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ABSTRAK
Keluarga selaput kosong merupakan suatu fenomena yang tidak dapat

terlihat secara nyata oleh masyarakat. Dalam keluarga selaput kosong tidak ada
interaksi ataupun komunikasi yang terjadi antara suami istri. Sehingga hal tersebut
berdampak terhadap peranan suami istri dalam sebuah keluarga. Maka peranan
suami istri dalam keluarga selaput kosong sangat menarik untuk diteliti.

Adapun fokus penelitian ini ialah bagaimana konflik suami istri dalam
keluarga selaput kosong baik di dalam lingkungan keluarga maupun di luar
lingkungan keluarga. Studi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam atau indepth
interview dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi lapangan.

Untuk menganalisa permasalahan tersebut menggunakan teori dramaturgi
dari Erving Goffman, dengan konsep dramaturgi yakni panggung depan dan
panggung belakang. Personal front di luar rumah tersebut mereka tampilkan
dengan bersikap tidak ada konflik dalam keluarganya.Personal front dalam konsep
panggung depan tersebut berkaitan dengan tindakan-tindakan yang berbeda pada
saat berada di panggung belakang suami istri keluarga selaput kosong, antara
lain:mereka ingin menyembunyikan kondisi keluarga yang sedang berkonflik,
mereka lebih memilih untuk mengurangi adanya hubungan interaksi satu sama
lain ketika berada di luar rumah dan mereka tidak ingin menunjukkan situasi
hubungan mereka kepada orang lain.

Kesimpulannya, panggung depan suami istri akan tetap melakukan
interaksi dan komunikasi namun dengan batasan tertentu, yakni dengan
mengurangi interaksi dan komunikasi saat berada di luar rumah. Sedangkan dalam
panggung belakang, suami istri tidak melakukan interaksi dan komunikasi satu
sama lain karena adanya perasaan sedih, kecewa, marah dan rasa sulit memaafkan
terhadap pasangannya.

Kata Kunci : Keluarga Selaput Kosong, Konflik Suami Istri, Dramaturgi
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PENDAHULUAN

Menurut Salvicion dan Celis

(1998), di dalam keluarga terdapat

dua atau lebih dari dua pribadi yang

tergabung. Sehingga kemunculan

konflik atau masalah dalam keluarga

merupakan hal yang biasa terjadi.

Permasalahan yang muncul dalam

setiap keluarga tidak selalu sama.

Kasus-kasus pertengkaran yang

terjadi bisa karena kemunculan orang

ketiga dalam hubungan suami istri,

Dari permasalahan yang muncul

inilah beberapa orang tua memilih

untuk menyelesaikan masalah

melalui perceraian. Namun jalan lain

yang dipilih oleh orang tua yang

mengalami kesulitan dalam

mempertahankan keutuhan rumah

tangga yaitu dengan tetap tinggal

dalam satu rumah tetapi hubungan

suami istri sudah retak hingga tidak

berkomunikasi antara satu dengan

yang lain atau disebut dengan

keluarga “Selaput Kosong”.

Keluarga merupakan unit

terkecil dari masyarakat yang terdiri

atas kepala keluarga dan beberapa

orang yang tinggal di bawah satu

atap dalam keadaan saling

ketergantungan. Menurut M. Djawad

Dahlan (2004 : 39-41), fungsi dasar

keluarga adalah memberikan rasa

memiliki, rasa aman, kasih sayang,

dan mengembangkan hubungan yang

baik antara anggota keluarga.

Menurut William J. Goode

(2007 : 184) Peran keluarga sangat

berpengaruh untuk perkembangan

anak. Apabila orangtua tidak dapat

menjalani perannya dengan baik

maka dapat menimbulkan kekacauan

dalam keluarga. Retaknya struktur

peran sosial apabila salah satu

anggota keluarga gagal menjalankan

kewajiban peran mereka sehingga

mengakibatkan kekacauan dalam

keluarga. Keluarga merupakan forum

pendidikan yang utama terhadap

anak yang menjadi dasar penting

dalam pembentukan karakter

manusia itu sendiri. Untuk

terciptanya karakter yang kuat dan

memiliki jiwa yang baik pada anak,

didalam keluarga perlu menciptakan

suasana keluarga yang harmonis dan

dinamis. Hal tersebut dapat tercipta

jika terdapat koordinasi dan

komunikasi dua arah antara orangtua

dan anak.
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Hubungan di dalam keluarga

tidak hanya sebatas perasaan, namun

juga menyangkut dengan rasa

tanggung jawab, perhatian,

pemahaman dan keinginan untuk

menumbuh kembangkan anak.

Keluarga yang hubungan antar

anggotanya tidak harmonis dapat

mengembangkan masalah-masalah

pada anak. Kehidupan anak

sepenuhnya sangat bergantung pada

keluarga untuk terpenuhinya segala

kebutuhan materi, psikologis dan

sosiologis. Kebutuhan psikologis dan

sosiologis dapat berupa penghayatan

kejiwaan dan sosial yang dialami

oleh anak dalam sikap pergaulan.

Keluarga selaput kosong

yang terdapat di kota Surabaya

merupakan suatu fenomena yang

terjadi dengan tidak terlihat secara

nyata oleh masyarakat. Idealnya

dalam keluarga terdiri dari ayah, ibu

dan saudara kandung yang memiliki

interaksi yang baik antara yang satu

dengan yang lain. Namun kenyataan

pada keluarga selaput kosong tidak

tercipta komunikasi dan interaksi

yang baik antara suami dan istri,

sehingga akan berdampak pada anak

dan juga peran yang dijalankannya.

Oleh karena itu, penelitian ini

bermaksud untuk mengetahui tentang

peran suami istri dalam keluarga

selaput kosong. Bagaimana suami

istri dalam keluarga selaput kosong

dapat menjalankan peran

sebagaimana mestinya baik di dalam

lingkungan keluarga maupun di luar

lingkungan keluarga.

KERANGKA TEORI

Dalam mendukung penelitian

ini, menggunakan teori-teori yang

relevan dengan permasalahan yang

diteliti. Hal tersebut dimaksudkan

agar teori yang digunakan dapat

menjadi sebuah penjelasan untuk

mendekati realitas yang telah di uji

kebenarannya, serta juga dapat

digunakan dalam mendeskripsikan

keadaan, situasi dan lain sebagainya

mengenai “konflik suami istri dalam

keluarga selaput kosong” di

Surabaya.

Dalam teori Erving Goffman

mengenai dramaturgi yang termuat

dalam karyanya yang berjudul

Presentation of Self in Everyday Life.

Dramaturgi merupakan pendalaman

dari konsep interaksi sosial, yang
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menandai ide-ide individu yang

kemudian memicu perubahan sosial

masyarakat. Dalam teori ini Goffman

memusatkan perhatiannya terhadap

struktur sosial yang terfokus pada

interaksi tatap muka yang dibatasi

sebagai individu-individu yang

saling mempengaruhi tindakan

mereka satu sama lain. Goffman

menggunakan sebuah implikasi dari

sebuah pertunjukan teater,

menyaksikan bahwa individu dapat

menyajikan suatu pertunjukan bagi

orang lain. Namun kesan si pelaku

terhadap pertunjukan bisa berbeda.

Dua bidang ini perlu dibedakan

menjadi dua bagian yakni : panggung

depan (front stage) dan panggung

belakang (back stage).

Erving Goffman dipengaruhi

oleh pemikiran Mead terutama dalam

diskusinya mengenai ketegangan

antara diri “I” dan “Me”. Pemikiran

Goffman mengenai apa yang disebut

dengan “ketidaksesuaian antara diri

manusiawi kita dan diri kita sebagai

ahsil proses sosialisasi” (Goffman,

1959:56). Hal ini terjadi disebabkan

oleh perbedaan antara apa yang

individu lakukan secara spontan dan

apa yang diharapkan oranglain

terhadap tindakan individu.

Dalam teori dramaturgi ini

peneliti menggunakan konsep front

stage dan juga back stage yang

menjadi sorotan utama untuk dapat

menjelaskan dan menjawab

pertanyaan penelitian. Panggung

depan (front stage) merupakan

“bagian penampilan individu yang

berfungsi secara umum dan untuk

mendefinisikan situasi bagi mereka

yang menyaksikan penampilan itu”

(Goffman, 1959:22). Di dalamnya

termasuk setting dan personal front,

yang dapat dibagi menjadi

penampilan (appearance) dan gaya

(manner). Penampilan seseorang

dibatasi sebagai stimuli yang

berfungsi memberitahu kita

mengenai status sosial si pelaku,

sedangkan gaya menunjukan pada

stimuli yang berfungsi kita mengenai

peranan interaksi yang diharapkan

oleh si pelaku yang harus dimainkan

dalam situasi mendatang (Goffman,

1959:24).

Panggung belakang (back

stage) merupakan suatu fakta yang

disembunyikan di depan atau

berbagai jenis tindakan informal
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yang mungkin akan timbul. Hal ini

dikarenakan seseorang pada

umumnya mencoba untuk

mempertunjukan gambaran idealis

mengenai diri mereka sendiri di

depan umum. Terdapat berbagai

penyebab seseorang melakukan

tindakan panggung belakang (back

stage). Yang diantaranya, Pertama

aktor ingin menyembunyikan

kesalahan yang telah dilakukan

dalam rangka menyiapkan langkah

yang harus diambil untuk

memperbaiki kesalahan tersebut.

Kedua, aktor merasa perlu untuk

lebih menunjukan hasil akhir

daripada memperlihatkan proses

yang terlibat dalam

menghasilkannya. Ketiga, aktor

merasa perlu menyembunyikan dari

audiens dalam membuat suatu

produk akhir yang telah melibatkan

“pekerjaan kotor”. Pekerjaan kotor

termasuk dalam pekerjaan yang

menjalankan tugas-tugas secara fisik,

semilegal, kejam dan cara-cara buruk

lainnya (Goffman, 1959:44).

Keempat, aktor yang menyelipkan

standar lain dalam melakukan

perbuatan tertentu. Kelima, aktor

merasa perlu untuk

menyembunyikan penghinaan

tertentu asalkan perbuatannya dapat

berlangsung secara terus menerus.

Pada umumnya aktor mempunyai

kepentingan tertentu dalam

menyembunyikan fakta tertentu dari

audiens mereka.

Menurut Goffman, bahwa

aspek front stage menyampaikan

kesan bahwa aktor lebih akrab

dengan audiens ketimbang keadaan

yang sebenarnya. Hal ini bertujuan

agar aktor dapat diterima oleh

audiens (masyarakat) agar tidak

mengacaukan pertunjukan sang

aktor.

Sedangkan dalam area back

stage aktor, Goffman menyatakan

bahwa back stage merupakan fakta

yang disembunyikan di depan atau

berbagai tindakan informal yang

timbul. Panggung belakang (Back

stage) merupakan fakta di mana sang

aktor bertindak sesuai dengan

keinginannya tanpa ada intervensi

dari audiens.

Peneliti ingin menggunakan

teori Dramaturgi dari Erving

Goffman yang bertujuan untuk

mengetahui secara mendalam

mengenai tindakan suami istri pada



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

JURNAL KONFLIK SUAMI ISTRI … INNEKE ARMALIA A

saat berada diluar lingkungan

keluarga, tindakan tersebut yang

disebut sebagai panggung depan.

Dengan tindakan yang dilakukan

oleh suami istri dalam keluarga

selaput kosong ketika sedang berada

di dalam lingkungan keluarga,

tindakan tersebut sebagai panggung

belakang. Dengan demikian teori ini

dapat dijadikan sebagai pisau analisis

untuk mengetahui panggung depan

dan panggung belakang suami istri

dalam keluarga selaput kosong.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini

bersifat deskriptif. Penelitian

deskriptif merupakan suatu bentuk

penelitian yang ditujukan untuk

mendeskripsikan fenomena yang

ada, baik fenomena alamiah maupun

fenomena buatan manusia. Penelitian

deskriptif ini merupakan penelitian

yang berusaha untuk

mendeskripsikan dan

menginterpretasikan sesuatu,

misalnya hubungan yang ada, proses

yang sedang berlangsung atau akibat

dan efek yang terjadi. Metode

deskriptif dapat diartikan sebagai

prosuder pemecahan masalah yang

diselidiki dengan menggambarkan

keadaan subyek/ obyek penelitian

(seseorang, masyarakat dan lain-lain)

berdasarkan fakta yang sebagaimana

adanya.

Sedangkan pendekatan yang

digunakan ialah pendekatan

kualitatif. Pendekatan ini diarahkan

terhadap latar belakang masalah dan

individu tersebut secara utuh

(holistik).

HASIL PENELITIAN

a. Peran Suami Istri Keluarga

Selaput Kosong

Dalam konteks penelitian ini,

yang dimaksudkan dengan panggung

depan yakni suami istri yang berada

di dalam keluarga selaput kosong

memerankan perannya dengan

sebagaimana mana mestinya suami

istri dalam lingkup di luar

lingkungan keluarga. Namun

berbanding terbalik dengan kondisi

panggung belakangnya, suami istri

yang berada di dalam kondisi rumah

tangga yang sedang berkonflik tidak

melakukan perannya sebagai suami

istri dalam keluarga saat berada di
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dalam keluarga. Apabila melihat dari

hasil penelitian menunjukkan bahwa

peran dalam keluarga yang dilakukan

suami istri tidak berjalan

sebagaimana mestinya  yakni suami

berperan untuk mencari nafkah

sedangkan istri memiliki peran

dalam keluarga untuk mengurus

rumah tangga. Hal ini dipengaruhi

oleh kondisi yang dialaminya, yaitu

kondisi keluarga yang sudah tidak

harmonis. Kondisi keluarga yang

tidak harmonis tersebut disebabkan

oleh konflik yang berkepanjangan.

b. Panggung Depan Dan

Panggung Belakang Suami

Istri Keluarga Selaput

Kosong

Suami istri keluarga selaput

kosong memiliki perbedaan yang

ditampilkan pada saat berada di

dalam rumah maupun di luar rumah.

Yang dimaksudkan di dalam rumah

ialah pada saat berada di dalam

lingkungan keluarga, suami istri akan

menunjukkan keadaan yang

sebenarnya tanpa harus menutupi

konflik yang terjadi dengan

pasangannya. Namun hal tersebut

terjadi sebaliknya pada saat berada di

luar rumah atau saat berada di luar

lingkungan keluarga. Suami istri

pada saat berada di luar rumah

cenderung untuk menutupi keadaan

yang sebenarnya, yakni konflik yang

sedang terjadi dengan pasangan.

Tindakan yang dilakukan

oleh suami istri saat berada di dalam

rumah, tidak berinteraksi ataupun

berkomunikasi satu sama lain.

Mereka cenderung untuk

menyelesaikan segala urusan baik

dalam hal memenuhi kebutuhan

rumah tangga, menjalankan perannya

masing-masing dan bertanggung

jawab terhadap perannya di dalam

keluarga secara sendiri-sendiri.

Alasan mereka untuk menyelesaikan

secara sendiri-sendiri dikarenakan

suami malas, canggung dan

menghindari untuk berkomunikasi

dengan istri.

c. Respon Keluarga Besar

Terhadap Kondisi Suami

Istri Keluarga Selaput

Kosong

Suami istri keluarga selaput

kosong memiliki konflik yang

berkepanjangan terhadap
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pasangannya. Mereka memiliki

panggung depan dan panggung

belakang masing-masing yang

dimana panggung belakang suami

istri berada di dalam lingkungan

keluarga. Berdasarkan data yang

diperoleh, pasangan suami istri

keluarga selaput kosong tidak

menutupi konflik yang ada dari

keluarga besar mereka. Hal tersebut

dikarenakan mereka merasa bahwa

keluarga merupakan orang terdekat

yang tidak akan mencemooh ataupun

memberikan tanggapan negatif

mengenai konflik yang muncul di

dalam keluarganya.

d. Upaya Yang Dilakukan

Suami Istri Dalam

Menyelesaikan Konflik

Dalam keluarga, konflik yang

muncul dapat membawa dampak

negatif maupun dampak positif.

Namun apabila konflik yang muncul

tidak segera terselesaikan maka

dapat berdampak negatif terhadap

anggota keluarga yang

lainnya.Dalam menyelesaikan

konflik, keluarga memiliki caranya

masing-masing. komunikasi

merupakan kunci utama dalam

penyelesaian suatu konflik dalam

rumah tangga. Hal tersebut

dikarenakan dalam hubungan suami

istri diperlukan rasa saling percaya

satu sama lain dan rasa saling

membutuhkan antara satu dengan

yang lainnya. Apabila salah satu dari

pasangan tidak melakukan atau

memutuskan komunikasi secara

sepihak maka hubungan antara

keduanya menjadi menjauh dan

renggang. Sehingga konflik yang

muncul tidak dapat segera

terselesaikan.

e. Alasan Utama Suami Istri

Dalam Mempertahankan

Perkawinan

Perkawinan merupakan

momen penting dalam kehidupan

manusia. Perkawinan hanya terjadi

satu kali dalam seumur hidup. Maka

tak jarang pasangan suami istri lebih

memilih untuk mempertahankan

status perkawinannya daripada harus

bercerai. Karena menurut pandangan

masyarakat, perceraian merupakan

suatu pandangan yang negatif

sehingga mereka menghindari hal

tersebut.
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f. Intensitas Komunikasi

Anak Dengan Ayah Dan

Ibu Dalam Keluarga

Selaput Kosong

Komunikasi dalam

lingkungan keluarga perlu diciptakan

untuk mempererat hubungan antara

anggota keluarga satu dengan yang

lainnya.Kurangnya komunikasi

antara anggota keluarga dapat

menyebabkan timbulnya masalah

keluarga.Komunikasi perlu di

terapkan dalam keluarga agar dapat

tercipta suasana hubungan yang baik

dan akrab.Seorang ayah dan ibu

perlu untuk menjalin komunikasi

yang baik dengan anak-anaknya.Hal

tersebut bertujuan agar keharmonisan

dalam keluarga dapat

tercapai.Namun tidak semua ayah

dan ibu dapat menciptakan

komunikasi yang baik dengan

anaknya

g. Perasaan Anak Terhadap

Ayah Dan Ibu Dalam

Kondisi Keluarga selaput

Kosong

Perasaan anak terhadap kedua

orang tua nya dalam memahami

kondisi keluarga yang tidak

harmonis merupakan suatu

kenyataan yang sulit diterima oleh

anak-anak yang berada dalam

keluarga selaput kosong.Berdasarkan

data yang diperoleh, terdapat

perasaan kecewa, sedih, marah

bahkan malu apabila kedua orang tua

nya tidak dapat harmonis kembali

seperti sedia kala.

KESIMPULAN

a. Sejak adanya konflik yang

terjadi dalam keluarga, peran

suami istri dalam keluarga

dilakukan secara ganda yakni

dengan menjalankan peran

keduanya sekaligus.  Konflik

yang terjadi secara

berkepanjangan

menyebabkan adanya

perubahan-perubahan peran

yang berbeda dengan awal

perkawinan. Istri yang

memiliki peran dalam

keluarga untuk mengurus

rumah tangga namun sejak

adanya konflik, menjadi

menjalankan peran sebagai

istri dan sebagai suami dalam

mencari nafkah untuk
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memenuhi kebutuhan

pribadinya. Hal tersebut juga

terjadi pada suami yang pada

akhirnya menjalankan peran

istri dalam mengurus rumah

tangga namun tetap berperan

dalam mencari nafkah untuk

memenuhi kebutuhan pribadi,

kebutuhan rumah tangga dan

kebutuhan anak. Namun

suami dan istri yang memiliki

peran dan tanggung jawab

sebagai ayah dan ibu tetap

menjalankan perannya untuk

anak.

b. Panggung depan (di luar

lingkungan keluarga) dan

panggung belakang (di dalam

lingkungan keluarga) suami

istri dalam keluarga selaput

kosong memiliki persamaan.

Baik suami maupun istri

dalam panggung depan

berusaha untuk bersikap biasa

saja dan menunjukkan sikap

selayaknya pasangan suami

istri dengan tetap

berkomunikasi dan

berinteraksi satu sama lain

agar orang lain seperti teman

maupun tetangga sekitar tidak

mengetahui perihal kondisi

rumah tangganya yang

sedang berkonflik. Hal

tersebut berbeda dengan

panggung belakang suami

istri. Dalam panggung

belakang mereka tidak pernah

berkomunikasi ataupun

berinteraksi satu sama lain

hal tersebut dikarenakan

mereka merasa tidak perlu

untuk menutupi keadaan

meskipun di depan anak.

c. Respon keluarga besar

terhadap kondisi suami istri

selaput kosong berbeda-beda.

Keluarga yang menerima

kondisi rumah tangga suami

istri maka mereka mampu

untuk membantu

menyelesaikan konflik yang

ada dengan memberikan

bantuan baik secara materiil

maupun non materiil.

Sedangkan keluarga yang

tidak menerima kondisi

rumah tangga suami istri

disebabkan perasaan malu

dengan konflik yang terjadi

dalam keluarga.
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d. Upaya yang dilakukan suami

istri dalam menyelesaikan

konflik dalam keluarganya

telah dilakukan dengan

berbagai cara. Berbagai

kesalahan yang telah

dilakukan oleh suami maupun

istri telah diperbaiki secara

perlahan. Namun upaya

tersebut tidak dapat

menyelesaikan konflik yang

ada sehingga menyebabkan

keadaan yang berlarut-larut.

Dari berbagai macam upaya

yang dilakukan oleh suami

istri, tidak ada nya upaya

dengan memperbaiki

hubungan komunikasi dan

interaksi antara suami istri.

Salah satu upaya yang

mereka lakukan ialah dengan

tetap mempertahankan

perkawinan.

e. Alasan suami istri dalam

mempertahankan perkawinan

ialah anak. Mereka

menganggap bahwa

perceraian dapat berdampak

negatif terhadap anak-

anaknya. Tak hanya

berdampak negatif terhadap

anak-anaknya, namun mereka

berpendapat bahwa

perceraian merupakan

pandangan negatif dari orang

lain. Sehingga mereka lebih

memilih untuk bertahan

dalam kondisi keluarga yang

didalamnya tidak terdapat

interaksi dan komunikasi

antara suami dan istri.

f. Intensitas komunikasi anak

dengan ayah dan ibu dalam

keluarga selaput kosong

berbeda antara satu dengan

yang lainnya. Mereka

menyesuaikan dengan sifat

dari masing-masing kedua

orang tuanya. Pada orang tua

yang memiliki waktu luang

lebih banyak maka mereka

akan merasa lebih nyaman

saat berkomunikasi. Namun

berbeda dengan orang tua

yang kurang meluangkan

waktu untuk maka mereka

merasa lebih memilih untuk

berkomunikasi dengan salah

satu dari kedua orang tua nya

saja.

g. Perasaan anak terhadap ayah

dan ibu dalam kondisi
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keluarga selaput kosong

bermacam-macam yakni

adanya perasaan kecewa,

sedih, marah dan bahkan

malu terhadap kondisi

keluarganya saat ini. Mereka

merasa bahwa kedua orang

tua mereka seharusnya tidak

berkonflik secara berlarut-

larut. Meskipun tetangga

tidak mengetahui kondisi

keluarganya, namun mereka

merasa bahwa kondisi

tersebut membuat perasaan

tidak nyaman.

SARAN

a. Secara Akademis

Kepada kaum akademisi baik

mahasiswa, dosen maupun

peneliti lain diharapkan dapat

melanjutkan penelitian

mengenai keluarga selaput

kosong sehingga dapat

memperkaya studi mengenai

sosiologi keluarga. Dengan

adanya penelitian yang

berkesinambungan

diharapkan dapat menjadi

referensi sumber mengenai

penelitian dalam bidang yang

sama. Peneliti juga menerima

kritik maupun saran yang

bersifat membangun untuk

menjadikan yang lebih baik.

b. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan

mampu untuk menanggapi

keluarga selaput kosong

dengan tidak memiliki

pandangan negatif ataupun

mengucilkan anggota

keluarga yang berada di

dalam keluarga selaput

kosong.
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