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Abstrak 

Penelitian ini membahas mengenai stategi manajemen konflik yang dilakukan 
remaja putri usia 19-22 tahun dan orangtuanya dalam pemilihan pasangan. Alasan memilih 
topik berdasarkan fenomena bahwasanya remaja putri  kerap mengalami konflik dengan 
orangtuanya dalam hal “karateristik pasangan” dan berujung  tidak mendapatkan 

persetujuan. Dalam konflik ini orangtua dan remaja memiliki perbedaan mengenai 
karateristik sesuai penilaian sendiri. Penelitian ini perlu diteliti sebab konflik yang terjadi 
antara remaja dan orangtua bisa berdampak baik atau buruk dalam hubungan keduanya. 
Sehingga hasil penelitian ini diharapkan remaja putri mampu mengetahui strategi-strategi 
yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik terhadap orangtua dan sebaliknya. Pemilihan 
strategi manajemen konflik dirasa dapat membantu mengatasi atau menyelesaikan konflik 
yang terjadi antara remaja putri dan orangtua dalam konflik pemilihan pasangan dibanding 

pada kajian komunikasi lainnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan tipe deskriptif pada keluarga di Surabaya. Proses pengumpulan data  
dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview) dan observasi kepada remaja 
putri dan orangtua yang sedang mengalami konflik pemilihan pasangan. Teori yang 
digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengamatan adalah teori strategi manajemen 
konflik. 

Keyword: strategi manajemen konflik, orang tua dan remaja, remaja putri akhir, 
pemilihan pasangan 

Abstract 

This study discusses conflict management strategies carried out by female 
adolescents aged 19-22 and their parents in preference mate conflicts. The reason for 
choosing this topic is based on the phenomenon of female adolescents who often experience 
conflicts with their parents in terms of “partner’s characteristic” which result in 
disapproval. In this conflict of parent and female adolescents have different characteristics 
according to their own judgment. This study is significant because conflicts that occur 
between female adolescents and their parents can develop into good or bad impact on their 

relationship. Therefore, the result of this study is expected for female adolescents to 
understand the strategies carried out to solve the conflict with their parents and vice versa. 
Choosing conflict management strategies seems to help in resolving the conflict between 
female adolescents and their parents in preference mate conflict compared to other 
communication studies. This study is conducted using qualitative approach with descriptive 
type on families. Data is collected using in-depth interview and observation towards female 
adolescents and their parents who are experiencing preference mate conflict. The theory 

used as the basis in observation is the theory of conflict management strategies. 
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Pendahuluan 

Fenomena konflik di dalam 

keluarga kini menjadi topik penelitian 

dimana sering terjadi perdebatan antara 

orangtua dan anak. Konflik tidak akan 

lepas dari kehidupan manusia dan sifatnya 

tidak bisa dihindari. Konflik merupakan 

sebuah perselisihan yang terjadi akibat 

perbedaan paham atau pandangan diantara 

dua individu atau lebih. Konflik dapat 

terjadi mulai dari lapisan terbesar hingga 

lapisan terkecil yaitu keluarga. Suatu 

perdebatan di dalam keluarga akan 

menimbulkan dua hal yaitu konflik yang 

sifatnya dapat meningkatkan keresahan 

atau dapat memperkuat hubungan (Devito, 

1996). Konflik orangtua dan anak 

meningkat ketika anak memasuki masa 

remaja. Masa remaja dianggap periode 

penting dalam rentang kehidupan 

manusia, karena pada masa remaja 

merasakan adanya perubahan-perubahan 

fisik yang menyerupai orang dewasa serta 

diikuti dengan perubahan pada sikap, 

perasaan dan emosi (Maentiningsih, 2008 

p.3). Pada masa ini remaja sering 

dianggap sebagai masa rawan dalam 

perkembangan hidup, begitu juga orang 

tua yang mengawatirkan anaknya dalam 

menentukan pasangan dalam hidup 

Remaja dalam keluarga 

merupakan sub sistem yang 

mempunyai peran sebagai anak. Peran 

remaja lainya ditandai adanya sikap 

saling menghargai, keterlibatan antara 

satu sama lain, tanggung jawab 

terhadap keputusannya, dan 

mengutamakan keterbukaan 

komunikasi di dalam keluarga. 

Keluarga merupakan suatu sistem, 

suatu kesatuan yang dibentuk oleh 

bagian-bagian yang saling 

berhubungan dan berinteraksi 

(Santrock, 2007, p.157). Hubungan di 

dalam keluarga tidak pernah hanya 

berlangsung satu arah (Santrock, 2007, 

p.157). Berkaitan itu adanya 

keterkaitan antara satu sama lain 

antara orangtua dan remaja putri. 

Memilih pasangan adalah 

konflik yang kerap terjadi antara 

orangtua dan remaja (Dariyo, 2004).  

Konflik pemilihan pasangan terjadi 

adanya perbedaan pandang ketika 

menilai laki-laki. Menurut Apostolu 

dalam Agustina, Budiarto, & Hastuti, 

2017 p. 541 mengatakan bahwa 

orangtua dan anak ingin mendapatkan 

pasangan dengan penilaian yang 

terbaik, akan tetapi mereka tidak 

dapat melakukaanya dikarenakan 



mereka dipengaruhi oleh penilaian 

sendiri. Oleh karena itu adanya 

perbedaan penilaian atau pendapat 

sehingga memicu orangtua dan 

remaja terjadi situasi konflik 

pemilihan pasangan. Didukung oleh 

(Wood, 2013) bahwa konflik 

merupakan bagian yang normal yang 

tidak dapat dihindari semua hubungan 

yang muncul ketika seseorang 

memiliki pandangan, minat, tujuan 

yang mempresepsi berbeda sehingga 

kemungkinan besar adanya 

pertentangan. Berkaitan dengan 

orangtua dan remaja putri yang 

mempunyai penilaian tersendiri dan 

mempresepsi suatu hal dengan 

berbeda.  

Pemilihan pasangan 

merupakan kriteria yang individu 

miliki yang umumnya 

dipertimbangkan, diinginkan, dan 

diprioritaskan sebagai pasangan 

hidup. Dalam hal ini adanya konflik 

pemilihan pasangan antara orangtua 

dan remaja putri yang mempunyai 

kriteria masing-masing. Adanya 

perbedaan penilaian dan 

kecenderungan tidak bisa menerima 

pendapat membuat mereka tidak bisa 

saling berkomunikasi dengan baik 

sehingga timbul perbedaan paham 

mengenai karateristik pasangan.. 

Menurut DeGenova dalam Larasati, 

2012 p. 10 mengatakan bahwa dalam 

hal pemilihan pasangan bahwa 

terdapat kriteria yang 

dipertimbangkan antar individu 

seperti status sosial, ekonomi, 

pendidikan, intelegensi, ras, dan 

agama (DeGenova dalam Larasati, 

2012 p. 10).   

Penelitian ini mengarah pada 

remaja putri akhir yang dapat 

dikatakan terlihat adanya peran yang 

cenderung ke pendewasaan yaitu 

membina suatu hubungan dengan 

lawan jenis. Wajar bila mana konflik 

pemilihan pasangan dialami oleh 

remaja akhir akan cenderung lebih 

aktif mengambil tindakan, 

mempunyai tekat yang besar dari 

pada remaja awal atau tengah. Dapat 

dikatakan adanya pemberontakan 

diri, merasa tidak perlu adanya ikut 

campur orangtua dalam mengambil 

keputusan, sehingga kemungkinan 

besar konflik terjadi pada remaja 

akhir lebih meningkat. Bergitu juga 

dengan cara menyelesaikan suatu 

permasalahan bahwa remaja putri 

mudah terpengaruh oleh 

emosionalnya, cenderung sensitif, 

mudah marah, terbawa perasaan, 

mudah tersinggung atau lebih kepada 

perasaan. Hal tersebut didukung oleh 



(Siregar, 2015) bahwa penyelesaian 

konflik perempuan dianggap lebih 

berdominan menggunakan perasaan 

dari pada logika berfikir. Oleh karena 

itu menarik untuk diteliti apakah 

remaja putri akhir dapat 

menyelesaikan suatu konflik dengan 

keseluruhan menggunakan perasaan 

yang berpihak ke orangtua atau tetap 

mempertahankan hubungannya. 

Sebaliknya atau remaja putri 

menggunakan sebagian logikanya 

untuk menyelesaikan konflik.   

Sifat dominannya yang lebih 

ke perasaan kini membuat remaja 

putri lebih memilih pasangan 

berdasarkan hati, sikap laki-laki 

ketika memperlakukan perempuan 

dan lebih ke individualnya. Berbeda 

dengan orangtua adanya aspek 

spesifik penilaian baik secara fisik 

maupun non fisik hingga ke latar 

belakang keluarganya. Penelitian 

pernah dilakukan Anisaul Amanda 

2014 dengan topik sejenis, maka 

adanya faktor  perbedaan status 

sosial, ekonomi, adat jawa, dan aliran 

agama yang berbeda sehingga 

orangtua tidak menyetujuhi 

hubungan.  Konflik ini menjadi 

sebuah halangan remaja dalam bebas 

memilih dengan siapa dia 

berhubungan. Konflik dipandang 

keadaan yang buruk dan akan 

merusak hubungan interpersonal, 

maka harus dicegah (Supratiknya, 

1995). 

Idhi Okta Ayuriana (2007) 

juga pernah melakukan penelitian 

menyangkut strategi manajemen 

konflik remaja putri di Surabaya 

terhadap larangan berpacaran oleh 

orangtua, dimana membahas 

mengenai strategi orangtua dan 

remaja usia 13-17 tahun dalam 

konflik larangan berpacaran karena 

terbilang remaja awal dan orangtua 

lebih memfokuskan pada 

pendidikanya. Dalam penelitian dia 

juga menganalisi mengenai orientasi 

konflik (win-lose, win-win, lose-lose), 

strategi produktif (Fighting, Talk, 

Face-Enhancing, Argumentetiveness) 

dan strategi tidak produktif 

(Avoidance, Force, Face-Detracting, 

Verbal Agressiveness). Sedangkan 

penelitian ini ingin melihat 

bagaimana strategi manajemen 

konflik orangtua dan remaja putri 

akhir dalam konflik pemilihan 

pasangan. Ditinjauan adanya 

perbedaan penilaian terhadap 

karateristik laki-laki antara orangtua 

dan remaja putri.  

Tinjauan Pustaka 



Komunikasi Keluarga  

Chris & Jeanne, 2005) 

mengkonsepkan bahwa definisi 

keluarga meliputi keterkaitan 

(relatedness), memelihara 

(nurturing) dan kontrol (control). 

Keterkaitan yang dimaksud adalah 

bagaimana setiap anggota keluarga 

berfungsi satu sama lain dan sifatnya 

saling bergantung. Terbukti seorang 

anak tidak akan mampu berkembang 

dengan baik tanpa adanya keterkaitan 

dari orangtua. Sedangkan memelihara 

adalah bentuk upaya orangtua untuk 

selalu menjaga dan merawat anaknya 

menjadi dewasa. Dan demikian 

kontrol adalah bagaimana anggota 

keluarga mengontrol atau 

mengendalikan perilaku satu sama 

lain melalui kedisiplinan dan 

pengajaran. (Fitzpatrick dalam 

Morissan, 2013) mengonsepkan ada 

empat tipe keluarga yang 

menggambarkan interksi adalah Tipe 

Konsensual, yaitu sering melakukan 

percakapan dan mempunyai 

kepatuhan tinggi, keputusan ada di 

pihak tertinggi dalam keluarga. Tipe 

Pluralistis, sering melakukan 

komunikasi namun mempunyai 

kepatuhan rendah. Tipe Protektif, 

jarang melakukam komunikasi 

namun memiliki kepatuhan yang 

tinggi. Tipe Laissez Faire yaitu 

mempunyai percakapan dan 

kepatuhan yang rendah.  

Pola Asuh Orangtua 

  Pola asuh orangtua dapat 

dilihat dari cara mereka dalam 

mendidik, bertindak sebagai orangtua 

yang mampu berperan dalam 

perkembangan remaja. Pola asuh 

orangtua dibagi menjadi tiga antara 

lain, Pola asuh otoriter, yaitu pola 

yang menekankan segala aturan yang 

harus ditaati oleh anak. Dalam hal ini 

orang tua bertindak semena-mena dan 

anak harus menuruti apa perkataan 

orang tua yang tidak diperbolehkan 

untuk membantah. Pola asuh 

permisif, yang menekankan segala 

aturan dan ketetapan keluarga di 

tangan anak. Apa yang dilakukan oleh 

anak diperbolehkan orang tua. Pola 

asuh demokratis, yaitu suatu 

keputusan yang diambil bersama 

dengan mempertimbangkan kedua 

belah pihak (Baumrid dalam Dariyo, 

2004).   

  Faktor yang mempengaruhi 

pola asuh orangtua ditinjuan dari 

karateristik orangtua (Hurlock, 1999) 

diantaranya, kepribadian orangtua, 

keyakinan, persamaan pola asuh yang 

diterima orangtua, penyesuaian 



dengan disetujui kelompo, usia 

orangtua, pendidikan orangtua, jenis 

kelamin orangtua, status sosial 

ekonomi, dan konsep mengenai peran 

orang dewasa.  

Strategi Manajemen Konflik  

 Konflik mungkin akan 

menyebabkan munculnya situasi 

negatif, diantaranya perasaan marah, 

menolak atau takut. Tetapi hasil akhir 

apakah konflik bersifat negatif atau 

positif. Konflik negatif adalah konflik 

interpersonal yang dapat 

meningkatkan keresahan antara 

orangtua dengan remaja, sedangkan 

ketika seseorang mengambil strategi 

produktif maka konflik dapat 

membuat hubungan menjadi lebih 

kuat, sehat, lebih memuaskan dari 

pada sebelumnya (Devito, 1996).  

 Konflik dipandang keadaan yang 

dapat memperburuk dan merusak 

hubungan orangtua dan remaja putri, 

maka harus dicegah (Supratiknya, 

1995). Konflik dapat dicegah dengan 

memanajemen konflik yang dapat 

dilakukan setiap individu. 

Manajemen konflik adalah suatu 

proses pembuatan rencana dan 

mengendalikan kondisi yang tidak 

sehat dalam suatu hubungan antara 

pihak-pihak dalam mencapai tujuan 

bersama. Strategi manajemen konflik 

adalah penyelesaian masalah yang 

lebih kepada cara mengatasi 

permasalahan yang terjadi. Strategi 

manajemen konflik dapat dilakukan 

dengan cara produktif  dan tidak 

produktif. Strategi produktif adalah 

strategi yang dapat menyelesaikan 

konflik dengan baik dan  cenderung 

berdampak baik pada hubungan 

seperti Fighting, Talk, Face-

Enchancing, Argumentativeness.  

 Sedangkan strategi tidak 

produktif lebih kepada tidak berusaha 

menyelesaikan konflik melainkan 

dapat memperkeruh situasi konflik 

dan menjadi hubungan orangtua dan 

remaja menjadi jauh, seperti 

Avoidane, Force, Face-Detracting, 

Verbal Agressiveness. Adapun 

orientasi konflik yang  merupakan 

suatu pendekatan penting dalam 

mengatasi konflik yaitu Lose-Lose, 

Win-Lose, Win-Win Strategies 

(Wood, 2010).  

Metode  

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan tipe 

deskriptif berusaha untuk 

menjelaskan secara komprehensif 

mengenai fenomena yang terjadi di 

lingkungan sosial. Penelitian ini 



menggunakan metode observasi dan 

wawancara mendalam (Indepth 

Interview) dengan pihak yang 

bersangkutan dan mempuat catatan 

lapangan selengkap mungkin untuk 

kemudian dianalisis pada 

pembahasan. 

 Sasaran subjek adalah remaja 

putri akhir dengan usia 19-22 tahun 

yang pernah berkonflik dengan 

orangtuanya mengenai konflik 

pemilihan pasangan.. Peneliti juga 

memfokuskan kepada keluarga 

menengah keatas sebab adanya 

kecenderungan mempunyai 

kerateristik yang khusus untuk 

menilai laki-laki, terutama lebih 

setingkat diatas keluarga perempuan.  

  Dalam menganalisis data 

langkah yang digunakan pertama, 

data yang sudah terkumpul 

dikategorikan dan dipilhan sesuai 

dengan jenisnya. Kedua data yang 

sudah di dapat selama dilapangan 

diseleksi mana yang dianggap data 

inti dari topik permasalahan dan data 

pendukung. Terkahir, semua sudah 

dikategorikan agar mempermudah 

peneliti dalam mendapatkan hasil, 

data tersebut ditelaah, dikaji, dan 

dipelajari serta diinterpretasi untuk 

mencari solusi dama permasalahan 

yang diangkat (Moleong, 2000 : 105). 

Pembahasan dan Analisis 

Data 

Komunikasi Keluarga  

Hasil temuan data bahwa 

setiap keluarga mempunyai 

komunikasi yang berbeda dapat 

dilihat baik ibu dan ayah ketika 

berkomunikasi dengan remaja putri. 

Pola komunikasi yang berbeda 

dipengaruhi oleh kepribadian, 

karateristik orangtua dalam hal 

mendidik atau mengasuh remaja 

putri. 

 Pada keluarga pertama, RN 

menerapkan pola asuh otoriter dan 

demokratis yang berjalan secara 

bersama. RN merupakan single 

mother bagi anak-anaknya. Otoriter 

dijadikan sang ibu untuk mengambil 

sebuah keputusan yang berkaitan 

dengan NL. Demokratis juga 

dijadikan sebagai cara mereka 

mendiskusikan suatu hal untuk 

mencapai kesepatakan. Berkaitan 

dengan komunikasi bahwa mereka 

mempunyai komunikasi yang baik 

dengan saling terbuka, banyak hal 

yang dibicarakan mulai fashion, 

makanan, pacar, aktivitas harian, 

hingga sinetron hal tersebut bentuk 



dari kedekatan mereka. Hal tersebut 

menandakan adanya bentuk 

relatedness yang sudah dibangun 

sejak lama dan menjadi sebuah 

kebiasaan. Sedangkan kontrol RN 

terhadap NL adalah mengenai 

pergaulan, kesehatan, keluar rumah 

harus ijin meninjau orangtua 

perempuan yang sangat 

mengawatirkan pergaulan anak 

perempuannya. Nurturing juga 

terlihat ketika RN merawat sakit dan 

selalu menyiapkan makanan untuk 

NL.  

Keluarga kedua, pola asuh 

yang diterapkan SE dan ST adalah 

otoriter. Hasil wawancara bahwa pola 

tersebut sudah berjalan sejak NG 

masih berusia anak hingga ke remaja 

akhir.  Berkaitan suara dalam 

keluarga, keputusan ada dipihak 

orangtua sehingga remaja tidak 

diberikan ruang untuk menyampaikan 

pendapatnya secara terbuka. 

Demikian komunikasi keluarga 

ditemukan bahwa kurangnya kontak 

kedekatan baik ES, ST terhadap NG, 

peneliti mengasumsikan bahwa 

minimnya komunikasi dapat dilihat 

dari kurangnya mereka 

berkomunikasi, topik yang 

dibicarakan juga terbatas hanya 

mengenai akademis. Dalam hal ini 

orangtua tidak membangun sistem 

keterlibatan antara anggota satu 

dengan yang lain sejak dini sehingga 

komunikasi dianggap kurang 

berperan. Peneliti dapat mengatakan 

ketika NG mencoba mengeluh rasa 

sakit yang dirasa kepada orangtua 

tetapi tidak dihiraukan, akan justru 

merespon dengan memarahinya. 

Selain itu semua kebutuhan keuarga 

dalam hal memasak, mengurus rumah 

orangtua mempercayakan kepada 

pembantu. Kurangnya sentuhan, 

keterlibatan orangtua membuat 

remaja menjadi lebih mandiri dan 

mampu bertindak semaunya. Kontrol 

disini berkaitan dengan pengeluaran 

uang dan pendidikan.  

Pola asuh keluarga ketiga 

yaitu demokratis  Menurut Dariyo 

(2007) pola asuh demokratis akan 

berjalan efektif jika orangtua dapat 

menjalankan fungsi sebagai orangtua 

dengan memberi kesempatan kepada 

anak untuk mengemukakan 

pendapatnya. Berlaku pada keluarga 

ini NS dan SR mampu menjalankan 

fungsi dengan memberikan 

kesempatan PP bercerita, 

mengungkapkan perasaanya tanpa 

adanya rahasia diantara mereka. 

Banyak hal yang mereka bicara 

berkaitan perkuliahan, pacar, 



pekerjaan, akivitas memasak hingga 

minta uang. Mereka mempunya 

bentuk nurturing yang tinggi terlihat 

ketika orangtua tidak engga merawat 

PP ketika sakit atau mengurus semua 

kebutuhan harianya. Tentu orangtua 

mempunyai kontrol tinggi untuk 

mengetahui apa yang dilakukan anak 

remaja purinya berkaitan dengan 

sosial media, ibadahnya, dan 

hubungan dengan laki-laki.  

Keluarga terakhir mempunyai 

pola yang sama pada keluarga 

pertama yaitu otoriter dan demokratis 

yang berjalan bersama tetapi adanya 

kecenderungan demokratis yaitu 

saling membicarakan ketika terjadi 

masalah, memberikan masukan dan 

keterbukaan yang tinggi. Banyak 

topik yang sering dibicarakan 

mengenai teman, laki-laki, sosial 

media, perkuliahan, aktivitas harian, 

minta uang. Seringnya membicarakan 

hal-hal tersebut dalam keseharian 

menandakan kedekatan antara KW 

dan HD sebagai orangtua sangat 

tinggi dengan NK remaja putrinya. 

Otoriter dijadikan orangtua untuk 

membuat keputusan ketika NK sudah 

terlalu bertingkah berlebihan baik 

dalam pergaulan maupun berpacaran, 

bergaulan tersebut juga berkaitan 

dengan kontrol orangtua juga.  

Strategi Manajemen Konflik 

Konflik keluarga pertama 

mengenai pemilihan pasangan terjadi 

ketika RN mengetahui bahwa 

pasangan remaja tidak mempunyai 

pekerjaan yang tetap, tidak berkuliah, 

dan RN menilai bahwa laki-laki 

tersebut dari keluarga menengah 

kebawah. Peneliti menginterpretasi 

bahwa  konflik pemilihan pasangan 

disebabkan oleh latar belakang laki-

laki. NL disini menilai pasangannya 

dari sifat yang dewasa, baik, selalu 

mengerti yang berbeda penilaian 

dengan orangtua. RN sebagai 

orangtua menginginkan pasangan 

yang terbaik untuk masa depan anak 

remajanya dengan mempunyai 

karateristik khusus yaitu laki-laki 

yang mempunyai pekerjaan polisi, 

tentara, atau Pegawai Negeri Sipil 

(PNS). Adanya perbedaan penilaian 

yang tidak sesuai sehingga terjadi 

perdebatan diantara mereka di dalam 

keluarga.   

Situasi memburuk akibat 

konflik mengakibatkan hubungan 

orangtua dan remaja menjauh atau 

mendekat tergantung strategi yang 

diambil. Strategi yang diambil RN 

adalah talk yaitu berusaha 

membicarakan konflik dengan 

membuka pikiran NL tentang laki-



laki yang ideal dalam pekerjaan yang 

pantas dijadikan pasangan. Hal 

tersebut cara RN mendiskusikan 

masalah dengan menilai laki-laki 

dalam jangka panjang dan berusaha 

mengajak NL untuk berpihak kepada 

ibunya. RN berada pada posisi aktif 

dan berusaha menyelesaikan konflik 

secara produktif. Bentuk avoidance 

yang dilakukan NL yaitu dengan  

tetap melanjutkan hubungan dengan 

pasangan meskipun terjadi konfik 

pemilihan pasangan dengan ibunya. 

Komunikasi RN yang baik dengan 

selalu memberikan pengertian kepada 

NL sehingga ia mengikuti apa yang 

diinginkan orangtuanya untuk tidak 

melanjutkan hubungan dengan 

kekasihnya. Orientasi konflik 

mengambarkan win-lose orangtua 

yang memenangkan perbedatan 

konflik dengan berakhirnya hubungan 

NL dengan pasangannya. Oleh karena 

itu kepatuhan yang tinggi 

menggambarkan tipe keluarga 

konsensual.   

Konflik keluarga kedua terjadi 

adanya penilaian ES dan ST yang 

ragu-ragu dalam menilai pasangan 

NG. Kriteria pasangan yang menjadi 

konflik diantara hubungan orangtua 

dengan remaja karena hal pekerjaan, 

riwayat pendidikan, jumlah saudara, 

dan latarbelakang keluarga. Pekerjaan 

pasangan remaja adalah di pabrik roti 

dan pendidikan sebatas SMK 

sedangkan keluarga remaja putri 

mempunyai riwayat pendidikan 

minimal sarjana sehingga membuat 

adanya kesenjangan sosial dan 

dominitas status sosial. Selain itu latar 

belakang keluarga pasangan NG 

hanyalah sebagai penjual gado-gado  

keliling serta anggota keluarganya 

banyak sehingga membuat ES dan ST 

ragu terhadap kebahagiaan NG dalam 

hal finansial kedepannya. NG menilai 

laki-laki tidak berdasarkan itu, 

melainkan unsur ketertarikan, 

kenyamanan, kecocokan dalam 

berkomunikasi sehingga suatu 

hubungan yang ia bangun  

berlandaskan cinta yang tulus. 

Perbedaan tersebut ternyata 

membawa NG dan orangtuanya pada 

perbedatan dalam keluarga.  

Strategi menyelesaikan 

konflik yang dilakukan ES adalah 

tidak produktif. ES memilih untuk 

berbicara dengan menjatuhkan mental 

dari NG, yaitu sedikit menyindir 

mengenai pernikahan yang nantinya 

di arahkan kemana jika di kaitkan 

dengan pekerjaan dari pasangan 

remaja. Kepribadian mempengaruhi 

individu dalam mengambil keputusan 



yang sifatnya acuh tak acuh dan 

enggan untuk mengajak berdiskusi 

dengan baik. Sedangkan ST berusaha 

menyampaikan pendapatnya 

mengenai sudut pandang bahwa laki-

lai yang bekerja di pabrik hidupnya 

tidak jauh beda dengan pengalaman 

yang diterima di lingkungan. 

Argumentativeness merupakan cara 

produktif yang dilakukan ayahnya.  

Peneliti katakan bahwa 

konflik terselesaikan dengan 

sendirinya, dimana strategi yang 

digunakan yaitu fighting active dan 

argumentativeness dengan terus 

membuktikan kepada kedua 

orangtuanya untuk membantu 

mencari pekerjaan di bebagai tempat 

yang sesuai dengan keinginan 

orangtuanya dan selalu menceritkan 

sisi baik dari laki-laki tersebut. 

Adanya perubahan kognitif remaja 

akhir sehingga ia mampu berfikir 

dengan tetap meyakinkan orangtua 

dan mengajak pasangannya untuk 

berusaha. Orientasi konflik keluarga 

ini adalah win-lose, dimana remaja 

yang memenangkan perdebatan 

dengan tidak menuruti orangtuanya 

untuk tidak melanjutkan hubungan 

dan ia memilih untuk tetap 

melanjutkan dan membuktikan 

kepada orangtuanya. rendahnya 

komunikasi dan keterkaitan orangtua 

membuat remaja mempunyai 

kepatuhan yang rendah sehingga tipe 

keluarganya adalah Laissez Faire.   

Konflik pemilihan pasangan 

pada keluarga ketiga terjadi ketika SR 

dan NS mengetahui bahwa pasangan 

PP mempunyai karateristik dengan 

tidak mempunyai pekejaan, 

mempunyai perilaku yang kurang 

sopan, dan tidak mempercayai agama 

(ateis). Konflik cenderung di 

sebabkan dari karakter personal pada 

pasangan remaja. PP menilai 

pasangan berdasarkan hal-hal yang 

membuat ia senang, mencari 

dukungan, semangat, dan 

kebahagiaan. Adanya penolakan 

pasangan dari pihak orangtua 

membuat perdebatan didalam 

keluarga, sehingga membuat 

hubungan mereka pernah terjadi 

situasi konflik pemilihan pasangan.  

Konflik terselesaikan dengan 

baik meski dengan cara-cara yang 

berbeda yang dialakukan pada 

keluarga ini. SR dan NS 

menyelesaikan dengan talk dan 

argumentativeness, sebagai orangtua 

berusaha membicarakan konflik 

dengan membuka hati dan pikiran PP 

melalui verbal yaitu kata-kata yang 



diucap berupa nasehat beberapa kali. 

Nasehat dalam bentuk petuah-petuah 

atau cerita para rosul dan menjunjung 

tinggi nilai keagamaan islam juga 

dilakukan oleh orangtua. 

Musyawarah sering dilakukan meski 

tidak mendapatkan titik temu atau 

kesepakatan.  

Strategi manajeman konflik 

yang dilakukan PP adalah dengan 

cara mengindar (Avoidance) dan 

memutuskan untuk keluar rumah, 

selebihnya dengan cara menangis. 

Menurut peneliti dari hasil 

wawancara PP sudah berusaha 

menyelesaikan konflik dengan 

produktif yaitu berbicara 

mengungkapkan pendapatnya, namun  

orangtua mempunyai bahasan yang 

lebih bisa menjadikan PP untuk diam. 

PP merasakan kekalahan berargumen 

dan akhirnya PP memilih 

menyelesaikan konflik dengan tidak 

produktif. PP lebih mementingkan 

perasaan daripada logika berfikir 

untuk masa depannya dan ia 

menentang kepercayaan nilai-nilai 

keluarganya.  Orientasi keluarga ini 

adalah win-lose yang dimenangkan 

oleh pihak remaja dengan tidak 

menghiraukan orangtua meski terjadi 

perbedaan penilaian dengan orangtua. 

Menyelesaikan dengan musyawarah, 

keluarga tersebut turuk aktif dalam 

berkomunikasi, tetapi PP tidak 

mempunyai kepatuhan tinggi sehinga 

tipe keluarga ketiga adalah Pluralistis.  

Konflik keluarga terakhir 

berkaitan dengan pasangan remaja 

yang mempunyai riwayat pendidikan 

hanya sebatas Sekolah Dasar, tidak 

bekerja, penampilan dan perilaku 

kurang sopan, berasal dari keluarga 

broken home, suka memeras uang 

NK. karateristik yang menjadi 

perdebatan disebabkan oleh 

latarbelakang keluarga dan 

karakteristik personal dari pasangan 

remaja. NK mengaku bahwa dirinya 

sangat mencintai dan merasa nyaman 

dengan pasangannya. Perbedaan 

karateristik ini membuat perdebatan 

di dalam keluarga hingga terjadi 

suasana hati yang kurang enak.  

Strategi yang digunakan KW 

dan HD adalah talk dengan berusaha 

membicarakan masalah dan 

memberikan tawaran terkait tetap 

tinggal bersama orangtua atau pergi 

dari rumah. Tawaran tersebut 

merupakan sebuah peringatan kepada 

NK, sebab pasangan remaja sudah 

jelas akan membawa dampak buruk 

pada anaknya dan tidak mempunyai 

masa depan yang cerah. KW 



merupakan orang yang tegas ketika 

anak berbuat salah, begitu juga HD 

bahwa mereka tidak suka melihat 

anaknya membela orang lain 

dibanding dengan orangtuanya. 

terlihat strategi yang digunakan NK 

adalah avoidance dan talk. Awalnya 

iya berusaha tidak mendengarkan apa 

yang dikatakan orangtua, ia tetap 

melanjutkan hubungan dengan 

pasangannya. Usaha KW dan HD 

dengan terus menasehati NK 

sehingga adanya perubahan kognitif 

sebagai  remaja yang sudah harus bisa 

mengambil keputusan yang terbaik. 

Selain itu munculnya sifat egosentris 

yang dapat memikirkan kepentingan 

diri sendiri dan orangtua sebagai ciri 

dari remaja akhir. konflik berakhir 

ketika NK meminta maaf kaena sudah 

menentang orangtua dan memilih 

untuk tidak melnjutkan hubungan. 

Orientasi konflik adalah win-lose 

yaitu konflik pemilihan pasangan 

dimenangkan oleh orangtua, yang 

mana remaja menuruti apa yang 

diinginkan orangtua. Tipe pluralistis 

juga pada keluarga keempat, yaitu 

seringnya melakukan komunikasi 

hingga dalam menyelesaikan konflik 

namun NK mempunyai kepatuhan 

yang rendah.

Kesimpulan 

Bersadarkan hasil penelitian 

dapat diambil kesimpulan bahwa 

konflik pemilihan pasangan 

merupakan konflik yang berpotensi 

disebabkan oleh latar belakang yang 

dimiliki pasangan remaja putri dan 

karateristik personal. Latar belakang 

laki-laki yang tidak sesuai dari 

keempat keluarga remaja putri yaitu 

berkaitan pekerjaan, pendidikan, 

agama, sosial ekonomi, sikap dan 

perilaku yang tidak sesuai dengan 

harapan orangtua. Masalah yang di 

hadapi setiap keluarga akan berbeda 

begitu juga strategi dan pendekatan 

yang digunakan juga berbeda. 

Strategi manajemen konflik 

yang digunakan orangtua pada pola 

asuh demokratis lebih ke produktif 

yaitu Talk, Argumentativeness. 

Sedangkan untuk orangtua yang 

menerapkan pola asuh otoriter lebih 

ke tidak produktif yaitu Verbal 

Aggresiveness, Avoidance. Penerapan 

pola asuh orangtua juga dipengaruhi 

oleh kepribadian masing-masing, 

dimana individu yang mempunyai 

tingkat komunikasi baik  dan 

kepribadian saling respect terhadap 



anggota keluarga akan dapat 

menyelesaikan konflik dengan baik. 

Sedangkan orangtua yang tidak 

mempunyai tingkat komunikasi 

kurang baik dan kepribadian yang 

cuek akan cenderung menghindar 

atau diam.
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