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BAB V 

PEMBAHASAN 

  

 Kehidupan suami istri akan mengalami masa-masa penjajakan pada 

usia nol hingga lima tahun pernikahan. Menurut Handayani (2015, h. 2) 

usia ini adalah usia pernikahan yang masih memiliki tingkat kepercayaan 

yang kurang stabil, sehingga pasangan musisi harus memiliki coping yang 

efektif agar hubungan pasangan musisi dapat terjalin degan baik. 

 Coping memiliki beberapa jenis yang dapat dipilih untuk 

menyelesaikan atau mengatasi masalah yang sedang dihadapi individu. 

Lazarus and Folkman (dalam Blonna, 2012, h. 47) menyebutkan adanya 

dua jenis coping yang sering sekali ditemui diantaranya problem-focused 

coping dan emotional-focused coping. Problem-focused coping yaitu 

strategi berpikir yang membuat individu menghadapi permasalahannya 

secara langsung dan mencoba untuk mengatasinya, sedangkan emotional-

focused coping adalah respon terhadap aspek emosi dari masalah yang 

dialami sehingga tidak memusatkan perhatian pada penyebab masalah. 

 Observasi yang dilakukan peneliti menemukan sebuah masalah yang 

sering dihadapi oleh kedua subjek yaitu sebuah kejenuhan yang 

dikarenakan oleh rutinitas yang sama dan intensitas pertemuan yang sering. 

Menurut beberapa subjek, terlalu tingginya intensitas pertemuan ini dapat 

menyebabkan terjadi masalah dan kejenuhan. Kedua subjek memiliki 

beberapa jenis coping yang berbeda, namun ada pula beberapa jenis yang 

sama yang dilakukan kedua subjek untuk mengatasi masalah yang sedang 

dihadapi kedua subjek. 
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 Coping yang sering digunakan oleh kedua subjek, baik problem-

focused coping dan emotional-focused coping. Problem-focused coping 

diantaranya seperti negotiation, yaitu kedua subjek selalu bernegosiasi 

bagaimana menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang sedang 

dihadapi. Restraint coping juga diutarakan kedua subjek yang menceritakan 

bahwa subjek harus menenangkan diri setelah atau sebelum menghadapi 

masalah agar lebih tenang. Setelah melakukan restraint, kedua subjek selalu 

melakukan evaluasi, ataupun introspeksi diri yang disebut sebagai 

pengamatan diri masing-masing subjek. Terkadang subjek juga langsung 

melakukan active coping, yaitu langsung berusaha untuk menyelesaikan 

masalah yang baru muncul. Emotional-focused coping yang dilakukan 

kedua subjek yang memiliki kesamaan seperti minimization, walau 

minimization paling banyak ditemui pada suami di subjek pertama, namun 

pada suami subjek kedua juga terdapat satu poin saja, minimization adalah 

bentuk dari peringanan beban masalah yang dilakukan individu secara sadar 

mengatasi masalah dengan menolak memikirkan masalah tersebut. Sebagai 

wujud rasa bersyukur dan menerima itu semua, atau disebut sebagai 

acceptance, walau hanya terdapat masing-masing satu poin, namun 

acceptance sering kali ditemui pada istri subjek satu maupun dua. Terdapat 

pula positive reinterpretation yaitu kedua subjek selalu bersikap positif 

akan apa yang telah terjadi, positive reinterpretation biasa ditemukan pada 

istri subjek. 

 Suami pada subjek 1 selalu menggunakan minimization pada 

emotional-focused coping untuk menyelesaikan segala masalah. Taylor 

(dalam Smet, 1994, h. 146) minimization atau yang disebut sebagai 

meringankan beban masalah, adalah sebuah upaya yang dilakukan individu 

secara sadar untuk mengatasi masalah dengan tidak memikirkan 

permasalahan yang dihadapi, seperti tidak terjadi masalah. Coping jenis ini 
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berbeda dengan denial, karena minimization lebih memperlihatkan 

ketenangan subjek. Suami subjek 1 selalu melakukan re-calling masa susah 

pada saat sebelum menikah, dan setiap ada masalah, suami subjek selalu 

menganggap masalah yang sedang dihadapi adalah masalah yang sederhana 

jika dibandingkan dahulu kedua subjek diremehkan banyak orang. Selain 

minimization, kedua subjek, suami dan istri sering melakukan mental 

disengagement. Carver, Weintraub, and Scheier (1989, h. 269) mengatakan 

bahwa mental disengagement adalah usaha individu untuk mengalihkan 

perhatian kepada aktivitas lain agar individu dapat beralih pada masalah 

yang sedang dihadapi. Kedua subjek melakukan pengalihan terhadap 

masalah ketika kedua subjek sedang mengalami perselisihan pendapat, 

sehingga pengalihan ini bertujuan untuk saling menenangkan kedua subjek 

dalam mengatasi masalah. 

 Seperti yang dijelaskan di atas, beberapa jenis problem-focused 

coping yang digunakan terdapat jenis-jenis seperti negotiation, restraint 

coping, dan pengamatan diri baik dilakukan suami maupun istri pada subjek 

pertama. Istri memiliki problem-focused coping yang beragam seperti 

toleransi terhadap penjelasan dari suami yang telah mengutarakan pendapat 

ketika terjadi masalah dan telah melakukan pengamatan diri, istri selalu 

melakukan toleransi pada beberapa hal. Penjelasan tentang toleransi 

diungkapkan oleh Harber and Runyon (dalam Siswanto, 2007, h. 66) 

toleransi kedwiartian adalah kemampuan untuk memahami akan berbagai 

hal yang tidak jelas dan perlu ruang terhadap ketidakjelasan tersebut. Istri 

juga melakukan objektifitas, seperti yang dikatakan Harber and Runyon 

(dalam Siswanto, 2007, h. 65) sebagai bentuk coping yang konstruktif 

objektifitas adalah kemampuan yang berguna untuk membedakan antara 

komponen emosional dan sesuatu yang bersifat logis dalam tingkah laku, 

pemikiran, dan penalaran individu, sehingga individu dapat mengelola 
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emosi. Objektifitas yang dilakukan istri berupa sebuah komitmen ataupun 

sebuah pegangan hidup yang selalu istri subjek pegang, yaitu masalah 

kewajiban sebagai istri, dan prinsip harus bisa menyelesaikan masalah tidak 

lebih dari 24 jam. Masih dalam Harber and Runyon, supresi juga dilakukan 

oleh kedua subjek pertama, dimana supresi berupa kemampuan dalam 

menekan reaksi yang mendadak pada situasi yang dialami sehingga 

menyajikan cukup waktu untuk memberikan reaksi yang konstruktif dan 

menyadari akan masalah yang ada. Kedau subjek melakukan penenangan 

diri, ketika kedua subjek mengetahui ada masalah yang muncul yang bisa 

menimbulkan perselisihan seperti diam dan tenang terlebih dahulu sebagai 

suatu reaksi agak dapat memiliki waktu untuk berpikir dengan jernih. 

Subjek pertama dapat dikatakan sebagai keluarga yang harmonis, karena 

kedua subjek dapat meminimalisir masalah yang ada, memiliki ikatan yang 

erat antar anggota, memiliki waktu bersama antar anggota sangat sering, 

dan kedihupan beragama subjek sangat bagus. 

 Subjek kedua juga memiliki berbagai jenis coping yang cukup 

beragam baik sang suami maupun istri. Seperti yang dijelaskan oleh 

Lazarus, dkk  (dalam Aldwin and Revenson, 1987, h. 340) ada jenis coping 

yang menunjukan problem-focused coping seperti cautiousness atau kehati-

hatian yaitu usaha seorang individu untuk menahan diri dari tindakan 

desdruktif sebagai wujud menahan diri. Terkadang coping ini dilakukan 

oleh suami subjek kedua untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi istri 

saat sedang marah. Marah yang dilampiaskan oleh sang istri adalah sebagai 

wujud agresi seperti yang dikatakan Lazarus (dalam Siswanto, 2007, h. 61) 

agresi merupakan tindakan yang dilakukan individu untuk melakukan 

tindakan offense yang dilihat sebagai suatu ancaman atau melukai dan 

biasanya agresi dilakukan seseorang karena dirasa memiliki kekuatan 

maupun kuasa terhadap suatu hal yang mengancam. Istri subjek selalu 
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melakukan agresi ketika sang suami tidak melakukan tanggung jawab 

dengan benar menurut sang istri yang dikarenakan komunikasi kurang baik. 

Terlalu sering istri menelakukan agresi, mengakibatkan banyaknya poin 

verbatim menjadikan agresi sebagai perilaku yang sering muncul pada 

intensitas tema. Istri subjek menyadari akan tindakan agresi tersebut seperti 

selalu marah baik dalam pekerjaan maupun rumah tangga, namun sering 

sekali ditemui pada permasalahan pekerjaan, sehingga istri juga berpikiran 

untuk membuat rencana agar dapat meminimalisir kemungkinan marah 

untuk keluar atau disebut sebagai planning. Planning merupakan cara yang 

individu lakukan dengan berpikir tentang cara yang tepat untuk mengelola 

masalah, planning biasa dilakukan dengan memikirkan strategi dan langkah 

yang akan diambil. 

Subjek kedua juga memiliki jenis emotional-focused coping yang 

cukup beragam seperti escapism, behavioral disengagement, serta denial. 

Beberapa jenis ini sering dilakukan suami dalam mengatasi masalah yang 

dihadapi dengan istri. Escapism atau berlari dari masalah yang dihadapi 

dengan berpikir tentang hasil akhiryang lebih baik, biasanya berupa 

pelarian pada minuman beralkohol, obat terlarang, dan lain sebagainya. 

Pada suami subjek kedua terkadang ketika istri sedang melaukan agresi, 

suami selalu menggunakan headset untuk menghindari agresi dari istri, 

namun juga terkadang suami mabuk-mabukan ketika tinggi-tingginya 

masalah, merokok dan lain-lain. Behavioral disengagement atau sifat 

pasrah seperti yang diungkap oleh Carver, Weintraub, and Scheier (1989, h. 

269) merupakan tindakan pasrah terhadap masalah yang dihadapi. Suami 

subjek melakukan tindakan pasrah karena sebagai wujud tidak mengetahui 

cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada serta menyadari 

akan kesalahan yang telah suami subjek lakukan ditambah pula agresi yang 

dilakukan istri subjek kepada suami. Percobaan yang pernah dilakukan 
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suami subjek adalah seperti denial. Carver, Scheier and Weintraub (1989, h. 

270) denial adalah upaya menyangkal sebuah kenyataan dari situas 

tersebut, dimana suami subjek pernah melakukan untuk berusaha 

meredakan masalah kepada sang istri dengan cara berusaha tidak 

mengetahui masalah yang dihadapi dan berpura-pura tidak mengetahui 

masalah, namun masalah tidak berkurang, bahkan agresi yang dilancarkan 

istripun semakin menjadi. Berdasar wawancara dengan subjek, subjek dua 

memiliki keluarga kurang harmonis, dilandasi dengan komunikasi yang 

kurang baik serta sangat menonjol dalam wawancara yang telah 

berlangsung, serta penyelesaian masalah dalam meminimalisir konflik 

kurang baik karena terdapat pelarian dari masalah dan tidak menanggapi 

masalah dengan cara berdiam diri, namun dilain hal keluarga  subjek dua 

memiliki intensitas bertemu yang sering, kehidupan beragama yang bagus, 

serta ikatan batin antar kedua subjek cukup baik. 

Penelitian di atas mengungkapkan bahwa kedua subjek 

menggunakan problem-focused coping dan emotional-focused coping 

sebagai cara menghadapi masalah maupun masalah baik di rumah maupun 

di tempat kerja. Penelitian ini juga menyatakan bahwa tidak semua musisi 

menggemari minuman beralkohol sebagai coping ketika menghadapi 

masalah, ditambah dengan rutinitas yang sama sehingga memiliki efek 

jenuh yang lebih besar daripada pasangan yang tergolong non-musisi. 

Penelitian ini memperlihatkan bahwa kedua subjek melakukan berbagai 

jenis coping yang sama seperti negotiation, restraint coping, pengamatan 

diri, positive reinterpretation, active coping, minimization, serta 

acceptance. 

Ditinjau dari masalah yang ada pada pasangan subjek 2 peneliti 

mendapatkan hasil bahwa subjek 2 kurang harmonis. Sahara (2013, h. 101-

102) faktor-faktor yang dapat mengganggu keharmonisan dan kemesraaan 
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sebuah pasangan diantaranya ekonomi, tidak memiliki keturunan, memiliki 

kebiasaan yang menyebalkan, adanya pihak ketiga dan perbedaan pendapat. 

Adanya pihak ketiga serta tidak memiliki keturunan tidak muncul dalam 

wawancara di subjek 2, namun terdapat masalah ekonomi yang terdapat 

pada pasangan, kebiasaan yang menyebalkan, serta perbedaan pendapat 

yang terus menerus karena tuntutan pekerjaan yang diharuskan untuk 

menata sebuah music management. 

Peneliti menyadari akan beberapa kelemahan dalam penelitian ini, 

antara lain : 

1. Lokasi wawancara terbatas seperti di restaurant atau di sebuah 

studio latihan, sehingga membuat wawancara menjadi kurang 

maksimal. 

2. Jawaban subjek terbatas dikarenakan keengganan subjek dalam 

menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti saat wawancara karena, 

lokasi saat melakukan wawancara terdapat banyak rekan-rekan 

kerja subjek yang berada di lokasi saat sedang berlangsungnya 

wawancara. 

3. Spesifikasi subjek yang terlalu spesifik membuat peneliti 

kesusahan dalam mencari subjek, karena kurangnya observasi 

lapangan terlebih dahulu sebelum menentukan subjek untuk 

diteliti.  
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Bagan 4. Dinamika Coping Pasangan Musisi Demi Mencapai 

Keharmonisan Keluarga 

  
Pasangan musisi usia 

0-5 tahun 

Faktor : 

Rutinitas yang sama 

(1,2), kejenuhan dengan 

intensitas pertemuan 

yang sering dengan 

pasangan (1,2), memiliki 

music management (2) 

Coping 

Problem-Focused Coping : 

 

Negotiation (1,2), Restraint Coping(1,2) , 

Pengamatan diri (1,2), Toleransi (1), Objektifitas (1), 

Supresi (1), Active Coping(1,2), Coutioness (2), 

Agresi (2), Planning (2). 

 

Emotional-Focused Coping : 

Minimization (1,2), Behavioral Engagement (1,2), 

Acceptance (1,2), Escapism (2), Denial (2), Positive 

Reinterpretation and Growth (1,2) 

 

Keluarga harmonis 

(Subjek 1) 

Meminimalisir konflik, ikatan 

antar anggota terjalin baik, 

kehidupan beragama baik, 

memiliki banyak waktu 

bersama keluarga  

Keluarga kurang harmonis : 

(Subjek 2) 

kurang dapat meminimalisir 

konflik, komunikasi antar 

anggota kurang baik. 


