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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian dan Persiapan Penelitian 

1. Orientasi kancah penelitian 

Penelitian “coping pasangan musisi demi mencapai 

keharmonisan keluarga” ini melibatkan subjek yaitu pasangan 

musisi yang memiliki usia pernikahan 0-5 tahun. Pengambilan data 

dilakukan melakukan teknik snowball dan melakukan wawancara 

pada subjek. Kancah penelitian juga turut dilakukan agar peneliti 

dapat mengumpulkan data dan informasi sebanyak-banyaknya. 

Peneliti memilih subjek A dan PM karena kedua individu 

adalah pasangan musisi yang telah menikah selama satu tahun 

lebih, serta menjalani kehidupan bermusik yang lebih sering 

dilakukan secara bersama-sama. Selain itu banyak desas-desus di 

dunia musik Semarang bahwa pasangan ini masih sering 

mengalami masalah yang tak jarang PM sebagai istri membuat 

posting-an di media sosial. Selain subjek A dan PM, peneliti juga 

memilih subjek AA dan WK atas saran beberapa teman-teman 

musisi, dengan alasan kedua individu telah menikah juga setahun 

lebih dan menjalani kehidupan di dunia musik bersama-sama dan 

membuat manajemen musik bersama-sama. Banyak rekan-rekan 

musik yang membicarakan kedua individu dalam mengkoordinasi 

manajemen tersebut dengan penuh dinamika. 

Penelitian dilakukan di hotel H, TP studio dan di rumah 

subjek pertama yang berada di daerah Semarang Timur, serta 

subjek kedua yang berada di Semarang Barat. Pada subjek pertama, 
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wawancara dilakukan di sebuah restaurant berinisial WD yang 

berada di lantai dasar hotel tersebut. Peneliti melakukan wawancara 

pada subjek pertama di tempat ini karena subjek sedang melakukan 

kegiatan rutin atau sering disebut juga sebagai reguler di WD setiap 

hari Selasa mulai pukul 19.00 hingga 21.30 WIB, sehingga peneliti 

berusaha menyempatkan datang untuk mewawancarai subjek yang 

sedang melakukan istirahat di sela-sela regular. WD memiliki 

tempat yang memiliki pencahayaan yang cukup, lampu berwarna 

kuning kecoklatan, meja makan dan kursi memiliki kesan oriental 

terbuat dari kayu, ruangan terbuka tanpa AC, dan ruangan hanya 

sekitar 15x10 meter saja. Wawancara dilakukan di teras restaurant 

sehingga masih terdengar suara motor dan mobil yang berlalu 

lalang. 

Peneliti melakukan wawancara pada subjek kedua di sebuah 

studio musik yang bernama TP Studio. Wawancara dilakukan di 

lantai dua dan berada di balkon, sehingga terdengar sangat jelas lalu 

lalang motor maupun mobil. Studio berada di lantai dua, dan 

terdapat ruang tunggu yang cukup besar sebelum masuk ke dalam 

studio yang berukuran 5x15 meter. Terdapat tiga studio di TP 

Studio dan masing-masing memiliki luas yang berbeda-beda. 

Wawancara dengan subjek dilakukan berdasarkan janji peneliti 

dengan subjek untuk bertemu dan mewawancarai subjek sebelum 

kedua subjek latihan bersama klien. Wawancara dilakukan di 

balkon TP studio yang memiliki ukuran kurang lebih 0,5x3 meter, 

memiliki dua kursi alumunium dan satu meja kotak. Wawancara 

dilakukan di balkon, sehingga pengunjung dapat melihat lalu lalang 

motor dan mobil secara langsung, sehingga saat wawancara 

berlangsung pada waktu siang hari ini sangat sering terdengar suara 

motor dan mobil yang berlalu lalang. 
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Suasana rumah subjek A dan PM terlihat rapi dan bersih. 

Subjek juga menggunakan kaos dan celana santai atau celana kolor 

saat ada di rumah dan tidak menggunakan make up. Rumah subjek 

bisa dibilang cukup kecil dan hanya bisa ditinggali oleh orang tiga 

saja. Rumah yang dihuni subjek terdapat dua kamar tidur, satu 

kamar mandi, dapur, ruang keluarga dan ruang tamu. Rumah subjek 

terlihat kecil, namun terasa nyaman dengan cat rumah yang 

memiliki warna krem yang lembut dan terdapat beberapa tanaman 

kecil yang menghiasi teras rumah. 

Rumah subjek AA dan WK berbeda dengan rumah subjek A 

dan PM. Subjek AA dan WK memiliki rumah yang sangat 

minimalis dan simple. Terdapat satu kamar tidur, satu ruang 

keluarga yang beralas karpet, dapur, kamar mandi, dan ruang tamu. 

Rumah subjek tidak memiliki tanaman, sehingga pada siang hari 

terasa gersang. Kediaman subjek AA dan WK pada depan 

rumahnya tidak terlihat banyak tembok, sehingga ruang tamu dan 

teras hanya dibatsi oleh pintu geser dan kaca hitam yang susah 

terlihat dari luar. 

 

B. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan maret 2016 sampai 

april 2016. Jadwal penelitian dilaksanakan berdasar dari persetujuan 

peneliti dengan subjek, sehingga sangat fleksibel dan peneliti 

menghormati kesibukan subjek dalam melakukan aktifitas. Jumlah 

subjek yang didapat adalah dua subjek, satu subjek terdiri dari suami 

dan istri. Data diambil dengan metode observasi dan wawancara. 

Observasi dilakukan saat berlangsungnya wawancara dan saat peneliti 

berada di kediaman masing-masing subjek. Jadwal pelaksanaan 
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penelitian akan dijelaskan melalui tabel jadwal pelaksanaan penelitian 

kedua subjek. 

Tabel. 1 

Pelaksanaan Penelitian Subjek 1 

Hari, Tanggal Waktu Lokasi Tahap 

Pengambilan 

Data 

Selasa, 22 Maret 

2016 

19.00-

22.00 

WD - Menjalin 

rapport 

- Wawancara 

Subjek 

Kamis, 24 Maret 

2016 

13.00-

15.00 

Kediaman 

Subjek 

- Observasi 

Selasa, 12 April 

2016 

20.00-

21.00 

WD - Wawancara 

dengan sahabat 

subjek 

 

 

Tabel. 2 

Pelaksanaan Penelitian Subjek 2 

Hari, Tanggal Waktu Lokasi Tahap 

Pengambilan 

Data 

Rabu, 20 April 

2016 

15.00-

16.30 

TP Studio - Menjalin 

rapport 

- Wawancara 

subjek 

Kamis, 21 April 

2016 

13.00-

15.00 

Kediaman 

Subjek 

- Observasi  

Kamis, 21 April 

2016 

17.00-

18.00 

IDM P - Wawancara 

dengan sahabat 

subjek 

 

C. Hasil Data Penelitian 
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1. Subjek 1 

a. Identitas Subjek 

Nama suami   : A 

Nama istri   : PM 

Usia suami   : 28 

Usia istri    : 26 

Alamat   : Taman Majapahit 

Pendidikan suami  : S1 

Pendidikan istri  : S1 

Usia Pernikahan  : 1 tahun 10 bulan 

 

b. Hasil Observasi 

1) Hasil Observasi Suami 

Subjek A adalah seorang pemain solo keyboard atau yang 

sering disebut solo organ. Subjek yang berusia 28 tahun 

memiliki perawakan cukup tinggi, berkulit cokelat terang, 

rambut pendek dan mengarah ke atas, menggunakan cincin 

pernikahan dan bersikap santai. Subjek memiliki rumah di 

perumahan Taman Majapahit, Semarang. Kegiatan sehari-hari 

subjek saat siang hari hanya berada di rumah dan mengerjakan 

kegiatan rumah seperti bersih-bersih rumah, namun saat malam 

subjek terkadang bekerja sebagai pemain musik di sebuah 

restauran maupun di lounge sebuah hotel ternama di Semarang 

pada haris Selasa dan Kamis. Selebihnya subjek menghadiri 

pertemuan untuk meeting dengan client. 

Subjek menggunakan pakaian rapi, kemeja, celana jeans, 

dan sepatu fantovel hitam saat melakukan pekerjaannya di 

sebuah restaurant di hotel dengan rambut terlihat basah dan 

berdiri saat akan diwawancarai oleh peneliti. Subjek menjawab 
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segala pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sangat santai dan 

mendengarkan pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan 

peneliti. Subjek sangat terbuka untuk diwawancarai dan dalam 

menjawab pertanyaan subjek selalu tegas dan banyak 

menceritakan apa yang telah dialaminya hingga sekarang. Hari 

Sabtu dan Minggu, subjek melakukan pekerjaannya dengan 

berpakaian rapi seperti berkemeja, jas, celana kain, dan sepatu 

fantovel, serta membawa seperangkat keyboard yang biasa 

subjek gunakan. 

A di rumah mengenakan pakaian yang sangat santai 

menggunakan celana kolor dan kaos oblong. Observasi 

terhadap A ketika di rumah, A selalu berkomunikasi secara 

verbal dengan PM dan bahasa yang digunakan campuran antara 

bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Nada bicara A terlihat 

santai dan tegas kepada PM, namun A terkadang sibuk dengan 

menonton TV di ruang keluarga atau mencari kesibukan 

dengan bermain komputer pada saat waktu senggang. 

 

2) Hasil Observasi Istri 

Subjek adalah seorang penyanyi dan Master of Ceremony 

di acara gathering, wedding, maupun pesta ulang tahun. Subjek 

memiliki perawakan lebih pendek dari suami, berpenampilan 

apa adanya tanpa make up, dan berpakaian santai dan tidak 

mencolok. Subjek memiliki rambut sepanjang bahu, lurus, dan 

di cat cokelat terang, warna kulit subjek cokelat terang. Saat 

ditemui subjek menggunakan kaos dan celana panjang dan 

membawa tas tangan wanita berukuran tanggung serta tidak 

memakai perhiasan yang mencolok, hanya cincin pernikahan 

serta kalung emas berukuran kecil yang tertutup kaos. 
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Subjek menjawab pertanyaan peneliti dengan lancar dan 

beberapa jawaban disertai dengan ketukan di meja yang ada di 

samping subjek saat wawancara. Subjek menjawab dengan 

santai dan terkadang mentertawakan masalah yang sedang 

subjek alami. Subjek memiliki keseharian tidur terlalu larut 

malam sama seperti suaminya, dan bangun pada siang hari 

dikarenakan kebiasaan subjek beserta suami dulu sering pulang 

larut malam seusai bekerja. Subjek memiliki jadwal manggung 

di hotel bersama suami pada hari Kamis. Subjek berdandan 

dengan rapi dan menggunakan make up sebagai penegasan 

terhadap tampilan wajah serta berpenampilan santai, namun 

sopan, seperti menggunakan baju yang bermotif elegan dan 

celana jeans, rok, atau baju terusan. Siang hari setelah bangun 

tidur, biasanya subjek melakukan kegiatan di rumah seperti 

membersihkan rumah dan terkadang melakukan meeting 

dengan client. Hari Sabtu dan Minggu, subjek biasa melakukan 

pekerjaannya sebagai Master of Ceremony dan singer di 

berbagai tempat dengan menggunakan dress sesuai dengan 

tema acara tersebut. 

PM mengenakan pakaian yang santai seperti celana 

kolor dan kaos oblong pada saat berada di rumah dengan 

rambut yang terurai. Kebiasaan PM pada saat di rumah selalu 

tidak jauh dari gadget yang PM punya, sehingga ketika A 

sedang asyik menonotn TV, PM selalu duduk di sebelah A 

dengan sibuk bermain gadget seperti iPad yang PM miliki. 

Komunikasi yang sering digunakan PM dengan A adalah verbal 

dengan nada bicara yang lebih halus dan menggunakan bahasa 

Indonesia bercampur bahasa Jawa. 
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3) Hasil observasi A dan PM 

Peneliti melihat secara keseluruhan, A dan PM 

menggunakan komunikasi secara verbal dan terlihat sangat 

santai baik dalam berbicara maupun saat berpakaian. Bahasa 

yang sering terdengar adalah bahasa Indonesia yang bercampur 

dengan bahasa Jawa. Nada bicara yang tidak keras serta kedua 

individu terlihat menikmati setiap detik yang berlalu. Sesekali 

kedua individu bercanda atau melihat sesuatu yang lucu untuk 

mengurangi kebosanan. Kedua individu juga memperlakukan 

peneliti dengan ramah dan sopan. Observasi yang dilakukan 

adalaah observasi terbuka, sehingga subjek mengerti dan sadar 

ketika sedang diteliti, namun kedua individu meberikan reaksi 

yang santai dan alami tidak seperti mengada-ada. 

 

c. Hasil Wawancara 

1) Hasil Wawancara Suami 

Subjek yang memiliki usia 28 tahun dan memiliki istri 

seorang Master of Ceremony sekaligus penyanyi di kota 

semarang. A memilih untuk menikah dengan PM saat ini 

bahwa telah menjalani masa pacaran selama sembilan tahun 

dan diperkuat alasan bahwa telah merintis bersama, serta 

menjalani suka duka bersama. Komunikasi yang digunakan A 

bersama PM menggunakan komunikasi verbal dan secara 

langsung, dikarenakan intensitas bertemu sangatlah sering. A 

memiliki pandangan bahwa pada masa pacaran dan masa 

menikah sangatlah berbeda. A menjelaskan perbedaan itu 

berasal dari terlalu seringnya bertemu dan memiliki pekerjaan 

yang sama mengakibatkan timbul berebagai masalah yang ada. 

Seperti pada masa pacaran, ketika A sedang memiliki masalah 
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dengan PM, maka A tidak akan pergi ke rumah PM untuk 

sekedar pacaran namun, sekarang A harus selalu bertemu 

dengan PM saat sedang menghadapi masalah yang melanda 

rumah tangga. 

Masalah yang sedang dan sering dihadapi A adalah 

kebosanan dengan rutinitas yang ada bersama PM. A merasa 

kegiatan yang dilalui berjalan monotone karena A dan PM 

memiliki profesi yang sama dan biasanya bekerja bersama 

dalam satu acara tertentu serta ditambah juga setiap harinya di 

hari biasa, A selalu bertemu PM setiap membuka mata dan 

sampai menutup mata. Masalah yang lain juga datang dari 

semakin bertambahnya usia pernikahan, A merasa bahwa 

banyak perbedaan yang tidak pernah diketahui A, sehingga 

pada tahun pertama menikah A merasa ada banyak hal yang 

membuat rumah tangga menjadi cepat goyah. A juga 

berpendapat bahwa usia individu yang tergolong masih muda, 

sangat berpengaruh terhadap penyelesaian masalah yang ada 

dan menganggapnya masih sama seperti masa pacaran. 

Terkadang masing-masing dari suami istri ini juga pulang ke 

rumah orang tua masing-masing. Tak jarang A merasa bahwa 

PM dapat mencari uang sendiri dengan karir yang lebih bagus 

di banding A, sehingga A menanggapi ini sebagai masalah 

yang juga muncul pada permasalahan rumah tangga. 

Seiring berjalannya waktu, A memiliki pemikiran yang 

dewasa dan tidak mudah cepat marah dalam menghadapi 

masalah. Masalah yang dihadapi subjek pasti dapat diselesaikan 

dengan jangka waktu yang cukup pendek, dimulai dengan 

melakukan emotional-focused coping seperti berdiam diri dan 

melakukan hobi seperti menonton televisi atau bermain game di 
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komputer tanpa berkomunikasi secara intens dengan P, namun 

ketika malam hari sebelum tidur, subjek selalu mengingat akan 

prinsip-prinsip pernikahan yang telah dipelajari saat menjalani 

katekisasi pernikahan di gereja. A selalu melakukan problem-

focused coping saat menghadapi masalah. A mencoba 

menenangkan diri terlebih dahulu sebelum nanti 

menungkapkan pendapatnya pada PM sebelum tidur dan 

berusaha mencari solusi untuk mencari jalan keluar. A selalu 

re-calling masa-masa susah dengan PM saat menghadapi 

masalah, dengan begitu A berharap masalah yang sedang 

dihadapi terasa lebih ringan dibanding masalah yang pernah 

dialaminya dahulu seperti dihina, direndahkan, dan dianggap 

pekerjaan yang buruk. A juga sering melakukan introspeksi 

terhadap diri sendiri sebelum melakukan re-calling, sehingga A 

dapat mengutarakan pendapatnya lebih tenang dan bila A 

mengetahui letak kesalahannya, A dapat meminta maaf terlebih 

dahulu. Wujud rasa syukur juga selalu diutarakan oleh A 

sebagai wujud untuk menenangkan diri dari masalah yang 

dihadapi. Kecukupan ekonomi tidak mengganggu kehidupan 

rumah tangga A, karena A merasa bahwa dirinya memiliki 

penghasilan yang setara dengan pegawai yang memiliki 

kedudukan setingkat manajer. 

A tidak menunda kehadiran dari seorang anak, namun 

hingga sekarang, A dan PM belum juga di karuniai seorang 

anak dikarenakan kondisi kecapekan yang dikatakan oleh 

dokter dan pola tidur yang tidak sehat seperti tidur saat pagi 

dini hari. Segala konsekuensi yang akan dihadapi A mengaku 

sudah siap menanggungnya dan berusaha untuk menyiapkan 

segala keperluan untuk anak nanti. 
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2) Hasil Wawancara Istri 

Subjek berinisial PM adalah seorang master ceremony 

yang cukup ternama di kota Semarang yang menikah dengan A. 

PM menceritakan awal bertemu dengan A karena PM dimintai 

bantuan teman untuk menjadi vocalist di band tersebut, lalu 

berawal dari A tidak berterima kasih di tempat melainkan di 

sms, maka PM merasa tertantang dan mulai memiliki rasa. 

Disamping awal pertemuan itu, PM menceritakan bahwa musisi 

yang ada di Semarang saat itu terbatas. PM memberikan alasan 

menikah dengan A karena satu profesi yang membuat PM 

merasa lebih nyaman. Berlandaskan saling percaya dan 

menjaga diri, PM semakin memantabkan hati dengan A dan 

hingga sekarang, PM juga menegaskan hal terpenting bagi PM 

adalah saling terbuka dan kejujuran. 

Masalah yang ada di rumah tangga selalu datang 

menghampiri, namun PM mengatakan bahwa penyelesaian 

masalah selalu melalui keputusan bersama. Berlandaskan 

komunikasi verbal dan langsung serta intensitas bertemunya 

sangat sering, PM menyadari bahwa awal pernikahan tahun 

pertama banyak masalah yang berdatangan dan membuat PM 

merasa berat karena sangat berbeda dengan masa pacaran. PM 

sempat mengatakan bahwa masa pacaran belum memiliki 

tanggung jawab serta kewajiban seperti suami, rumah, dan 

sudah tidak bebas seperti dahulu. Sifat-sifat asli mulai muncul, 

juga memperkuat argumen PM. Prinsip menjadi dasar dan hal 

yang utama dalam menyelesaikan masalah. PM menggunakan 

prinsip dalam setiap masalah, harus bisa selesai dalam waktu 

tidak lebih dari 24 jam, sehingga masalah diharapkan dapat 
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cepat reda dan tidak berakar panjang, selain itu, kewajiban juga 

selalu PM pegang dalam menjalin hubungan rumah tangga. 

Layaknya mengurus suami, masak, dan lain-lain menjadikan 

Problem-focused coping PM dalam menyelesaikan masalah. 

Tidak semudah membalikkan telapak tangan, PM 

menyelesaikan masalah dengan sangat bijak. PM maupun A 

saling memberikan waktu untuk tenang dan dirasa sudah cukup 

tenang, PM maupun A mengutarakan pendapat untuk 

menyelesaikan masalah. PM selalu menekankan bahwa intinya 

adalah harus memiliki hati yang tenang agar dapat 

menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Saling terbuka, 

percaya dan kondisi yang tenang, membuat PM menjadi lebih 

bijak dalam mengatasi masalah, walaupun PM memiliki 

intensitas lebih sering membuat permasalahan-permasalahan 

dalam keluarga. PM juga bercerita bahwa dalam kehidupan 

rumah tangga yang PM jalani pernah mengalami hal yang 

cukup berat, yaitu datangnya orang ketiga dalam kehidupan 

rumah tangga pada tahun-tahun pertama. PM menganggap 

bahwa mungkin wanita tersebut adalah fans dari A, namun PM 

merasa wajar bila ada wanita lain yang mencoba mendekat 

dengan suami P, PM menjadi cemburu dan menganggap 

permasalahan ini adalah masalah yang berat, namun PM juga 

menambahkan bahwa masalah ekonomi sangatlah tercukupi 

dan tidak memiliki masalah yang cukup berarti. 

Dunia musisi bagi PM adalah dunia yang mengerikan 

dan harus dapat menjaga iman, maka dari itu PM tidak pernah 

mengikuti arisan sesame master ceremony ataupun sesama 

musisi, karena PM merasa sudah jenuh dengan lingkaran 

komunitas yang hanya terbatas, sehingga PM saat di 
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wawancara oleh peneliti, PM juga mengatakan bahwa PM tidak 

pernah berdandan mencolok dan tidak pernah berdandan yang 

mencolok seperti saat melakukan pekerjaannya di atas 

panggung. 

Alasan memperkuat PM menikah dengan A karena PM 

menganggap bahwa A memiliki karakter yang bagus, walau tak 

sedikit orang yang mencoba untuk menasihati untuk berpindah 

pada orang lain, namun PM tetap bersikukuh dengan A karena 

bila PM dengan orang lain, belum tentu orang lain akan sama 

atau lebih baik seperti A. PM juga berkata bahwa di umur 22 A 

sudah bsia membeli rumah, keputusan PM semakin kuat karena 

PM melihat masa depan bersama A akan baik, dan tidak 

memiliki rasa bersalah dalam memilih A menjadi suami. 

Masalah yang sangat sering muncul dalam kehidupan 

rumah tangga PM adalah masalah bosan atau jenuh. Kejenuhan 

yang PM rasakan bukanlah pada individu, namun kepada 

suasana rumah tangga yang monotone. Masalah ini selalu 

diutarakan PM sebagai wujud dari prinsip saling terbuka. PM 

berharap dengan keterbukaan tersebut, A dapat merubah 

suasana yang ada di dalam keluarga. PM juga menceritakan 

bagaimana dalam satu rumah, serasa bersama dengan orang 

yang berbeda, sehingga PM merasa bersama orang lain di 

dalam rumah. Saling terbuka menjadi kunci penyelesaian 

masalah tersebut. PM mengutarakan aspirasinya kepada A yang 

memiliki karakter tenang dan diam. Akhirnya A mulai romantis 

dan mulai sadar bahwa seorang istri patut diberi kasih sayang. 

PM menegaskan juga bahwa dalam berumah tangga harus 

selalu diingatkan dan dalam berumah tangga juga melalui 
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proses kehidupan yang rumit serta adanya masalah, membuat 

rumah tangga menjadi lebih hidup. 

Pekerjaan tidak pernah terbawa oleh masalah dalam 

rumah tangga, namun PM selalu professional dalam 

menjalankan pekerjaan, walau di bawah panggung saling diam, 

namun ketika di atas panggung harus bsia memberikan senyum 

dan bekerja secara professional. PM mengatakan bahwa 

mungkin profesionalitas ini adalah bentuk dari proses 

pendewasaan individu. 

Wawancara dengan PM juga membahas tentang 

keinginan untuk memiliki anak. Tegas dan mantab PM 

menjawab keinginannya memiliki anak, namun PM hingga saat 

ini belum dikaruniai seorang anak dan beranggapan bahwa 

belum diberi oleh Tuhan akan tetapi tahun depan PM mencoba 

untuk mengikuti program anak. 

P juga menceritakan bahwa PM dan A memiliki agama 

yang berbeda. PM berasal dari Katolik, sedangkan A berasal 

dari Kristen. PM beranggapan bagi sebagian pasangan pasti 

sering mempermasalahkan akan hal ini, PM juga mengatakan 

hingga saat ini PM menjadi simpatisan dan tidak mengikuti 

pelayanan seperti A. Beralasan satu iman, PM tidak menjadikan 

perbedaan agama ini suatu masalah tidak seperti pasangan lain 

yang terkadang mempermasalahkan tentang agama. 

 

3) Hasil Wawancara Triangulasi Subjek 1 

Sahabat subjek juga mengatakan hal yang sama seperti 

yang subjek katakan. Menurut pengelihatan seorang sahabat, 

subjek tidak mempermasalahkan masalah ekonomi yang 

dihadapi subjek. Kedua belah pihak dinilai dapat menjual satu 
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paket (solo organ dan penyanyi) dalam satu event gathering 

maupun wedding, sehingga dapat membuat subjek menjadi 

lebih mudah dalam memperoleh rejeki. Masalah ekonomi 

hampir tidak pernah di dengar oleh I selaku teman baiknya. 

Masalah lain pernah melanda subjek seperti datangnya 

orang ketiga yang diceritakan oleh PM dan I sebagai sahabat 

dekat kedua subjek, namun I tidak berani menjelaskan detil 

permasalahan tersebut lantaran I merasa kurang berani yang 

dikarenakan info yang I dapat tidaklah terlalu lengkap. Cara 

penyelesaian masalah subjek yang dipaparkan I dapat dibilang 

sama seperti apa yang dipaparkan subjek. Butuh penenangan 

diri terlebih dahulu sebelum menyelesaikan masalah. Ketika 

masalah datang dan harus bekerja bersama-sama, subjek harus 

professional menjalaninya. Subjek menceritakan kepada I 

bahwa subjek tidak ingin membuat masalah yang dihadapi 

berlarut-larut dan masalah yang dihadapi semakin panjang, 

sehingga I juga berkata bahwa subjek selalu segera 

menyelesaikan masalah tanpa berlama-lama. 

Banyak pandangan orang lain yang dianggap sebagai 

masalah, namun beberapa hal masalah tersebut tidak dianggap 

sebagai masalah oleh subjek. Dipaparkan oleh I bahwa 

perbedaan agama yang dianut subjek tidaklah membuat subjek 

menjadi suatu beban dalam rumah tangga. I juga mengatakan 

sebenarnya subjek sangat ingin mempunyai anak, namun hal 

yang sama diapaparkan oleh subjek, bahwa subjek ingin 

memprogram anak, dan menjalaninya secara alami. 

 

d. Analisa Kasus 
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Subjek A berusia 28 sedangkan PM berusia 26 tahun. Kedua 

subjek telah menjalani bahtera rumah tangga selama satu tahun 10 

bulan. Subjek telah memiliki rumah serta alat transportasi pribadi 

dan memiliki penghasilan yang cukup. Pekerjaan kedua subjek 

secara rutin berada di restaurant dan lounge hotel di Semarang 

pada tiap hari selasa dan kamis. 

Subjek A dan PM sama-sama merasa memiliki masalah 

dalam membina rumah tangga. Rutinitas yang monotone dan 

memiliki profesi yang sama, membuat kedua pasangan ini merasa 

jenuh atau bosan. Kedua subjek memiliki cara penyelesaian atau 

disebut problem-focused coping yang sama, yaitu segera 

mengutarakan pendapat atau lebih dikenal sebagai restraint 

coping dan negotiation seperti membicarakan masalah yang 

sedang dihadapi dan berusaha untuk menyelesaikannya pada 

malam hari sebelum mereka pergi untuk tidur. A lebih banyak dan 

sering menekankan emotional-focused coping seperti 

minimization dengan cara re-calling masa-masa susah subjek 

untuk menyelesaikan masalah. Setiap masalah yang muncul A 

selalu melakukan pengamatan diri sebagai wujud introspeksi atas 

masalah yang muncul. Sedangkan PM lebih kepada jujur, terbuka, 

serta percaya satu sama lain atau sering disebut sebagai toleransi 

serta adanya positive reinterpretation. PM juga selalu melakukan 

problem-focused coping berupa objektifitas yang selalu 

mengatakan bahwa segala tugas yang dilakukan istri kepada 

suami adalah sebuah kewajiban dan selalu menjalankan prinsip 

setiap ada masalah harus segera cepat selesai agar tidak dapat 

mengakar terlalu dalam, namun sebelum melakukan hal itu 

semua, PM selalu melakukan supresi dengan menenangkan diri 

terlebih dahulu ketika masalah sedang muncul dan dilanjutkan 
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dengan active coping yang membicarakan langsung dan 

menyelesaikan masalahnya seperti meminta maaf dan terbuka 

pada apa yang ada sebenarnya. Sebelum masalah dapat 

diutarakan, kedua subjek melakukan emotional-focused coping 

seperti, melakukan mental disengagement seperti melakukan hobi 

dan kesenangan masing-masing individu agar kedua belah pihak 

merasa lebih tenang, namun lain hal ketika ada di panggung, 

mental disengagement yang dilakukan adalah selalu fokus pada 

pekerjaan terlebih dahulu dan selalu bekerja secara professional. 

Kedua individu juga menambahkan bahwa selalu mensyukuri apa 

yang telah dimiliki sebagai bentuk acceptance dengan menerima 

dan menyadari atas kepemilikan rumah yang kecil dan setiap 

barang yang telah dimilki. 

Pendapat sahabat subjek atau sering disebut triangulasi 

mengatakan beberapa hal yang serupa seperti melakukan problem-

focused coping dengan restraint coping agar masalah yang ada 

tidak mengakar terlalu dalam, namun menurut sahabat subjek 

berinisal I mengatakan bahwa subjek A dan PM lebih sering 

dilihat melakukan emotional-focused coping seperti minimization 

dan mental disengagement seperti dalam menghadapi masalah 

rumah tangga, A dan PM selalu saling berdiam diri, namun pada 

saat berada di atas panggung, kedua subjek bersikap professional. 

Subjek A dan PM dapat dikatakan sebagai keluarga yang 

harmonis karena kedua subjek dapat meminimalisir konflik yang 

terjadi dalam keluarga. Komunikasi yang baik menjadi kunci 

utama untuk meminimalisir konflik yang ada. Saling menghargai 

antar anggota keluarga yang terdapat pada kedua subjek juga 

menjadi berkurangnya rasa kekecewaan dan ketegangan dalam 

keluarga selain itu, ikatan yang erat seperti kepercayaan dan 
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pengertian antar pasangan yang disertai kehidupan beragama yang 

baik, walau kedua subjek memiliki agama yang berbeda antara 

Kristen dan Katholik. Inilah tabel intensitas tema subjek pertama 

sebagai berikut : 

Tabel. 3 

Intensitas Tema Subjek 1 

Kode Keterangan Intensitas Tema 

P1 Negotiation ++  

 

 

Problem-

Focused Coping 

P2 Restraint coping ++ 

P3 Pengamatan diri ++ 

P5 Toleransi +++++ 

P6 Objektifitas ++ 

P7 Supresi ++ 

P8 Active coping + 

E1 Minimization +++++ Emotional-

Focused Coping 
E2 Mental disengagement +++ 

E3 Acceptance + 

E4 Positive reinterpretation ++  

 

 +  : Sangat Rendah 

 +++++ : Sangat Tinggi  
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  Bagan 2. Dinamika Coping Subjek 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pasangan musisi: 

A 28 tahun 

PM 27 tahun 

Usia pernikahan satu setengah tahun. 

Jenuh dengan kegiatan 

yang monotone, 

intensitas bertemu 

dengan pasangan sangat 

sering. 

Coping : 

Problem-focused coping : 

Negotiation, Restraint Coping, Pengamatan 

Diri, Toleransi, Objektifitas, Supresi, Active 

Coping. 

Emotional-focused coping : 

Minimization, Mental Disengagement, 

Acceptance, Positive Reinterpretation 

Keluarga Harmonis : 

Komunikasi antar keluarga baik, 

meminimialisir konflik, saling menghargai 

antar anggota, kepercayaan dan pengertian, 

kehidupan beragama yang baik. 
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2. Subjek 2 

a. Identitas Subjek 

Nama suami   : AA 

Nama istri   : WK 

Usia suami   : 29 

Usia istri    : 28 

Alamat   : Candi Mutiara Pasadena 

Pendidikan suami  : SMA 

Pendidikan istri  : D3 

Usia Pernikahan  : 1 tahun 6 bulan 

 

b. Hasil Observasi 

1) Hasil Observasi Suami 

AA adalah subjek yang berusia 29 tahun sebagai 

seorang keyboardis perawakan kurang lebih 165 cm, 

memiliki kulit sawo matang, rambut sedikit keriting dan 

bross, serta memiliki gingsul. Penampilan subjek saat 

melakukan wawancara, subjek memakai kaos dan jaket 

jersey barcelona, serta celana jeans biru disertai dengan 

sepatu kets. Subjek terlihat santai dan tidak tegang saat 

wawancara berlangsung. Subjek terkadang memberikan 

senyum dan tawa saat wawancara serta menjawab berabgai 

pertanyaan subjek dengan cukup dan tidak terlalu bertele-

tele, di barengi dengan menghisap beberapa batang rokok. 

Keseharian subjek pada siang hari lebih sering bertemu 

dengan client atau sering disebut client meeting. Subjek 

selalu berpakaian santai dan alakadarnya saat ditemui di 

rumah seperti mengenakan celana kolor dan bertelanjang 

dada, namun ketika berangkat untuk bertemu dengan client, 
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subjek selalu berpakaian santai namun sopan, seperti kaos 

berkerah, celana panjang jeans. Kegiatan subjek ketika di 

rumah biasanya seperti bersantai dengan istri dengan 

melihat beberapa video di youtube atau mengerjakan 

pekerjaan manajemen artis yang sedang di garap oleh 

kedua subjek. Apabila saat melakukan regular rutin hari 

kamis di Rinjani Lounge, subjek memakai pakaian rapi dan 

sopan dan mengenakan sepatu kets. 

Peneliti melakukan observasi di rumah subjek AA, 

ketika AA hanya menggunakan celana kolor dan 

bertelanjang dada pada saat di rumah. AA juga sambil 

menghisap rokok dan sedang membantu WK dalam bersih-

bersih rumah. Selesai bersih- bersih rumah, AA santai 

sambil menyalakan TV di ruang keluarga dan menyalakan 

laptop untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahasa yang 

digunakan AA kepada WK adalah bahasa Indonesia 

bercampur bahasa Jawa, namun lebih dominan bahasa 

jawa. Nada bicara yang AA gunakan juga terbilang cukup 

keras, namun disertai dengan rayuan-rayuan manja untuk 

istri dan sedikit candaan-candaan. 

 

2) Hasil Observasi Istri 

WK adalah seorang singer yang memiliki perawakan 

kurang lebih sekitar 160cm memiliki rambut sebahu. 

Subjek memakai pakaian yang santai saat ditemui peneliti 

untuk melakukan wawancara, yaitu dengan kaos, celana 

jeans, jaket jeans, dan bersepatu. Subjek kadang sering 

ditemui dengan menggunakan kacamata saat tidak 

melakukan pekerjaan atau manggung. Wawancara 
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berlangsung dengan lancar, subjek menjawab segala 

pertanyaan tidak dengan terbata-bata, jelas dan tegas. 

Subjek juga menghisap beberapa batang rokok saat 

wawancara berlangsung. 

Saat observasi berada di kediaman subjek, subjek 

menggunakan pakaian yang santai seperti kaos, dan celana 

kolor pendek. Aktivitas yang dilakukan di rumah biasanya 

adalah membersihkan rumah, dan bersantai dengan suami 

dengan menonton video di youtube, atau mengerjakan 

berbagai kepentingan manajemen artis yang kedua subjek 

miliki. Apabila subjek WK ada di tempat kerja regular 

yang bertempat di lounge R bersama suami, WK selalu 

menggunakan celana jeans atau celana panjang dan pakaian 

yang rapi. Berbeda pula ketika saat event, subjek selalu 

menggunakan make up tebal dan memakai dress sesuai 

dengan tema yang telah di tetapkan dalam sebuah acara 

tersebut. 

WK di rumah selalu melakukan komunikasi dengan 

suami dengan santai, yang menggunakan bahasa Indonesia 

bercampur bahasa Jawa, namun lebih dominan bahasa 

Jawa. Nada bicara WK juga tidak terlalu halus dan tidak 

terlalu keras. Hubungan yang dilakukan AA dan WK sudah 

lama dan telah bersahabat sebelum hubungan yang serius 

seperti pacaran, sehingga menyebabkan nada, bahasa dan 

cara berkomunikasi WK terlihat seperti bersama teman 

sendiri. 

 

3) Hasil Observasi AA dan WK 
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Kedua subjek melakukan komunikasi yang cukup 

santai dan lebih menggunakan bahasa jawa ngoko 

dalam keseharian di rumah, dikarenakan faktor 

persahabatan yang kedua subjek dulu jalani. Kedua 

subjek juga merokok di dalam rumah dan dengan 

perantara rokok tersebut AA dan WK sering 

mengerjakan pekerjaan di ruang keluarga dengan 

menonton TV sambil merokok dan berbincang-bincang 

serta bertukar pikiran untuk manajemen yang kedua 

individu garap. Sesekali AA melakukan candaan-

candaan kecil saat bersama istri demi mengurangi 

kebosanan dalam pekerjaan yang dikerjakan di rumah. 

Subjek AA dan WK memperlakukan peneliti dengan 

ramah dan santai. Sesekali kedua subjek mengajak 

bercanda peneliti untuk mengurangi kebosanan. 

 

c. Hasil Wawancara 

1) Hasil Wawancara Suami 

Subjek berusia 29 tahun yang memiliki istri seorang 

vocalist atau sering disebut sebagai penyanyi di kota 

Semarang. Awal pertemuan AA dengan WK bermula dari 

AA merupakan penggemar dari WK saat WK bernyanyi 

dari panggung ke panggung. Seiring berjalannya waktu, 

AA mulai terjun ke dunia musik dan mulai bekerja sama 

dengan WK pada tahun 2009. Bermula dengan partner 

kerja, dan hubungan AA dengan WK semakin dekat dan 

saling merasa nyaman hingga akhirnya menikah pada 

2015 lalu. Alasan yang mendasari AA memilih menikah 
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dengan WK karena adanya chemistry yang menurut AA, 

WK sangat mengenal AA melebihi AA sendiri.  

AA menyadari bahwa menikah akan memiliki banyak 

masalah, bahkan sebelum menikah masalah sudah sering 

muncul dalam hubungan kedua subjek. Masalah yang 

sering timbul dalam rumah tangga subjek saat ini adalah 

masalah konsistensi yang dikatakan oleh subjek seperti 

masalah keterlambatan dalam datang bekerja, atau bekerja 

dengan lambat sehingga banyak pekerjaan yang sering 

tertunda dan masalah kecil lain. AA mengatakan karena 

ke-egoisan para subjek sehingga masalah kecil bisa 

menjadi besar. Masalah lain yang dihadapi oleh subjek 

AA adalah karena terlalu lelah dengan pekerjaan sebagai 

music management yang dilakukan oleh AA dan WK 

yang harus mengurus beberapa band, beberapa player, 

membagi beberapa event kepada beberapa player yang 

sudah di kontrak mereka berdua, dan bekerja dituntut 

untuk dapat bergerak cepat sehingga menimbulkan 

berbagai macam konflik yang dapat membuat kehidupan 

rumah tangga kedua subjek menjadi lebih dinamis. 

Penyelesaian masalah yang sering dilakukan oleh AA 

adalah seringnya melakukan Emotional-focused coping 

seperti berdiam diri dan bersikap tidak peduli dengan 

sikap marah dari WK. AA selalu berpendapat bahwa 

ketika saat AA sedang marah, dan AA menjawab atau 

menanggapi WK, masalah akan menjadi lebih besar dan 

menjadi lebih kompleks, sehingga AA memilih untuk 

diam dan membiarkan WK berbicara terlebih dahulu dan 

AA sering menunggu WK untuk tenang. 
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Masalah kejenuhan juga sering dirasakan oleh AA 

karena masalah rutinitas yang sama dan intensitas yang 

terlalu sering. AA juga pernah merasakan permasalahan 

rumah tangga bisa terbawa kepada pekerjaan. Ketika 

masalah rumah tangga terbawa dalam pekerjaan, AA 

biasa selalu tidak peduli dengan lagu apa yang akan 

dibawakan oleh WK dan berusaha melemparkan pada 

partner kerja yang lain, sehingga membuat penampilan 

mereka menjadi terhambat. Masalah ini membuat AA 

melakukan problem-focused coping dengan melakukan 

evaluasi kerja dan saling introspeksi diri bersama WK 

untuk menjadi lebih profesional. 

 

2) Hasil Wawancara Istri 

Subjek WK berusia 28 tahun bekerja sebagai 

penyanyi dan bersuami sebagai keyboardis berasal dari 

Semarang. WK menceritakan pertemuan awal dengan 

AA adalah ketika WK ingin berhenti bernyanyi di night 

club dan ingin beralih pada wedding singer. Pada saat itu 

WK masih menjalin hubungan asmara dengan kekasih 

lamanya yang kebetulan satu band dengan WK di night 

club tersebut. Hingga pada saat WK beralih pada 

wedding singer dan bertemu dengan AA, komunikasi 

semakin sering dikarenakan AA dan WK menjadi 

pemegang kendali atas band yang sedang di lakoni 

kedua subjek, sehingga WK berpindah hati dengan AA, 

dan menjalin hubungan hingga akhirnya menikah pada 

2015 lalu pada 15 Januari. WK memilih menikah dengan 

AA bukan tanpa alasan, WK menyadari akan 
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kenyamanan yang didapatkan oleh AA melebihi dari 

orang lain, selain itu WK memiliki prinsip bahwa 

menikah harus dengan orang yang dapat membuat WK 

menjadi lebih nyaman. 

Masalah yang sering timbul menurut WK adalah 

sebuah kebiasaan yang tidak pernah terlihat pada saat 

sebelum menikah. Seperti AA lambat dalam bekerja atau 

berangkat kerja, sedangkan sebelum bekerja WK harus 

make up dan harus menyiapkan segala macam keperluan 

untuk bekerja. WK selalu menggunakan problem-

focused coping seperti agresi yaitu marah terlebih 

dahulu terhadap masalah yang sedang dihadapi. WK 

merasa tidak enak hati kepada rekan-rekan yang sudah 

menunggu untuk bekerja di suatu event yang telah WK 

kontrak. Agresi yang dilakukan WK tiddaklah 

berlangsung lama, karena WK juga melakukan restraint 

coping untuk berdiam sejenak untuk menenangkan diri 

dan menjadi biasa kembali. WK juga menyadari akan 

kekurangan dan kelebihan masing-masing individu dan 

sudah berkomitmen untuk menjalin hubungan yang lebih 

serius, sehingga apapun yang terjadi, WK memiliki 

inisiatif untuk mensinkronkan kekurangan dan kelebihan 

tersebut. 

Bekerja dalam satu bidang yang sama, dan satu 

management yang sama memang menarik banyak 

masalah, namun menurut WK, kedua subjek sedang 

melakukan perencanaan untuk bekerja secara nyaman 

dan berumah tangga secara nyaman. WK juga 

perempuan yang sangat bisa mengatur keuangan dalam 
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rumah tangga, sehingga WK sering melakukan 

menyimpan uang untuk bisa membayar cicilan dan 

keperluan rumah tangga lain, maka dari itu WK harus 

menyisakan beberapa persen dari hasil yang telah 

didapat. Masalah yang sering timbul dalam pekerjaan 

yang sama dalam music management yang dijalani WK 

dan AA adalah jarangnya komunikasi antar subjek. 

Seperti tidak memberitahukan adanya meeting dengan 

client, sehingga hal ini dapat menjadi masalah besar 

yang sering dihadapi oleh kedua subjek. WK menyadari 

bahwa komunikasi kedua belah pihak memang kurang 

baik walaupun ada di dalam satu atap. Masalah lain juga 

dikatakan WK adalah masalah jenuh dengan rutinitas 

dan pekerjaan yang sama. Rutinitas yang sama sangat 

sering mengundang banyak konflik, sehingga WK selalu 

menggunakan problem-focused coping untuk segera 

menyelesaikan masalah dan tidak ingin berlarut-larut 

lama. 

Hingga saat ini kedua subjek belum ingin 

mempunyai anak segera, dikarenakan masih inign 

mengumpulkan uang terlebih dahulu untuk program 

anak, walaupun kedau orang tua subjek sudah menanti 

keberadaan seorang cucu. Harapan dari WK juga tidak 

memungkiri unutk segera memiliki anak, namun WK 

menyadari bahwa harus ada dana yang disimpan untuk 

keperluan anak kelak. 

 

3) Hasil Wawancara Triangulasi Subjek 2 
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AG adalah sahabat kedua subjek AA dan WK. AG 

telah bersahabat sejak tahun 2008. AG sedikit banyak 

mengerti tentang kondisi rumah tangga AA dan WK. 

Masalah yang sering muncul menurut AG adalah 

masalah pekerjaan yang berada pada satu manajemen 

yang mengharuskan komunikasi baik, namun kedua 

subjek tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Menurut 

AG komunkasi yang kruang baik ini sering 

mengakibatkan terjadinya konflik dan perbedaan 

pendapat diantara kedua subjek. Masalah ekonomi juga 

dirasakan oleh AG yang menceritakan bahwa pada 

masa-masa memasuki bulan puasa, kedua subjek sering 

kebingungan mengatur ekonomi dalam keluarga. 

Penyelesaian masalah yang sering dihadapi oleh 

kedua subjek menurut AG, AA sering sekali melakukan 

pelarian seperti tidak mendengarkan perkataan WK, dan 

WK sering sekali melakukan agresi atau marah-marah 

terhadap AA jika terjadi suatu kesalahan. AG juga 

berpendapat bahwa WK sering sekali cepat marah dan 

cepat reda, sehingga WK sering mengungkapkan 

pendapat terlebih dahulu. 

 

d. Analisa Kasus 

Subjek berinisial AA berusia 29 tahun dan WK berusia 28 

tahun. Kedua subjek bekerja sebagai musisi AA sebagai 

keyboardis dan WK sebagai penyanyi dalam satu music 

management yang digawangi oleh kedua subjek. Music 

management yang kedua subjek dirikan telah berdiri selama 

tiga bulan belakangan, sehingga permasalahan yang dihadapi 
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kedua subjek masih seputar pada sistem kerja yang akan 

digarap. 

AA dan WK memiliki masalah yang bisa mereka anggap 

sebagai masalah kecil, namun bisa menjadi besar. Masalah ini 

berputar pada kemalasan AA dalam bekerja sehingga WK 

selalu melakukan problem-focused coping seperti melakukan 

agresi terhadap AA, diharapkan AA dapat mengerti dan tidak 

menyepelekan pekerjaan. Agresi yang dilontarkan WK kepada 

AA tidaklah berlangsung lama karena WK memiliki sifat 

mudah marah dan mudah tenang kembali, sehingga WK 

sering melakukan restraint coping untuk menenangkan diri 

dan melakukan active coping seperti memulai percakapan 

ketika AA sedang melakukan emotional-focused coping 

berupa escapism saat menghadapi WK yang sedang 

melakukan agresi. AA sering melakukan escapism 

dikarenakan jika AA menanggapi pernyataan dari WK, 

masalah tidaklah menjadi semakin cepat selesai, melainkan 

menjadi bertambah lebar. Wawancara yang dilangsungkan 

kepada AA mendapatkan hasil escapism paling tinggi dan 

sahabat AA juga berpendapat demikian, namun AA juga 

berpendapat jika tidak ada yang mengalah untuk mengalah 

dalam masalah tersebut, atau minimization, maka kedua 

subjek menjadi sama-sama tinggi, walaupun terdapat satu 

poin tentang minimization, namun AA lebih sering 

menghindar dari permasalahan yang sedang dihadapi. 

Berdiam diri dan berusaha untuk menghindar ini AA juga 

melakukan behavioral disengangement untuk menunggu WK 

reda. A juga pernah melakukan denial kepada WK ketika WK 

menghadapi masalah, sehingga amarah WK semakin 
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bertambah. AA juga menegaskan bahwa ketika mengambil 

keputusan, diusahakan jangan pada saat sedang marah dan 

disini sebagai wujud AA melakukan problem-focused coping 

berjenis restraint coping. Sebelum terjadinya maslaah, AA 

sudah berusaha untuk melakukan problem-focused coping 

seperti cautioness sebagai usaha mengantisipasi dan 

meminimalisir permasalahan agar tidak terbawa di panggung 

karena sering terjadinya permasalahan rumah tangga terbawa 

di panggung, dan hal ini menjadi evaluasi bagi kedua subjek 

sebagai wujud problem-focused coping sebagai pengamatan 

diri. 

Berbeda dengan AA, WK melakukan problem-focused 

coping berupa active coping yang berujung pada agresi, 

namun setelah WK puas dengan agresi yang dilontarkan, 

lantas WK melakukan restraint coping dengan menguasai diri 

untuk menjadi baik dan tenang kembali. WK juga melakukan 

negotiation untuk menyelesaikan masalah dengan AA agar 

masalah dapat dibicarakan dengan baik. Seringnya masalah 

rumah tangga dibawa ke dalam pekerjaan, membuat WK 

memiliki planning sebagai wujud problem-focused coping 

untuk membuat rencara agar bekerja dengan nyaman dan 

berumah tangga dengan nyaman juga, walau semuanya belum 

terlaksana dengan baik. WK menyadari akan kekurangan dan 

kelebihan masing-masing anggota keluarga, sehingga WK 

lebih melakukan acceptance sebagai wujud emotional focused 

coping dengan menyadari semua risiko yang akan dihadapi 

serta melakukan positive reinterpretation and growth dengan 

selalu melihat sisi positif dari kejenuhan yang WK rasakan 

bersama AA karena intensitas bertemu dengan AA yang bisa 
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dibilang terlalu sering sehingga WK berpikir memiliki waktu 

yang lebih banyak dengan AA daripada pasangan lain.  

Subjek AA dan WK dapat terlihat kurang harmonis. 

Dilihat dari sisi meminimalisir konflik, AA terlihat kurang 

bisa meminimalisir konflik yang ada ditinjau dari coping 

terhadap masalah pada AA yang kurang efisien seperti 

berdiam diri dan tidak bertindak banyak, bahkan subjek AA 

juga melakukan escapism terhadap masalah, tetapi dalam hal 

kehidupan beragama kedua subjek dapat berjalan serasi walau 

berbeda agama antara Kristen dan Katholik. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan peneliti, kedua subjek juga tidak 

dapat melakukan komunikasi yang baik antar anggota, 

terutama dalam masalah pekerjaan, sehingga pekerjaan 

menjadi kurang maksimal dan sering terjadi bibit 

permasalahan dalam rumah tangga, namun kedua subjek telah 

memiliki ikatan yang erat dalam keluarga, memiliki waktu 

bertmeu dengan pasangan yang sering, dan saling mengerti 

akan individu yang lain. 

Berikut adalah tabel intensitas tema pada wawancara yang 

dilakukan peneliti kepada subjek AA dan WK : 

Tabel. 4 

Intensitas Tema Subjek 2 

Kode Keterangan Intensitas Tema 

P1 Restraint Coping +  

 

Problem-Focused 

Coping 

P2 Coutioness + 

P3 Pengamatan Diri + 

P4 Agresi +++ 
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P5 Planning + 

P6 Active Coping ++ 

P7 Negotiation + 

E1 Minimization +  

 

Emotional-

Focused Coping 

E2 Escapism +++++ 

E3 Behavioral Engagement + 

E4 Denial + 

E5 Acceptance + 

E6 Positive Reinterpretation 

and Growth 

+ 

 

+  = Rendah 

+++++  = Tinggi 
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Bagan 3. Dinamika Coping Subjek 2  

e.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasangan musisi: 

AA 29 tahun 

WK 28 tahun 

Usia pernikahan satu tahun empat bulan. 

Masalah kecil, masalah 

ekonomi, menggawangi 

music management, 

komunikasi kurang baik. 

Coping : 

Problem-focused coping : 

Restraint Coping, Coutioness, Pengamatan 

Diri, Agresi, Planning, Active Coping, 

Negotiation. 

Emotional-focused coping : 

Minimization, Escapism, Behavioral 

Engagement, Denial, Acceptance, Positive 

Reinterpretation and Growth 
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Keluarga kurang harmonis : 

Komunikasi kurang baik, kurangnya hal dalam 

meminimalisir konflik. 


