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POLA RELASI DAN KONFLIK INTERPERSONAL� 
ANTARA MENANTU PEREMPUAN DAN IBU MERTUA� 

Dhina Rakhma Aryani & Jenny Lukito Setiawan') 

Abstract 

The aim of this research is to portray the pattern of relat ionships 
between daughter in law and mother in law who live together within 
one house. The 'second goal of this research is aimed at finding the 
causes of conflicts between daughter and mother in law, their style of 
resolving the conflicts and the conditions that support their 
harmonious relationships .This qualitative research includes 
participation of two couples of daughter and mother in law. One 
couple acclaimed that their relationship was harmonious. Ano ther 
couple stated that she had difficulties in developing harmonious 
relationship between them. Data collect ion was conducted by in-depth 
interview, and the result indicates that there are 3 important conditions 
to create harmon ious relationships, which are: (a) uncond itional 
respect, (b) congruency, and (c) empathetic understanding. The 
unconditional respect and acceptance facilitates easier harmonious 
relationships primarily in a situation where there is cultural gap. 
Congruency creates transparent relationships, secure feelings 
between the individuals and trust. Empathetic understa nding tends to 
help a person to perceive things from different angle of perception. 
These three components of relationship supports productive conflict 
resolution . The relationsh ip becomes more harmon ious when the 
individuals have needs to support one another so that each individual 
feels that her needs are fulfilled. Considering the importan ce of three 
components, all of the these components must be deve loped and 
increased in the daughter and mother in law relationships . 

Keywords: Harmonious relationship, Disharmony relations , Daughter in Law, Mother 
in Law, Interpersonal Conflict 

Kehidupan berumah tangga tidak terlepas dari permasalahan. Permasalahan 
di dalam kehidupan berumah tangga dapat terjadi antara pasangan suami - istri, 
suami - istri dengan orangtua masing-masing , suami dengan mertua perempuan 
dan/atau mertua laki-Iaki, istri dengan mertua perempuan dan/atau mertua laki-Iaki. 

Ada beberapa hubungan yang terjadi antara menantu denga n mertua, yaitu 
hubungan penuh konflik, hubungan acuh tak acuh, ataupun hubungan harmonis . 
Berdasarkan contoh kasus yang sering muncul pada rubrik konsultasi, pasangan 
suami-istri yang masih tinggal di rumah orangtua lebih berpotensi menghadapi 
konflik dalam kehidupan sehari-hari dalam relasinya dengan mertua. Sepertinya ada 
indikasi bahwa konflik yang biasanya terjadi adalah konflik antara menantu 
perempuan dengan ibu mertua. Savitri (2005) menyatakan bahwa laki-Iaki dan 
perempuan memiliki perbedaan yang mendasar pada pola pikir dan psikologis. Pola 
pikir dan psikolog is perempuan lebih sensitif daripada laki-Iaki, dan .bagi seorang 
perempuan fase kehidupan yang paling berharga adalah keluarga. Perbedaan 
tersebut di atas mungkin dapat menjelaskan fenomena bahwa masalah menantu
mertua kebanyakan terjadi di antara kaum perempuan. 

' j� Penulis pertama adalah alumnus Program S1 Psikologi Universitas Surabaya dan penulis 
kedua adalah slat pengajar letap di Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Surabaya 
(email: jennysetiawan@yahoo.com) 



78 ArkheITh.12/No.212007 (h.77-90) 

Gunarsa dan Gunarsa (1991) menyatakan bahwa kepribadian perempuan 
merupakan suatu kesatuan yang terpadu antara aspek emasi , rasio, dan suasana 
hati , Kesatuan yang kuat antara aspe k emosi , rasio, dan suasana hati inilah yang 
menyebabkan logika berpikir perempuan seringkali diwarnai oleh aspek emosi, 
perasaan, dan suasana hat inya . Gunarsa dan Gunarsa (1991) juga menambahkan 
bahwa kesatuan yang kuat antara aspek ernosl, raslo, dan suasana hati inilah yang 
membuat perempuan cepat dalam mengambil keputusan dan tindakan serta 
cenderung berperilaku impulsif, karena belum didahului oleh pemikiran dan 
pertimbangan yang masak. 

Sekalipun ada relasi antara mertua dan menanti perempuan yan g mengalami 
konflik dan kurang harmonis, ada juga relasi mertua dan menantu perempuan yang 
harmonis. Hal ini mengundang tanda tanya bagi peneliti mengenai faktor-faktor 
penting dalam menciptakan relasi harmonis antara menantu perempuan dan ibu 
mertua, serta gaya penyelesaian konflik yang digunakan dalam usah anya membuat 
hubungan menjadi lebih baik . 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas peneliti mempertanyakan (a) faktar
faktor apa sajakah yang menyebabkan hubungan menantu perempuan dan ibu 
mertua penuh konflik? ; (b) faktor-faktor apa saja yang mendukung relasi harmonis 
antara menantu perempuan dan ibu mertua?; (c) apabi la terjebak dalam situasi 
konflik, gaya penyelesaian konflik bagaimanakah yang membuat hubungan menjadi 
lebih baik? 

Metode 

Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah sepasang menan1u perempuan dan 
sepasang ibu mertua dari dua keluarga yang berbeda. Pertama, sepasang menantu 
perempuan dan ibu rnertua yang tinggal satu rumah dan merasa memiliki kesulitan 
dalam berelasi secara harmonis. Kedua , sepasang menantu perempuan dan ibu 
mertua yang tinggal satu rumah yang merasa memiliki relasi harmon is. 

Metode Pengumpulan Data 

Pengambilan data dilakukan dengan in-depth interview dengan 
menggunakan pertanyaan terbuka dan semi terstruktur. Pedoman wawancara telah 
diuji coba sebelumnya kepada dua orang menantu perempuan dari dua keluarga 
yang berbeda. Selain menggunakan wawancara mendalam, peneliti juga 
menggunakan field note untuk mencatat setiap peristiwa selama berlangsungnya 
penelitian ini, baik dalam proses wawancara maupun ketika peneliti sedang 
berkunjung ke rurnah para subyek. 

Prosedur Penelitian 

Sebelum rnemulai proses wawancara, terlebih dahulu pene lit'i menerangkan 
seca ra seksama tentang proses wawancara dan hal-hal apa saja yang menjadi hak 
subyek. Selain itu peneliti juga melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada 
subyek agar terbangun hubungan yang baik antara penelit i dengan subyek dan 
subyek merasa nyaman saat proses wawancara dengan peneli ti terutama saat 
membicarakan hal-hal yang sensitif. Peneliti juga meminta kesediaan dan 
persetujuan para subyek sebagai bagian dari informed consen t dan menyatakan 
bahwa data berkaitan dengan identitas subyek akan disamarkan. 
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Hasil 

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada empat orang subyek. Mereka 
adalah Indah (bukan nama sebenarnya , menantu perempuan ibu Mala), dan ibu 
Mala (bukan nama sebenarnya, ibu mertua Indah). Dari hasil penelitian baik Indah 
maupun ibu Mala menyatakan bahwa hubungan yang terjalin di antara mereka 
adalah hubungan yang harmonis . Kedua subyek yang lainnya adalah Lana (bukan 
nama sebenarnya, menantu perempuan ibu Rike), dan ibu Rike (bukan nama 
sebenarnya, ibu mertua Lana). Dari basil wawancara, menurut Lana hubungan 
antara ia dan ibu Rike adalah hubungan yang acuh tak acuh, sedangkan menurut ibu 
Rike hubungan antara ia dan dan Lana baik-baik saja. 

Latar Be/akang Subyek 

Indah. Indah (19 tahun), terlahir sebagai anak pertama dari empat 
bersaudara dan merupakan anak perempuan satu-satunya dalam keluarga. Usia 
Indah dan adik-adiknya terpaut lebih dari sepuluh tahun. Keadaan ekonomi yang 
kurang membuat kedua orangtua Indah memutuskan untuk bekerja di kota lain. 
Karena itulah sejak kecillndah hanya tinggal dengan neneknya. Karena adik-adiknya 
masih kecil , Indah dituntut untuk menyayangi dan memperhatikan mereka. Hal inilah 
yang membuat Indah merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari 
kedua orangtuanya , "Kalau di rumah sendiri kan malah perhatiin adik, bukannya 
diperhatiin, malah disuruh perhatiin adik." 

Hasil analisis terhadap data wawancara dengan Indah menunjukkan bahwa 
dalam wawancara Indah banyak mengeluarkan ungkapan-ungkapan emosional 
yang berkaitan dengan perasaan kurang mendapatkan perhatian/kas ih sayang. la 
banyak mengungkapkan perasaan kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua 
orangtuanya , perasaan kurang menerima ketika ia harus memberikan kasih sayang 
kepada kedua adiknya sementara ia sendiri masih membutuhkan kasih sayang dar; 
kedua orangtuanya. 

Murray (dikutip oleh Hall & Lindzey, 1978/1993) , menyataka n bahwa adanya 
kebutuhan dapat disimpulkan dari beberapa hal antara lain: (a) akibat atau hasil akhir 
tingkah laku, (b) pola atau cara khusus tingkah laku yang bersangkutan, (c) perhatian 
dan respon selektif terhadap kelompok obyek stimulus tertentu, (d) ungkapan emosi 
atau perasaan tertentu, dan (e) ungkapan kepuasan apabila akibat tertentu dicapai 
atau kekecewaan apabila akibat itu tidak tercapai. Berdasarkan ungkapan-ungkapan 
emos i yang muncul daJam wawancara, tampaknya kebutuhan yang menonjol dalam 
diri Indah adalah need of succorance atau kebutuhan akan pertolongan dalam 
kesusahan . Menurut Murray (dikutip oleh Hall & Lindzey, 1978/1 993 ), need of 
succorance adalah kebutuhan untuk dirawat , disokong, didukung, dikelilingi, dicintai, 
dinasihati, dibimbing, dimanjakan, diampuni, dihibur. Biasanya cara individu 
memuaskan kebutuhan ini adalah dengan bantuan simpatik dari obyek yang 
dikenalnya. Dalam hal ini yang dimaksud obyek yang dikenal adalah orang-orang 
yang ada di sekitar Indah seperti kedua orangtua , nenek, adik-adik, suami, .mertua, 
saudara -saudara ipar, atau dari atasan di kantor. Dari mereka inilah Indah memiliki 
kebutuhan untuk dicintai, diberi dukungan , dilindungi, dirawat , serta dimanjakan. 

Ibu Mala. Ibu Mala (52 tahun) terlahir sebagai anak pertama dari empat 
bersaudara. Ibu Mala tidak ingat benar berapa perbedaan usia antara ia dengan 
ketiga adik-adiknya tersebut. Kedua orangtua Ibu Mala adalah petani. Selepas 
bangku Sekolah Dasar ibu Mala dinikahkan orangtua dengan Tanto (bukan nama 
sebenarnya), seorang laki-Iaki yang hingga saat ini menjadi suaminya. 

Ketika ditanya tentang kehidupan perkawinan anak-anaknya , ibu Mala 
mengaku bahwa hubungannya dengan ketiga menantunya berjalan dengan baik dan 
harmonis . Ibu Mala tidak pernah membeda-bedakan dalam memperlakukan 
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menantu-menantunya. Segitu juga hubungannya dengan Indah, menantu ketiganya. 
Ibu Mala dan Indah selalu terlihat kompak dalam menjalani kehidupan 
berumahtangga. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ibu Mala sangat menyaya ngi ketiga 
menantunya termasuk Indah. Menurut ibu Mala, ia merasa kasihan karena Indah 
jauh dari orangtuanya. Karena itulah ia sangat menyayangi Indah. Sentuk kasih 
sayang ibu Mala adalah melalui perhatian yang diberikan kepada Indah. Contohnya 
saat Indah belum makan, ibu Mala mengingatka n Indah untuk makan. 

Tampaknya dapat disimpulkan bahwa selain sebagai seorang ibu yang 
memiliki naluri keibuan untuk merawat, melindungi, serta menjaga anak-anak 
(Murray dikutip oleh Hall & Lindzey, 1978/1993) arti dari need of nurturance adalah 
kebutuhan untuk memelihara, menyokong, menghibur, merawat, dan memuaskan 
kebutuhan -kebutuhan obyek-obyek yang tidak berdaya. 

Lana. Lana (28 tahun) terlahir sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. 
Kakak dan adik Lana berjenis kelamin laki-Iaki. Beda usia antara Lana dan kakaknya 
adalah 6 tahun, sedangkan Lana dan adiknya memiliki selisih usia 5 tahun. Ibu Lana 
meninggal ketika Lana masih duduk di kelas lima SO. Lana dan kedua saudaranya 
dirawat dan dibesarkan oleh ayah mereka. 

Dari beberapa kali wawancara , Lana selalu mengatakan bahwa ia adalah 
orang yang mandiri. Menurut Lana sejak kecil ayahnya mengajarkan Lana dan kedua 
saudaranya untuk mandiri dan bertanggung jawab atas kehidupan dan pilihan 
mereka. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Lana memiliki need of autonomy yang 
menonjol. Menurut Murray (dikutip oleh Hall & Lindzey, 1978/1993), need of 
autonomy ini berkaitan dengan kebutuhan untuk menjadi bebas, menghilangkan 
kekangan, melepaskan diri dari kungkungan, menolak paksaan dan larangan, 
kebutuhan untuk tidak tergantung , dan kebutuhan untuk hidup mandiri. 

Ibu Rike. Ibu Rike (50 tahun) terlahir sebagai anak sebagai anak kedua dari 
enam bersaudara. Ayah dari Ibu Rike bekerja swasta, namun Ibu Rike tidak 
menyebutkan detail pekerjaan ayahnya tersebut. Ibunya selain menjadi ibu rumah 
tangga juga berjualan sayuran dan ikan dari rumah ke rumah. 

Lana adalah menantu pertama di keluarga ibu Rike dan pak Roby (bukan 
nama sebenarnya, suami ibu Rike). Menurut ibu Rike, setelah menikah Lana hanya 
tinggal dua minggu di rumah ibu Rike, kemudian Lana dan lndra tinggal di rumah 
Lana di Surabaya. Menurut ibu Rike, sebelum menikah Lana dan Indra memiliki 
kesepakatan bahwa setelah menikah mereka tidak tinggal dengan orangtua dari 
kedua belah pihak. 

Ketika ditanya, ibu Rike menjawab hubungan antara ia dan Lana berjalan 
baik-baik saja. Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti, terdapat indikasi bahwa 
ibu Rike adalah seseorang yang memiliki need of dominance yang cenderung 
menonjo l. Menurut Murray (dikutip oleh Hall & Lindzey, 1978/1993) need of 
dominance berkaitan kebutuhan untuk memegang kendali atas Iingkungan 
manusiawi dengan cara mempengaruhi atau mengarahkan tingkah laku orang-orang 
lain dengan saran, bujukan, himbauan, atau perintah, serta dengan cara mencegah, 
menghambat, dan melarang . Contohnya adalah ketika ibu Rike melarang Lana untuk 
rnernbeli barang-barang kebutuhan Lana seperti seprei dan daster. Ibu Rike juga 
melarang Lana menggunakan uang Indra untuk keperluan yang menurut ibu Rike 
tidak perlu. Menurut ibu Rike hal itu dilakukannya agar Lana dan Indra menabung 
sehingga kelak dapat membeli rumah sendiri. 
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Penyesuaian Diri Jndah terhadap Mertua dan Sebaliknya 

Indah menikah pada tahun 2006 dengan Anto (bukan nama sebenarnya), 
pemuda yang telah dikenalnya selama kurang lebih satu tahun, Setelah menikah, 
Anto dan ibu Mala mengajak Indah tinggal di rumah mereka. Sebenarnya Indah tidak 
ingin tinggal di rumah mertuanya. Indah ingin tinggal di rumah sendiri agar dapat 
mandiri. Namun , akhirnya Indah mau tinggal di rumah mertuanya, dengan alasan 
bahwa menurut tradis i orang Jawa, anak terakhir jika sudah menikah harus tetap 
tinggal dengan orangtua. Karena Anto adalah anak terakhir, maka sete lah Anto 
menikah ia harus tetap tinggal di rumah orangtua, 

Iya penginnya gitu . Cuman kan suami saya itu anak terakhir, jadi kalau orang 
Jawa, orang dulu itu kan anak terakhir harus ikutin orangtua. Jadi ya 
peng innya saya itu ya pengen sendiri, pengin mandiri gitu . Terus, ya 
berhubung suami saya anak terakhir, jadi ya harus ikut orangtua. Kan 
mengikuti orangtua. 

Masuk dan bergabung dengan keluarga suami bukanlah hal yang mudah 
dilakukan. Sebagai orang baru tentu saja Indah harus melakukan banyak 
penyesuaian agar ia dapat diterima dan merasa nyaman tinggal di lingkungan yang 
mas ih baru. Tampaknya Indah tidak terlalu sufit untuk menyesuaikan diri di 
lingkungan yang baru. Hal ini disebabkan Indah beberapa kali berpindah pekerjaan. 

Ketika Indah harus menyesuaikan diri dengan keluarga mertuanya, langkah 
awalnya adalah menanyakan kepada suami tentang kebiasaan kedua mertuanya 
terse but. Baru setelah ltu Indah bertindak sesua i dengan kebiasaan tersebut. 
Misa lnya, di pagi hari pak Tanto (ayah mertua Indah, bukan nama sebenarnya) 
selatu minum teh atau susu sebelum berangkat ke sawah , maka Indah membuatkan 
teh atau susu untuk ayah mertuanya tersebut. 

Tidak hanya Indah yang melakukan penyesuaian diri, tetap i ibu Ma la dan pak 
Tanto juga melakukan penyesuaian diri terhadap kehad iran Indah di tengah-tengah 
mereka. Misalnya untuk membuat Indah nyaman, ibu Mala memberikan kebebasan 
pada Indah untuk menentukan menu masakan dan memasak pada setiap harinya. 

Penyesuaian Diri Lana dengan Mertua dan Sebaliknya 

Lana menikah dengan Indra (bukan nama sebenarnya) pada tahun 2006. 
Sebelum menikah Lana dan Indra membuat perjanj ian bahwa mereka tidak akan 
tinggal dengan orangtua dari kedua belah pihak . Menurut Lana , ia ingin hidup 
mandiri tanpa tergantung pada orangtua masing-masing. Karena itulah setelah 
menikah Lana dan Indra tinggal di rumah Lana . Ayah Lana tidak lagi tingga l di rumah 
tersebut karena setelah menikah lagi , ayah Lana tinggal di rumah istrinya. Lana baru 
diajak suaminya tinggal di rumah mertua ketika kandungannya berusia delapan 
bulan . Menurut Lana, suaminya khawatir di rumah tidak ada yang menjaga Lana, 
"Perjanjian dulu nikah itu seh sebenernya pengen mandiri , nggak sama mertua 
nggak sama orangtua, enggak. Tapi berhubung hamil takut ada apa-apa, dan aku 
nggak ada ibu, nggak ada orangtua perernpuan . jadinya ya diboyong ke sana." 

Menurut Lana , keluarganya dan keluarga Indra memiliki kebiasaan yang 
berbeda. Keluarga Indra adalah keluarga yang selalu berbicara dengan nada keras , 
kata-kata yang kasar , dan apa adanya. Maka hal pertama yang dilakukan Lana 
ketika tinggal di rumah Indra adalah "menebalkan telinga," 

Adaptasinya cuman paling mempertebal telinga. Kan omongannya kasar dan 
keras, jadi aku harus adaptasi itu dulu. Teli nga. Kalau nggak gitu ya kagetan . 
Aku itu kebiasaan kalau ada orang yang omong kasar, omong keras gitu 
kaget ya. Aku ngerasa, "Aku salah apa? Aku nggak tahu ." Biasanya gitu. 
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Selain itu Lana juga perlu menyesuaikan diri dengan kebiasaan di rumah ibu 
Rike. Misalnya bangun pagi, mengerjakan pekerjaan rumah, memasak untuk Indra. 

Sedangkan menurut ibu Rike, ia menerima keberadaan Lana di rumahnya 
dengan senang. Ibu Rike juga menganggap Lana seperti anak kandungnya sendiri, 
"Ya ndak apa-apa ya seneng. Yang namanya anak ya sama anak laki juga kumpul, 
sama menantu juga sudah nggak ta' anggep seperti menantu, ta' anggep seperti 
anak sendiri gitu. Saya nggak ada perbedaan kok." 

Berdasarkan analisis hasil wawancara terhadap Indah dan Ibu Mala, serta 
Lana dan Ibu Rike, peneliti menemukan bahwa ada tidaknya ketiga kondisi inti untuk 
iklim pertumbuhan pribadi yang disebut oleh Rogers (1995) muncul seeara konsisten 
sebagai faktor yang membedakan relasi kedua pasangan tersebut. Untuk lebih 
jelasnya, berikut in; akan dipaparkan beberapa faktor penting yang nyata dalam 
relasi antara Indah dan ibu Mala yang mendukung tereiptanya relasi yang harmonis, 
serta bagaimana cara mereka mengatasi konflik. Hal yang sama akan dipaparkan 
juga berkaitan dengan relasi antara Lana dan ibu Rike 

Hal-hal Penting dalam Relasi Indah dan ibu Mala 

Hal-hal penting yang muncul dari hasil analisis terhadap relasi antara Indah 
dan ibu Mala yang mendukung terciptanya relasi yang harmonis adalah sebagai 
berikut. 

Unconditional Positive Regard. Menurut Rogers (1995) unconditional 
positive regard atau penghargaan dan penerimaan positif tak bersyarat adalah salah 
satu dari tiga kondisi penting dalam relasi antara dua atau lebih manusia. Menurut 
Rogers (1995) unconditional positive regard adalah situasi atau kondisi seseorang 
menerima , memberi perhatian yang simpatik , menghormati, serta menghargai orang 
lain apa adanya. 

Berdasarkan analisis terhadap data penelitian tampak bahwa Indah 
menunjukk an perhatian simpatik kepada mertuanya, misalnya dengan memberikan 
makanan yang sebelumnya belum pernah dicicipi Ibu Mala, 

Di tengah-tengah ngobrol dengan ibu Mala, Indah pulang. Setelah menyapa 
peneliti Indah masuk ke dapur dan keluar membawa sebuah rantang plastik. 
Ketika ibu Mala menanyakan untuk apa rantang tersebut, Indah menjawab 
kalau rantang tersebut akan diisi ronde (sejenis minuman ringan terbuat dari 
jahe dan diisi dengan kacang goreng, kulang-kaling , dan roti) untuk ibu Mala. 
Ibu Mala belum pernah memakan ronde, karena itu Indah berniat 
membawakan ronde untuk beliau (Field Note: Pengalaman peneliti di rumah 
mertua Indah, 18 Maret 2007). 

Dari field note terdapat indikasi bahwa Indah memiliki perhatian kepada ibu 
Mala. Indah tahu bahwa ibu Mala belum pernah makan ronde sebelumnya, karena 
itulah ia membawakan ronde untuk lbu Mala. Perhatian adalah salah satu unsur yang 
mencerminkan adanya unconditional positive regard dalam diri Indah. 

Unconditional positive regard juga tampak pada ibu Mala yang lebih memilih 
meletakkan eucian milik Indah yang telah kering di depan kamar Indah ketika Indah 
sedang tidak di rumah. Meski menurut ibu Mala, Indah sudah memberi ij in 
kepadanya , 1etapi ibu Mala tetap meletakkan cucian yang telah kering tersebu1 di 
depan kamar Indah. Menurut ibu Mala hal itu dilakukannya karena ia menghormati 
daerah yang pribadi bagi Indah dan menurut ibu Mala, kamar tidur Indah adalah hal 
yang pribadi untuk Indah. 

Setiap habis mencuci pakaian, ibu Mala meletakkan keranjang yang 
berisikan cueian kering di depan kamar Indah. Ketika peneliti menanyakan 
mengapa hanya meletakkan di depan kamar dan bukannya di dalam kamar 
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padahal Indah sudah mengijinkan , ibu Mala menjawab kalau dirinya tidak 
enak masuk ke kamar Indah ketika Indah sedang bekerja meskipun Indah 
sendiri sudah mengijinkan ibu Mala masuk ke dalam kamarnya sekalipun 
Indah sedang tidak di rumah. Menurut ibu Mala, dirinya hanya menghormati 
hal yang pribadi dari Indah. Masih menurut ibu Mala, kamar tidur Indah 
adalah hal yang pribadi untuk Indah. Jadi ibu Mala lebih memilih meletakkan 
cucian di depan kamar Indah.(Field Note: Pengalaman peneliti di rumah 
mertua Indah I 18 Maret 2007). 

Penghargaan terhadap privasi Indah rnenunjukkan adanya unconditional 
positive regard ibu Mala terhadap Indah. 

Congruence. Congruence adalah situasi yang penuh keterbukaan, sikap 
transparan masing-masing pihak, serta sikap tanpa kepura-puraan (Rogers, 1995). 
Situasi yang mencerminkan adanya congruence dalam relasi antara Indah dan ibu 
Mala tercatat juga dalam data penelitian. Menurut Indah, tidak ada yang 
disembunyikan antara ia dan ibu Mala. Begitu pula mengenai proses wawancara 
dengan peneliti. Menurut Indah, ia dan ibu Mala selalu membicarakan jawaban
jawaban yang diberikan oleh keduanya setelah diwawancara oleh peneliti pada 
malam sebelumnya, . 

Saat akan pulang, Indah mengatakan kalau di antara dirinya dengan ibu Mala 
memiliki keterbukaan. Contohnya selama proses wawancara, malam harinya 
wawancara pagi harinya baik Indah dan ibu Mala saling membicara kan isi 
wawancara dan jawaban apa yang mereka berikan kepada peneliti. Indah 
mengatakan kalau antara dirinya dengan ibu Mala Iidak ada rahasia dan ibu 
Mala menyetujui pernyataan Indah tersebut. (Field Note: Pengalaman peneliti 
di rumah mertua Indah, 9 April 2007). 

Contoh lain adalah ketika Indah melakukan kesalahan, Ibu Mala tidak segan 
menegur dan tidak menutup-nutupi. Dari data tersebut di alas dapat dilihat bahwa 
dalam relasi antara Indah dan ibu Mala terdapat situasi yang penuh keterbukaan dan 
transparansi. Menurut peneliti , adanya kongruensi sangat mendukung terciptanya 
relasi yang harmonis, karena salah satu fungsi dari congruence dalam relasi antar 
manusia adalah terciptanya rasa aman dan perasaan diterima sebagai person 
(Rogers , dikutip oleh Cremers , 1987). 

Empathic Understanding. Empathic understanding atau pemahaman 
empatik adalah suatu kondisi atau siluasi ketika seorang manusia mampu 
memahami secara empatik dunia manusia lainnya (Rogers, dikulip oleh Cremers, 
1987) . Kondisi in] lerlihal kelika ibu Mala menceritakan mengapa ia sangat 
menyayangi lndah. Menurut ibu Mala ia kasihan melihat Indah yang linggal jauh dari 
orangtuanya. Karena itulah ibu Mala sangat menyayangi Indah. Terdapat indikasi 
bahwa ibu Mala memahami kondisi dan kebutuhan Indah yang jauh dari orangtua . la 
memahami Indah membutuhkan banyak perhatian dan kasih sayang dari -oranq
orang terdekatnya. Orang-orang terdekat bagi Indah adalah suami dan mertuanya 
yang tinggal satu rumah dengan Indah, "Ngerasa deketnya ya dalam hal kasih 
sayang kalau berhubungan sehari-hari. Sayang sekali sama mbak Indah. Kasihan di 
sini mbak Indah nggak ada saudaranya nggak ada ibunya. Lha kan 'kasihan kalau 
nggak disayang." 

Begilu pula pada Indah, hasil wawancara menunjukkan bahwa menurut 
Indah ia juga sangat menyayangi ibu Mala seperti menyayangi ibu kandungnya 
sendiri. Karena itulah saat ibu Mala sakit, Indah merawat ibu Mala sampai sembuh . 
Selain terdapal unconditional positive regard dalam perilaku Indah yang merawat ibu 
Mala sampai sembuh sebagai benluk perhalian, terdapat juga empathic 
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understanding. Tampaknya Indah memahami kondisi ibu Mala yang sakit 
membutuhkan perhatian dan perawatan dari orang lain, "Kalau ibu kan juga pernah 
sakit, ya saya rawatin seperti ibu saya sendiri. Kan ibu juga nggak beda-bedain anak 
menantu atau anak sendiri , ya saya juga nggak bedain ibu kandung sama ibu saya 
sendiri. Saya rawatin." 

Rogers (dikutip oleh Cremers, 1987) menyatakan bahwa salah satu fungsi 
empathic understanding adalah membantu manusia lain mengatasi perasaan 
keterasingannya dalam menghadapi berbagai situasi. Sikap empath ic understanding 
yang ditunjukkan oleh Indah dan ibu Mala membuat keduanya , baik Indah maupun 
ibu Mala, merasa dapat mengatasi keterasingannya dalam berbagai situasi. Indah 
yang tinggal jauh dari orangtuanya menjadi merasa memiliki orangtua yang 
menyayanginya . Sedangkan ibu Mala merasa mendapatkan perhatian dan 
perawatan ketika ia sedang sakit sehingga ia tidak merasa terasing. 

Saling Pemenuhan Kebutuhan. Selain adanya tiga kondisi penting yang 
telah dituliskan di atas, masih ada satu lagi kondisi yang mendukung terciptanya 
relasi harmonis antara Indah dan ibu Mala. Situasi tersebut adalah adanya saling 
pemenuhan kebutuhan antara Indah dan ibu Mala. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa [ndah tampaknya memiliki kebutuhan 
yang menonjol untuk dirawat , didukung, disokong, dicintai, dinasihati , dibimbing, 
dimanjakan, dihibur. Dengan kata lain Indah memiliki need of succorance yang 
menonjo l (Murray, dikutip oleh Hall & Lindzey, 1978/1993 ), "Apa ya, ya kan aku tuh 
orangnya cuman butuh perhatian aja. Kan dari dulu kan aku ndak ada yang perhatiin, 
malah perhatiin adek." Di sisi lain hasil wawancara menunjukkan bahwa ibu Mala 
tampaknya memiliki need of nurturance yang menonjol. Murray (dikutip oleh Hall & 
Lindzey, 1978/1993) menyebutkan bahwa orang dengan need of nurturance memiliki 
kebutuhan untuk memelihara menyokong, menghibur orang lain. Adanya need of 
succorance pada Indah dan need of nurturance pada ibu Mala memungkinkan 
terciptanya situasi saling pemenuhan kebutuhan di antara mereka. 

Cara Indah dan ibu Mala Mengatasi Konflik 

Dalam menjalin relasi interpersonal tidak akan selalu terjalin hubungan yang 
harmonis antar dua individu atau lebih. Sekalipun di antara mereka lerda pat 
kesamaan dan saling melengkapi , mereka letap tidak dapat terhindar dari konflik. 
Begitu pula dalam hubungan antara Indah dan ibu Mala. 

Hasil wawancara baik dengan Indah maupun dengan ibu Mala menunjukkan 
bahwa terdapat beberapa kondisi yang sebenarnya berpotensi memunculkan konflik . 
Salah satu contohnya adalah kelika Indah memasak makanan dalam porsi banyak. 
Menurut ibu Mala ia tidak segan menegur Indah dan Indah sadar telah melakukan 
kesalahan, sehingga tidak ada pertengkaran di antara mereka. 

Tampak bahwa ibu Mala menggunakan gaya kolaborasi (collaboration sty/e) 
dalam mengatasi konflik. Dalam gaya kolaborasi individu memiliki asertivitas yang 
cukup tinggi dalam meraih keinginannya, tetapi masih dapat mempertimbangkan 
perasaan pihak lain (Hocker & Wilmot , 1985). Karena mengandung unsur asertivitas 
yang cukup tinggi, gaya kolaborasi ini membuat konflik menjadi produktif. Menurut 
peneliti, konflik akan menjadi produktif karena masing-masing pihak menyatakan 
keinginannya secara jujur, sehingga akan memunculkan ide-ide kreatif untuk 
menyelesaikan konflik yang terjadi. 

Menurut peneliti, gaya kolaborasi yang digunakan ibu Mala dimungkinka n 
oleh sikap kongruen yang dimiliki olehnya. Individu yang kongruen menekankan 
transparansi yang merupakan komponen penting dalam asertivitas yang digunakan 
dalam gaya kolaborasi. 

Berbeda dengan ibu Mala yang menggunakan gaya kolaborasi untuk 
menyelesaikan permasalahan yang terjadi, lndah memilih compromise style atau 
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gaya kompromi dalam menye lesaikan permasalahan yang terjad i. Menurut Hocker 
dan Wilmot (1985) gaya kompromi ini muncul bila pihak yang berkonnik harus 
mengorbankan sesuatu dan terlibat bersama-sama di dalam proses pencapaian 
sasaran dan memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Menurut ibu Mala, seat 
ditegur, Indah bersikap menurut dan t idak membantah. Berdasarkan data penelit ian 
terdapat indikasi bahwa Indah menggunakan gaya kompromi kepada ibu Mala untuk 
mencapai kebutuhan kedua belah pihak yaitu hubungan yang tetap harmon is antara 
ia dengan ibu Mala , "Nggak ada hal yang disembuny iin gitu. Ya sarna-sarna nggak 
ada yang disembunyiin. Sarna mbak Indah ya kalau nggak, kalau ada masalah ya 
saya tegur, ya gitu. nggak ada yang disembunyi in. (Kalau mbak lndah gitu ditegur 
nggak marah gitu tah?) Enggak. 'Oh iya bu.' Gitu aja. 'Ditaruh kulkas ae ya bu. 
Besok dimasak lagi.'" 

Menurut peneliti, gaya kompromi yang dilakukan oleh Indah dimungkinkan 
oleh adanya unconditional positive regard pada dirt Indah. Menurut Rogers (1995) 
dalam unconditional positive regard terkandung unsur penghargaan dan 
penghormatan tanpa syarat kepada orang lain. Hanya seseorang yang memil iki 
sikap unconditional positive regard inilah yang mampu mengorbankan sesuatu dalam 
dirinya demi memenuhi kebutuhan kedua belah pihak , karena seseorang yang 
memiliki sikap unconditional positive regard dapaf menghormati dan menghargai 
kebutuhan orang lain tanpa syarat. 

Hal-hal Penting dalam Relas i Lana dan Ibu Rike 

Berdasarkan analisis data, peneltti menemukan beberapa hal-hal penting 
yang menjad i penyebab terjadinya konflik antara Lana dengan ibu Rike. 

Tidak adanya Unconditional Positive Regard. Heslt wawancara 
menunjukkan bahwa Lana tidak dapat menerima kebiasaan-kebiasaan keluarga 
lndra yang menurut Lana berbeda dengan kebiasaan di datam keluargan ya. Salah 
salu contohnya adalah kebiasaan keluarga Indra yang berbicara dengan bahasa 
yang menurut Lana kasar. Selain itu keluarga lndra juga bicara dengan nada yang 
keras, 

Jadi ya aku bilang kalau. "Keluargaku itu priyayi." Kalau orang Jawa itu bilang 
priyayi. jed i kalau ngomong itu diatur. Inotasinya, nadanya . terus 
omongannya. Apa yang mau diomongin itu diatur. Jadi kalau ada orang 
ngomong banter gitu, "Lho, aku salah apa kok digini-ini." Lha gitu itu. Papaku 
mana pemah ngomong buanter. Kayak itu tadl ken, "Lan aku mau masak 
nasi ." Nggak pemah, "Lan aku mau masak nasilll" Aku yang kaget. Makanya 
toh keluargaku sama keluarganya papaku itu keluarga priyayi. Jadi kalau 
ngomong ya diatur. 

Menurul Lana hal ini menjadi masalah karena keluarganya lidak pernah 
bicara dengan bahasa yang kasar dan dengan nada yang keras. Perbedaan.budaya 
tersebut membuat Lana mengalami culture shock. Menurut Fumham dan Bochner 
(dikutip oleh Dayakisni & Yuniardi, 2004), culture shock adalah sebuah keadaan 
ketika seseorang tidak mengena l kebiasaan-kebiasaan scsla l dari kultur baru atau 
jika mengenalnya maka la tidak dapat atau bahkan tidak bersed ta menamp ilkan 
perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan tersebut . 

Begitu pula dengan ibu Rike. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ibu Rike 
tidak dapat menerima tanpa syarat kehadiran Lana di tengah-tengah keluarganya. 
Salah salu contohnya adalah ketika tbu Rike juga tidak mampu meneMma 
kebiasaan-kebiasaan ataupun perilaku Lana sehari-ha ri sehingga untuk 
melampiaskan kelidaksukaannya pada Lana , ibu Rike membicarakan keburukan 
Lana kepada orang lain tanpa sepengetahuan Lana , "Tuku klambi hamil, ngene



86 ArkhelTh.12JNo.2/2007 (h.77-90) 

ngene.' Ngomong 'e nggak ngomong ke aku sih, tapi aku tahu waktu dia ngomongin 
ke adiknya. Tantenya Indra. 'Lha iyo mbak sampeyan iki Iho dirasani tante.' Aku 
tahunya dari situ. Berarti nggak terimo aku dibeliin." 

Tidak adanya Congruence. Hasil wawancara menunjukkan tidak adanya 
sikap terbuka , jujur , dan transparan dalam relasi antara Lana dengan ibu Rike. Lana 
tidak pernah membicarakan perasaannya , baik itu rasa suka atau rasa kesalnya, 
pada ibu Rike. Menurut Lana, bersikap asertif sama dengan memicu pertengkaran 
mulut dengan kedua mertuanya . 

Begitupun dengan ibu Rike yang juga memilih untuk tidak bersikap asertif 
terhadap Lana sehingga konflik yang terjadi antara Lana dan ibu Rike menjadi 
berkepanjangan dan mendalam. Salah satu contohnya adalah ketika ibu Rike tidak 
secara terbuka menyatakan ketidaksukaannya pada Lana saat Lana membeli baju 
hamil. Menurut Lana, ibu Rike malah membicarakan ketidaksukaannya tersebut 
kepada tante dari Indra. 

Menurut Rogers (dikutip oleh Cremers, 1987), ketika individu bersikap 
kongruen atau terbuka dan tanpa kepura-puraan , maka secara tidak langsung akan 
membuat individu lain bersikap terbuka juga. Karenanya, jika salah satu di antara 
Lana ataupun ibu Rike tidak bersikap terbuka, rnaka baik Lana ataupun ibu Rike juga 
tidak akan merasa diundang untuk bersikap terbuka juga. 

Tidak adanya Empathic Understanding. Menurut Lana, keluarga Indra 
belum dapat menerima kehadirannya sebagai anggota keluarga. Salah satu 
contohnya adalah cara keluarga Indra yang masih memanggil Lana dengan 'rnbak 
Lana'. Menurut Lana hal tersebut menunjukkan bahwa ia belum diterima di keluarga 
Indra. Hal ini membuat Lana merasa tidak mampu mengatasi keterasingannya 
tinggal di rumah keluarga Indra, 

Kalau dia nganggep aku anak, ya dia itu nganggepnya, memperlakukan aku 
itu ya sarna Indra itu sama harusnya. Kalau dia nggak. Kayak cara dia 
manggil aku aja. Dia manggil aku masih "mbak". Semua kayak bapaknya 
"mbak." "Mbak Lana", ibunya "mbak", berarti kan masih ada embel-embel. 
dari pacaran-pun aku dipanggilnya "mbak" kan. Sampai sekarang manggilnya 
mbak. Berarti kan belum ada yang berubah. Kalau menurut aku masa nggak 
ada yang berubah sarna sekali, jadi ya cuman, "Kamu itu rnenantuku.' Terus 
itu, cara panggil aja sudah beda. 

Lana juga melaporkan perasaan tidak diterima karena Ibu Rike membedakan 
pmnq dan gelas yang boleh dipakai Lana. Menurut Lana, ia hanya diijinkan 
menggunakan piring dan gelas tamu. Hal ini semakin menciptakan perasaan terasing 
pada diri Lana. 

Rogers (dikutip oleh Cremers, 1987) menyatakan bahwa salah satu fungsi 
dari empathic understanding adalah membantu individu mengatasi rasa 
keterasingannya ketika individu lersebut sedang menghadapi sebuah permasalahan. 
Perasaan tidak diterima pada diri Lana di rumah keluarga Indra tarnpaknya berkaitan 
dengan kurangnya pemahaman empatik ibu Rike terhadap Lana. 

Hasil wawancara dengan Lana juga menunjukkan kurangnya empathic 
understanding dalam diri Lana terhadap ibu Rike. Salah satu contohnya adalah 
ketika Lana tidak suka dan kesal setiap kali ibu Rike melarangnya membeli barang
barang yang menurut ibu Rike adalah barang-barang yang tidak perlu. Di balik 
larangan ibu Rike tersebut, sebenarnya Ibu Rike hendak mengajarkan dan 
mengingatkan Lana untuk rajin menabung agar kelak dapat membeli rumah sendir i. 
Namun Lana menganggap hal itu sebagai pembatasan dan gaga1 memahami 
rnaksud baik ibu Rike, 

Ya saya juga sering mbilangin "karnu harus gini, harus gini." Kan dia kan 
maunya kan semua orang itu kan maunya punya keinginan rumah sendiri , 
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"Ya karnu harus, orang kalau berpuasa itu kan pasti ada hari raya." Maksud 
saya gitu. "Kalau punya uang segini-seg ini ya mendingan ditabung." Saya itu 
gitu. 

Tidak Adanya Saling Pemenuhan Kebutuhan. Hasil wawancara 
menunjukkan bahwa tampaknya Lana memiliki need of autonomy yang menonjol. 
Menurut Murray (dikut ip oleh Hall & Lindzey, 1978/1993) need of autonomy adalah 
kebutuhan individu untuk menjadi bebas, menghilangkan kekangan , melepaskan diri 
dari kungkungan, menolak paksaan dan larangan, serta kebutuhan untuk tidak 
tergantung dan kebutuhan untuk hidup mandiri. Sedangkan hasil wawancara 
menunjukkan bahwa ibu Rike memiliki need of dominance yang menonjol. Menurut 
Murray (dikutip oleh Hall & Lindzey, 1978/1993) need of domin ance berkaitan 
dengan kebutuhan untuk memegang kendali atas Iingkungan manusiawi dengan 
cara mempengaruhi atau mengarahkan tingkah laku orang-orang lain dengan saran, 
bujukan , himbauan atau perintah, serta dengan cara mencegah , menghambat, dan 
melarang. Terdapat indikasi bahwa kedua kebutuhan yang saling bertentangan inilah 
yang menyebabkan terjadinya konflik antara Lana dan ibu Rike dalam menjalan i 
hubungan sebagai menantu perempuan dan ibu mertua. 

Cara Lana dan ibu Rike Mengatasi Konflik 

Awalnya Lana menggambarkan hubungannya dengan ibu Rike adalah 
hubungan yang acuh tak acuh. Kemudian barulah Lana menggambarkan bahwa 
antara ia dan ibu Rike terjadi konflik batin karena memang tidak pernah terjad i 
pertengkaran rnulut di antara mereka , "Konflik apa va. Bukan konflik itu, apa ya tapi 
ya konflik batin sendiri-sendiri . Kalau sana. Kalau sana nggak tahu seh, tapi kalau 
aku ngerasa gitu seh." 

Berbeda halnya dengan ibu Rike. Ibu Rike menggambarkan hubungannya 
dengan Lana baik-baik saja, tidak pernah ada pertengkaran di antara mereka . Di sisi 
lain ia juga menyatakan bahwa terkadang la merasa tidak cocok dengan sikap Lana. 
Ibu Rike menganggap bahwa ketidakcocokan tersebut adalah hal yang sepele 
karena Lana masih muda, "Ya sedikit ada nggak cocok ya sedikit. Tap i kalau 
menurut saya itu ya biasalah. Namanya anak, rumah tangga ya barusan setahun 
belum bisa menyesuaikan , sudah bisa, cuman belurn se apa, semuanya itu lho 
maksud saya belum sepenuhnya gitu lho." 

Menurut Chandra (2002), ada beberapa tipe pengungkapan konflik, salah 
satunya yaitu konflik yang diungkapkan melalui wujud nonverbal. Hasil wawancara 
menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara Lana dan ibu Rike adalah berwujud 
nonverbal, 

Diem-dieman. Diem jadi kayaknya rasanya nggak ada konflik. Nah aku kan 
berusaha bersikap seperti itu. Jadi situasinya ku apa? Ku apa? Kubuat 
supaya sepertinya tidak ada konflik . Padahal sebenernya setiap harinya itu 
kita diem-dieman. Aku nggak seneng. umpamanya aku nggak seneng sama 
kebiasaannya dia atau apa-apa yang diperbuat sarna dia ke anakku, yawis. 

Dalam menghadapi situasi tersebut baik Lana maupun ibu Rike sama-sama 
rnenggunakan avoiding style atau gaya menghindar. Menurut Hocker dan Wilmot 
(1985) avoiding style terjadi ketika individu lebih mernilih menghindari konflik yang 
sedang terjadi. Menurut Lana, ia menggunakan avoiding style ini karena tidak ingin 
menimbulkan konflik yang lebih besar lagi. Meskipun menurut Lana antara ia dan 
ibu Mala memang belum pernah terlibat pertengkaran rnulut, tetapi Lana berusaha 
menghindari hal tersebut . Karena itulah menurut Lana ia lebih memilih diam dan 
masuk ke kamar bila sedang merasa kesal atau tidak cocok dengan ibu Rike dan 
baru keluar kamar pada sore harinya. Setelah itu Lana menganggap permasalahan 
tersebut tidak pernah terjadi. 
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Tidak be rbeda dengan Lana , terdapat indikasi bahwa ibu Rike j uga 
menggunakan avoiding style atau cara menghindar untuk men gatas i konflik antara ia 
dan Lana. Dalam menghadapi sikap Lana yang cenderung mengunci diri di kama r 
ketik a kesal, ibu Rike berdiam diri dan membiarkannya. Ibu Rike menganggap hal ini 
adalah kelemahan Lana , namun ibu Rike lidak pernah membicarakan hal ini dengan 
Lana maupun dengan dengan suami Lana . 

Dalam avoiding style, individu tidak memiliki keterbukaan dan tidak asert if 
terhadap keinginannya maupun keinginan orang lain (Hocker & Wi lmot, 1985). Dapat 
dilihat dari cara ibu Rike yang memilih diam ketika ia merasa tidak cocok dengan 
Lana. Begitu pula dengan Lana yang tidak mau membicarakan kond isinya pada 
Indra dengan alasan takut Indra marah kepada ibu Rike. 

Menurut peneliti , sikap menghindar pada ibu Rike dan Lana ini sangat erat 
dengan rendahnya kongruensiltransparansi dan asertivitas mereka, sehingga 
mereka tidak bersikap terbuka dan jujur pada individu lain . Hal ini membuat konfli k 
menjadi semakin dalam dan berkepanjangan. 

Kesimpulan dan Diskusi 

Temuan-temuan yang terkait dengan Jaktor-faktor penting dalam relasi Indah 
dan ibu Mala serta Lana dan ibu Rike dirangkum dalam label di bawah ini. 

Tabel 1 
Perbedaan dalam Relasi Harmonis dan Tidak Harmonis 

Relasi Indah dan ibu Mala Relas i Lana dan ibu Rike 
Pertama: 
Unconditional 
Positive Regard 
Kedua: 
Congruence 

Terdapat unconditional 
positive regard dalam relasi 
Indah dan ibu Mala . 
Terdapat congruence dalam 
relasi Indah dan ibu Mala . 

Tidak terdapat unconditional 
positive regard dalam relas i 
Lana dan ibu Rike. 
Tidak terdapat congruence 
dala m relasi Lana dan ibu 
Rike . 

Ketiga : 
Empathic 
Understanding 
Keempat: 
Kebutuhan 

Terdapat empathic 
understanding dalam relasi 
Indah dan ibu Rike . 
Adanya saling pemenuhan 
kebutuhan dalam relasi Indah 
dan ibu Mala . 

Tidak terdapat empathic 
understanding dalam relas i 
Lana dan ibu Rike. 
Tidak adanya saling 
pemenuhan kebutuh an 
dalarn relasi Lana dan ibu 
Rike . 

Sumber: Aryani (2007) 

Dalam suatu relasi selalu ada peluang terjadinya konflik tetapi untu k 
terciptanya relasi yang harrnonis, data penelitian menun jukkan bahwa penghargaan 
tanpa syarat (unconditional positive regard), kongruensi (congruence) , pemahaman 
empatik (empathic understanding), dan saling pemenuhan kebutuhan merupakan 
faktor-faktor yang penting untuk terciptanya suatu relasi yang harmonis. 

Indah dan ibu Mala sal ing mengisi kebutuhan sehingga tercipta situasi saling 
memenuhi kebutuhan. Nelson-Jones (1996) menyatakan .bahwa dalam relas i 
interpersonal, kedua belah pihak membawa karakteristik diri ke da lam relasi yang 
dibangun. Indah membawa karakteristik diri yaitu kebutuhan yang menonjol untuk 
disayang, dirawat, dan diperhatikan. Sedangkan Ibu Mala membawa karakteristik diri 
ya itu kebutuhan yang menonjol untuk merawat , menyayangi, dan memberi perhatian 
kepada orang lain yang membutuhkan. Dengan demikian kebutuhan Indah dipenuhi 
oleh ibu Mala, demikian juga sebaliknya. Adanya saling pemenuhan antara Indah 
dan ibu Mala menunjang terciptanya yang harmonis di antara keduanya. 
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Lain halnya pada Lana dan ibu Rike. Antara Lana dan ibu Rike tidak lerdapal 
saling pemenuhan kebutuhan sehingga hubungan keduanya tidak berjalan dengan 
baik dan terdapat indikasi hal lersebut berpotensi menyebabkan konflik . Ibu Rike 
memiliki kebutuhan yang menonjol untuk mendominasi. menqatur. mengarahkan. 
bahkan mengintimidasi orang lain. Sedangkan Lana memiliki kebuluhan yang 
menonjol untUk hidup mandiri dan terbebas dan segala bentuk tekanan dan 
kekangan orang lain. Ter1ihat jelas bahwa antara ibu Rike dan Lana tidek dapal 
saling memenuhi kebutuhan. 

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti terlihat bahwa penghargaan 
tanpa syarat. konqruensl, pemahaman empatik juga mempengaruhi gaya 
penyelesaian konflik. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan dalam Bagan 1. 

Berdasarkan bagan dan uraian mengenai relast antara Indah dengan ibu 
Mala dan Lana dengan ibu Rike, tampak bahwa adanya keterbukaan dan 
transparansi memungkinkan seseorang untuk bersikap asertif yang akhirnya 
mengarah pada gaya penyelesaian konflik yang bersifat kolaboralif. Penghargaan 
serta penerimaan tanpa syaral kepada orang lain yang dilandasi pula oleh 
pemahaman yang empatik memungkinkan gaya penyetesaian konflik yang bersitat 
kompromistis. Hanya seseorang yang memiliki sikap penghargaan tanpa syaral yang 
mampu mengorbankan sesuatu dalam dirinya demi memenuhi kebutuhan kedua 
belah pihak. Cara-cara mengatasi konflik yang demikian mendukung lerciptanya 
relasi yang harmonis. 

Sebaliknya dalam gaya menghindar tidak terdapat kongruensi atau situasi 
yang penuh keterbukaan dan sikap asertif. Karena individu yang menggunakan gaya 
menghindar ini adalah individu yang tidak memitiki sikap asertif ia lebih memilih 
menghindari konflik ketimbang berusaha menyelesaikan konflik tersebut. Gaya 
menghadapi konflik yang demikian membuat konflik menjadi semakin mendalam dan 
berkepanjangan , dan menghambat tercapainya retasi yang harmonis. 

Saran 

Berdasarkan hasil penetitian ini, peneliti menyarankan kepada para mertua 
maupun menantu untuk mengadopsi liga slkap esensial dalam suatu relasi yaitu 
penghargaan tenpa syarat, kongruensi, dan pemahaman empatik. Ketiga sikap In! 
berfungsi positif menciptakan relasl yang harmcnis . banqat. penuh keterbukaan, 
serta saling pengertian antara kedua belah pihak terhadap dunia perasaan subyektif 
masing-masing. Hal ini akan menunjang pencapaian relasi yang harmonis antara 
menantu perempuan dan ibu mertua. 

Para konselor yang memberikan bimbingan-bimbingan pranikah kepada para 
calon mempelai juga disarankan untuk memberi wawasan pentingnya tiga sikap 
esensial yang telah disebut di alas, serta menc:lorong para caton mempelai untuk 
menerapkan konsep-konsep tersebut dalam relasinya dengan mertua. 
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Relasi Indah dan Ibu Mala: 

Relasi Dengan 
Three Core Conditions: 

Unconditional Positive Regard 

Congruence 

Empathic understanding 

... 
I 

" 
Collaborations Style dan 
Compromise Style 

~ 
Relasi menjadi harmoni s 

Konflik 

Relasi Lan a dan Ibu Rike : 

Relasi Tanpa 
Three Core Conditions : 

Tiada unconditional positive 
regard 

Tak ada congruence 

Tiada empathic undetste tu iiru. 

I 
~ 

If 

Avoiding Style I 

If 

Relasi menjadi tidak harmon is\ 

Bagan 1. Unconditional positive regard, congruence, empathic understanding, dan 
cara mengatasi konflik 
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