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LAMPIRAN A 
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Pedoman Wawancara 

Identitas Subjek 

Nama : 

Usia : 

Jenis Kelamin : 

Status perkawinan : 

Pekerjaan : 

Pendidikan : 

Tinggal bersama atau tidak : 

 Latar Belakang Pernikahan 

1. Menikah pada usia berapa? 

2. Sudah berapa lama menikah? 

3. Mengapa memilih menikah pada usia tersebut? 

4. Sudah memiliki berapa anak? 

Hubungan Timbal Balik dalam Pernikahan 

 Penyesuaian dalam Pernikahan 

1. Bagaimana cara menyesuaikan diri pada awal pernikahan? 

2. Bagaimana komunikasi yang terjadi antara suami dan istri? 
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Konflik dalam Pernikahan 

1. Saat terjadi konflik, apakah saling terbuka dengan pendapat 

masing-masing atau menunggu sampai konflik mereda dengan 

sendirinya? 

2. Siapa yang lebih dominan dalam mengatur rumah tangga? 

Apakah ada pihak yang merasa dieksploitasi oleh pasangan? 

 Sumber-sumber Konflik dalam Pernikahan 

1. Biasanya siapa yang bertanggung jawab membuat keputusan 

dalam rumah tangga? Apakah keputusan yang diambil selalu 

disetujui atau menimbulkan konflik? 

2. Apakah ada pembagian tugas-tugas dalam rumah? Apa saja 

pembagian tugas yang diberikan? 

3. Dalam pembagian tugas apakah sudah setara antara suami dan 

istri? 

4. Bagaimana cara mengasuh dan mendidik anak? Apakah ada 

perbedaan cara mengasuh dan mendidik anak antara suami dan 

istri? 

5. Apakah perbedaan karakter dengan pasangan sering menjadikan 

konflik? Jika iya seperti apa konflik yang terjadi karena 

perbedaan karakter? 

6. Bagaimana hubungan pertemanan setelah menikah? 

7. Apakah terjadi konflik saat ingin berkumpul dengan teman-

teman? Ada batasan-batasan yang dibuat atau tidak dengan 

pasangan dalam hubungan pertemanan? 

8. Adakah aktivitas pasangan yang tidak disukai sehingga memicu 

terjadinya konflik? 

9. Bagaimana hubungan dengan keluarga inti dan keluarga 

pasangan? Apakah ada batasan-batasan untuk bertemu keluarga?  



 
 

117 
 

 
 

10. Dari berbagai konflik yang terjadi, konflik mana yang paling 

sering terjadi dan sulit untuk diselesaikan? 

 Tipe-tipe Konflik 

1. Saat terjadi konflik siapa yang banyak mengalah? Apakah ada 

satu pihak yang merasa diuntungkan? 

2. Konflik yang terjadi lebih banyak karena situasi tertentu atau 

perbedaan karakter? 

3. Apakah konflik yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik atau 

konflik yang sama selalu terjadi berulang-ulang tanpa ada 

penyelesaian? 

4. Biasanya konflik berakhir dengan saling menguntungkan atau 

menghancurkan? 

5. Faktor-faktor apa yang menyebabkan konflik itu terjadi? 

C. Coping terhadap Konflik yang terjadi 

1. Bagaimana cara menghadapi konflik yang terjadi? (emotion-

focused coping / problem-focused coping) 
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PEDOMAN KUESIONER 

Identitas 

Nama   : 

Usia   : 

Jenis Kelamin : 

Status Pernikahan : 

Pekerjaan  : 

Pendidikan  : 

 

1. Menikah pada usia berapa? Berapa lama usia pernikahannya? 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

....................................................................................... 

 

2. Mengapa memilih menikah pada usia tersebut? 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

...................................................................................... 
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3. Bagaimana cara menyesuaikan diri pada awal pernikahan? 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................... 

 

4. Bagaimana komunikasi yang terjadi antara suami dan istri? 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

..................................................................... 
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5. Bagaimana pembagian tugas dalam rumah tangga? Apakah sudah 

setara atau belum? Siapa yang berperan dalam pengambilan 

keputusan? Apakah masing-masing bisa mengutarakan pendapat 

secara terbuka? 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

............................................................................ 

 

6. Aktivitas apa dari pasangan yang tidak disukai? 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

................................. 
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7.  Bagaimana hubungan dengan keluarga inti, keluarga pasangan, 

dan pertemanan? 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................ 

8. Konflik apa yang biasanya sering terjadi dan paling sulit untuk 

diselesaikan? 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

....................................................................................... 

 

9. Apa yang menyebabkan konflik-konflik sering terjadi? 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................
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.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................................ 

 

10. Bagaimana cara menghadapi konflik yang terjadi?  

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

..................................................................................... 
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PEDOMAN KODING 

Keterangan Koding 

Zero-sum Conflict A1 

Motive Conflict A2 

Personality based Conflict B1 

Situational Conflict B2 

Basic Conflict C1 

Non-basic Conflict C2 

Konflik yang menguntungkan D1 

Konflik yang menghancurkan D2 

  

Planful problem-solving coping P1 

Confrontive coping P2 

Seeking social support coping P3 

Distancing coping E1 

Escape-avoidance coping E2 

Self-control coping E3 

Accepting responsibility coping E4 

Positive reappraisal coping E5 
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LAMPIRAN B 
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Subjek 1 

No Pertanyaan Jawaban Suami Jawaban Istri Kode Analisis 

1. Selamat malam 

kak, saya mau 

wawancara 

sebentar apakah 

bisa? 

Iya bisa. Ada apa? Oo ya ndapapa.   

2. Sebelumnya saya 

mau bertanya 

terlebih dahulu, 

usianya berapa 

ya? 

Usianya, saya 

kelahiran tahun 

1990 jadi usianya 

berapa ya? 26 ya 

Saya sekarang 25 

tahun. 

  

3. Status 

pernikahannya 

berarti menikah 

ya? 

Iya nikah    

4. Pekerjaannya 

sekarang apa ya? 

Pekerjaannya saya 

kerja jadi kennel boy 

dan usaha ternak 

sendiri di rumah. 

Ibu rumah tangga   

5. Kalau pendidikan 

terakhirnya apa? 

Pendidikan terakhir 

saya di SMK. 

Pendidikan akhir tu 

aku ya bingung 

karena dulu nda ikut 

ujian pas di SMK jadi 

ijazah SMP ketahan di 

SMK terus nda punya 

ijazah SMK karena 

nda ikut ujian dan 

kejar paket. Dadine 

piye kuwi? SMP 
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brarti. 

6. Tinggal bersama 

kan dengan istri? 

Iya tinggal bersama. Ya tinggal bersama.   

7. Lalu menikah pada 

usia berapa? 

Menikah dulu pada 

usia 17 tahun. 

Menikahe yo umur 

kira-kira 19... 18 

tahunan lah 

  

8. Tahun berapa 

menikahnya? 

 Tahun 2009   

9. Berarti sekarang 

sudah berapa 

tahun menikah? 

Saya menikah tahun 

2008 jadi ya sudah 8 

tahun. 

Berarti tahun iki kan 

25. 25 dijupuk piro.. 

sik.. sik..iki kan tahun 

2016 to, 2016 dijupuk 

2009 piro? Tujuh..25 

dijupuk tujuh berarti 

piro? 18? 

Ho o.. tujuh tahun. 

Sudah berjalan tujuh 

tahun. 

  

10. Mengapa memilih 

menikah di usia 

tersebut? 

Karena sebetulnya 

kecelakaan. Dulu 

kan pernah bersama 

terus pacarannya 

sudah dekat sekali. 

Setelah itu kedua 

keluarga bertemu 

lalu dinikahkan. Jadi 

dijadikan satu 

begitu. 

Ya karena sudah 

cocok. 

  

11.  Maksudnya 

kecelakaan? 

Maksudnya 

kecelakaan itu 
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jadinya kan hamil 

duluan terus tidak 

jadi karena 

keguguran. Akhirnya 

dinikahkan itu. 

 Tidak ada 

penyebab lain? 

 Yoo penyebab lain 

ada sing karena 

kecelakaan itu. Tapi 

yo di samping itu 

karena sudah cocok. 

  

11. Awal menikah kan 

pasti 

penyesuaiannya 

susah. Lalu 

bagaimana cara 

untuk 

menyesuaikannya? 

Menyesuaikannya 

dengan memahami 

satu dengan yang 

lain. Jadinya ya 

saling mengalah. 

Kalau tidak saling 

mengalah kan tidak 

ada solusinya nanti. 

Ya paling nyesuaiin 

diri sama keluarga i 

ya kita.. piye 

yaa..pokokmen dewe 

i.. apa ya.. 

mengadaptasikan diri 

sik ngono lo. 

Pokokmen diadaptasi 

sik piye carane, 

karakter e piye, terus 

mengamati karakter-

karakter e sik. 

Ya dulu sempet 

berantem-berantem 

tapi seterusnya sudah 

nda. Soalnya ya 

pokokmen setiap 

hidup pasti ada 

prosesnya. La 

prosesnya kuwi 
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dinikmati, dijalani yo 

akhire sampe tekan 

sakmene. 

12. Kalau komunikasi 

dengan pasangan 

sehari-hari? 

Komunikasi 

berjalannya lancar 

malah seperti teman 

sendiri bisa kemana-

mana bareng. 

Komunikasi ya baik 

soale kan setiap hari 

ketemu. Dadi ya kalau 

komunikasi baik. 

  

13. Kalau dengan 

keluarga inti dan 

keluarga pasangan 

penyesuaiannya 

bagaimana? 

Penyesuaiannya 

juga cukup bagus ya. 

Saling menerima 

satu dengan yang 

lain. Lalu kalau ada 

kesempatan juga 

sering berkunjung 

dan sering datang ke 

sini. 

Yo berusaha 

berhubungan baik 

karo keluarga inti dan 

pasangan. Ora terlalu 

cedak tapi yo tetep 

silaturahmi. 

  

14. Setiap pernikahan 

pasti ada konflik 

kan. Apakah antar 

pasangan itu 

saling terbuka 

atau kalau misal 

ada konflik diam 

saja sampai 

konfliknya selesai 

sendiri atau bicara 

di depan kalau 

tidak suka? 

Ya itu kadang-

kadang juga 

ngomong tetapi 

kadang-kadang juga 

tidak. Jadi kalau 

waktu hatinya kesal 

banget ya ngomong 

tetapi kalau tidak 

begitu kesel ya 

dipendam dulu. 

Nanti baru ngomong 

di belakang. 

Ho o..sejauh ini ya 

terbuka 

  

15. Kalau misal ada  Nek biasane kalau kita   
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konflik biasanya 

nunggu sampai 

konflik mereda 

atau diselesaikan 

hari itu juga? 

ada konflik yo 

langsung diselesaikan. 

Ra nunggu-nunggu 

sampe besok-besok. 

16. Langsung 

ngomong kalau 

tidak suka 

sesuatu? 

 Ho o..Misalkan aku ra 

seneng yo ngomong 

ngene ngene 

ngene...Kadang suami 

yo ra langsung nuruti, 

menjalankan apa sing 

kita mau, tapi de e itu 

yo seiring berjalannya 

waktu lah berubah e 

itu. 

  

17. Siapa yang lebih 

dominan saat 

mengatur rumah 

tangga? 

Mengatur rumah 

tangga istri. 

Aku..kalau ngurusi 

rumah tangga 

  

18. Lebih dominan 

istri? 

Ya kalau mengatur 

itu istri. 

   

19. Apa pernah 

merasa seperti 

dikuasai atau 

dieksploitasi oleh 

istri karena kan 

dominan istri? 

Oo tidak. Malah 

tidak, jadinya sama-

sama berjalannya 

seiringan. Jadi lebih 

dominan dia tetapi 

saya juga tidak 

merasa dikuasai. 

Yo bukane menguasai 

tapi kan memang nek 

urusan rumah tangga 

kebanyakan i aku sing 

nangani. Dadi suami 

ki paling mung 

bekerja karo 

menafkahi. 

  

20. Lalu biasanya Kalau mengambil Biasane kan ya   
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yang bertanggung 

jawab dalam 

megambil 

keputusan siapa? 

keputusan biasanya 

saya. 

berembuk dulu 

berdua. Kalo nanti 

ada jawaban sing 

bagus ya itu sing 

dilakukan nanti. Tapi 

kalo yang lebih sering 

ngambil keputusan ya 

suami. Pokoknya kita 

sharing terus. Dadi 

pendapat opo sing 

apik e piye ngnu 

yowes kuwi. 

21. Biasanya 

keputusannya 

langsung disetujui 

atau cek-cok dulu? 

Ya pasti kan ada 

cek-cok dulu tidak 

langsung. Pasti ada 

debat dulu baru ada 

titik terangnya. 

Yo kadang enek sing 

ra setuju, kadang enek 

egois e. Tapi yo piye 

neh dijupuk sing 

terbaik wae. 

  

22. Ada contohnya 

tidak misalnya 

konflik apa ?  

Ya contoh sederhana 

konflik kalau saya 

ingin membeli 

sesuatu saya bilang 

dulu. Sana pasti 

tidak setuju lalu 

bilang tidak penting 

karena buat hal lain 

dulu, tetapi saya 

tetap ngotot gitu. 

Akhirnya dia tau 

kalau oo ini memang 

bermanfaat. Jadi 

Misale dee meh tuku 

barang tapi kwi 

menurutku ra penting. 

Kan duit ora tinggal 

metik to dadi nek tuku 

barang kudune sing 

penting-penting wae. 

Kadang kwi sing 

marake cek-cok. Dee 

mentingke awake 

dewe. Cuma yo nek 

memang menurut e 

dee berguna yowes. 
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ada solusinya. 

23. Apa ada 

pembagian tugas 

dalam rumah 

tangga? Suami 

bagiannya apa? 

Istri apa? 

Ya kalau itu ada. 

Saya bagian e kan 

ngurusi hewan-

hewan di rumah, 

istri ngurusi anak, 

saya juga kadang 

ngurusi anak. Jadi 

kadang ngurusi 

hewan juga makani 

gitu. Tetapi kalau 

urusan rumah 

tangga bersih-

bersih, nyuci gitu 

biasane istri. 

Pembagian tugas e ya 

kalo pagi suami 

paling mbersihke 

kandang tok terus de e 

kerja, terus setelah itu 

yowes aku semua. 

  

24. Sudah merasa adil 

tidak pembagian 

tugasnya antara 

suami dan istri? 

Selama ini juga 

berjalannya adil itu, 

tidak ada saling iri, 

saling ... iren-irenan 

gitu lah tidak ada. 

Sudah adil setiap 

harinya berjalannya 

seperti itu. 

Yo belum. Soale kan 

suami mung bekerja 

tok ya. Kita kan 

ngurusi rumah tangga 

kan banyak soale ibu 

rumah tangga kan nda 

ada abisnya, 

pekerjaan rumah 

tangga kan banyak. 

Sementara kalau dia 

kan cuma cari uang. 

Tapi yawes gimana 

lagi harus terima. 

  

25. Harusnya 

bagaimana? 

 Harapane ya suami 

itu haruse membantu 
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Harapannya apa? istri. Misalkan istri 

lagi capek apa piye de 

e ya haruse mbantu 

gitu. 

26. Berarti tidak 

pernah terjadi 

konflik misal 

kenapa tugas 

suami atau istri 

lebih berat atau 

banyak sekali? 

Tidak ada. Tidak 

pernah gitu kan 

sudah menjalani 

tugasnya masing-

masing. 

Yoo ho o..sebagai 

wanita mesti akeh 

ya..Ngumbahi, isah-

isah, kabeh-kabeh 

aku. Tapi yo piye 

meneh soale kan 

suami kerja, istri di 

rumah dadine yowes 

opo-opo aku kabeh 

ngurus anak, dan lain-

lain. Kalo suami kan 

biasane ngasih 

uang..gitu-gitu. 

  

27. Biasanya tidak 

membantu? 

 Heem biasane de e 

sak karepe dewe 

  

28. Contohnya ? 

Misalnya? 

 Misale ya yo kayak 

masalah teh itu. Kalo 

misale istrine lagi 

sibuk kan nda perlu 

pake minta-minta 

njaluk teh. De e dewe 

sing nggawe dewe kan 

iso. Conto hal kecil 

ngono lo. Gitu.. 

  

29. Bagaimana cara 

mengasuh dan 

Kalau mengasuh dan 

mendidik anak itu 

Kalau mendidik itu 

berdua ya. Tapi kalo 
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mendidik anak? yaa kita bareng-

bareng ngasuhe juga 

berdasarkan 

pengalaman yang 

tua-tua. Ya dari 

yang tua-tua 

mendidiknya begini 

ya kita sebisa 

mungkin mendidik 

anak dengan cara 

yang benar, diajari 

ke gereja, patuh 

sama orang yang 

lebih tua, dan lain-

lain lah. Pokokmen 

jadi anak yang 

berguna nantinya. 

mengasuh itu lebih 

banyak saya. Karena 

saya kan yang di 

rumah.  Carane 

ya..apa ya..itu paling.. 

apa yaa.. 

30. Biasanya keras 

atau tidak dalam 

mendidik anak? 

Kalau saya nda 

pernah keras sama 

anak nanti malah 

tumbuhnya jadi nda 

baik. 

Kalo lagi kesel. Lagi 

kesel ya digetak-getak. 

  

31. Apa ada 

perbedaan cara 

mengasuh dan 

mendidik anak? 

Biasanya kan 

berbeda antara 

suami dan istri? 

Oo nda ada. Sama 

kalau itu. Kalau 

anak ini nda boleh 

ini harus sepakat. Ini 

nda boleh ini, kita 

suami istri harus 

sepakat jadinya anak 

itu bisa tau nda pilih 

Yaa..sebenarnya dia 

lebih...apa 

yaa..senengane 

gojekan. Nek papa e 

senengane gojekan. 

Nek aku lebih yang 

serius orangnya. Kan 

kalo..kadang-
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kasih nantinya. kadang..kalo..ya aku 

sebenarnya bisa 

gojekan tapi pada 

waktu tertentu. Setiap 

hari nda gojekan 

terus. Kalo dia kan 

nda, ra nyawang 

kondisi ngono lo. 

Mengko ngerti-ngerti 

gojekan pas wektune 

ora tepat ngono lo. 

Naaa... 

32. Kalau yang lebih 

galak? 

 Nek galak e aku.   

33. Kalau bapaknya 

lebih nurut? 

 Sebenere ora manutan 

tapi jatuhnya ke 

ndablek. 

  

34. Dalam mendidik 

anak mungkin ada 

yang lebih otoriter 

atau demokratis? 

Jadi kan ada yang 

cara mengasuh itu 

harus nurut kata 

orang tua apa 

anak boleh ikut 

berpendapat gitu? 

Biasanya nda terlalu 

dikekang jadinya 

anaknya harus bisa 

berpendapat, mau ne 

gimana kan kita 

orang tua juga harus 

tau. 

Ndaa.. kalo sejauh ini 

kan dia masih kecil 

jadi masih diarahkan 

orang tua. Tapi kalo 

udah besar ya bisa 

ngambil keputusan 

sendiri. 

  

35. Apa ada 

perbedaan 

karakter dengan 

Oo ya kadang-

kadang juga ada. 

Jadi perbedaannya 

Oo adaa. Ho o 

karakter e de e tu 

nganu..ya itu tadi 

B1 Suami : Perbedaan 

karakter yang satu 

egois dan yang lain 
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pasangan yang 

biasanya sering 

menjadikan 

konflik? Karena 

kan karakter suami 

dan istri pasti 

berbeda. Biasanya 

sering 

menimbulkan 

konflik atau tidak? 

Mungkin ada 

pengalaman yang 

seperti itu? 

yang satunya agak 

egois yang satune 

nda mau ngalah 

dadine kadang-

kadang juga ada 

cek-cok nya seperti 

itu. Masalah-

masalah kecil lah. 

Dadine masalah 

kecil gitu bisa jadi 

besar. Gitu paling 

biasa sehari-hari. 

ndablek ngono lo, 

kandanane susah. 

Dadi memancing kita 

untuk marah. 

tidak mau mengalah. 

Istri : 

Perbedaan karakter 

yang satu keras 

kepala dan yang lain 

moody. 

36. Sifat yang tidak 

disukai dari suami 

apa selain 

ngeyelan? 

 Nek sifat..ho o i 

ngeyelan kuwi mau 

karo opo yo..Yo 

paling anyel yo 

ngeyelan kuwi tok. 

Nek liyane sejauh ini 

nda ada. Nek ngeyel i 

kan luas ya. 

Dikandani ngeyel..anu 

ne..d kon ngene 

ngeyel. Ngeyel ki 

paling menyebalkan 

ngunu lo. Dadi wes 

tak rangkum dadi siji 

neng ngeyel kuwi 

mau. 

B1 Karakter suami yang 

keras kepala sering 

memicu konflik. 

37. Boleh diceritakan Contohnya kalau pas Contone de e misalkan   
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contoh kasus 

konfliknya? 

pulang kerja ya 

seumpamane capek 

gitu, istri disuruh 

membuatkan minum 

yang sederhana nda 

mau. La nanti 

akhirnya jadi 

masalah. Jadi kan 

cuma masalah 

sepele. 

diomongi 

ojo..misalkan 

melakukan sesuatu 

diomongi ojo tapi 

malah ngeyel 

dilakukan. La itu 

lo..Itu kan marake 

konflik-konflik kecil 

yang akhirnya juga 

bisa menjadi besar. 

38. Pernah kejadian 

tidak, apa gitu? 

 Ya itu tadi kejadian 

misale dia minta 

dibuatke teh. Terus 

aku kan lagi 

sibuk..wira wiri lagi 

mbersihke rumah. De 

e tiba-tiba dateng 

minta teh kan yo aku 

kesel to. La terus itu 

dadi padu. Cek-cok 

gitu lo. 

  

39. Perang mulut gitu 

ya? 

 Heem..   

40. Kalau yang 

perbedaan 

karakter? 

Maksudnya 

perbedaan karakter? 

   

41. Ya misalnya suami 

tipe orang yang 

suka bercanda, 

kalau istri tidak. 

Oo kalau dalam 

rumah tangga paling 

kan si istri 

senengane bergaul 

 B1 Karakter suami 

pendiam sedangkan 

istri mudah bergaul 
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Itu contoh 

sederhananya. 

Kalau dalam 

rumah tangga? 

dengan orang-orang 

itu agak cepet. 

Kalau saya kan nda 

begitu. Dadine kan 

kadang-kadang 

konflik. Kamu harus 

gini, kamu kalau 

sama itu harus 

luruh-luruh lah 

intine gitu. Kalau 

saya kan nda begitu 

seneng gitu. 

42. Bagaimana 

hubungan 

pertemanan 

setelah menikah? 

Kan setelah 

menikah pasti kan 

tidak bisa sebebas 

waktu “single” 

kan. Lalu 

hubungannya 

gimana? 

Jadi kalau mau 

berteman sama ini 

ya kita harus tau 

orangnya gimana. 

Oo kalau baik ya 

udah ndapapa 

sebates berteman 

aja. 

Oo sama teman-teman 

yaa. Ya jelas itu 

paling lewat sosial 

media. 

  

 Terus dilarang 

atau tidak kalau 

mau main? 

 Nek dolan misal pas 

kondisi penting terus 

de e sama temen-

temen. Kita ada acara 

penting malah de e 

dolan itu nanti timbul 

masalah. Dadi nek 
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dolan yo harus lihat 

sikon. 

43. Saat ingin kumpul 

bersama teman-

teman kadang 

muncul konflik 

atau tidak? 

Misalnya harus 

ngurus anak tetapi 

malah pergi 

dengan teman? 

Oo ya ada itu 

kadang. Kalau pas 

pergi gitu, dah 

terlanjur pergi 

ternyata anak di 

rumah rewel terus 

mesti disuruh pulang 

padahal baru bentar 

ketemune. Dadi 

nanti kan akhirnya 

jadi konflik. Paling 

seperti itu. 

Pertemanan..ho o ya 

sing kemarin itu de e 

kan berteman sama 

sing itu. Aku nda 

seneng e karena 

pulang e malem. 

Sebenere yo nda 

ngopo-ngopo sih neng 

kono yo gur tenguk-

tenguk, dolanan 

manuk. Tapi kan 

pulang e malem sing 

marake nda seneng 

itu. Sekarang 

semenjak tak 

tegur..kan temen e 

sing tak seneni, ora 

deen e soale ngandani 

de e wes ra digugu. 

Aku kan ngandani 

koncone. La koncone 

mungkin pekewuh, 

terus saiki wes ora. 

  

44. Sudah tidak 

pernah main lagi? 

 Yo pernah tapi jarang. 

Ndekmben kan 

seminggu peng 2-3. 

Sekarang wes jarang. 

  

45. Kalau pulang  De e i biasane jam gek   
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memang lama? metu jam setengah 

wolu, jam wolu sampe 

jam setengah rolas. 

Ngunu kuwi yowes tak 

lokne koncone kuwi 

terus pekewuh. 

46. Berarti tidak ada 

batasan-batasan 

dalam berteman? 

Nda ada. Yang 

penting kan tau 

temen e itu orangnya 

gimana dulu, baik 

apa nda, bermanfaat 

bagi dia apa nda. 

Yo kadang dibatesi 

misale kok temen yang 

ini membawa 

pengaruh negatif ya 

dibatesi, tapi kalo 

temennya membawa 

pengaruh positif ya 

nda dibatesi. 

  

47. Ada aktivitas 

pasangan yang 

tidak disukai atau 

tidak? Biasanya 

yang memicu 

konflik? 

Maksud e? Aktivitas sing nda 

disenengi tu yaa..kalo 

dikandani itu ngeyel, 

cerewet kadang-

kadang, selalu 

mengulang-ulang 

pembicaraan gitu lo. 

  

48. Jadi misal tidak 

suka aktivitas istri 

yang begini yang 

biasanya 

menimbulkan 

konflik 

Malah nda ada i 

aktivitas e 

Contone misalkan de e 

ngongkon nggaweke 

teh ngunu kuwi. Dewe 

durung nggaweke de e 

wes ngomong e wes 

peng sewu ngunu lo. 

Dadine kadang kan 

anyel wong ngko 

sek..disauri ngko sek 
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neng de e ngeyel 

ngunu lo. 

49. Aktivitas yang 

tidak disukai tidak 

ada? 

Nda ada malahan.    

50. Jadi misal ya istri 

kan biasanya tidak 

suka suaminya 

merokok, kalau 

dari sisi suami 

bagaimana? Tidak 

suka istrinya 

kenapa? 

Oo paling nda 

senenge kalau 

terlalu boros. 

   

51. Apa ada batasan-

batasan kalau mau 

bertemu dengan 

keluarga? 

Ya kalau itu malah 

nda begitu ada 

batesan ya. Kalau 

pengen kesana ya 

kesana. Kalau saya 

pengen ke rumah 

orang tua ya ke 

rumah orang tua. 

Ya kadang-

kadang..dulu..awal-

awal menikah ya gitu 

dibatesi cuma makin 

kesini sudah nda. 

Yowes pokokmen 

podo-podo. Dulu 

awal-awal gitu tapi 

nek kita sebagai 

wanita nda berontak 

hidup kita akan 

seperti itu terus. 

Cuma nek aku kan 

berontak dadine 

semua kesalahane de 

e ya tak maafke semua 

kesalahanku yo 
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dimaafke de e. Dadi 

yowes ke sini ne apik-

apik wae. 

52. Berarti hubungan 

dengan keluarga 

pasangan juga 

baik? 

Juga baik kadang 

kan juga main kesini 

orang tuane, kadang 

juga nginep kalau 

pas anake lagi 

masuk angin rewel 

gitu kan kadang 

nginep sini. Jadi 

baik. 

Keluarga suami yaa 

biasa aja. Pokokmen 

yowes ora 

bermusuhan, yo ora 

cedak banget. Dadi ya 

biasa aja. Yo 

pokokmen ora terlalu 

cedak tapi tetep 

menjalin silaturahmi 

  

53. Dari berbagai 

konflik yang 

terjadi, konflik 

mana yang paling 

sering terjadi? 

Paling sering terjadi 

ya kembali ke 

konflik-konflik yang 

sepele tadi. Kalau 

pas kesel, sama kesel 

e nanti satu disuruh 

ini nda segera 

ngelaksanake gitu 

akhire cek-cok, 

debat-debat gitu tu. 

Paling konflik hal 

sepele gitu. 

Nek padu biasane 

suasana hati ya. Lagi 

ra penak nek iso ojo di 

ganggu sik. 

  

54. Ada tidak konflik 

yang susah untuk 

diselesaikan? 

Wah nda ada i. 

Biasane kalau udah 

ada konflik, 

udah..udah besok 

udah selesai. Nda 

berlarut-larut gitu, 

Iso. Yo kuwi mau nek 

misal ora 

terselesaikan tak tekne 

wae ngko ngerti-

ngerti mesti ono 

jawaban dewe. Opo 
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nda saling diem-

dieman gitu malah 

nda pernah. 

de e ki secara tidak 

langsung misale aku 

ra seneng opo piye, de 

e bosen terus iso 

berubah dewe ngunu 

lo. Nda tau iso ngunu. 

55. Cuma sekali itu 

atau berulang-

ulang terus? 

Maksud e berulang-

ulang? 

Ho o ganti neh. 

Misalkan kita ada 

permasalahan yowes 

kuwi diselesaike. 

Sesuk wes bedo meneh 

konflik e. Kan setiap 

hari kita nda tau 

bakal nemoni opo. La 

yowes kuwi pokokmen 

dino iki ono masalah 

kudu wes rampung. 

Sesuk kuwi wes bedo 

meneh. 

C2 Konflik hanya 

terjadi sekali dan 

besok sudah beda 

konflik lagi. 

56. Konfliknya Ya kalau 

pas....sering tapi 

kalau sudah ya 

sudah. Kalau ada 

masalah sudah 

besok ya selesai. 

 C2 Konflik yang sudah 

selesai tidak terjadi 

lagi keesokan 

harinya. 

57. Kalau konflik 

biasanya siapa 

yang sering 

mengalah? 

Biasane yang sering 

mengalah kadang 

saya, kadang istrine 

gitu. Tapi ya mesti 

nda begitu......Sok 

Sing ngalah itu..ya 

tergantung. Misalkan 

masalahe tinggal apa 

sek. Kadang yo aku 

ngalah, kadang yo de 

A2 Dalam satu konflik 

hanya salah satu 

pihak yang 

mengalah. 
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dong sana sok dong 

sini lah pokoke. 

e. 

58. Gantian berarti? Ho o... Ho o gantian.   

59. Biasanya ada satu 

pihak yang merasa 

diuntungkan nda 

dari konflik 

itu?Misalnya saya 

lebih beruntung 

dari kejadian itu 

Oo nda pernah nek 

kaya gitu. Nda 

pernah ada kayak 

gitu. Kalau dah.. dah 

selesai masalahe 

yowes besok nda ada 

masalah lagi. Kalau 

ada masalah lagi 

yowes selesaike ya 

sudah selesai. Dadi 

nda diperpanjang 

lagi.  

Belum pernah i.  Oo 

tidak ada 

C2 Jika konflik sudah 

selesai besok tidak 

ada konflik lagi. 

60. Biasanya konflik 

yang terjadi lebih 

banyak karena 

situasi tertentu apa 

karena perbedaan 

karakter? 

Karena situasi 

tertentu malahan. 

Pas atine lagi nda 

enak, pas capek apa 

pas lagi kesel gitu 

ada masalah, 

disuruh nda mau apa 

piye, akhire terjadi 

konflik. 

Ho o la yaa..lagi kesel 

itu kadang-kadang dia 

itu omongane itu lo 

nda mutu..nda 

bermutu..terus dadi 

padu. Soalnya kan 

orangnya juga tidak 

bermutu. Conto ne yo 

de e kan kadang 

omongane ra mutu to. 

Wong e ngunu rodok 

piye ngunu. Ra 

penting diomongke 

dadi malah timbul 

masalah. Nek pas lagi 

B2 Konflik terjadi 

karena situasi 

tertentu, yaitu saat 

sedang lelah. 
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santai ndapapa. Nek 

kadang-kadang kan de 

e kalo omong itu 

waktune tu lo nda 

tepat, kadang pas lagi 

serius tiba-tiba de e 

sing omongan ra 

bermutu. Gitu kan 

malah dadi piyee.. 

61. Kakaknya 

biasanya moody 

atau tidak? 

 Tergantung i..kandani 

nek lagi kesel. Nek 

kesel mesti ngunu. 

B2 Rasa lelah pasti 

memicu konflik. 

62. Pengen marah 

terus gitu? 

 Heem..hawane nesu. 

Opo meneh nek lagi M 

ngunu kan hawane 

nesu. 

B2 Konflik muncul saat 

suasana hati tidak 

enak. 

63. Terus akhirnya 

jadi bertengkar 

tidak? 

 Marake padu panjang 

lebar ndaa. Paling 

yowes. Aku pokokmen 

kalo sejauh ini rumah 

tangga misalkan padu 

sing wes yowes, sesuk 

wes bedo meneh. Dadi 

ora berlarut-larut. 

C2 Kalau konflik sudah 

selesai tidak akan 

berlarut-larut. 

64. Konflik yang 

terjadi biasanya 

bisa diselesaikan 

dengan baik? 

Bisaaa Konflik e yo kadang 

ada sing nggantung, 

kadang terselesaikane 

itu anu berjalan 

dengan waktu. Dadine 

ngko misalkan kayak 
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sing kemarin de e ora 

ngolehke aku neng 

nggon e.. misale karo 

sedulur-sedulurku aku 

dadi ra cedak. 

Semakin kesini kan  

seiring berjalannya 

waktu i iso cedak 

dewe. Opo wes diatur 

karo Tuhan opo piye 

kita nda tau. Sing 

penting semuane pasti 

ada jawabane. 

65. Misal konflik itu 

terjadi terus-

menerus ke 

depannya sampai 

berulang-ulang 

atau cuma sekali 

itu lalu sudah 

selesai? Besok 

ganti konflik lagi? 

Cuma sekali.  

Ho o...gitu biasane 

 C2 Konflik hanya 

terjadi sekali 

66. Tetapi selalu ada 

penyelesaian? 

Selalu ada. Dadine 

selalu ada 

penyelesaian setiap 

konflik-konflik itu. 

   

67. Biasanya kalau 

sudah konflik 

saling merasa 

diuntungkan atau 

Oo biasane malah 

semakin baik. Jadine 

kan kita tau, oo hal 

seperti ini dia nda 

Ya ho o semakin 

kesini semakin baik. 

D1 Konflik membuat 

hubungan semakin 

baik dan saling 

menguntungkan. 
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malah justru 

menghancurkan? 

Jadi hubungannya 

setelah konflik 

semakin baik atau 

justru semakin 

renggang? 

suka. Kalau nanti 

dilaksanakan akhire 

jadi timbul cek-cok. 

Jadi lebih tau satu 

sama lain. 

68. Faktor-faktor apa 

yang menyebabkan 

konflik itu terjadi? 

Jadi pasti kan ada 

pengaruh dari luar 

yang bisa 

membuat konflik 

terjadi 

Ya itu paling kalau 

mood e nd enak. 

Terus pengen ini nda 

segera dilakuke 

terus akhire cek-cok 

gitu. Kalau dari luar 

malah gak pernah. 

Itu paling sering apa 

ya..yo kadang-kadang 

omongan konyol-

konyol gitu lo. De e 

kan konyol kan wong 

e. Dadine nek de e 

ngomong konyol 

ndilalah aku pas lagi 

ra mood ngunu kan 

dadi padu. Paling 

ngko iso nyerempet 

sing kasus e wingi 

gitu. 

B2 Ada pembicaraan 

konyol saat mood 

sedang buruk 

sehingga memicu 

konflik. 

69. Coba diceritakan 

konflik yang 

menimbulkan 

perselisihan? 

 Ya nek diajak arisan 

keluarga. De e tu 

muka e cemberut terus 

ngunu lo. Pokomen 

nganyelke ngunu lo. 

Wajah e wajah 

“nggateli” ngnu lo. 

La kuwi marake aku 

kan anyel mbok karo 

sedulur kan nek iso i 

B1 Perbedaan karakter 

antara suami yang 

jika tidak suka 

dengan orang 

diperlihatkan 

sedangkan istri lebih 

suka bermuka dua. 
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walopun ra seneng 

tapi neng ngarepe i 

sebisa mungkin kowe 

ojo ngunu. Dadi yo 

ibarat e bermuka dua 

itu penting. Dadi 

misalkan kowe ra 

seneng neng 

ngarepe..neng 

mburine. Neng 

ngarepe ki ojo ketok 

nek ra seneng. Nek 

neng mburine kowe 

terserah. Ya paling 

itu. Dia tu kadang ya 

lupa nyapa orang. 

Ngunu kuwi aku yo 

anyel. 

70. Kenapa kok tidak 

suka sama 

saudara-

saudaranya? 

Ya karena kan 

keluarga istri itu 

orangnya cenderung 

blak-blak an kalo 

ngomong. La saya 

takut e nanti anak 

jadi meniru makanya 

saya agak nda suka 

sama keluarga istri 

kalo ngomong 

kadang kesane kasar 

gitu. 

Nda tau de e tu wong 

e piye yaa. Nek 

sekarang sih wes 

rodok mending ra 

koyo mbiyen. Aku kan 

pokokmen berontak 

terus ngunu lo. Opo 

sing ora disenengi de 

e kwi tak lawan. Dadi 

mungkin de e wes 

kesel ngandani aku. 

La akhire dadi aku iso 

bebas arep neng 
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ngendi-ngendi. De e 

sekarang nek meh 

dolan yo bebas, aku 

ra pernah nglarang. 

Yowes gitu. Sekarang 

modele aku mbe de e 

ki saling nganu..Dadi 

nek misal aku ra 

ngentuke kowe dolan 

aku yo ra bakal 

ngentuke kowe dolan. 

Tapi nek kita podo-

podo ngentuke yowes 

ra usah nglarang-

nglarang an gitu lo. 

Mudeng? 

71. Bagaimana 

caranya biar 

konflik itu bisa 

terselesaikan? 

Biasanya dengan 

cara apa 

menyelesaikan 

konflik itu? 

Ya dengan cara itu 

salah satu ngalah. 

Jadine kalau udah 

cek-cok gitu, satune 

ngalah yowes yang 

satu dah diem. Besok 

dah nda ada nganu 

lagi, da h selesai. 

Oo nek kwi misalkan 

masalahe berat, aku 

dewe wes ra iso 

nyelesaike yo aku dulu 

ke tempat e orang tua. 

Sekarang udah nda 

soale kita semakin 

dewasa i pikiran e 

semakin mateng. 

Misalkan nduwe 

masalah sekarang yo 

diselesaikan sendiri. 

Paling aku nek nduwe 

masalah sing sekirane 

berat..opo misalkan 

E3 

P3, 

E1 

Suami berusaha 

mengendalikan 

emosi supaya konflik 

tidak berlarut-larut. 

Dulu istri mencari 

dukungan dari orang 

tua. Sekarang istri 

berusaha untuk tidak 

memikirkan konflik 

yang terjadi dan 

percaya bahwa 

konflik pasti akan 

terselesaikan dengan 

sendirinya. 
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ora iso..misalkan nek 

ndisik ndadak 

nganggo wong tuwo i 

saiki aku yowes tak 

gawe meneng. Tak 

gawe “setel kendo” 

lah. Dadine ra sah 

begitu dipikir, ngko 

kan yo ilang dewe 

masalahe. Kandani 

nek aku percoyo 

masalah kuwi iso 

dijawab nganggo 

waktu. Dadine ngko 

seiring berjalannya 

waktu masalah kuwi 

iso ilang..iso 

terselesaikan dewe 

lah. Gitu 

72. Tapi pasti kan 

nggantung? 

 Ho o mesti nggantung. 

La tapi piye meneh 

mosok awak dewe 

kudu nangisi masalah 

kuwi terus..kan ra 

mungkin. Yo kuwi 

belajar move on dari 

masalah gitu lo. Jadi 

misalkan hari ini ada 

masalah sing terberat 

yo misalkan ra iso 

diselesaikan hari ini 

E1 Tidak terlalu 

memikirkan konflik 

yang terjadi karena 

pasti akan selesai 

sendiri. 
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yowes tekne wae. 

Soale aku kan modele 

wong e..piye yaa..anu 

lo..Yo nek dibilang 

sak-sak e yo ra sak-

sak e cuma nek enek 

masalah i aku ra 

begitu mikir banget-

banget ngunu lo. Nda 

marake stres juga kan 

malah anak ra keurus, 

gawean omah yo ra 

rampung. Kan dadine 

wes tak gawe santai. 

Misalkan nduwe 

masalah yowes tekne 

wae suk lak..misalkan 

rung terselesaikan yo 

mesti ngko 

terselesaikan. Soale 

kan ora gur pisan 

pindo ngunu lo. 

Selama iki sing tak 

lalui kan masalah ra 

iso terselesaike 

buktine yo iso 

terjawab dewe. 

73. Kalau misal tidak 

ada yang 

mengalah? 

Nda mungkin mesti  

ada. Biasane gitu. 

 E3 Pasti ada yang 

mengalah. 
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74. Berarti lebih 

memilih diam? 

Heem biasane gitu 

kalau memilih diem 

ya sudah tidak 

memperpanjang 

masalah. Jadi besok 

ya udah. 

Hoo memang dee ki 

meneng nek misal 

konflik ngunu kwi. Yo 

mungkin maksud e ben 

ra tambah dowo tapi 

nek aku yo mending 

ngomong langsung 

wae dadi langsung 

bar. 

E3 Lebih memilih diam 

dan tidak 

memperpanjang 

konflik. 

75. Selama berumah 

tangga tidak ada 

konflik yang berat 

gitu? 

Selama ini belum 

ada yang berat. 

Biasane malah 

sepele-sepele seperti 

itu. 

Masalah sing paling 

abot i sejauh ini ya itu 

tadi sing masalah 

keluarga. Misalkan de 

e ki sing nda tak 

senengi ki..wong e 

i..yo nek diajak arisan 

gitu lo. Kan diajak 

kumpul keluarga 

misale neng 

keluargaku dee ki ra 

iso menerapkan koyo 

aku neng keluargane 

de e. Wong e ki..aku i 

kan meneng yo ora 

cerewet yo ora. Dadi 

misalkan neng 

keluargane de e diajak 

ketemuan ngunu aku 

yo iso ngikuti lah, ra 

koyo de e meneng tok 

ngunu lo. Kan aku ra 

B1 Istri merasa suami 

tidak bisa 

menerapkan dirinya 

pada keluarga istri, 

sedangkan istri 

selalu bisa 

beradaptasi dengan 

keluarga suami. 
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seneng. Nek memang 

kowe meneng kalem 

rapopo, nek meneng e 

kuwi nganyelke ngunu 

lo...nesu opo ulate ki 

ra penak diulatke 

ngunu lo. Laa itu. 

Kadang-kadang sing 

marake anyel tu itu. 

Sampe nek dikandani 

ngeyel gitu lo. Nek 

dikandani kowe ojo 

mbaleni meneh gitu 

malah ngeyel gitu. 

Paling berat e itu. Nek 

sejauh ini yo itu i nek 

masalah selingkuh-

selingkuh gitu nda 

pernah. 

76. Kalau sampai 

kembali ke rumah 

orang tua itu 

kenapa? 

 La itu soale de e ra 

iso dikandani kuwi 

mau lo. 

B1 Suami selalu keras 

kepala. 

77. Karena apa?  Yo misale nek 

dikandani kowe ki ojo 

ngunu nek neng 

ngarepe wong de e ki 

ngeyel. Dadine kan 

kene anyel dewe ngnu 

lo. Ndekmben nek ra 

P3 

E1 

Dulu saat terjadi 

konflik pasti ke 

rumah ibu. 

Sekarang 

membiarkan konflik 

begitu saja dan tidak 

memikirkannya. 
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iso nyelesaike pasti 

aku neng omah e 

ibuku. Sekarang 

i..dadi piye yo 

sekarang i nek nduwe 

masalah wes iso mikir 

dewe lah. Soale kan 

yowes rono rene, rono 

rene yo bosen juga ya. 

Dadine wes mending 

tekne wae paling yo 

nangis. Nangis i yo 

paling pisan pindo tok 

ra nganti berlarut-

larut ngunu lo, nangis 

terus..ngapain juga 

nangis terus. Soale 

ditangisi pun yo ora 

bakal ngerubah 

keadaan. Dadi yowes 

di jar ke wae ora 

dipikir banget-banget. 

Aku soale bukan tipe 

orang pemikir dadine 

ora iso nek mikir 

banget-banget ngunu 

lo. Dadi wes tak tekne. 

78. Dengan keluarga 

juga tidak ada 

masalah? 

Nda ada. Kalau 

keluarga malah nda 

ada. 
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79. Dulu saat memilih 

nikah muda pasti 

kan tidak mudah. 

Secara mental 

sebenarnya sudah 

siap? 

Sebetulnya dulu ya 

belum siap tapi siap 

nda siap juga harus 

dijalani. Udah jadi 

pilihane dan yang 

dipingini seperti itu 

jadi kan harus siap 

mental juga. Jadi 

sambil berjalan. 

Sebenarnya belum 

siap banget dulu. 

Tapi akhire juga 

bisa menyesuaikan 

diri. 

Yo sakjane yo durung. 

Tapi yo nek dipikir 

pun wong sing ra 

nikah muda pun mesti 

tetep secara mental ra 

siap nek menikah. 

Tapi suwe-suwe yowes 

rapopo buktine iso 

njalani sampe saiki. 

  

80. Dari keluarga dulu 

ada yang 

menentang tidak? 

 Ya dulu dari 

keluarga satu sama 

lain ya ada karena 

masih muda terus 

akhire sudah mau 

karena sesuatu itu. 

Akhire dilakukan 

pernikahan. 

Yo keluarga sebenere 

rodok ra yakin soale 

kan isih enom tapi yo 

meh piye neh akhire 

yo setuju wae. 

  

81. Sebenarnya target 

menikahnya umur 

berapa? 

Sebenarnya kalau 

sudah mapan. 

Target e yo umur 24 

tahun. 

  

82. Berarti sebelum 

anak pertama ini 

sudah ada anak? 

Itu digugurkan 

atau bagaimana 

Nda digugurke tapi 

di kiret. Karena 

keguguran. 

Memang dulu sempet 

keguguran kwi 

sebelum nduwe anak 

iki. 
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83. Dalam mengurus 

anak ada 

hambatan atau 

tidak? 

Hambatan.. nda ada 

i selama ini. 

Oo nek masalah 

mendidik anak i nda 

sampe ribut. Nek 

masalah anak i santai. 

Soale kan yo jik cilik 

dadine kan yo belum 

memikirkan banget-

banget gitu lo. Tapi 

nek wes gedhe la itu 

mulai mikir. 

  

84. Mungkin ada 

konflik karena istri 

lebih serius dalam 

mengurus anak 

sedangkan suami 

lebih santai? 

Nda ada i selama ini 

udah seimbang. 
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Subjek 2 

No Pertanyaan Jawaban Suami Jawaban Istri Kode Analisis 

1. Maaf sebelumnya 

bisa minta 

waktunya 

sebentar untuk 

wawancara? 

Iya bisa mbak. Ya bisa.   

2. Umurnya 

sekarang berapa? 

21. 20 tahun.   

3. Pekerjaannya 

apa? 

Karyawan pabrik. Karyawan toko.   

4. Terus pendidikan 

terakhirnya? 

SMK. SMK   

5. Jurusannya? Otomotif. Komputer.   

6. Tinggal bersama 

ya dengan 

pasangan? 

Iya. Heem.   

7. Tapi serumah 

dengan orang tua 

atau tidak? 

Tidak sudah punya 

rumah sendiri. 

Enggak. Beda.   

8. Dulu menikahnya 

umur berapa? 

21 tahun. 19 tahun.   

9. Sudah berapa 

lama menikah? 

Ya saya menikah 

kurang lebih sudah 

satu tahun. 

Kurang lebih 1 tahun.   

10. Mengapa dulu kok 

memilih menikah 

di umur segitu? 

Karena misalkan 

saya teruskan seperti 

yang sekarang kan 

banyak orang yang 

pacaran. Itu kalo 

La kan aku wong 

ndeso to mbak nek 

jemput kan yo neng 

omahku. Kwi kan 

daripada ngko 
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saya terus-terusin tu 

sebenarnya nda 

baik. Lalu saya 

punya pemikiran 

daripada saya 

menambah dosa 

lebih baik saya 

menikah. Misalnya 

selanjutnya seperti 

mbak ya kesana 

kemari dilihat 

tetangga, 

diboncengkan main 

kesana besok lagi 

main kesana kan nda 

enak sama tetangga. 

Terus langkah yang 

lebih baik adalah 

menikah kan udah 

sah jadi kemana-

mana pun ya dan 

menurut agama 

Islam juga kalo kita 

belum menikah terus 

boncengan, main 

bersama gitu kan 

nda boleh. Makanya 

dengan begitu saya 

memilih menikah di 

usia itu dan saya 

dikasih tau orang 

menimbulkan fitnah. 

Tur meneh kan ngko 

nda dadi grenengan 

tonggo-tonggo terus 

yowes ibuku karo 

bapakku kon 

nembung. Terus sing 

pihak lanang setuju 

yowes langsung nikah. 
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tua juga daripada 

kamu banyak 

melanggar, ada 

perbuatan yang nda 

baik, lebih baik 

menikah saja. 

11. Tapi tidak ada 

yang menentang? 

Misalnya kok 

menikah umur 

segitu atau 

mungkin ada yang 

melarang? Seperti 

itu ada nda? 

Ya ada juga seperti 

itu. Tapi kan 

yang..yang 

melakukan itu saya 

yang ngalami bukan 

dia. Kalo orang mau 

bilang nda boleh 

gini nikah muda ntar 

apa bisa ngurusin 

suami..ee apa bisa 

ngurusin istri dan 

anak-anaknya. Tapi 

kan saya udah yakin. 

Insyaallah Tuhan 

juga akan memberi 

jalan yang terbaik. 

Yang penting kita 

kan niatnya.. niatnya 

meluruskan agama 

supaya lebih baik 

lagi. 

Stuju semua.   

12. Terus anaknya 

berapa ? 

Baru satu. Satu.   

13. Umurnya berapa? Ini mau..ini jalan Umure baru dua   
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tiga bulan. bulan, cewek. 

14. Dulu waktu awal-

awal nikah 

nyesuaiin dengan 

pasangannya 

gimana? 

Ya kalo nyesuaikan 

diri biasanya saya 

yang ngatur 

misalkan mau ini 

caranya 

gimana..gimana. 

Sama mertua ya 

gimana itu biasanya 

istri saya ya saya 

bilangi harus begini-

begini sama orang 

tua harus begini.. 

harus bisa ngertiin 

orang tua. Misalkan 

orang tua punya 

pekerjaan atau 

butuh bantuan ya 

kita sebisa mungkin 

membantu lah. 

Rodok angel mbak, 

rodok kaku. Tur 

meneh kan opo..beda 

sifat e tapi suwe-suwe 

yowes biasa. 

  

15. Terus komunikasi 

dengan pasangan 

gimana? Lancar 

atau tidak? 

Alhamdulilah 

lancar. 

Lancar.   

16. Biasanya kalo 

tengkar gitu 

biasanya saling 

terbuka atau nda? 

Misale kalo 

tengkar gitu 

Ya pas pada saat 

waktu itu emosi ya 

kadang buanyak 

perkataan yang 

diucapkan. Tapi kan 

saya sebelum 

Nek aku anu mbak 

wong e rodok ora 

terbuka ngunu, dadi 

meneng. Bojoku sing 

sering ngomong, 

ngandan-ngandani 

E3 Berusaha 

memendam amarah 

dan jangan sampai 

mengeluarkan kata-

kata yang tidak baik. 
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langsung 

ngomong kalo nda 

seneng sama 

kamu karena ini 

atau dipendam 

dulu atau 

gimana? 

menikah kan sudah 

berjanji jangan 

sampe sama istri 

berbicara yang nda 

baik. Kita harus bisa 

memendam amarah. 

Jangan 

mengeluarkan kata-

kata yang nda baik, 

kata-kata yang 

pokonya nda baik 

lah. 

ngunu kwi bojoku. 

17. Terus kalo konflik 

biasane ikut 

berpendapat? 

 Ho o.   

18. La terus kalo 

misal nda seneng 

sama sikap istri 

gitu ngomong 

langsung apa 

gimana? 

Iya dibilangi secara 

baik-baik. Misalkan 

pas seandaine mau 

tidur dibilangi ada 

masalah apa dan 

misalkan saya yang 

salah, misalkan ada 

kata-kata yang tidak 

baik atau yang tidak 

sesuai gitu saya 

sama istri gitu tak 

suruh bilang. 

   

19. Biasanya yang 

dominan 

mengatur rumah 

Saya. Suami.   
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tangga siapa? 

20. Pernah itu nda sih 

istrinya ngerasa 

kaya terlalu 

diatur? 

Gini mbak. Istri kalo 

dia 

sudah..maksudnya 

bisa...nyerateni. 

Maksudnya 

pekerjaan rumah dia 

bisa mengatur. 

Waktunya  ini kalo 

banyak pekerjaan 

dia sudah 

bisa..sudah 

bisaa..bisa 

menyelesaikan 

pekerjaan rumah 

pasti suami tidak 

banyak mengatur. Ya 

kalo istri saya nda 

sesuai, misalnya 

banyak pakaian di 

rumah dia nda 

langsung ngerjakan 

gitu lo. Ya saya 

bilangi, gini dek kalo 

misalkan pulang 

dari rumah tu 

pekerjaan rumah 

harus selesai. Kalo 

anaknya rewel ato 

gimana biasanya 

saya juga bantu, 

Yo mungkin ngature 

dadi sing luwih apik 

ngunu oq mbak. Aku 

yo ra pernah dikekang 

sih. 

P1 Menasehati istri 

supaya lebih baik 

lagi. 
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kadang malem juga 

saya ikut bantu. 

Kadang lempit-

lempit, nyuci baju 

kadang juga saya 

bantu. 

21. Yang paling 

banyak 

mengambil 

keputusan siapa? 

Saya. Yo suami.   

22. Tapi biasanya 

rundingan sama 

pasangan nda? 

Iya. Maksudnya kan 

misalkan istri mau 

beli apa..misalkan 

beli ini gitu ya harus 

minta ijin dulu sama 

suami. Kalo suami 

mengijinkan ya 

udah. 

Ya biasane dua orang 

rundingan terus 

setuju. 

  

23. Kalo gitu 

biasanya ribut-

ribut dulu nda? 

Hehehe..kalo seperti 

itu sudah biasa mbak 

soalnya kan dalam 

berumah tangga nda 

mungkin bisa 

berjalan seperti 

yang kita inginkan. 

La kadang juga 

suaminya suka gini, 

istrinya nda suka. 

Nah kadang 

suaminya mikir kok 

Heem biasane yo enek 

ngunu kwi. Tapi yo 

suwe-suwe yo ora. 

A2 Terkadang suami 

yang mengalah, 

tetapi kadang istri 

juga mengalah. 
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arahnya bertolak 

belakang ya kita 

musyawarahkan. 

Kadang saya yang 

mengalah kadang 

istri saya yang 

mengalah. 

24. Pembagian tugas 

di rumah gimana? 

Pembagian tugas itu 

ya kadang istri saya 

sudah tau ini saya 

tugasnya di rumah 

itu ngapain. Kalo 

suaminya kerja ya 

dia sudah mengerti 

harus memasak, 

harus ini, pulang 

kerja harus 

menyambut suami. 

Kadang kalo belum 

tau ya saya beritahu. 

Yo nek kadang aku 

sibuk suamiku mbantu 

aku. Misale aku 

umbah-umbah, bojoku 

ngewaki nyapu 

opo..saiki kan nduwe 

anak ngewaki ngedusi 

opo maem i. 

  

25. Kalau mengurus 

anak dua-duanya 

atau bagaimana? 

Ya dulu kalo istri 

belum kerja ya istri. 

Kalo sekarang ikut 

mbahnya. Kadang 

kalo istri saya 

bekerja kadang ikut 

saya sih. 

Ho o ya suami kadang 

mbantu ngurusi anak 

nek pas aku kerjo. 

Tapi nek pas kerjo 

kabeh yo dititipke 

mbah e. 

  

26. Sebenarnya 

tugasnya sudah 

setara atau 

Saya sebagai suami 

harus bisa 

bertanggung jawab. 

Yo wes adil.   
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belum? Mungkin 

menurut 

mas/mbak 

tugasnya kok 

lebih banyak aku 

daripada 

pasanganku. 

Misalkan saya 

terlalu banyak tugas, 

bagi saya tidak saya 

permasalahkan. 

Soalnya saya harus 

bertanggung jawab 

dan harus bisa 

mengurus rumah 

tangga saya. 

27. Tapi selama ini 

tugasnya lebih 

banyak siapa? 

Saya. Podo wae sih 

sebenere. 

  

28. Cara mendidik 

anak ada 

perbedaan tidak 

antara suami dan 

istri? 

Ya itu kan biasanya 

anak itu lebih dekat 

sama ibunya jadi ya 

gitu. Tapi kadang 

kalo sama saya juga 

nda pernah rewel 

gitu. 

Bedo sih. Luwih sabar 

bojoku. Nek aku luwih 

galak. Aku ora 

sabaran. 

  

29. Maksudnya cara 

mengasuhnya itu 

mungkin  istri 

lebih galak kalo 

suami lebih sabar 

atau gimana? 

Ya kalo lebih 

sabarnya lebih sabar 

saya. 

   

30. Kalo sama 

pasangan ada 

perbedaan 

karakter atau 

tidak? Biasanya 

Ya sebenarnya sih 

banyak tapi bagi 

saya nda terlalu..nda 

terlalu 

dipermasalahkan. 

Yo nek bojoku kwi 

wong e luwih dewasa 

mbak dadine 

ngandani aku nek 

misal enek sing ra 

B1 

B2 

Suami lebih dewasa 

sedangkan istri 

terkadang masih 

egois. 
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kan dua pribadi 

pasti memiliki 

sifat yang 

berbeda. Nah sifat 

apa yang 

membuat kalian 

sering 

bertengkar? 

Cuma ketika saat 

berpergian wanita 

itu pasti kan dandan, 

macak gitu. 

Biasanya tu kalo 

dandan terlalu lama, 

kadang bisa sampe 

setengah jam, 

kadang sampe satu 

jam. Itu yang 

membuat saya sebel. 

bener. Nek aku 

kadang kan jik mikirke 

awakku dewe. 

Istri berdandan 

sangat lama 

sehingga suami 

jengkel. 

 

31. La kalo masalah 

sifat? 

Kadang istri itu 

dibilangi baik-baik 

nda bisa, ya keras 

kepala gitu. 

 B1 Istri keras kepala. 

32. Biasanya tengkar 

masalah apa? 

Soal manajemen 

uang ya. Mungkin 

belum bisa mengatur 

keuangan dengan 

baik. Barang yang 

seharusnya tidak 

dibeli tapi malah 

dibeli kan eman 

mbak gak berguna. 

Kita harus mentingin 

barang yang layak 

dipakai lah. 

Maksudnya layak 

dipakai bukan yang 

baik itu. Maksudnya 

 B2 Istri belum bisa 

mengatur keuangan 

dengan baik. 
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kita membeli sesuatu 

itu yang kita 

gunakan setiap hari. 

Misalkan baju 

kemarin udah beli 

banyak, besok lagi 

beli lagi..beli lagi 

kan kadang kan juga 

sebel mbak. 

33. Hubungan 

pertemanan 

setelah menikah 

bagaimana? 

Biasanya kan kalo 

sudah menikah 

jarang bertemu 

gitu. 

Ya saya sih sesudah 

menikah ya juga 

udah jarang keluar. 

Dulu kan juga sering 

main sama temen 

gitu tapi sekarang 

udah jarang. Tapi 

juga masih baik oq 

sampe sekarang. Ya 

kadang sebulan 

sekali, dua minggu 

sekali, atau 

seminggu sekali juga 

ngumpul dengan 

teman-teman. Ya 

paling cuma 

sebentar-sebentar 

paling setengah jam 

atau satu jam 

ngumpul sama temen 

ya terus udah pulang 

soalnya kan udah 

Jarang ketemu sih 

paling nek enek acara 

opo ngunu koyo 

jagong tapi jarang. 
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punya keluarga kan 

nda baik kalo udah 

punya keluarga main 

sana-sini kayak 

orang lajang tu kan 

baik. 

34. Kadang muncul 

konflik atau tidak 

waktu kumpul 

dengan teman-

teman sedangkan 

pasangan tidak 

suka? 

Ya saya kan suka 

main game mbak, 

suka main PS. 

Biasanya sama 

temenku. Kadang 

kan kalo main game 

gitu kayak lupa 

segalanya. Kadang 

lupa sama anak, 

lupa sama istri. Kan 

bisa sampe berjam-

jam di depan TV 

main game. Terus 

sama istri di sms 

atau di bel suruh 

pulang. 

Ora. Dibebaske oq.   

35. Tapi ada batasan 

nda kalo pergi 

sama temen? 

Iya hoo. Ya paling 

bilangnya mainnya 

nda usah lama-lama 

paling satu jam, dua 

jam. Jangan sampe 

terlalu malem juga. 

Ora. Bebas oq.   

36. Aktivitas istri 

yang tidak disukai 

Nda ada mbak. Ya 

cuma dandan aja itu 

Yo malem minggu kwi 

dolan koyo cah enom. 

B2 Istri tidak suka 

suami pergi sampai 
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apa? Selain 

berdandan tadi. 

lama dan ribet. La nduwe anak malah 

ditinggal lungo dolan. 

Yo gur kwi tok. 

larut malam. 

37. La nek dolan 

sampe malem to? 

Iya sih kadang kalo 

pergi sampe malem. 

Heem sampe jam 12 

sampe jam 1 ngunu 

kwi. Tapi yo gur neng 

hek deng. Hehehe. 

  

38. Hubungan dengan 

keluarga inti 

gimana? 

Alhamdulilah baik. 

Rumahnya kan deket 

jadi kadang ketemu. 

Yo aku ketemu terus 

kan anakku tak titipke 

ibuku dewe. 

  

39. Biasanya dilarang 

sama pasangan 

nda? 

Nda sih kalo 

dilarang. Kita sama-

sama menjalin 

silaturahmi dengan 

baik. 

Nda i. Dadi yo bebas, 

kapan wae ketemu 

entuk. 

  

40. Hubungan dengan 

keluarga 

pasangan 

gimana? 

Baik juga sih kan 

anak saya juga 

dititipkan ibunya 

istri jadinya ya 

hubungannya baik. 

Yo apik. Omahe cerak 

oq. Biasane aku sing 

ke rumah orang tua 

suami tapi kadang yo 

dikunjungi wong cm 

deket tok omahe oq. 

  

41. Dari semua 

konflik yang 

sering terjadi 

apa? 

Ya itu kadang sama 

istri tu susah 

dibilangin, kayak 

keras kepala gitu. 

Jadinya kan suami 

sudah bilangi secara 

baik-baik, kadang 

perempuan itu susah 

dibilangi. Dibilangi 

Yo gur masalahe kwi 

tok aku wong e ra 

tertib. Maksud e ki 

luwih resikan bojoku. 

Terus kan aku boros, 

rung iso ngendalike 

uang. Bojoku sing iso 

ngatur. 

B1 Istri keras kepala 

sehingga memicu 

kemarahan. Istri 

juga boros dan tidak 

rapi dalam menata 

barang, sedangkan 

suami rapi dan bisa 

mengatur keuangan. 
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dengan halus nda 

dingertiin, dibilangi 

dengan kasar 

dikiranya nanti sama 

istri kasar. Ya 

kadang itu yang 

membuat saya 

marah. 

42. Kalau terjadi 

konflik yang 

paling sering 

mengalah siapa? 

Saya. Yo biasane suami. A2 Suami yang lebih 

sering mengalah 

43. Biasanya salah 

satu mengalah 

atau sama-sama 

mengalah? 

Ya tergantung 

masalahnya mbak. 

Misalkan saya yang 

membuat masalah, 

misalkan saya 

bener-bener salah ya 

saya maksudnya 

punya pikiran 

ngalah. Kadang ya 

istri ngalah, tapi 

kadang istri salah 

tapi saya yang 

ngalah. 

Lebih sering suami 

sih. 

A2 Terkadang suami 

yang mengalah, 

terkadang juga istri. 

44. Terus konflik yang 

terjadi lebih 

sering karena 

perbedaan 

karakter atau 

Kebanyakan karena 

beda sifat. 

Yo sifat soale luwih 

keras aku. 

B1 Istri keras kepala 

dan suami lebih 

dewasa. 
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situasi tertentu? 

45. Contohnya? Soal kedewasaannya 

itu lo mbak. 

Dikandani ngeyel 

ngunu lo. Aku kan 

wong e ra patek 

resikan mbak, ra koyo 

bojoku. Kadang 

ndelehne barang ora 

neng nggon e, dadine 

bojoku nesu-nesu. 

Terus aku dikandani 

malah nyauri neh 

ngunu lo, mbantah. 

B1 Istri susah untuk 

dinasehati dan 

sering membantah 

dan suami lebih 

dewasa dalam 

menghadapi istri. 

46. Lebih dewasa mas 

nya gitu? 

Iya. Yo memang luwih 

dewasa bojoku. 

B1 Suami lebih dewasa. 

47. Kalo perbedaan 

antara sifatnya 

mas dengan 

pasangan 

gimana? 

Kalau saya sih 

begini hahaha. Ya 

itu tadi istri susah 

dibilangi. 

 B1 Istri keras kepala. 

48. Biasanya konflik 

itu bisa 

diselesaikan nda 

atau nggantung? 

Bisa. Misalnya 

kemarin konflik, hari 

ini sudah baikan 

lagi. 

Yo iso. C2 Konflik bisa 

diselesaikan. 

49. Tapi berulang-

ulang atau hanya 

sekali terjadi lalu 

besok sudah beda 

konflik lagi? 

Nda. Misalkan saya 

punya masalah 

jangan sampe 

dibawa-bawa ke 

besok lagi..besok 

lagi. Yang udah ya 

udah gitu aja. Sama 

Yo misale iki padu 

ngko bengi wes 

baikan. Wes apik 

meneh. Sesuk wes 

biasa. 

C2 Konflik yang terjadi 

hari ini tidak 

terulang lagi 

keesokan harinya. 
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dibilangin jangan 

sampe konflik itu 

terulang kembali. 

50. Setelah konflik, 

hubungannya 

semakin baik atau 

malah semakin 

buruk? 

Malah semakin baik. 

Kan dari masalah itu 

jadinya kita semakin 

dewasa. Kan saya 

sendiri merasa oo ya 

itu nda baik. 

Misalkan konflik kita 

kan sudah mengerti 

lah. Kita akan jadi 

yang lebih baik lagi. 

Yo tambah baik. Yo 

dadi luwih ngerti dadi 

tambah dewasa ngunu 

lo. 

D1 Hubungan semakin 

baik karena bisa 

saling memahami 

dan menambah 

kedewasaan. 

51. Biasanya yang 

jadi penyebab 

sebuah konflik itu 

apa sih? 

Ya kadang karena 

istri sama suami itu 

kurang perhatian. 

Kadang dia belum 

bisa ngertiin suami. 

Misalkan suami kan 

begini. Status udah 

suami, misalkan 

suami darimana, 

dari kerja, atau abis 

pekerjaan di rumah 

kan capek. Kadang 

istri itu..biasanya 

kan kalo istri yang 

baik misalkan suami 

kerja capek ya 

langsung diambilin 

Masalah klambi 

barang aku seneng 

sing ketat-ketat ngunu 

lo. La bojoku kwi..kan 

aku jilbab an to mbak 

yoo sepantese jilban 

wong Islam ki yo ojo 

ketat-ketat. Nek 

nganggo klambi sing 

dowo. Aku kan yo 

pengen sing model 

saiki-saiki ngunu. 

Tapi kan aku yo wes 

nduwe anak dadi kudu 

nyesuaike. 

Yo terus semenjak 

nduwe anak aku rodok 

B1 

B2 

 

 

 

 

Istri kurang 

perhatian dan 

kurang peka. 

 

Istri suka 

menggunakan baju 

yang ketat dan 

dilarang suami. 

Suami marah saat 

istri menolah 

berhubungan intim. 
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minum atau 

disenyumin gitu. 

Kadang perilaku 

yang menyebabkan 

saya marah itu dia 

nda peka itu lo. Kalo 

keinginan saya tu 

misalkan suami 

capek kerja gitu ya 

itu langsung ngerti 

gitu lo. Pulang kerja 

dibikinin minum, 

disapa dengan baik, 

atau disenyumin 

gitu. 

wegah nek 

berhubungan intim 

wes bedo rasane. Tur 

meneh aku yo wes 

nyambut gawe dadi 

kesel. 

52. Biasanya suami 

minta jatah terus? 

Ya nda sih paling 

kan seminggu sekali 

kan ya namanya 

laki-laki wajar kan 

mbak kalo seperti 

itu. Hehehe. 

Yo ora hahaha. Paling 

seminggu peng pisan. 

  

53. Terus kalo tidak 

mau gimana? 

Ya biasanya saya 

agak kesel terus 

pindah kamar. 

Hehehe. 

Nesu terus pindah 

kamar tapi sesuk e 

neh yowes ra nesu. 

  

54. Biasanya 

dimerengutin 

gitu? 

Iya. Hehehe.    

55. Cara menghadapi 

konflik itu 

Ya langsung saya 

tegur saat itu. 

Yo diselesaike baik-

baik terus salah satu 

P1 Langsung 

menasehati dan 
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gimana? Langsung saya 

bilangin, dek kalo 

suami capek pulang 

kerja ato di rumah 

banyak kerjaan gitu 

mbok dibikinin 

minum atau disapa 

dengan baik. 

Biasanya saya 

bilangi terus terang 

gitu. 

enek sing minta maaf. 

Karo rodok isin-isin 

ngunu minta maaf. 

menegur. Apabila 

salah langsung 

minta maaf. 

56. Terus setelah 

dikasih tau 

menjadi baik? 

Iya sudah baik.    

57. Lalu untuk 

penyelesaian 

konflik itu 

bagaimana? 

Ya kalo saat nyante 

gitu dibilangin, 

dinasehatin, 

diarahin, ya yang 

baik-baik gitu. 

 P1 Suami menasehati 

dan mengarahkan 

istri dengan baik. 

58. Kalo selama ini 

konflik pasti 

langsung selesai? 

Ya paling kalau nda 

selesai saya diem 

tapi besok sudah 

kelar masalahnya. 

 E1 Diam dan yakin 

bahwa masalah akan 

selesai keesokan 

harinya. 

59. Dulu waktu 

memilih menikah 

muda apakah 

mentalnya sudah 

siap? 

Itu sih juga ada 

pikiran ntar kalo 

menikah apa bisa 

mengurus istri. Tapi 

kan saya punya 

keyakinan. 

Insyaallah pasti 

Sebener e yo durung 

mbak. Tapi yowes 

daripada 

menimbulkan fitnah 

mending nikah wae. 

Targetku sebener e 

umur 22 lagi nikah. 
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Tuhan memberikan 

jalan yang terbaik.  

Sebenarnya juga 

belum siap tapi kan 

kalo saya terusin 

berhubungan seperti 

berpacaran kan nda 

baik. 
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Subjek 3 

No Pertanyaan Jawaban Suami Jawaban Istri Kode Analisis 

1. Maaf 

mengganggu 

sebentar, boleh 

minta waktunya 

sebentar untuk 

wawancara? 

Iya ndapapa mbak. Ya boleh mbak.   

2. Sekarang umur 

berapa ya? 

27 tahun. 25 tahun.   

3. Pekerjaanya 

sekarang apa? 

Karyawan swasta. Karyawan toko.   

4. Kalau pendidikan 

terakhirnya apa? 

SMK. SMK.   

5. Jurusannya? Mesin perkakas. Administrasi 

perkantoran. 

  

6. Tinggal bersama 

atau tidak 

dengan 

pasangan? 

Tinggal bersama. Iya tinggal bersama.   

7. Rumah sendiri 

atau tidak? 

Rumah sendiri tapi 

mertua ikut saya. 

Rumah sendiri.   

8. Berarti tidak 

tinggal dengan 

orang tua? 

 Sama orang tua jadi 

ibu ikut saya. 

  

9. Dulu menikah 

pada usia 

berapa? 

21 tahun. 19 tahun.   

10. Sudah berapa 

lama 

6 tahun. 6 tahun. Kurang lebih 

6 tahun. 
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menikahnya? 

11. Mengapa dulu 

memilih menikah 

di usia tersebut? 

Karena saya merasa 

sudah cukup umur. 

Di lingkungan saya 

usia 21 tahun sudah 

layak untuk menikah 

dan supaya tidak 

menimbulkan fitnah 

maka memutuskan 

untuk menikah. 

Terus juga keburu 

diambil orang nanti 

jadi langsung saya 

nikahi. 

Ya supaya gunjingan 

tetangga nda... kan 

masalahe seminggu 

sekali kerep ketemu 

nanti nda nimbulke 

fitnah. Cuma itu sih. 

  

12. Waktu 

memtuskan untuk 

menikah ada 

yang menentang 

atau tidak? 

Tidak ada. Orang 

tua saya dengan 

orang tua istri saya 

sudah setuju. 

Nda ada.   

13. Setuju semua ya? Iya setuju semua. Setuju semua 

masalahnya dah dari 

saya ngunu lo jadi 

orang tua cuma 

ngrestoni. 

  

14. Lalu sudah punya 

berapa anak? 

Satu. Satu.   

15. Umurnya 

berapa? 

5 tahun. 5 tahun.   

16. Awal pernikahan 

penyesuaiannya 

Komunikasi dengan 

baik sama pasangan. 

Yo komunikasi dengan 

baik kaya SMS opo 
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sama pasangan 

bagaimana? 

Saling percaya juga 

satu sama lain. 

telpon gitu. Terus dulu 

yo sempet kaget soale 

kan yo nakal suka 

minum-minum gitu 

lah. Tapi ya tak 

diemke sih, tak 

marahin juga, terus 

tak nasehatin pelan-

pelan tapi yon da 

lama oq. Punya anak 

dia total oq. Total nda 

minum lagi. 

17. Komunikasi 

dengan pasangan 

lancar atau 

tidak? 

Lancar. Lancar sih.Selama di 

rumah paling nek dia 

kerja terus istirahat 

gitu tok SMS atau 

telepon gitu. Setiap 

hari pasti SMS cuma 

kalo telepon jarang. 

Masalah e kerjane kan 

shift gitu jadine nek 

masuk sore atau 

masuk malem kan bisa 

ngemong anake. 

  

18. Biasanya kalau 

terjadi konflik 

saling terbuka 

atau tidak? 

Ya terbuka kalo nda 

itu malah nanti nda 

pecah-pecah gitu lo. 

Maksude nda 

selesai-selesai gitu. 

Yo saling terbuka sih 

mbak, sharing lah 

mbak penak e piye. 

Jadi nek dah buntu ya 

tanya orang tua apa 

sodara sing lebih 

P1 

P3 

Sharing dengan 

pasangan untuk 

menyelesaikan 

konflik. 

 

Bertanya pada 
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dituakan. Kadang nek 

saya ya paling curhat 

sama teman. 

Terkadang ya dapat 

solusi tapi kadang ya 

dia curhat balik. 

orang tua atau 

saudara yang lebih 

tua, curhat dengan 

teman. 

 

19. Langsung 

diselesaikan atau 

dipendem dulu 

kalau ada 

konflik? 

Ya langsung 

ngomong aja kalo 

nda suka gitu. Cuma 

kadang ya diem dulu 

biar sadar sendiri. 

Biasanya ya dipendem 

dulu mbak paling 

diem-dieman tapi sing 

paling sering ngalah 

ya tetep suami saya. 

Soale dia kan dewasa 

tur kan sifat e 

pendiem dadine 

umpamane saya 

marah yo diem wae 

tapi kan malem e apa 

piye terkadang dia 

ngalamun terus saya 

jadi ngroso salah 

ngunu lo. 

A2 

B1 

 

Suami sering 

mengalah. 

 

Suami lebih dewasa. 

20. Yang lebih 

dominan 

mengatur rumah 

tangga siapa? 

Suami. Lebih dominan saya.   

21. Merasa kalau 

kesannya 

menguasai atau 

dikuasai 

pasangan atau 

Ya nda to. Ya kesane nek 

menguasai ya nda sih. 

Maksude kalo anak 

mulai sekolah kan 

perlengkapane udah 
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tidak? ke saya, biaya ne kan 

udah ke saya. De e 

pokoke trima beres 

gitu lo mbak. 

Umpamane sebulan 

dia nggaji segini gitu 

pokoke trima beres 

gitu lo. Dadine kan 

nek masalah gini dee 

nda mau complain e 

masalah masak lah, 

gini lah maksude 

perlengkapan rumah 

tangga i saya yang 

handle gitu lo. 

Masalahe dee nd mau 

gitu lo ngurusi kan 

anak masih TK jadine 

biasane yang ngurusi 

kan ibu-ibu semua, 

isin mbak. 

22. Tapi kalau yang 

bertanggung 

jawab mengambil 

keputusan siapa? 

Biasane istri kalo 

soal anak sekolah 

gitu. 

Ya terkadang suami 

saya. Kebanyakan 

terkadang suami saya. 

  

23. Diskusi dulu atau 

tidak dengan 

pasangan? 

Ya biasannya diskusi 

dulu. 

Biasane rembukan 

dulu. Misale mau 

masuke anak e TK 

mana i biasane 

rembukan 
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dulu.Kadang ya minta 

pendapat orang tua 

soale kan aku ya 

ngopeni ibuku ngunu 

lo mbak. 

24. Waktu diskusi 

terjadi 

perdebatan atau 

tidak? 

Nda. Kalo masalah 

nyekolahkan anak 

gitu terserah istri 

mau sekolah dimana 

gitu. Saya Cuma 

manut. 

Yo mesti ada cek-cok 

gitu kan mesti 

pendapat e sama 

suami kadang beda 

tapi ya disaring sing 

terbaik lah. 

B2 Konflik disebabkan 

oleh perbedaan 

pendapat. 

25. Pembagian tugas 

di rumah 

bagaimana? 

Ya dikerjakan sama-

sama gitu. Kalau 

saya lebih di luar 

kerja, kalau istri 

ngurus rumah. 

Di rumah ya nek 

suami saya kan selain 

kerja kan samben e 

ngerjake sawahe 

bapak gitu lo mbak 

dadine kan disambi. 

Nek suami saya nda 

capek kan kadang 

ngewaki saya nyuci 

baju, bersih-bersih 

rumah gitu. Masalahe 

kan saya kerja jadi 

abis nganter anak 

sekolah langsung 

bablas kerja. 

  

26. Sebenarnya 

prmbagian 

tugasnya sudah 

setara atau 

Ya belum. Ya sudah sih mbak. 

Kalo saya kan ngurusi 

rumah sama anak. 

Dia kan kerja terus ya 
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belum? samben sawah itu, 

ngelanjutke kerjaane 

bapak dulu. 

27. Tapi nda merasa 

tugasnya kok 

banyak gitu? 

Kadang tu ya mosok 

yang bersih-bersih 

oq laki-laki terus. 

Yo nda mbak kan 

masalahe ya wanita 

ya. Dulu kan pengen e 

di rumah tapi kan kalo 

saya di rumah i saya 

nda bisa dapet uang 

gitu lo, ndadak 

nunggu bojone ngasih 

uang. Apa-apa 

ndadak ngatung gitu 

lo. Pengen nukoke 

baju anake ndadak 

ngatung ngunu lo. 

Gitu makane saya kan 

kerja nanti nek anak e 

pengen sewaktu-waktu 

pengen apa kan 

langsung. 

  

28. Cara mengasuh 

anak ada 

perbedaan nda 

dengan 

pasangan? 

Lebih keras istri 

saya. 

Yo nek saya misal 

anake salah ya tetep 

saya..nda dikasar sih 

mbak tapi dikandani 

banter ngunu lo mbak. 

Nek bapake tu terlalu 

manjake. Masalahe 

kan cewek dadine 

rodok dielus. Nek saya 
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bentak-bentak 

terkadang saya yang 

dimarahi. 

29. Dua-duanya 

mengurus anak? 

Iya ngurus bareng-

bareng. 

   

30. Kalau mengurus 

anak muncul 

konflik atau nda 

dengan 

pasangan? 

Ya nda tapi saya 

mengingatkan 

jangan terlalu keras 

sama anak nanti kan 

tumbuhnya jadi nda 

baik. 

Ya terkadang..jarang 

sih mbak paling yo 

biasa tok. Dee paling 

nek saya mbentak i 

mbok ojo dingunuke. 

Suk mben nek wes 

gedhe nda tirun 

ngoten tok. Tapi 

jarang. 

  

31. Apa perbedaan 

karakter dengan 

pasangan? 

Ya istri saya 

orangnya lebih 

cerewet, terus ya 

suka ngrumpi gitu. 

Nek perbedaan sifat i 

nek saya kan nek 

ngomong kan banter 

nek suami saya kan 

meneng. Nek belum 

ditabuh nda bunyi lah 

pokokmen. Nek coro 

wong Jowo nek ra 

ditakoni sik ra muni 

mbak. 

B1 Suami pendiam, istri 

banyak bicara. 

32. Tapi terkadang 

memicu konflik 

atau tidak? 

Ya nda sih kalo 

konflik paling beda 

pendapat gitu. 

Ya nda sih mbak 

paling dee pilih diam 

oq mbak timbang 

nyuoro gitu. 

B2 Konflik karena beda 

pendapat. 

33. Kalau perbedaan 

sifat yang 

memicu konflik 

Ya paling tu istri kan 

cerewet jadine suka 

ngrumpi terus lupa 

Dulu sih mbak nek pas 

nakale itu tapi 

sekarang nda. 

B1 Istri pandai 

berbicara. 
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ada atau tidak? pekerjaan rumah. Sebelum nikah kan 

udah tau nek suka 

minum-minum tapi 

setelah nikah kan saya 

udah wanti-wanti tapi 

kenyataane nda. Dulu 

kan dia satpam 

rumahan waktu 

lebaran kan ngedur 

gitu sampai pagi 

pulang-pulang kok 

teler gitu lo. Terus ya 

tetep tak diemke. 

Mboh kenapa habis 

saya melahirkan. Pas 

saya melahirkan kan 

ditunggoni di samping 

saya. Habis 

melahirkan gitu dah 

mau sholat, dah nda 

minum. Itu kenapa 

gitu juga nda tau 

pokokmen dah mulai 

sholat gitu nda mau 

ninggalke. 

34. Langsung 

berhenti minum 

ya? 

Ya dulu memang 

sempet minum gitu 

tapi semenjak punya 

anak saya udah 

berhenti. Kasihan 

sama anak nanti 

Hoo langsung 

berhenti tapi nek 

ngerokok masih. Tapi 

sewajare tok. 
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kalo tau bapaknya 

kayak gitu. 

35. Kalau yang beda 

karakter gitu ada 

nda? Dua pribadi 

kan punya sifat 

yang berbeda, 

lalu ada nda dari 

beda sifat itu 

dapat memicu 

konflik? 

 Yo paling dia tu 

pendiem mbak. Misale 

saya nyuruh kalo 

sama sodara ki kudu 

ngene. Maksude kudu 

iso ngajak ngomong 

apa piye gitu. Intine 

dee tu susah bergaul. 

Terus karena kerjane 

shift makane tonggo-

tonggo pada ngomong 

nek ra tau metu. Nek 

saya kan lebih 

gampang bergaul. 

B1 Suami pendiam, sulit 

beradaptasi. Istri 

mudah bergaul. 

36. Hubungan 

pertemanan 

setelah menikah 

bagaimana? 

Ya masih 

berhubungan baik. 

Yo baik sih mbak 

terkadang ya cuma tu 

temen saya kan ya 

udah punya anak 

jadine kadang main 

bareng bawa anak.  

  

37. Bertemunya 

sering atau 

tidak? 

Jarang kalo ketemu. Jarang. Paling 

setahun sekali waktu 

lebaran. Nek lagi 

suntuk ya mampir 

kesana tak ajak anak 

saya. 

  

38. Dibatasi atau 

tidak kalau 

Ya dibatesi lebih 

banyak waktu buat 

Ketemu temen nda i 

mbak kan kadang saya 
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bertemu dengan 

teman? 

keluarga sama 

kerjaan. Paling 

pergi Cuma 

sebentar. 

bawa suami saya 

juga. 

39. Aktivitas yang 

tidak disukai dari 

pasangan apa? 

Ya ngerumpi sama 

main HP terus kalo 

anaknya nangis diem 

aja. 

Tidur mbak susah 

dibangunkan. Selain 

itu apa ya nek makan 

ya. Makan ki angel 

lah mbak. Masakane 

tu lo. Dee kan punya 

riwayat sakit itu lo 

jadi makane nek pedes 

enda. Saya kan seneng 

pedes nek dia kan nda. 

B2 Istri ngerumpi dan 

bermain handphone 

terlalu lama padahal 

anak sedang 

menangis. 

 

Suami susah 

dibangunkan dan 

terlalu pemilih saat 

makan sehingga 

memicu konflik. 

40. Kalau hubungan 

dengan keluarga 

inti bagaimana? 

Ya mulai sekarang 

jarang ketemu 

soalnya rumahnya 

kan jauh. 

Baik sih mbak. Kan 

masalahe ibu saya 

kan saya yang ngurus 

masalahe kan bapak 

udah nda ada dadine 

apa-apa ibu minta e 

ke saya. Ibu kan nda 

kerja cuma momong 

anak saya sama anake 

mbak saya. Tapi 

suami ya kadang 

ngasih uang buat kalo 

mau bagi fitrah sama 

cucu-cucu. 

  

41. Hubungan Ya baik setiap hari Yo nek kita kesana i   
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dengan keluarga 

pasangan baik 

atau tidak? 

ketemu. paling seminggu 

sekali sih mbak nek 

sering lo. Tapi nek 

misal punya hajat apa 

kumpul-kumpul gitu 

ya kesana. Baik sih 

mbak tapi ya jarang 

ketemu. Paling 

seminggu sekali. 

42. Ada batasan nda 

buat ketemu 

sama pasangan? 

Nda ada. Kalo mau 

ketemu ya pasti 

berkunjung gitu. 

Nda nek suami saya 

kangen sama orang 

tuane ya saya suruh 

kesana. 

  

43. Konflik yang 

paling sering 

terjadi apa? 

Ya ini sebenarnya 

saya diemin daritadi. 

Saya jengkel suruh 

mbantu saudara itu 

lo kan saya nd mau 

mbantu tapi tetep 

disuruh. 

Masalah uang sih 

mbak masalahe kan 

terkadang saya kan 

nembe mawon 

nglanjutke sawah itu. 

Jadi uang e masih 

campur-campur gitu 

lo mbak. Belum bisa 

ngatur keuangan lah. 

B2 Suami dipaksa 

membantu saudara. 

 

Istri belum bisa 

mengatur keuangan. 

44. Yang paling 

sering mengalah 

siapa? 

Saya. Biar nda 

pusing saya ke 

sawah, bersih-bersih 

suket. Tapi kadang 

istri juga ngalah. 

Suami saya. Kan lebih 

dewasa nek saya kan 

masih labil. 

A2 

B1 

E1 

Suami sering 

mengalah, namun 

terkadang istri juga 

mengalah. 

 

Suami lebih dewasa, 

istri masih labil. 
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Suami mencari 

pekerjaan lain saat 

terjadi konflik. 

45. Biasanya terjadi 

konflik karena 

beda sifat atau 

situasi tertentu? 

Dua-duanya sih. 

Sifat e tu sifat 

ngeyel, nek dibilangi 

susah, keras kepala. 

Kalo saya kan yang 

lebih dewasa jadi tak 

diemin aja. Trima 

apa adanya aja lah. 

Kalo yang situasi 

kan saya udah 

bilang nda mau 

mbantu tapi tetep 

dipaksa. 

Tetep situasi tertentu 

sih paling apa. 

Biasane tetep anak sih 

mbak. Misale kan 

anak bisa naik sepeda 

gitu nanti dibelike 

hadiah. Nek anak 

kecil kan daya ingat e 

bagus mesti kan nagih 

gitu lo. Kadang 

ditagih pas nda ada 

uang kan ngomel-

ngomel saya. Terus 

kadang i suami saya 

kan empat 

bersaudara, anak 

pertama terus laki 

sendiri. Saya disuruh 

ikut dia gitu lo mbak. 

Kadang saya nek meh 

nginep sana tu koyo 

wegah gitu lo mbak. 

Kan adike suami saya 

masih tinggal di situ 

dadine saya kikuk nek 

meh tinggal disana. 

Piye ngunu lo mbak. 

Kadang kan nek 

B1 

B2 

Istri keras kepala, 

suami lebih dewasa. 

 

Suami menjanjikan 

sesuatu pada anak 

padahal sedang 

tidak memiliki uang. 

Istri dipaksa untuk 

tinggal bersama 

mertua. 
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masak-masak gitu kan 

nda enak to mbak nek 

dia nda punya pun 

pasti kan ditutup-

tutupi to. 

46. Kadang 

mementingkan 

diri sendiri atau 

tidak karena 

masih muda? 

Ya nda kalo saya. Ya masih mbak, tetep 

masih. Saya kan 

pengen kuliah tapi 

bapak i ngomong e 

biayane darimana gitu 

terus i jadine saya 

mikir. Yawes lah kerja 

jane yo keinginan 

kuliah ki masih. Tapi 

pikirane wes akeh oq 

mbak. Biaya ne anak 

sekolah ya lumayan. 

B2 Istri ingin kuliah lagi 

namun tidak ada 

biaya dan tidak 

didukung oleh 

suami. 

47. Tapi suami setuju 

atau tidak? 

 Nda lah. Nanti nek 

saya tambah pinter 

nda suami  nda terlalu 

dijadikan opo 

ya..kayak di bawahku 

gitu lo. 

  

48. Kalau terjadi 

konflik selalu 

bisa diselesaikan 

atau terjadi 

berulang-ulang? 

Ya paling satu atau 

dua hari udah 

selesai, nda konflik 

lagi. 

Selalu bisa 

diselesaikan jadi nek 

hari ini konflik ya 

besok udah nda. Dulu 

pernah dia sampe 

pergi dari rumah la 

kan saya keceplosan 

C2 Konflik selalu bisa 

diselesaikan dan 

tidak terulang lagi. 
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to mbak wes lungo o 

kono akhire dee umup 

kan terus pergi. Tapi 

kan ke rumah orang 

tuanya. Gara-gara 

saya nda mau diajak 

ke orang tuane. 

Masalahe kan adike 

kan disana semua 

terus anak-anaknya 

juga jadi biayane 

makan kan banyak. 

Mertua saya kan 

masih kerja, masih 

jualan jamu jadine 

kan terkadang ki.. yo 

sing genah ki rumahe 

sempit tur ya jarak ke 

tempat kerja kan jauh 

mbak. 

49. Setelah konflik 

hubungannya 

tambah baik atau 

tidak? 

Tambah baik. Kan 

ya sama istri sendiri 

jadi nda baik kalau 

diem-dieman terus 

kan ya ketemu setiap 

hari. 

Ya tambah baik sih. 

Kan sing kerep ngalah 

kan suami saya 

dadine dee sing minta 

maaf sing ngemong 

saya lah. Dee kan 

mikire kan saya nda 

pny bapak dadine 

mikire kan diati-ati 

gitu lo mbak. 

D1 Setelah konflik 

hubungan semakin 

baik. 
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50. Pernah nda 

waktu konflik 

berkata kasar 

gitu?  

Saya nda pernah 

kasar kalo sama istri 

maupun anak. 

Kadang malah kalo 

saya marah gitu 

yang tak salahin diri 

saya sendiri. 

Saya nek ngomong 

keras mbak tapi dee 

nek misal mau mukul 

gitu malah sing 

dipukul dirine sendiri. 

Nda ke saya. Dadine 

koyo nek padu ngunu 

kwi koyo dee sing 

ngroso salah ngunu lo 

mbak. Suami jarang 

banget sih nek 

mbentak Cuma nek 

aku ngerasi anak dee 

ne anyel dewe mbe 

aku. Saya ya pernah 

mbentak gitu paling 

nek mbangunke susah 

mbak kan waktune 

kerja tur jarake agak 

jauh nanti kan nek 

ada apa-apa di jalan 

apalagi nek masuk 

malem kan was-was 

sekali. Tapi nek masuk 

sore gitu 190aying 

belum pulang ya mesti 

kan was-was. 

  

51. Penyebab konflik 

yang sering 

terjadi apa? 

Ya karena udah 

jengkel tadi. 

Paling ya masalah 

anak sih jadi beda 

pendapat gitu. 

Terkadang kan 

B2 Perbedaan pendapat 

mengenai anak 

memicu konflik. 
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pengen i anak makan 

sayur tapi njaluke 

garingan terus bapak 

e kan ngomong ojo 

mbok pekso ngko nek 

pengen maem sayur 

kan njaluk dewe. Saya 

kan gregetan ya mbak. 

Saya kan maksude ben 

pencernaan e apik, 

terkadang bapak e 

njaluke kuwi yowes di 

kek i kuwi ngunu lo. 

Terlalu nuruti anak 

banget oq mbok anake 

bengi-bengi njaluk 

opo yo dituruti mbak. 

Nda tau oq iso sayang 

banget mbe anake. 

52. Cara mengatasi 

konfliknya 

bagaimana? 

Ya mending cari 

pekerjaan lain, misal 

ke sawah nyangkul 

atau ngapain gitu 

malah lebih 

menghasilkan. Nanti 

kan lama-lama ya 

selesai sendiri. 

Ya alon-alon sih mbak 

terkadang nek sore 

gitu saya sama suami 

jagongan bareng, 

nyritake tempat kerja 

opo teman. Gitu sih. 

E1 

 

 

Mencari pekerjaan 

lain yang lebih 

menghasilkan dan 

merasa bahwa 

konflik akan selesai 

dengan sendirinya. 

53. Kalau waktu ada 

konflik gitu 

gimana? 

 Nek padu jujur mbak 

saya biasane diem-

dieman soale kan di 

E2 Memilih diam saat 

terjadi konflik. 
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rumah ada ibu saya 

dadine nek bertengkar 

sama suami kan 

malah ibu saya dadi 

pikiran. Saya kan 

anak tunggal dadine 

mesti pikirane ke saya 

tok. Masalahe ibu 

saya punya darah 

tinggi paling nanti ibu 

saya tanya opo diem-

dieman karo bojomu 

ngpo gitu. Terkadang 

ibu saya kan ngandani 

karo bojo kudu ngalah 

ngko nda bojomu 

malah lungo. 

54. Lalu biasanya 

langsung 

diselesaikan atau 

tidak? 

Ya tak diemin dulu 

nanti kan sadar 

sendiri terus baikan 

lagi. 

Yo paling rodok 

mengko mbak. 

Umpamane esuk padu 

ngko sore aku balik 

kerjo lagi diomongke. 

Mesti yo sing wes 

yowes oq. Pokoke 

saling minta maaf 

terus nda diulangi 

lagi. 

C2 Konflik dapat 

diselesaikan dan 

tidak terulang lagi. 

55. Dengan ibu kan 

tinggal bersama, 

suami merasa 

Nyaman oq mbak 

sudah tak anggap 

seperti orang tua 

Nda i mbak. Pas 

gandeng anyar-anyare 

kan dah tau nek saya 
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tidak nyaman 

atau nda? 

sendiri. anak tunggal dadine 

dah tau nek suk mben 

tetep ibu ikut 

saya.Piye corone saya 

nda bisa pisah dari 

ibu saya. Paling nek 

ngeluh karena kadang 

ibu kan cerewet mbak 

terus bilang “ibumu ki 

lo opo-opo di lok ne”. 

Tapi ya nda konflik 

sama saya soale saya 

kan emang udah 

ngerti sifate ibu saya. 

56. Dulu saat 

memilih untuk 

menikah 

sebenarnya 

sudah siap 

mental atau 

belum? 

Sudah siap lahir 

batin. 

Secara mental 

keseluruhan belum 

tapi kan dulu kan 

jalan bareng terus 

suami saya ditanya 

bapak. Jadi malem 

minggu gitu ditanya 

bapak pengen serius 

nda terus seminggu 

kemudian udah ngajak 

orang tuane ke rumah 

saya dan saya udah 

ditengeri gitu lo mbak 

nek coro jowo ne 

ditengeri ben ora ke 

liyane ngoten. Cuma 

dadine singkat tok 
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mbak saya sama 

suami saya I kenal 

tiga bulan tok terus 

ditembung niku terus 

bar kwi cuma nunggu 

satu tahun ngumpulin 

dana buat nikah gitu 

tok wes. 

57. Target 

menikahnya umur 

berapa? 

 Umur 23. Hehehe. Ya 

23, 24 lah. 

  

 

 

 

 




