarga (Galvin, Bylund & Brommel 2004, hlm. 169). Peran-

peran yang dijalankan dalam keluarga tersebut menyeimbangkan jalannya sistem 

keluarga (Galvin, Bylund & Brommel,, 2004:169). Sehingga ketika peran dan 

fungsi anggota keluarga timpang tindih, maka ketegangan yang ada di keluarga 

akan bertambah. Fungsi ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai pengasuh akan 

bergeser kepada suami atau istri anak tersebut. Namun disisi lain orang tua akan 

tetap memegang peran tersebut selama anak masih tinggal dalam satu rumah yang 

sama bahkan ketika sang anak sudah menikah.  

Dalam teori ini ketegangan dapat kita lihat lewat kotradiksi-kontradiksi 

yang sering kita rasakan. Yang pertama  adalah predictability-novelty, kontradiksi 

ini bagaimana anggota keluarga memiliki kontradiksi dimana ia sudah terbiasa 

dengan kegiatan  yang konstan dan berulang-dimana kegiatan ini terasa sangat 

familiar- namun disisi lain ia menginginkan adanya tantangan baru yang dapat 

dijadikan pengalaman, atau bahkan sebuah perubahan. Kontradiksi ini dilihat 

peneliti ketika muncul perubahan sikap dan perilaku anak setelah ia menikah. 
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Perubahan sikap dan perilaku ini terjadi karena adanya perubahan status anak 

serta masuknya anggota baru ke dalam rumah. 

Sikap dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Diantaranya ada karena pengaruh orang tua, teman, lingkungan sosial, dan ketika 

anak sudah memasuki masa pernikahan maka ada pengaruh dari pasangan. 

Perubahan perilaku seseorang terjadi dipengaruhi oleh empat faktor yang 

pembentuk, yaitu keluarga, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat sekitar 

(Sarwono, 2011: 70). Namun tidak bisa diingkari juga pernikahan dapat 

mengubah perilaku yang sudah diterapkan oleh anak. Sandi (dalam Utami, Fajar 

Tri, 2015:13) menjelaskan bahwa kehidupan perkawinan menuntut pasangan 

suami istri untuk menyesuaikan diri dengan pasangannya. 

Keempat informan anak penelitian ini juga mengalami perubahan sikap 

yang terjadi karena pernikahan. Informan anak keluarga satu, dua, dan juga empat 

mengatakan bahwa dengan menikah ketiganya berusaha merubah sikap dan 

perilakunya yang menurut mereka ideal sebagai perilaku istri dan juga suami yang 

ideal. Ketiga informan ini menggunakan strategi segmentation untuk 

menyelesaikan adanya perubahan status yang menyebabkan ketiganya berusaha 

mettubah sikap dan perilakunya menjadi apa yang dikatakan ideal, yaitu lebih 

bertangung jawab dan juga dewasa, serta tidak egaois. Segmentation dipilih 

karena ketiganya tidak merubah keseluruhan perilaku hanya memperbaiki 

perilaku tersebut menjadi lebih “dewasa”.  

Berbeda dengan informan anak keluarga 3A yang menggunakan strategi 

selection untuk menghadapi perubahan status tersebut. Anak keluarga 3A 

mengatakan bahwa ia merubah dirinya sepenuhnya dari yang nakal dan kekanak-

kanakan menjadi bertanggung jawab dan lebih dewasa. Strategi selection dapat 

dilihat lewat bagaimana informan ini memilih satu sisi (sikap positif) dan 

membuang kenakalan di masa lajangnya.  

“Masa-masa kuliah dulu aku nakal banget. Kayaknya hal-hal nakal apa 

aja dulu udah tak lakuin sampai akhirnya aku ketemu mbak Lina, terus 

mungkin akhirnya aku sadar pengen punya keluarga nggak boleh nakal 
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lagi.Hidupku akhirnya lebih lurus, terus jadi lebih bisa tanggung jawab 

atas istri sama anak” (Yayak, Anak keluarga 3). 

Yang kedua mengenai kontradiksi autonomy-connection, ketegangan ini 

berhubungan dengan keinginan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri namun 

disatu sisi ia masih terikat dengan hubungan-hubungan yang sedang ia jalani. 

Peneliti melihat kontradiksi ini lewat bagaimana anggota keluarga berkontribusi 

(atau yang peneliti sebut sebagai intervensi dan nonintervensi) terhadap pemilihan 

keputusan – keputusan yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan anggota 

di rumah tersebut. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan ruang privat, 

pembagian waktu setiap anggota keluarga, masalah finansial, serta masalah 

kekuasaan di dalam rumah.  

 Dalam masalah yang berhubungan mengenai intervensi ruang privat, 

keempat keluarga mengungkapkan penggunaan startegi ketegangan yang sama, 

yakni segmentation. Dimana permasalahan ini diselesaikan dengan membagi 

ruang di dalam rumah berdasarkan kebutuhan anggotanya. Pembagian ini 

dilakukan setiap keluarga dalam upaya memenuhi kebutuhan tiap-tiap anggota di 

dalam rumah. Anak keluarga 1A mengaku mendapatkan ruang privat berupa 

kamar tidur pribadi yang digunakan bersama dengan pasangan. Hal serupa juga 

terjadi pada keluarga 2A, di mana anak mendapat satu kamar yang digunakan 

bersama pasangan dan juga anaknya yang masih berumur kurang dari dua tahun. 

Pembagian ruang yang terjadi pada keluarga 3A sedikit berbeda, informan anak 

dalam keluarga ini mendapat jatah ruang privat berupa tiga buah kamar tidur. Hal 

ini terjadi karena informan anak keluarga ini memiliki empat orang anak yang 

juga membutuhkan ruang privat. Berbeda dengan keluarga 4A yang membagi 

rumahnya berdasarkan bentuk bangunan rumah. Rumah bagian depan digunakan 

kedua orang tua informan 4A, sedangkan rumah bagian belakang digunakan oleh 

keluarga informan anak.  

Dalam masalah intervensi mengenai alokasi waktu di dalam rumah 

keemapt keluarga menggunakan strategi segmentation. Strategi ini digunakan oleh 

informan anak dalam membagi alokasi waktunya dengan orang tua maupun 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

9 
SKRIPSI STRATEGI MANAJEMEN KETEGANGAN… WARDA ANNISA P 
 

dengan pasangan dan juga urusan pribadinya. Penyelesaian alokasi waktu 

berdasarkan konteksnya digunakan dengan pemberian prioritas hal mana yang 

lebih penting dilakukan dan yang mana yang masih bisa ditinggalkan. Informan 

anak keluarga 4A juga menggunakan strategi reframing ketika mengatur waktu 

saat lebaran. Dimana anak informan 4 terpaksa melakukan apa yang diinginkan 

orang tuanya demi keharmonisan suasana di rumah.  

“kalau hari raya lebaran saya kan pulang ke klaten ke rumah orang tua 

suami, jadi kalau solat ied saya nggak bisa ngebarengi bapak ibu, jadi 

biasanya bapak ibu sama kakak-kakak yang lain. Cuman ternyata 

responnya itu nggak seberapa enak. Bapak sama ibu lebih suka kalau 

solat ied sama saya. Jadi sudah beberapa tahun ini akhrinya kami kalo 

pulang ke Klaten selalu setelah solat ied.”(Palupi, anak keluarga 4A). 

 Dalam masalah alokasi waktu ibu keluarga 3A menerapkan strategi 

berbeda ketika menemukan masalah, yaitu strategi neutralizing. Hal ini 

dikarenakan kondisi ibu keluarga 3A yang sakitkeras menyebabkan ia 

membutuhkan pertolongan konstan dari anggota yang ada di dalam rumah. 

Walaupun baik ibu maupun anak mengakui jika hal ini jarang terjadi, namun ada 

saat-saat tertentu yang menyebabkan anak tidak bisa membantu sang ibu di 

rumah, salah satunya ketika keuangan keluarga memburuk dan membutuhkan 

adanya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga 

Keluarga 1A, 2A dan juga 4A dalam menangani masalah keuangan di 

dalam rumah dengan menggunakan strategi segmentation. Pemenuhan kebutuhan 

keluarga 1A masih di lakukan oleh kedua orang tua, namun informan anak dan 

juga pasangan masih berusaha membantu ketika bisa. Berbeda dengan keluarga 

3A yang menggunakan startegi ini karena kedua sosok laki-laki di keluarga tidak 

ada yang memiliki perekerjaan tetap. Sehingga pemenuhan kebutuhan dilakukan 

oleh siapapun anggota keluarga yang sedang memiliki uang. Alasan yang berbeda 

diungkapkan oleh keluarga 4A di mana informan anak dan juga pasangan yang 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota keluarga, namun karena kedua orang tua 

keluarga ini masih memiliki kemampuan untuk membantu, tidak jarang orang tua 

informan ikut membantu keuangan keluarga. Berbeda dengan keluarga 3A yang 

menggunakan strategi reframing di mana anak dan orang tua berusaha saling 
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membantu dalam hal finansial meskipun cara yang dilakukan kurang disenangi 

oleh pihak orang tua. Hal ini disebabkan perubahan kepemilikan usaha orang tua 

menjadi usaha anak yang terjadi karena ibu (pemilik usaha awal) jatuh sakit dalam 

dua tahun terakhir.  

Permasalahan selanjutnya adalah intervensi mengani peran – peran yang 

ada di dalam rumah. Dalam permasalahan ini keempat keluarga menggunakan 

strategi yang berbeda. Anak informan keluarga 1A yang masih baru menikah 

tidak banyak merasakan adanya masalah mengenai perubahan peran, sehingga 

belum ada strategi khusus yang digunakan dalam mengatasi permasalahan 

tersebut. Keluarga 2A menggunakan strategi segmentation dimana peran dan 

tugas-tugas anggota keluarga dikerjakan secara gotong royong, sesuai 

kemampuan anggota yang ada di dalam rumah tersebut. Keluarga Yayak juga 

menggunakan strategi segmentation dimana informan anak merubah perannya 

sebagai anak hingga menjadi kepala keluarga. Informan anak merubah peran di 

dalam rumah bukan karena keinginannya namun kondisi dan kebutuhan dirumah 

itu yang membuat dia harus memposisikan diri sebagai pembuat keputusan dan 

juga tulang punggung keluarga bersama sang istri. Urusan rumah hampir 

semuanya dilimpahkan semuanya ke anak dan pasangan. Hal ini menyebabkan 

orang tua kehilangan kekuasaan atas rumahnya sendiri. Anak informan keluarga 

4A menggunakan startegi neutralizing dimana ia berusaha untuk tidak 

memperpanjang masalah yang sedang terjadi di dalam rumah.  

“Tante minta tolong temennya tante buat nge-design renovasi rumah… 

tapi kalau suami tante setuju mbahnya yang nggak. Kalau mbahnya 

setuju suamin yang nggak sampai akhirnya nggak jadi ngerenov Terus 

waktu kami lagi ada urusan di klaten satu bulanan, tiba-tiba sebelum 

pergi bapak bilang lusa tukangnya datang mau ngerenov rumah. Ya 

saya sama suami cuman bilang oh iya pak” (Palupi, Anak keluarga 4A). 

Apa yang terjadi di keluarga 4A disebabkan oleh masih kuatnya pengaruh 

sosok orang tau di dalam rumah. Hal ini terjadi karena orang tau keluarga 4A juga 

masih sehat serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai 

kebutuhan keluarga, walaupun untuk masalah finansial anak serta pasangan ikut 

membantu dengan porsi yang lebih besar dibandingkan orang tua. 
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Ketegangan ketiga terkait dengan openness-clossedness, merujuk 

kontradiksi dimana seseorang ingin terbuka dan ekspresif akan dirinya namun di 

satu sisi ia akan  tetap memiliki hal-hal yang bersifat privat, dimana hanya dirinya 

yang tahu. Kontradiksi ini dikeluarga akan terjadi dimana setiap anggota akan 

berusaha membuka dirinya namun ia akan tetap memiliki hal-hal yang bersifat 

pribadi, atau hanya di bagikan ke orang-orang tertentu. Peneliti melihat adanya 

kontradiksi ini lewat tingkat keterbukaan anak kepada orang tua mengenai 

permasalahan-permasalahan di dalam keluarganya. Peneliti juga melihat apa saja 

topik yang bebas dibicarakan anak kepada orang tua, dan topik apa yang dibatasi 

untuk dibahas atau bahkan dipilih untuk tidak dibahas. Keempat keluarga sama – 

sama mengungkapkan bahwa isu atau topik yang dibicarakan tergantung dengan 

kondisi yang sedang terjadi. Sering kali masalah rumah tangga anak menjadi hal 

yang saru dibicarakan kepada orang tua. Begitu juga masalah keuangan 

keluargamenjadi isu yang sulit diungkapkan anak kepada orang tua, kecuali bagi 

keluarga 3A yang malah harus saling terbuka mengenai masalah keuangannya. 

Dilihat dari pengungkapan informan maka diketahui bahwa keempatnya 

menggunakan strategi segmentation dalam mengatasi masalah keterbukaan dan 

topik apa yang bisa maupun tidak bisa dibahas.  

KESIMPULAN 

Mengacu pada rumusan masalah dalam Bab I yakni strategi manajemen 

ketegangan dialektis perubahan peran anak dalam hubungan anak yang sudah 

menikah dengan orang tua yang tinggal dalam satu rumah. Peneliti berusaha 

melihat strategi manajemen ketegangan dialektis apa yang digunakan anak dan 

orang tua yang tinggal di dalam satu rumah untuk mereduksi ketegangan yang 

terjadi akibat adanya perubahan status anak dari lajang menjadi menikah. Peneliti 

menemukan bahwa strategi yang digunakan oleh ke empat keluarga yang diteliti 

oleh peneliti tidak selalu sama tergantung dari masalah dan juga kondisi yang saat 

itu terjadi. 
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 Perubahan status anak setelah menikah membawa banyak perubahan di 

dalam sebuah keluarga, salah satunya adalah perubahan peran. Dalam studi 

ketegangan dialektis ada kontradiksi-kontradiksi yang selalu mengikuti kehidupan 

manusia, kontradiksi ini juga terlihat dalam fenomena anak yang sudah menikah 

dan tinggal serumah dengan orang tua. Kontradiksi tersebut pada akhirnya akan 

menimbulkan masalah dan juga ketegangan antara anak dan juga orang tua. 

 Keempat keluarga dalam penelitian ini terlibat dalam ketegangan yang 

disebabkan oleh adanya perubahan peran yang kemudian menimbulkan banyak 

kontradiksi yang dirasakan oleh anak dan juga orang tua. Peneliti menemukan 

bahwa keempat keluarga memiliki masalah yang terjadi di mana perubahan peran 

mempengaruhi perubahan perilaku anak dan orang tua. Perubahan peran juga 

mempengaruhi bagaimana orang tua dan juga anak saling meng-intervensi 

kebutuhan masing-masing keluarga (anggota) di dalam rumah. Perubahan peran 

ini juga berdampak pada perubahan tingkat keterbukaan anak terhadap orang tua. 

 Dalam menyelesaikan ketegangan akibat munculnya kontradiksi usai anak 

menikah, keempat keluarga memilih startegi manajemen ketegangan dialektis 

berdasarkan situasi dan juga ketegangan yang terjadi. Dalam penelitian ini strategi 

yang digunakan oleh informan meliputi startegi segmentation, reframing, 

neutralizing, cyclic alternation, dan juga selection. 

 Strategi segmentation banyak ditemui peneliti ketika keluarga menghadapi 

permasalahan yang terkait dengan perubahan sikap dan juga perilaku akibat dari 

pernikahan anak. Strategi ini juga digunakan dalam masalah pembagian ruang 

privat yang ada di dalam rumah. Segmentation juga digunakan informan dalam 

masalah pembagian waktu anggota keluarga di dalam rumah serta masalah 

pemenuhan kebutuhan (masalah finansial) anggota keluarga. Tidak hanya itu 

strategi ini juga digunakan dalam membagi isu apa yang bebas dibicarakan anak 

kepada orang tua dan isu apa yang tidak bisa di ceritakan oleh orang tua.  

 Walaupun begitu strategi lain seperti reframing, neutralizing, cyclic 

alternation, dan juga selection tetap digunakan oleh beberapa informan dalam 
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mengatasi maslahanya. Seperti informan 3A yang menggunakan selection dalam 

mengatasi perubahan status yang mengakibatkan ia harus merubah sikap dan 

perilakunya. Neutralizing yang digunakan oleh ibu keluarga 3A dalam mengatasi 

masalah alokasi waktu anak, serta anak keluarga 4A yang juga menggunakan 

startegi ini dalam masalah pembagian peran di dalam rumah. Cyclic alternation 

digunakan informan anak keluarga 4A yang memiliki waktu tinggal paling lama. 

Sehingga penyelesaian masalah yang terjadi di dalam rumah keluarga 4A berubah 

sejalan dengan waktu ia tinggal. Sedangkan strategi reframing digunakan oleh 

keluarga 3A di mana anak dan orang tua berusaha saling membantu dalam hal 

finansial meskipun cara yang dilakukan kurang disenangi oleh pihak orang tua. 

Strategi ini juga digunakan keluarga 4A di mana informan anak berusaha 

mengatasi masalah alokasi waktu keluarga saat hari raya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Galvin, Kathleen M, Carma L. Bylund, Bernard J. Brommel. 2012. Family 

Communication Cohesion and Change, 8th edition. London. Scott, 

Foresmen Company 

Sarwono, Sarlito W. 2011. Psikologi Remaja. Jakarta. Rajawali. 

West, R dan Lynn H. Turner. 2006. Perspective on Family Communication. New 

York. McGraw-Hill 

West, R dan Lynn H. Turner. 2009. Pengantar Teori Komunikasi : Analisisdan 

Aplikasi: Buku 1. Jakarta: Salemba Humanika. 

Fitroh, Siti Fadjryana. 2011. Hubungan antara Kematangan Emosi dan Hardiness 

dengan Penyesuaian Diri Menantu Perempuan yang Tinggal di Rumah Ibu 

Mertua. Lembaga Penelitia Pengembangan dan Keislaman: Program Pasca 

Sarjana Universitas Gadjah Mada. 

Saputra, Febrian., Hartati, Niken., Aviani, Yolivia Irna. 2014. Perbedaan 

Kepuasan Pernikahan Antara Pasutri Yang Serumah Dan Terpisah Dari 

Orang Tua/ Mertua. Fakultas Ilmu Pendidikan: Universitas Negeri Padang 

Joy/Ern. Untung Rugi Tinggal di Pondok Mertua Indah. www.ayahbunda.co.id. 

Diakses tanggal 12 Januari 2017.  Pukul 10:40 WIB. 

http://www.ayahbunda.co.id/keluarga-psikologi/untung-rugi-tinggal-di-

pondok-mertua-indah  

 

http://www.ayahbunda.co.id/
http://www.ayahbunda.co.id/keluarga-psikologi/untung-rugi-tinggal-di-pondok-mertua-indah
http://www.ayahbunda.co.id/keluarga-psikologi/untung-rugi-tinggal-di-pondok-mertua-indah

