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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  Manajemen Konflik Orang Tua 

dan Anak Perempuan dalam Perjodohan pada Keluarga Keturunan Arab. Urgensi 

penelitian ini yakni membahas manajemen konflik yang dilakukan oleh orang tua dan anak 

pada keluarga keturunan Arab dalam menangani permasalahan atau konflik yang terjadi 

saat melakukan perjodohan, dan karena belum ada penelitian manajemen konflik orang tua 

dan anak dalam perjodohan pada keluarga keturunan Arab. Peneliti merumuskan dua 

pertanyaan penelitian yaitu bagaimana konflik yang dapat ditimbulkan dari perjodohan 

pada keluarga keturunan Arab dan bagaimana manajemen konflik yang dilakukan oleh 

orang tua dan anak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Tinjauan pustaka yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pola komunikasi keluarga, konsep konflik, teori 

manajemen konflik dan beberapa konsep yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara mendalam. Subjek pada penelitian 

adalah orang tua dan anak perempuan yang sudah melakukan perjodohan. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa setiap keluarga memiliki pertentangan yang berbeda dan 

pemilihan manajemen konflik yang berbeda walaupun konflik yang terjadi merupakan 

konflik yang sama yakni perjodohan, hal ini juga dipengaruhi oleh pola komunikasi 

keluarga yang digunakan selama interaksi konflik berlangsung. Manajemen konflik yang 

dipilih oleh para informan diantaranya adalah win-win strategies, win-lose strategies, lose-

lose strategies, talk strategies, avoidance strategies dan argumentativeness strategies 
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A. Pendahuluan 

Penelitian ini membahas manajemen konflik orang tua dan anak dalam 

perjodohan pada keluarga keturunan Arab. Perjodohan pada keluarga keturunan 

Arab sudah menjadi tradisi turun temurun, perjodohan dilakukan untuk menjaga 

“Fam” keturunan berdasarkan stratifikasi marga. Proses perjodohan yang 

dilakukan berdasarkan stratifikasi marga dapat menimbulkan konflik di dalam 

keluarga itu sendiri, hal ini dapat dilihat dengan adanya penelitian sebelumnya yang 

membahas mengenai strategi manajemen konflik pada pasangan suami istri yang 

menikah secara dijodohkan pada etnis Arab. Berdasarkan penelitian tersebut maka 

dapat diketahui bahwa pasangan yang telah menikah secara dijodohkan pun 

berkonflik. Sehingga dapat terlihat bahwa perjodohan juga menjadi stressor atau 

alasan terjadinya konflik pada orang tua dan anak. Sebagaimana dijelaskan oleh 

Sarafino (2008, hal. 8) bahwa stressor adalah peristiwa atau keadaan yang 

menantang secara fisik atau psikologis. 

Penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk membahas konflik yang 

dapat terjadi antara orang tua dan anak keturunan Arab ketika dihadapkan dengan 

“tradisi” perjodohan dan bagaimana manajemen konflik yang dilakukan oleh orang 

tua dan anak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagaimana inti dari 

tradisi perjodohan adalah untuk menjaga “Fam” yang merupakan nama belakang 

yang diambil dari nama ayah atau bisa disebut dengan patrilineal Hilman (1999, 

hal. 23) menjelaskan bahwa patrilineal adalah sebuah sistem kekerabatan yang 

mengambil garis keturunan dari pihak ayah, sistem dengan mengambil garis 

keturunan ayah akan berpengaruh dalam hal pemberian suku atau marga, pemberian 

suku atau marga biasanya juga diikuti dengan penurunan marga ayah untuk anak 

yang lahir beserta pengaturan hak-haknya. 

Nama marga atau “Fam” dalam etnis Arab berasal dari dua golongan besar, 

Aqsha (1989) dalam Alamudi (2015) mengungkapkan bahwa terdapat dua 

golongan besar pada masyarakat etnis Arab yakni golongan alawwiyin atau 

biasanya disebut ba’alwi atau sayyid, dan golongan irsyadin atau yang biasa disebut 

dengan golongan syekh atau qabli. Pembagian golongan tersebut tentu saja 
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berpengaruh dalam penentuan dari perjodohan yang dilakukan oleh keluarga 

keturunan Arab dimana perjodohan antar dua golongan tersebut sangat jarang 

terjadi dan dihindari sehingga perjodohan yang dilakukan umumnya antar sesama 

golongan sehingga seorang wanita dari golongan ba’alwi tentunya akan dijodohkan 

dengan seorang lelaki golongan ba’alwi, begitu pula dengan wanita golongan syekh 

akan dijodohkan dengan lelaki dari golongan syekh pula. 

Penelitian ini dilakuan di Gresik tepatnya di kawasan Malik Ibrahim, Desa 

Pulopancikan dan Desa Gapura Sukolilo yang biasa dikenal dengan “Kampung 

Arab” karena sebagian besar keturunan Arab berdomisili dan mendominasi di 

kawasan tersebut. Hampir 80% penduduk Desa Pulopancikan dan Desa Gapura 

Sukolilo berketurunan Arab. Pada kawasan ini keturunan Arab dari golongan 

alawwiyin dan irsyadin tinggal berdampingan dan tetap menjaga keturunannya 

masing-masing. 

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola komunikasi, 

konsep konflik, teori manajemen konflik dan beberapa konsep yang terkait dengan 

pembahasan penelitian ini. Pertama adalah pola komunikasi, dalam melakukan 

komunikasi antarpribadi terdapat pola-pola komunikasi tertentu yang biasanya 

diterapkan dalam proses komunikasi, menurut Widjaja (2000, hal. 102) pola 

komunikasi dibagi menjadi empat model, yaitu:  

a. Pola Komunikasi Roda  

Pola komunikasi roda menjelaskan pola komunikasi satu orang kepada orang 

banyak, yaitu (A) berkomunikasi kepada (B), (C), (D), dan (E). Struktur roda 

memilki pemimpin yang jelas. Yaitu orang yang posisinya dipusat atau dalam 

gambar disebut sebagai (A). Orang ini merupakan satu-satunya yang dapat 

mengirim dan menerima pesan dari semua anggota. Oleh karena itu, jika seorang 

anggota ini berkomunikasi dengan anggota lain, maka pesannya harus disampaikan 

melalui pemimpinnya.  

b. Pola Komunikasi Rantai  
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Pola komunikasi ini, seseorang (A) berkomunikasi dengan orang lain (B) 

seterusnya ke (C), (D), dan ke (E). Struktur rantai sama dengan struktur lingkaran 

kecuali bahwa para anggota yang paling ujung hanya dapat berkomunikasi dengan 

satu orang saja. Keadaan terpusat juga terdapat disini. Orang yang berada di posisi 

tengah lebih berperan sebagai pemimpin daripada mereka yang berada di posisi 

lain. 

c. Pola Komunikasi Lingkaran  

Pola komunikasi lingkaran ini hampir sama dengan pola komunikasi rantai, 

namun orang terakhir (E) berkomunikasi kembali pada orang pertama (A). 

Strukutur lingkaran tidak memiliki pemimpin. Semua anggota posisinya sama. 

Mereka memiliki wewenang atau kekuatan yang sama untuk mempengaruhi 

kelompok. Setiap anggota bisa berkomunikasi dengan dua anggota lain di sisinya.  

d. Pola Komunikasi Bintang  

Pada pola komunikasi bintang ini, semua anggota saling berinteraksi satu sama 

lain. Pola komunikasi yang dimaksud di sini adalah gambaran tentang bentuk atau 

cara yang digunakan seseorang atau sekelompok orang dalam menyampaikan pesan 

baik secara langsung maupun melalui media dalam konteks hubungan dan interaksi 

yang berlangsung dalam masyarakat. Jaringan ini disebut juga jaringan komunikasi 

semua saluran/all channel sehingga setiap anggota dapat berkomunikasi dan 

melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain.  

Dengan adanya model dari pola komunikasi maka nantinya peneliti dapat 

melakukan analisis terkait dengan model pola komunikasi yang diterapkan di 3 

keluarga informan. Tentunya dari model-model ini akan dapat terlihat bagaimana 

dominasi seseorang atau kesetaraan posisi yang ada di tiap keluarga. Kesetaraan 

posisi atau domunasi posisi dalam berkomunikasi dapat mempengaruhi proses 

konflik dan manajemen konflik dalam keluarga. 

Selanjutnya konsep konflik, Wirawan (2010, hal. 5-7) menjelaskan bahwa 

konflik merupakan proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau 

lebih, pihak yang terlibat konflik basanya adalah pihak-pihak yang memiliki rasa 
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saling ketergantungan satu sama lain, konflik yang timbul biasanya disebabkan oleh 

ketergantungan terhadap objek konflik. Dalam prosesnya konflik sebagai sistem 

interaksi sosial memiliki masukan konflik, proses konflik dan keluaran konflik. 

Setiap konflik yang terjadi memiliki keunikan tersendiri dalam prosesnya, yang 

artinya setiap proses terjadinya suatu konflik berbeda dengan konflik lainnya. 

Proses konflik terdiri dari masukan, proses, dan keluaran konflik. Setiap konflik 

memiliki perbedaan yang unik pada masukan, proses, dan keluarannya. Masukan 

dari konflik diantaranya adalah pihak-pihak yang terlibat konflik seperti seorang 

pemimpin dengan pengikutnya atau dengan pihak luar juga dengan sistem sosial 

yang ada. Kemudian masukan dari konflik juga ketika terdapat perbedaan dalam 

ideologi dan pola pikir, tujuan dan cara mencapai tujuan, dan sifat pribadi. 

Dipengaruhi juga dengan latar belakang pendidikan, agama, pengalaman, dan lain-

lain. Selain itu pola perilaku, visi, misi, dan strategi sistem sosial, interdependensi 

pihak-pihak yang terlibat konflik, Kekuasaan, gaya manajemen konflik, asumsi 

mengenai konflik, sumber-sumber yang terbatas, dan budaya sistem sosial juga 

tergolong dalam masukan dari konflik berdasarkan tabel konflik menurut Wirawan 

(2010).  

Dalam prosesnya konflik terdiri dari interaksi sosial konflik dalam fase-fase 

konflik, terdapat juga proses memperbesar dan menggunakan kekuasaan, sehingga 

pada akhirnya memunculkan manajemen konflik dengan menggunakan strategi 

konflik, taktik konflik, gaya manajemen konflik. Terdapat pula agresi dalam 

manajemen konflik, serta memungkinkan adanya intervensi pihak ketiga. Ketika 

konflik menjadi lebih besar maka diperlukan adanya proses pengadilan, proses 

administrasi, arbitrase, dan mediasi.  

Keluaran dari konflik dapat berupa frustasi, marah, dendam, bahkan kecewa, 

konflik juga dapat berlangsung terus-menerus tanpa solusi dan penyelesaian. 

Kemudian keluaran dari konflik juga dapat menjadi terciptanya sinergi negatif atau 

sinergi positif, hingga produktivitas menurun. Kemudian terdapat pula resolusi 

konflik berupa menang × menang, menang × kalah, kalah × kalah. Keluaran konflik 
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juga dapat berupa terciptanya norma dan nilai-nilai baru, dan perubahan sistem 

sosial. Wirawan. (2010, hal. 5-7). 

Menurut DeVito (2007, hal. 296 – 301) terdapat beberapa strategi yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan sebuah konflik. Strategi-strategi ini terbagi 

menjadi dua katagori, yaitu productive dan unproductive sebagaimana strategi 

manajemen konflik yang disebut dengan strategi yang produktif adalah win-win 

strategies, fighting strategies, talk strategies, face enhancing strategies, dan verbal 

argumentativeness strategies. Sedangkan strategi manajemen konflik yang tidak 

produktif diantaranya adalah win-lose strategies, avoidance strategies, force 

strategies, face detracting strategies, dan verbal aggresiveness strategies. Penjelasan 

mengenai konsep-konsep dari strategi manajemen konflik menuru DeVito 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Win – Lose and Win – Win Strategies  

Terdapat empat tipe dasar dalam penyelesaian konflik, jika menggunakan 

konsep menang kalah : yang pertama adalah A menang B menang, yang kedua A 

kalah B menang, yang ketiga A kalah B kalah, dan yang terakhir A menang B kalah. 

Jika strategi manajemen yang digunakan adalah yang produktif maka tipe yang 

dipilih adalah A menang dan B menang, sedangkan jika yang dipilih adalah yang 

tidak produktif maka salah satu saja yang akan menang dan lawannya akan kalah. 

Dalam penelitian ini peneliti akan melihat apakah strategi ini digunakan dan tipe 

manakah yang menjadi hasil dari penyelesaian konflik dengan konsep menang 

kalah.  

2. Avoidance and Active Fighting Strategies  

Avoidance merupakan tindakan menghindar. Biasanya tindakan ini dilakukan 

ketika seseorang tidak mau menghadapi dan membicarakan mengenai konflik yang 

sedang terjadi. Namun tindakan ini tidak dapat menyelesaikan masalah. Sebaliknya 

metode active figting strategies lah yang dianggap lebih efektif untuk 

menyelesaikan konflik karena orang yang terlibat konflik akan saling berbicara dan 

mengungkapkan emosi atau perasaannya mengenai konflik tersebut.  
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3. Force and Talk Strategies  

Force merupakan tindakan emosional atau fisik yang bersifat memaksakan. 

Tindakan ini sering terjadi ketika seseorang menghadapi konflik karena tentunya 

orang tersebut ingin memaksakan persetujuan orang lain atas kehendaknya. 

Sementara alternatif dari force adalah talk. Talk, adalah tindakan ketika seseorang 

mencoba terbuka dan berempati dalam menghadapi konflik. Walaupun pada 

kenyataannya tindakan ini sedikit sulit untuk dilakukan dalam kondisi konflik yang 

biasanya bersifat tempramental.  

4. Face – Detracting and Face – Enhacing Strategies  

Face-detracting atau dikenal juga sebagai face-attacking adalah penyelesaian 

konflik dengan mencoba merendahkan orang lain, dengan menganggap orang lain 

tidak bisa membantu atau tidak bisa dipercaya. Penyelesaian ini adalah 

penyelesaian yang kurang baik dan dapat memperbesar permasalahan yang ada. 

Sedangkan face-enhacing adalah kebalikannya, dimana orang lain dianggap bisa 

dipercaya dan dapat membantu. Sikap ini tentunya dapat membantu penyelesaian 

masalah serta memelihara sebuah hubungan baik.  

5. Verbal Aggressiveness and Argumentativeness Strategies  

Verbal aggressiveness atau verbal abuse adalah sebuah metode untuk 

memenangkan konflik dengan membuat argumen yang menjatuhkan mental orang 

lain. Metode ini dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Metode 

ini juga mengacu pada orientasi win-lose solutions.  

Sedangkan kebalikan dari metode ini adalah verbal argumentativeness. Metode 

ini menekankan penyelesaian konflik dengan cara membicarakannya, dan saling 

mendengarkan pandangan dan pendapat masing – masing mengenai masalah yang 

terjadi. Metode ini berorientasi pada win-win solutions (DeVito 2007, p. 298 – 301). 

Keseluruhan metode yang ada akan menjadi acuan peneliti untuk menyimpulkan 

metode manajemen konflik yang bagaimana yang dipilih oleh orang tua maupun 

anak dalam menyelesaikan konflik mengenai perjodohan. 
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Kemudian konsep yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah budaya 

patriarki dalam keluarga keturunan Arab Terdapat beberapa penelitian yang 

membahas budaya patriarki yang diterapkan oleh keluarga keturunan Arab terutama 

ketika sedang melakukan perjodohan. Penelitian dari Jihan Surroyah (2018, hal. 1-

20) yang membahas tentang pernikahan campuran dalam komunitas Arab, 

menunjukkan adanya budaya patriarki dengan penerapan sistem patrilineal dalam 

perjodohan pada keluarga keturunan Arab, hal ini menyebabkan perempuan Arab 

yang melakukan pernikahan campuran dengan RAS selain Arab dijauhi oleh 

keluarganya karena tidak melakukan pelestarian keturunan. Kemudian terdapat 

juga penelitian yang dilakukan oleh Nina Nurmila (2015, hal. 1-16) tentang 

pengaruh budaya patriarki terhadap pemahaman agama dan pembentukan budaya 

yang didalamnya menjelaskan bahwa budaya patriarki di Indonesia awalnya 

didasari oleh pemahaman dari agama-agama tertentu yang menerapkan posisi laki-

laki diatas perempuan sehingga perempuan berkewajiban untuk patuh kepada laki-

laki. Masyarakat Arab sebagai pembawa ajaran agama Islam ke Indonesia juga 

membawa serta budaya patriarki yang mereka anut dan diturunkan kepada anak 

keturunannya.  

Menurut Fakih (1996, hal. 130-132) kultur Timur Tengah terkait dengan 

perempuan tetap dipertahankan sampai sekarang oleh sebagian besar masyarakat 

keturunan Arab. Didalamnya terdapat juga kultur patriarki yang benar-benar ikut 

andil dalam melanggengkan ketidakadilan gender khususnya bagi perempuan-

perempuan yang di lingkungan sekitarnya memegah teguh kultur ketimuran ini. 

Tafsir-tafsir keagamaan terkait dengan ayat-ayat Al-Quran memegang peranan 

penting dalam permasalahan ini, karena banyak tafsir yang seakan-akan 

menempatkan perempuan di bawah laki-laki.  

“perempuan yang jarang bicara atau ketawa. Dia tak pernah 

meninggalkan rumah, walaupun untuk menjenguk tetangganya atau 

sahabatnya. Ia tidak memiliki teman perempuan, dan tidak percaya terhadap 

siapa saja kecuali kepada suaminya. Dia tidak menerima apapun dari orang 

lain kecuali dari suami dan orang tuanya. Jika dia bertemu dengan sanak 

keluarganya, dia tidak mencampuri urusan mereka. Dia harus membantu 
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segala urusan suaminya, tidak boleh banyak menuntut ataupun bersedih. Ia 

tak boleh tertawa selagi suaminya bersedih, dan senantiasa menghiburnya. 

Ia menyerahkan diri hanya kepada suaminya, meskipun jika kontrol akan 

membunuhnya. ... Perempuan seperti itu Adalah yang dihormati oleh semua 

orang.” (Enggineer, 1964, hal. 97)  

Berdasarkan pendapat tersebut dapat terlihat bahwa budaya yang diterapkan 

oleh keluarga keturunan Arab yang berasal dari kultur di Timur Tengah menjadikan 

posisi perempuan jauh di bawah laki-laki. Hal ini didasari oleh tafsir dari Al-Quran 

terkait dengan perempuan. Posisi perempuan pada budaya ini sama sekali tidak 

mempunyai power sehingga untuk mengurus sanak keluarganya sendiri saja tidak 

diperbolehkan sebelum suaminya/ayahnya memberikan ijin. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara mendalam dan 

menggunakan pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif yang digunakan 

dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian yakni untuk memperbanyak data dari 

narasumber dengan melakukan pendekatan lebih dalam. Penelitian ini nantinya 

akan menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci dari penelitian dimana peneliti 

melakukan pengumpulan data secara langsung beserta analisisnya. Penelitian ini 

berfokus pada manajemen konflik yang dilakukan oleh orang tua dan anak dalam 

perjodohan pada keluarga keturunan Arab. Tipe penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah orang tua dan anak 

perempuan yang sudah melakukan perjodohan. 

B. Pembahasan 

Peneliti telah mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam 

atau in-depth interview kepada informan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

yang berkaitan dengan judul penelitian dan rumusan masalah yang telah peneliti 

tetapkan sebelumnya. Peneliti telah memilih tiga keluarga keturunan Arab yang 

sesuai dengan kriteria dari subjek penelitian yaitu keluarga keturunan Arab dengan 

anak perempuan yang telah dijodohkan. Keluarga tersebut adalah keluarga dari RB, 

Alm. AA, dan FB.  
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Wawancara dilakukan di wilayah kampung Arab Gresik, atau yang lebih 

tepatnya di Desa Gapura Sukolilo dan Desa Pulopancikan kawasan Malik Ibrahim 

Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Seluruh wawancara dilakukan secara 

terpisah pada setiap informan, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih 

mendalam. Semua pembicaraan informan pada saat wawancara berlangsung 

direkam dengan menggunakan handphone yang memiliki aplikasi voice recorder. 

Kemudian hasil wawancara dari tiga keluarga informan tersebut diubah menjadi 

transkrip wawancara. Transkrip wawancara tersebut akan dianalisis berdasarkan 

field of experience dan frame of reference yang dimiliki oleh peneliti dengan cara 

menginterpretasi makna eksplisit teks dalam transkrip tersebut. Kemudian peneliti 

juga menambahkan informasi dari sumber lainnya yang berkaitan dengan topik 

penelitian, khususnya mengenai konflik, strategi manajemen konflik, dan 

perjodohan dalam keluarga keturunan Arab.  

Peneliti menganalisis bagaimana perjodohan didefinisikan oleh keluarga 

keturunan Arab, dan bagaimana masing-masing keluarga informan menanggapi 

perjodohan sebagai salah satu budaya yang dilakukan pada keluarga keturunan 

Arab. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perjodohan adalah proses yang 

berlangsung seperti sistem pasar dalam ekonomi (Goode. 2002 : 65). Namun proses 

perjodohan pada etnis tertentu memiliki tujuan yang berbeda. Seperti halnya 

perjodohan pada etnis Arab yang dilakukan untuk mempertahankan marga atau 

“Fam” yang dimiliki.  

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya patriarki adalah sistem sosial yang 

menjadikan laki-laki sebagai pemegang otoritas dan memiliki hak istimewa dalam 

berbagai kepentingan terhadap perempuan, anak-anak, dan benda. Otoritas ini 

berlaku dalam organisasi sosial dan menuntut perempuan menjadi subordinasi dari 

si pemegang otoritas (Rokhimah 2014, hal. 133). Keluarga keturunan Arab 

menerapkan prinsip patrilineal, prinsip patrilineal menurut Tridewiyanti (2009, hal. 

58) merupakan prinsip yang menentukan hubungan kekerabatan dengan garis 

kerabat laki-laki atau garis keturunan ayah. RAS Arab menerapkan prinsip 

patrilineal yakni mengambil garis keturunan ayah, sehingga dalam sebuah 
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perjodohan hal yang paling penting adalah strata dari Fam haruslah setara. 

Perempuan dari golongan teratas atau alawwiyin hanya dapat dinikahi oleh laki-laki 

yang berasal dari golongan alawwiyin. Kemudian perempuan dari golongan yang 

dianggap lebih rendah atau irsyaddin diperbolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki 

dari golongan yang lebih tinggi ataupun dari golongan yang sama. Perempuan dari 

kedua golongan ini tidak diperbolehkan untuk menikah dengan non Arab. 

Sedangkan laki-laki sebagai pemegang otoritas dari prinsip patrilineal bebas untuk 

menikahi perempuan manapun karena laki-laki lah yang membawa Fam kepada 

garis keturunannya.  

Dapat disimpulkan berdasarkan data dari wawancara mendalam kepada tiga 

keluarga informan bahwa budaya perjodohan dalam keturunan Arab di 

enkulturasikan sebagaimana DeVito (1997, hal. 474) menjelaskan enkulturasi 

adalah proses dimana kultur di transmisikan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya. Sehingga budaya ini berlangsung secara turun-temurun pada keluarga 

keturunan Arab yang tentunya masih memegang teguh budaya perjodohan.  

Berdasarkan definisi-definisi dari setiap keluarga informan mulai dari informan 

pertama hingga informan ketiga terkait dengan perjodohan dapat terlihat bahwa 

ketiga keluarga informan jika dianalisis dalam tingkatan analisis kultur pada kajian 

Komunikasi Antarpribadi memiliki cara pandang yang sama didasari dengan latar 

belakang etnis yang sama dan tergolong homogeneus. Masing-masing keluarga 

informan memiliki berbagai tanggapan terkait dengan adanya perjodohan sebagai 

budaya pada keluarga keturunan Arab. Tanggapan tersebut disampaikan ketika 

mereka memberikan alasan saat melakukan perjodohan kepada anak-anaknya. 

Kemudian konflik yang terjadi pada tiap keluarga informan dipengaruhi dengan 

adanya budaya patriarki yang ada di dalam keluarganya serta pola komunikasi yang 

diterapkan dalam keluarga informan pertama dan keluarga informan kedua adalah 

monopoly pattern dimana kekuasaan terletak pada satu orang yakni kepala keluarga 

tersebut. Pada keluarga informan pertama kekuasaan sepenuhnya berada pada ayah 

pada keluarga tersebut sehingga ibu dan anak perempuan hanya mengikuti perintah 

ayahnya. Kemudian pada keluarga informan kedua kekuasaan dipegang penuh oleh 
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ayahnya sampai sepeninggalannya kekuasaan beralih kepada ibunya. Keluarga 

informan ketiga memiliki pola komunikasi equality pattern sehingga tiap anggota 

keluarga memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Pola 

komunikasi yang berbeda pada tiap-tiap keluarga tentunya juga menghadirkan 

konflik dan pertentangan yang berbeda. Setiap keluarga memiliki keunikan dalam 

konflik yang dialami karena konflik tersebut kebanyakan disebabkan oleh 

reproduksi budaya dan prinsip yang ditetapkan secara umum pada keluarga 

keturunan Arab. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa strategi manajemen konflik 

adalah cara yang dipilih dalam menyelesaikan konflik yang ada. Terdapat beberapa 

cara yang dapat dipilih dalam menyelesaikan sebuah konflik, DeVito (2007, 

hal.296-301) membaginya menjadi dua yakni cara yang produktif dan cara yang 

tidak produktif. Cara penyelesaian konflik yang dianggap produktif diantaranya 

adalah win-win strategies atau strategi tidak ada yang kalah, active fight strategies 

atau melayani pertengkaran, talk strategies atau membicarakan, face enhancing 

strategies atau menurunkan ego, verbal argumentativeness strategies atau berbicara 

argumen satu sama lain, dan cara penyelesaian konflik yang dianggap tidak 

produktif diantaranya adalah win-lose strategies atau menang-kalah, avoidance 

strategies atau menghindar, force strategies atau memaksa, face detracting 

strategies atau menaikkan ego, dan yang terakhir verbal aggerssiveness strategies 

atau berbicara atau mengeluarkan pendapat yang menjatuhkan lawan.  

Strategi manajemen konflik yang dianggap produktif berdasarkan teori strategi 

manajemen konflik dari DeVito diantaranya adalah win-win strategies atau strategi 

tidak ada yang kalah. win-win strategies terjadi ketika tidak ada salah satu pihak 

yang dijadikan kalah dalam sebuah penyelesaian konflik, yang artinya keluaran dari 

konflik yang dipilih sama-sama menguntungkan pihak-pihak yang terlibat konflik. 

Active fight strategies atau melayani pertengkaran juga dianggap cara yang 

produktif karena dengan aktif dalam bertengkar dapat meluapkan emosi yang ada, 

contohnya ketika terdapat sebuah pertengkaran yang kemudian diselesaikan dengan 

beradu mulut secara aktif maka pada saat itu juga pihak-pihak yang terlibat konflik 
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akan meluaokan segala amarah dan menyampaikan penyebab-penyebab dan jalan 

keluar dari konflik. Talk strategies atau membicarakan adalah cara yang produktif 

karena dengan membicarakan pertentangan maka pihak-pihak yang terlibat konflik 

akan mengetahui hal yang dipermasalahkan dan sekaligus membicarakan 

penyelesaiannya. Face enhancing strategies atau menurunkan ego dianggap 

produktif karena dengan menurunkan ego konflik tidak menjadi panas sehingga 

dapat meminimalisisr pertengkaran yang lebih parah. Verbal argumentativeness 

strategies atau saling membicarakan pendapat satu sama lain merupakan cara yang 

dianggap produktif dalam menyelesaikan konflik karena pihak-pihak yang terlibat 

dapat menyampaikan argumen-argumennya terkait konflik yang terjadi.  

Strategi manajemen konflik yang tergolong unproductive menurut teori dari 

DeVito diantaranya adalah adalah win-lose strategies atau menang-kalah strategi 

ini tidak produktif karena terdapat satu pihak yang dikalahkan dalam konflik 

sehingga output yang keluar dianggap tidak adil. Avoidance strategies atau 

menghindar juga dianggap tidak produktif karena menghindar tidak dapat 

menyelesaikan masalah dan justru malah akan memperbesar permasalahan yang 

ada. Selanjutnya force strategies atau memaksa tidak produktif karena 

menyelesaikan konflik dengan paksaan bukanlah hal yang tepat dan dapat 

menambah kemungkinan terjadinya konflik lain. Face detracting strategies atau 

menaikkan ego tidak produktif karena ketika tidak ada yang berusaha untuk 

menurunkan ego masalah akan sulit untuk diselesaikan. Kemudian yang terakhir 

verbal aggerssiveness strategies atau berbicara atau mengeluarkan pendapat yang 

menjatuhkan lawan tidak produktif karena hanya akan berfokus untuk menyerang 

lawan dan bukan menyelesaikan permasalahan. Dapat disimpulkan bahwa setiap 

keluarga memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perdebatan dan 

permasalahan yang terjadi antara orang tua dan anak terkait dengan proses 

perjodohan. Anak perempuan dari keluarga pertama memilih untuk diam dan 

menghindar dari awal hingga akhir sehingga orang tua dari keluarga pertama mulai 

menasehatinya dan kemudian menggunakan kuasanya dan memaksanya untuk 

patuh terhadap keputusan yang ada. Kemudian anak perempuan dari keluarga 

informan kedua awalnya memilih diam dan patuh pada proses pejodohan di 
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pernikahannya yang pertama dan kemudian memilih untuk tidak lagi menurut dan 

menyampaikan argumen-argumennya terhadap orang tuanya untuk diberikan restu 

pada pernikahan keduanya, orang tua pada keluarga informan kedua awalnya tidak 

memperbolehkan dan kemudian membiarkan anaknya untuk menikah lagi setelah 

mendengar penjelasan dari anaknya. Kemudian keluarga informan ketiga sedari 

awal proses “melihat” dan “meminta” sangat terbuka dan selalu berdiskusi terkait 

hal apapun yang dirasakan oleh tiap anggota keluarga, orang tua pada keluarga 

informan ketiga mengutamakan kebahagiaan anak perempuannya sehingga 

menyerahkan keputusan kepada anak perempuannya namun harus tetap dibicarakan 

bersama dan didasari alasan yang jelas.  

Berdasarkan konsep-konsep terkait dengan konflik dan manajemen konflik 

serta hasil penelitian di lapangan, peneliti menganalisis bahwa setiap keluarga 

memiliki keunikan konflik dan pertentangan yang berbeda-beda walaupun 

penyebab dari pertentangannya sama. Kemudian fase-fase konflik pada setiap 

keluarga juga berbeda dan tentunya dipengaruhi oleh pola komunikasi yang 

diterapkan selama konflik berlangsung, dan budaya serta prinsip-prinsip yang 

diterapkan didalam tiap-tiap keluarga keturunan Arab. Sehingga manajemen 

konflik yang dipilih oleh setiap keluarga juga beragam. 

C. Kesimpulan 

Perjodohan dapat menjadi stressor dalam setiap keluarga dan menimbulkan 

konflik antara orang tua dan anak. Potensi konflik yang muncul adalah karena orang 

tua menggunakan kekuasaannya dan memaksakan kehendak anaknya untuk mau 

dijodohkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Strategi manajemen konflik yang 

digunakan oleh tiap keluarga tentunya berbeda-beda dan menyesuaikan dari 

kebutuhan masing-masing individu pada tiap keluarga. Namun dapat disimpulkan 

umumnya orang tua pada keluarga keturunan Arab seringkali menggunakan talk 

strategies dan kemudian force strategies dalam menjodohkan anaknya, sementara 

anak perempuan sering menggunakan avoidance strategies. Namun pada kasus 

tertentu argumentativeness strategies digunakan untuk mencapai penyelesaian 

konflik yang menjadi penyelesaian dengan win-win strategies. Pada setiap keluarga 
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pemilihan strategi dalam menangani konflik yang terjadi dilatarbelakangi dengan 

konstruksi sosial dan identitas pada masing-masing keluarga. Terdapat keluarga 

yang mewariskan gagasan-gagasan mengenai kepatuhan terhadap agama hingga 

kewajiban dalam menjaga marga dan terdapat pula keluarga yang dapat 

dinegosiasikan dan diberi masukan terkait dengan nilai-nilai yang baru sebagai 

keluaran dari konfliknya. Terdapat pula keluarga yang menjunjung tinggi keadilan 

dan rasa aman,nyaman bagi seluruh anggota keluarganya dalam pengambilan 

keputusan. 
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