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BAB IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Persiapan Penelitian 

Pada saat penelitian, peneliti melakukan persiapan dengan 

menggunakan alat ukur observasi dan wawancara. Observasi 

digunakan untuk mengetahui bahasa tubuh dari subjek ketika di 

wawancara. Tape recorder digunakan untuk merekam hasil 

wawancara kepada subjek. Peneliti juga mempersiapkan catatan 

guna mencatat hal-hal penting dari wawancara yang dilakukan.  

B. Pelaksanaan Penelitian 

Pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi dan 

wawancara. Pengumpulan data dilaksanakan pada awal bulan Juni 

2016 sampai akhir bulan Agustus 2016. Selama kurang lebih 3 bulan 

peneliti mengumpulkan data dan juga melakukan pendekatan 

terhadap subjek agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. 

 Penelitian ini diarahkan pada gambaran faktor-faktor yang 

memengaruhi harga diri suami yang tinggal di rumah mertua. 

Wawancara dengan subjek 1 (DN) dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 

2016 di rumah mertua subjek pada pukul 21.10 WIB. Wawancara 

dilakukan pada malam hari atas permintaan subjek karena subjek 

harus menunggu kedua anaknya tertidur terlebih dahulu. Peneliti 

melakukan wawancara kembali dengan subjek pada tanggal 5 Juni 

2016 pada pukul 20.00 WIB di rumah mertua subjek. Dalam 
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wawancara ini peneliti menanyakan hal-hal yang dirasa kurang pada 

wawancara sebelumnya. Wawancara dengan mertua subjek 1 (P) 

dilakukan pada 7 Juni 2016 di rumah mertua subjek pada pukul 

19.00 WIB. Wawancara dilakukan malam hari atas permintaan 

mertua subjek dikarenakan mertua subjek memiliki waktu senggang 

pada malam hari karena mertua subjek bekerja hingga sore hari. 

Wawancara dengan subjek 2 (W) dilakukan pada 25 Juni 2016 

di rumah mertua subjek pada pukul 19.00 WIB. Wawancara 

dilakukan pada malam hari atas permintaan subjek dikarenakan 

subjek hanya memiliki waktu senggang di malam hari setelah subjek 

selesai bekerja. Peneliti melakukan wawancara kembali pada 27 juni 

2016. Pada tanggal 30 Juni 2016 pukul 11.00 WIB peneliti 

melakukan wawancara kepada mertua subjek 2  (KS)   di rumah 

mertua subjek pada siang hari. Wawancara dilakukan pada siang hari 

dikarenakan usia mertua subjek yang sudah lansia, jika wawancara 

dilakukan pada malam hari mertua subjek sudah tidur.  

Pada tanggal 11 Juli 2016 pukul 21.00 WIB peneliti melakukan 

wawancara pada subjek 3 (JM) di rumah mertua  subjek. Wawancara 

dilakukan pada malam hari atas permintaan subjek dikarenakan 

subjek pulang bekerja pada malam hari pukul 19.00 WIB. 

Wawancara dengan mertua subjek 3 (G) dilakukan pada 15 Juli 2016 

pada pukul  22.00 WIB dirumah mertua subjek. Wawancara 

dilakukan pada malam hari setelah mertua subjek pulang dari luar 

kota.  
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Peneliti melakukan wawancara kepada subjek 4 (S) pada 

tanggal 8 Agustus 2016 pukul 20.00 WIB di rumah mertua subjek. 

Wawancara dilakukan pada malam hari dikarenakan subjek bekerja 

di siang harinya. Pada tanggal 15 Agustus 2016 pukul 17.00 WIB 

peneliti melakukan wawancara kepada mertua subjek 4 (K) di rumah 

mertua subjek. Wawancara dilakukan pada sore hari dikarenakan 

pada waktu sore hari merupakan waktu senggang dari mertua subjek. 

C. Hasil Pengumpulan Data  

Subjek 1 

I. Identitas Subjek 

Nama  : DN 

Usia  : 27 tahun  

Pendidikan : S1 

Pekerjaan : Guru 

Status  : Menikah 

II. Hasil Observasi 

A. Hasil observasi pada saat wawancara 

Selama wawancara berlangsung, subjek menjawab 

semua pertanyaan dengan baik. Subjek menjawab 

pertanyaan dengan tenang. Adapun pertanyaan yang tidak 

dimengerti oleh subjek, subjek menanyakan kembali kepada 

peneliti. Subjek menatap mata pewawancara ketika 

menjawab pertanyaan. Terkadang dalam menjawab 

pertanyaan dari pewawancara subjek terlihat diam sejenak 

untuk merenung dan memberikan jawaban yang tepat. 
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Bahasa yang digunakan subjek tidak formal, terkadang 

subjek menjawab dengan menggunakan bahasa jawa. 

Wawancara yang dilakukan di rumah mertua subjek ini 

berlangsung secara santai dan cukup lama. Beberapa waktu 

subjek sempat beberapa kali melihat handphone dan 

membalas sms setelah selesai menjawab pertanyaan. Selain 

itu tidak ada gangguan dari pihak lain sehingga subjek dapat 

bercerita dan menjawab pertanyaan. 

B. Hasil observasi keseharian subjek 

Setiap harinya peneliti melihat subjek berangkat 

bekerja pada pukul 06.00 WIB dikarenakan pekerjaan 

subjek sebagai guru. Pada pukul 14.00 WIB subjek pulang 

dari bekerja dan terlihat subjek langsung menjemput 

anaknya yang ke dua di tempat pengasuhnya. Kira-kira pada 

sore harinya subjek terlihat bermain bersama kedua anaknya 

di lapangan dekat rumah. Subjek terlihat mengawasi kedua 

anaknya, terkhusus anaknya yang kedua karena masih kecil 

dan baru saja bisa berjalan. Ketika subjek bermain dengan 

anaknya subjek tidak meninggalkan rokoknya.  

Pada saat peneliti datang ke rumah mertua subjek, 

subjek sedang merokok di depan pintu dan sedang 

mengawasi anaknya yang sedang bermain di luar rumah. 

Setelah melihat peneliti datang subjek langsung mematikan 

rokoknya dan mempersilahkan peneliti masuk. Subjek juga 

langsung menyuruh anak-anaknya masuk ke dalam rumah. 
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Terlihat istri subjek di dalam rumah sedang membereskan 

pakaian dan mempersilahkan peneliti masuk juga. Mertua 

subjek juga berada bersama dengan istri subjek sedang 

menonton TV dan bercerita kepada kakak ipar subjek. 

Subjek langsung menyerahkan kedua anaknya kepada 

istrinya. 

Subjek bercerita bahwa setiap malam sering berkumpul 

hanya sekedar menonton TV saja bersama dengan mertua. 

Terkadang ketika menonton TV subjek juga bercerita 

kepada mertuanya masalah pekerjaan di sekolah. Subjekpun 

juga pernah bercerita kepada mertua masalah ingin membeli 

rumah sendiri tetapi mertua subjek mengatakan bahwa jika 

belum mampu untuk beli rumah sebaiknya tidak karena 

masih ada kebutuhan yang lainnya yang perlu dipenuhi 

terlebih dahulu. Harapanya subjek di tahun 2017 subjek 

sudah mampu membeli rumah sendiri.  

Saat sedang bercerita telihat mertua subjek juga sangat 

memperhatikan cucu-cucunya, dengan menasehati cucunya 

ketika cucunya berlari-lari di dalam rumah. Lalu ketika cucu 

subjek menangis meminta untuk pergi ke swalayan terdekat 

mertua subjek langsung menanyakan keinginan cucunya 

apa, lalu mengajak kakak iparnya untuk membelikan yang 

diinginkan oleh cucunya di swalayan tersebut. Subjek juga 

bercerita bahwa sempat ada pemikiran untuk ngekos 

ataupun ngontrak tetapi setelah subjek berembug dengan 
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istri dan mertua, subjek mengurungkan niatnya untuk 

ngekos ataupun ngontrak. Karena setelah dihitung-hitung 

ngekos atau ngontrak jika dikumpulkan uangnya bisa 

digunakan untuk mencicil membeli rumah sendiri.  

Subjek menceritakan bahwa didalam kehidupan sehari-

hari subjek sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh 

mertuanya. Karena anak lelaki mertuanya sudah bekerja di 

luar kota dan subjeklah yang menggantikan anak lelakinya. 

Ketika mertuanya butuh bantuan tidak segan-segan untuk 

meminta bantuan kepada subjek. 

III. Hasil Wawancara 

A. Hasil Wawancara dengan Subjek 

1. Alasan tinggal di rumah mertua 

Subjek menikah pada usia 23 tahun. Usia pernikahan 

subjek sampai saat ini sekitar 4,5 tahun. Dalam usia 

pernikahan 4,5 tahun itu subjek sudah dikaruniai dua 

orang anak, kedua anaknya berjenis kelamin laki-laki. 

Pada saat menikah subjek dan istrinya juga masih 

menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Pemikiran 

awal subjek sebelum menikah adalah subjek ingin 

menikah dan berkeluarga sendiri tanpa harus tinggal di 

rumah mertua. Tetapi pada akhirnya harus tinggal 

bersama dengan mertua karena faktor ekonomi yang 

belum mencukupi, memiliki anak yang kecil-kecil jika 

tinggal bersama dengan mertua setidaknya ada yang 
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membantu mengurus anak. Juga jarak tempuh pekerjaan 

yang tidak dekat. 

Awalnya hanya subjek saja yang bekerja, tetapi 

menurut subjek dengan gaji yang pas-pasan hanya 

mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari saja. Dengan 

berjalannya waktu istri subjek akhirnya bekerja, tetapi 

dengan bekerja itu juga belum mampu menyisihkan uang 

untuk ditabung. Jika kedua gaji subjek dengan istri 

digabung mungkin masih dapat untuk nyicil membeli 

rumah tetapi tidak menjamin kebutuhan yang lainnya 

tercukupi. Istri subjek juga berkeinginan untuk tinggal 

sendiri membangun rumah tangga sendiri tetapi uang 

yang belum mencukupi. 

Mertua subjek juga mengijinkan subjek untuk tinggal 

bersama  dikarenakan istri subjek tidak ingin tinggal 

bersama dengan mertua dan juga mertua tinggal di 

Tegal. Subjek juga tidak ada perasaan dipaksa oleh 

mertua ataupun oleh istri subjek untuk tinggal bersama 

dengan mertua. Sudah sejak lama subjek tinggal di 

Semarang, bekerja di Semarang sehingga subjek tidak 

merasa keberatan untuk tinggal di rumah mertua yang 

ada di Semarang. 

 Sempat setelah menikah subjek berniat untuk ngekos 

ataupun ngontrak tetapi tidak diperbolehkan oleh mertua 

dan orang tua subjek. Dikarenakan  menurut mertua dan 
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orang tua subjek ketika ngekos ataupun ngontrak sama 

saja setiap bulannya atau setiap tahunnya mengeluarkan 

dana untuk membayar kos/kontrakan. Lebih baik dana 

yang digunakan untuk membayar kos/kontrakan 

ditabung untuk membeli rumah. Selain itu harga 

perumahan semakin hari semakin naik, dan setiap tipe 

rumah memiliki harga yang berbeda. 

2. Pengalaman terkait tinggal bersama mertua 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap subjek 1 

bahwa subjek memiliki prinsip setelah menikah harus 

memiliki rumah sendiri. Prinsip tersebut harus kalah 

dikarenakan kondisi yang belum mendukung. Subjek 

merasa malu ketika harus tinggal bersama dengan 

mertua, karena subjek merasa bahwa sebagai laki-laki 

dan kepala keluarga harusnya memberikan nafkah serta 

bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Jika 

di dalam kalangan masyarakat umum subjek tidak 

mempermasalahkan rasanya malunya itu, memang ada 

yang berkata kenapa masih tinggal bersama dengan 

mertua tidak punya rumah sendiri. Subjek menjawab 

tidak masalah ketika subjek hidup dengan mertua tetapi 

masih mampu membiayai kebutuhan sehari-hari. 

Dibandingkan orang yang berbicara hanya menempati 

rumah dari orang tuanya saja. 
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Orang lain yang juga menjadi faktor yang 

memengaruhi harga diri dari subjek. Menurut subjek 

banyak terdapat perkataan dari orang lain dan orang-

orang tentang sudah menikah kenapa masih tinggal 

dengan orang tua apalagi mertua. Ada yang mengatakan 

bahwa tinggal bersama dengan mertua itu tidak menjadi 

masalah karena masih belum mampu. Subjek merasa 

bahwa belum bisa lepas dari mertua dan masih belum 

bisa memiliki rumah sendiri.  

Lingkungan sekitar seperti tetangga tidak ada yang 

mempermasalahkan subjek kenapa masih tinggal 

bersama mertua. Tetangga sekitar kanan dan kirinya baik 

dengan memberikan nasehat kepada subjek. Teman 

subjek juga tidak mempermasalahkan subjek untuk 

tinggal bersama dengan mertua, karena banyak dari 

teman-teman subjek yang masih tinggal bersama dengan 

mertua. Istri subjek juga tidak mempermasalahkan 

belum keluar untuk hidup berumah tangga sendiri, 

karena istri subjek juga masih tinggal di rumahnya 

sendiri.  

Hubungan mertua dan subjek terbilang baik. Subjek 

memang lebih dekat dengan ibu mertua, karena subjek 

sering ngobrol dengan ibu mertua. Ngobrol masalah 

pekerjaan, masalah dengan istri, dan masalah tentang 

kehidupan luar. Mertua menerima subjek apa adanya 
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selama subjek belum mampu untuk hidup mandiri 

mertua masih menerima subjek. Karena mertua tahu 

kebutuhan subjek seperti apa. Subjek bercerita bahwa 

mertua subjek merupakan mertua yang baik, perhatian, 

sering memberikan pengarahan dan nasehat. 

Selama tinggal bersama dengan mertua subjek tidak 

pernah mengalami konflik yang berarti dengan mertua. 

Subjek selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh 

mertua jika mertua meminta bantuan kepada subjek. Jika 

subjek berkonflik dengan istri mertua tidak ikut campur 

masalah yang sedang dihadapi oleh subjek dan istri. 

Ketika subjek dan istri sedang berkonflik mertua subjek 

menjadi penengah dalam penyelesaian konflik. Karena 

subjek bercerita kepada mertua subjek ketika 

membutuhkan suatu penyelesaian masalah. Terkadang 

subjek yang bercerita dengan mertua atau istri yang 

bercerita dengan mertua. Mertua subjeklah yang menjadi 

penengah dalam konflik yang dihadapi oleh subjek dan 

istri. 

Mertua subjek tetap ikut campur dalam mengasuh 

cucunya dalam artian ketika masih berada di lingkungan 

rumah mertua subjek membantu untuk memberikan 

perhatian kepada cucu. Ikut campur yang dimaksudkan 

adalah mertua ikut “momong” cucunya dengan 

memandikan ketika pagi hari, memberikan pengawasan. 
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Tetapi jika sudah bersangkutan dengan sekolah seperti 

rapat di sekolah, memilih sekolah untuk anak itu 

keputusan dari subjek dan istri, mertua subjek sudah 

tidak ikut campur.  

B. Hasil Wawancara dengan Mertua 

Berdasarkan wawancara dengan mertua, diperoleh 

hasil bahwa menantu memang tinggal bersama mertua 

kurang lebih 4,5 tahun. Karena prinsip dari subjek yang 

sebenarnya setelah menikah harus keluar dari rumah, 

tetapi ternyata belum mampu dan kebetulan memiliki 

cucu yang masih keci-kecil. Pada awal pernikahan 

memang subjek masih muda dan masih menempuh 

pendidikan. Mertua subjek memberikan pilihan untuk 

meneruskan pendidikan dan tinggal bersama mertua atau 

bekerja. Sebelum menikah juga sudah dipikirkan untuk 

tinggal di Tegal atau di Semarang. Mertua memang 

belum mengizinkan untuk tinggal sendiri karena belum 

tega dan masih memiliki anak yang kecil-kecil. 

Pandangan mertua karena memang menantu belum 

mampu berkeluarga sendiri, memang sudah bekerja 

tetapi mertua memandang belum siap untuk keluar.  

Mertua juga menerima menantu dengan baik.  

Hubungan mertua dengan subjek baik, menurut 

mertua memang tidak ada masalah selama ini. Saling 

menjaga antara menantu dengan mertua, saling 



 

 

 

44 

menghormati antara menantu dan mertua. Ketika terjadi 

masalah juga diselesaikan dengan baik-baik dan secara 

kekeluargaan. Ketika terjadi konflik antara subjek 

dengan istri sesuai yang diungkapkan dengan subjek 

mertua sebagai penengah dalam menyelesaikan 

konfliknya. Mertua tidak ikut campur dalam konflik 

yang dihadapi subjek dan istri menyelesaikan terlebih 

dahulu. Ketika subjek dengan istri sudah bercerita baru 

anak mertua membantu menyelesaikan. Subjek juga 

sering bercerita kepada mertua ketika terjadi masalah.  

Tidak ada perbedaan yang terlalu terasa ketika harus 

tinggal bersama mertua menurut subjek. Sedangkan 

menurut mertua tetap ada perbedaan karena istilahnya 

terdapat orang baru yang masuk ke dalam rumah dan 

mertua subjek juga masih memiliki anak yang belum 

menikah yang tinggal bersama. Mertua takut ketika 

anak-anaknya memihak menantu atau sebaliknya.  

Menantu memang lebih dekat dengan ibu mertua 

karena ketika terjadi sesuatu selalu bercerita dengan ibu 

mertua. Dengan bapak mertua tidak terlalu dekat karena 

jarang bertemu karena bapak mertua pulang sore dan 

maghrib sudah pergi lagi. Perihal mengasuh anak semua 

diserahkan kepada orang tua, mertua tidak ikut campur 

ketika menantu dengan istri memberikan suatu 
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keputusan untuk kepentingan anaknya. Mertua hanya 

membantu mengawasi, mengajak jalan-jalan. 

C. Dinamika Psikologis 

Subjek tinggal bersama dengan mertua di rumah 

mertua kurang lebih empat setengah tahun. Secara 

prinsip subjek ingin keluar dan memiliki rumah sendiri. 

Tetapi dalam waktu empat setengah tahun itu memang 

subjek memang belum mampu secara finansial. Serta 

subjek masih memiliki anak yang kecil-kecil dan jarak 

tempuh tempat bekerja yang jauh. Selain karena hal 

tersebut subjek dan istri subjek ketika awal pernikahan 

masih bersekolah di perguruan tinggi. Hanya subjek 

sajalah yang bekerja dengan gaji yang pas untuk 

kebutuhan sehari-hari saja.  

Mertua subjek juga tidak mengizinkan untuk subjek 

dan kontrak ataupun kos. Dikarenakan mertua subjek 

memandang belum mampu untuk hidup mandiri dan 

belum tega untuk subjek dan istri tinggal secara mandiri. 

Lebih baik uang untuk kontrak dan kos itu ditabung 

terlebih dahulu. Selama masih tinggal bersama dengan 

mertua.   

Selama tinggal bersama mertua subjek merasa malu 

terhadap dirinya sendiri karena seharusnya sebagai 

seorang suami subjek memberi nafkah dan bertanggung 

jawab kepada keluarganya. Dalam lingkungan 
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masyarakat subjek tidak mempermasalahkan rasa 

malunya itu. Terkadang terdapat kata-kata dari orang 

lain yang mengatakan masih tinggal bersama dengan 

mertua padahal masih menikah. Sedangkan dengan 

teman sendiri subjek tidak merasa malu, karena masih 

banyak teman-teman subjek yang tinggal bersama 

dengan mertua. Keluarga serta istri subjek tidak 

mempermasalahkan untuk tinggal bersama dengan 

mertua. Kembali lagi bahwa subjek memang belum 

mampu untuk tinggal mandiri. Serta prinsip dari subjek 

sendiri yang memengaruhi harga diri sebagai seorang 

suami. 

Hubungan mertua dengan subjek terbilang baik. 

Tidak pernah satu kalipun subjek dengan mertua 

berkonflik. Dalam menjaga hubungan agar tetap baik 

ketika ada masalah diselesaikan dengan cara 

kekeluargaan. Bagi mertua subjek, subjek merupakan 

orang yang menghargai mertua, menurut jika diminta 

tolong. Subjek merasa tidak ada perbedaan ketika tinggal 

bersama dengan mertua. Tetapi bagi mertua sendiri 

merasa tetap ada perbedaan, dikarenakan memang 

subjek merupakan orang baru takut ketika masuk 

kerumah anak lain merasa dibedakan. Harus lebih 

beradaptasi lagi dengan masuknya orang baru. 
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Mertua tidak ikut campur dalam urusan masalah 

rumah tangga subjek dengan istri. Mertua akan ikut 

campur ketika diantara subjek atau istri bercerita 

masalah yang sedang dialami. Dari situ mertua juga akan 

memposisikan diri sebagai penengah tidak membela 

subjek ataupun istri. Karena kedekatan subjek dengan 

mertua subjek sering bercerita kepada mertua contohnya 

seperti masalah yang sedang terjadi dengan istri, 

pekerjaan, sampai hal ingin membeli rumah.  

Dalam hal mengasuh anak subjek mertua subjek ikut 

membantu. Membantu disini diartikan ketika berada di 

rumah mertua subjek membantu mengawasi cucunya. 

Tetapi dalam mengambil keputusan, masalah sekolah 

dan hal lainnya mertua tidak ikut campur. Semua 

diputuskan oleh subjek dan istri. 

D. Identifikasi Masalah 

Tema yang 

diungkap 

Intensitas Keterangan Faktor  

Alasan tinggal 

di rumah 

mertua 

+++  Subjek menganggap 

bahwa dirinya belum 

mampu untuk hidup 

mandiri dan keluar 

dari rumah mertua.  

 Mertua tidak 

mengizinkan subjek 

 Ekonomi 

 Keluarga  
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untuk keluar dari 

rumah mertua dan 

berpandangan bahwa 

subjek belum mampu. 

Pengalaman 

terkait tinggal 

bersama 

mertua 

+++  Subjek malu terhadap 

dirinya sendiri karena 

belum bisa membawa 

istrinya keluar.  

 Prinsip setelah 

menikah harus 

memiliki rumah 

sendiri. 

 Banyak teman subjek 

yang tinggal bersama 

dengan mertua. 

 Perkataan orang yang 

mengatakan sudah 

menikah tetapi masih 

tinggal bersama 

mertua. 

 Tidak pernah terjadi 

konflik antara 

menantu dan mertua 

 Diri sendiri 

 Teman 

 Lingkungan 

sosial 

 Keluarga  

Hubungan 

menantu dan 

+++  Mertua dan subjek 

dekat. Sering bercerita 

 Keluarga  
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mertua masalah keluarga dan 

pekerjaan. 

Keterangan : 

+ = Kurang intensif 

++ = Cukup intensif 

+++ = Intensif 

++++ = Sangat intensif 
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Matrik 1 

Matrik Interelasi Faktor yang Memengaruhi Harga Diri Subjek 1 

 Alasan tinggal di rumah mertua Pengalaman terkait tinggal 

bersama mertua 

Hubungan menantu  

dan mertua 

Alasan tinggal di rumah 

mertua 

      

             ++ 

Pengalaman terkait tinggal 

bersama mertua 

 

+++ 

  

Hubungan menantu dan 

mertua 

  

+++ 

 

Keterangan : 

 = Memengaruhi 

 = Saling Memengaruhi 
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Bagan 2: Faktor yang memengaruhi harga diri subjek 1 

Alasan Tinggal di Rumah Mertua 

1. Ekonomi belum mencukupi 

2. Jarak tempuh pekerjaan 

3. Masih memiliki anak yang kecil-

kecil 

4. Mertua tidak mengijinkan untuk 

tinggal sendiri  

Hubungan Menantu dan Mertua 

1. Mertua menerima subjek 

dengan baik 

2. Tidak pernah terjadi konflik 

antara menantu dan subjek. 

Faktor yang Memengaruhi Harga Diri Suami 

1. Diri sendiri   4. Teman 

2. Ekonomi    5. Keluarga  

3. Lingkungan masyarakat 

Pengalaman Terkait Tinggal di Rumah Mertua 

 

1. Prisnsip setelah menikah harus memiliki rumah sendiri. 

2. Malu karena belum mampu memenuhi tanggung jawab 

sebagai suami. 

3. Terdapat perkataan orang lain yang mengatakan sudah 

menikah masih tinggal bersama dengan mertua 

4. Teman yang masih banyak tinggal bersama dengan mertua. 

5. Istri yang tidak mempermasalahkan ketika masih tinggal 

bersama orang tua. 
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Subjek 2 

I. Identitas Subjek 

Nama  : W 

Usia  : 46 tahun  

Pendidikan : SMA 

Pekerjaan : Sopir  

Status  : Menikah 

II. Hasil Observasi 

A. Hasil observasi pada saat wawancara 

Selama melakukan wawancara dengan peneliti subjek 

menjawab pertanyaan dengan tenang. Subjek memandang 

mata peneliti saat menjawab pertanyaan subjek. Sesekali 

subjek melakukan pergerakan tangan ketika sedang 

menjelaskan kepada peneliti. Sempat beberapa kali subjek 

mengeluarkan nada penekanan dan mengulang perkataan. 

Pada suatu waktu subjek sempat berhenti sejenak untuk 

memikirkan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh 

peneliti. 

Subjek dalam menjawab pertanyaan menggunakan 

bahasa yang tidak formal. Sering subjek menjawab dengan 

menggunakan bahasa jawa. Wawancara dilakukan di rumah 

mertua subjek ini tergolong lama. Ketika wawancara 

terkadang tidak terdengar jelas dan peneliti harus 

mengulang bertanya karena terganggu suara masjid, 

dikarenakan rumah subjek dekat dengan masjid.  
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B. Hasil observasi keseharian subjek 

Subjek memiliki pekerjaan sebagai sopir. Memiliki 

pekerjaan sebagai sopir, membuat subjek tidak menentu 

berada di rumah. Terkadang bisa lebih dari seminggu untuk 

melakukan pekerjaannya sebagai sopir. Dapat dikatakan 

bahwa subjek tidak setiap hari berada di rumah karena 

pekerjaan subjek juga mengharuskan untuk menginap 

beberapa hari di luar kota. Ketika tidak luar kota subjek 

berada di rumah dan mengambil pekerjaan sampingan 

seperti membantu tetangga yang sedang membangun rumah 

atau mengambil pekerjaan dengan menyopiri orang. 

Pada saat peneliti datang ke rumah terlihat subjek sedang 

berada di luar rumah bersama tetangga dan ibu mertua 

subjek. Terlihat subjek sedang menikmati rokoknya dan 

melakukan perbincangan kepada tetangga dan ibu mertua 

subjek. Segera subjek mematikan rokoknya dan 

mempersilahkan peneliti masuk ke dalam rumah. Di dalam 

rumah terlihat istri subjek yang sedang membersihkan 

rumah. Subjek bercerita kepada peneliti bahwa ketika 

subjek tidak luar kota setiap malam berkumpul di luar 

rumah untuk berbincang-bincang kepada tetangga maupun 

kepada ibu mertua.  

III. Hasil Wawancara 

A. Hasil Wawancara dengan Subjek 

1. Alasan  tinggal di rumah mertua 
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Subjek menikah pada usia 24 tahun dan sekarang 

usia pernikahan subjek kurang lebih sudah memasuki 

usia 22 tahun. Didalam usia pernikahan 22 tahun itu 

subjek sudah dikaruniai dua orang anak perempuan, 

anak yang pertama berusia 20 tahun dan yang kedua  

berusia 11 tahun. Pada awal pernikahan subjek 

menginginkan untuk hidup mandiri bersama dengan 

keluarganya, tetapi subjek belum mampu untuk membeli 

rumah sendiri. Disamping itu mertua subjek memiliki 

rumah yang ditinggali oleh ibu mertua subjek. Rumah 

mertua subjek juga difungsikan sebagai kos-kosan dan di 

kontrakan. Atas dasar itu mertua subjek berkata kepada 

kepada subjek untuk tinggal dulu di rumah mertua 

subjek daripada di kos atau di kontrakan kepada orang 

lain. 

 Ungkapan lain dari subjek tinggal di rumah mertua 

karena mertua yang sudah lansia dan istri subjek 

merupakan anak perempuan satu-satunya yang tinggal 

bersama dengan mertua sehingga membantu merawat 

mertua dalam keseharian mertua. Selain untuk 

membantu merawat mertua juga menjaga serta 

mengawasi mertua jika mertua membutuhkan untuk 

belanja, mengambil air. Agar tidak terjatuh ketika 

mengambil air. 
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Saat ini rumah mertua subjek terdapat lima kepala 

keluarga, dua kepala keluarga merupakan saudara dan 

tiga kepala keluarga yang lain merupakan orang lain 

yang kos atau kontrak. Pada tahun kedua pernikahan 

subjek, subjek pernah mengontrak tetapi ibu mertua 

subjek mengatakan untuk tinggal bersama saja karena 

rumah yang besar orang lain ngekos di rumah tetapi anak 

dan menantunya kontrak di tempat lain. Di desa subjek 

juga memiliki rumah sempat subjek mengajak istri untuk 

tinggal di desa tetapi istri subjek tidak mau untuk tinggal 

di desa karena jauh dari keramaian tidak seperti di kota. 

Menurut subjek ketika tinggal di desa memiliki 

perbedaan dalam hal pendidikan yang tidak semaju 

ketika tinggal di kota. Mata pencaharian yang kurang 

mencukupi tidak seperti di perkotaan.  

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor subjek 

tinggal bersama dengan mertua. Gaji pokok subjek yang 

minim tidak cukup disisihkan untuk ditabung. Menurut 

subjek masih banyak biaya lain yang tak terduga yang 

membuat subjek berat untuk menabung. Sedangkan 

sekarang harga tanah semakin hari semakin naik. Subjek 

bercerita bahwa gaji hanya cukup untuk makan sehari-

hari sehingga inisiatif untuk membeli rumah itu tidak 

ada. 
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Suatu saat subjek pernah berniat untuk ngekos dan 

kontrak kembali, tetapi oleh mertua subjek ruangan yang 

ditinggali oleh subjek diperlebar dan ditambah satu 

kamar lagi. Yang tadinya hanya berukuran 3x3 menjadi 

6x3. Dikarenakan anak subjek akan menikah dan tidak 

ingin untuk tidur bersama lagi.  Mertua subjek juga 

mengatakan jangan karena rumah ini kosong, nenek juga 

sudah meninggal dan mertua lelaki juga sudah 

meninggal jadi tempatnya kosong lebih baik ditinggali 

oleh subjek. 

2. Pengalaman terkait tinggal bersama mertua  

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek 2 bahwa 

subjek memiliki keinginan untuk memiliki rumah 

sendiri, tetapi belum mampu untuk membeli rumah 

sendiri. Subjek sering mengatakan kepada teman-teman 

subjek bahwa subjek belum mampu untuk 

membahagiakan istri dan anak-anaknya. Belum mampu 

untuk membangun rumah yang sepantasnya, gubug-

gubug saja belum mampu. Subjek memiliki keinginan 

sebagai kepala keluarga seharusnya subjek mampu 

bangkit untuk mewujudkan cita-citanya, tetapi semakin 

hari kebutuhan semakin bertambah . 

Lingkungan sekitar seperti tetangga pernah 

mengatakan kepada subjek hal tinggal bersama dengan 

mertua. Subjek sudah sering keluar masuk kerja sana sini 
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tetapi kok tidak ada kemajuan. Jika subjek ingin maju 

seharusnya keluar dari rumah mertua ngekos sendiri atau 

mengontrak. Tetangga subjek juga pernah berkata terus 

terang kepada istri subjek membedakan bahwa 

tetangganya saja dengan umur pernikahan yang seumur 

jagung sudah bisa memiliki rumah sendiri. Terdapat 

tetangga yang lainnya disisi timur rumah subjek 

menyarankan kepada subjek untuk ngekos saja 

dibandingkan harus tinggal bersama dengan mertua. 

Subjek hanya mengatakan kepada tetangga sekitarnya 

bahwa subjek memang belum mampu untuk 

memberikan materiil kepada istri dan anak, tetapi subjek 

mampu untuk memberikan ilmu kepada anak-anak 

subjek. Perkataan itu berusaha dibuktikan oleh subjek 

dengan subjek bekerja sampai malam untuk 

menyekolahkan anak subjek. 

Menurut subjek, subjek tidak merasa minder ketika 

tetangga subjek mengatakan hal seperti itu. Dikarenakan 

menurut subjek tetangga yang mengatakan hal tersebut 

tidak memiliki profesi yang sama. Jika memiliki profesi 

yang sama dan lebih bisa berhasil subjek akan 

merasakan minder. Karena tetangga subjek masih 

memiliki orang tua yang mampu sedangkan subjek 

sudah tidak memiliki orang tua dan subjek memulainya 

benar-benar dari bawah. Ketika sedang berkonflik 
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dengan istri, terkadang istri subjek juga pernah 

mengatakan bahwa subjek belum bisa membawa istri 

keluar tetapi sudah bermain kasar. Perasaan yang 

dirasakan subjek tidak enak karena sebagai laki-laki 

harusnya subjek berani untuk menepati janjinya kepada 

istri.  

Keluarga juga menjadi salah satu faktor yang 

memengaruhi harga diri sebagai seorang suami. Subjek 

sempat merasakan down  dengan adiknya sendiri sampai 

tiga hari subjek tidak makan. Subjek juga menyatakan 

pernah dihina oleh adiknya dengan mengatakan sudah 

usia pernikahan bertahun-tahun tapi belum mampu untuk 

membeli sebidang tanah saja. Dari perkataan adik subjek 

tersebut sempat subjek ingin bertengkar dengan adik 

subjek. Terkadang subjek duduk sampai larut malam 

untuk memikirkan perkataan dari adik subjek. Sampai 

terkadang subjek membandingkan kelebihan dan 

kekurangan yang dimilikinya dan adiknya.  

Adik subjek yang mengasuh dahulu adalah subjek, 

sampai didalam hal menyekolahkan bahkan menikahkan. 

Itulah yang menjadi beban subjek kenapa adiknya 

sekarang lebih sukses dari dirinya. Dapat membeli 

rumah, hidupnya berkecukupan, sampai mampu 

membelikan tanah untuk anak-anaknya kelak. Adiknya 

mengatakan untuk sebaiknya keluar dari rumah mertua 
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agar subjek bisa berkembang untuk hidup mandiri 

sendiri. Subjek juga membuktikan bahwa ketika subjek 

tinggal bersama dengan mertua itu tidak bisa. Subjek 

juga merasa malu karena belum mampu hidup mandiri 

tetapi memang keadaan belum memungkinkan. 

Hubungan subjek dengan mertua baik sekarang ini. 

Tidak pernah sama sekali subjek berkonflik dengan 

mertua. Hanya saja istri subjek yang sering berkonflik 

dengan mertua karena menurut subjek memang terdapat 

cucu yang disayang, yang disayang itu biasanya dibela 

oleh neneknya. Terkadang istri subjek yang tidak terima 

akan hal itu. Pernah di suatu saat mertua subjek 

meluapkan kata-kata seharusnya kan mertua sekarang 

hidupnya lebih ringan lagi, anak sudah menikah tetapi 

masih tinggal bersama. Terkadang mertua melampiaskan 

itu kepada subjek.  

Penyelesaian masalah ketika terjadi konflik dengan 

mertua subjek lebih memilih untuk mengalah dan 

menyelami mertua subjek. Penyelesaian konflik dengan 

istri subjek saling percaya kepada istri, seperti istri 

mencatat semua pengeluaran. Pengertian satu dengan 

yang lainnya. Mertua subjek tidak ikut campur ketika 

subjek dan istri bertengkar, mertua subjek lebih 

memberikan wejangan atau nasehat kepada subjek dan 
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istri. Tidak membela salah satu dari istri atau dari 

menantu. 

B. Hasil Wawancara dengan Mertua 

Berdasarkan hasil wawancara dengan mertua subjek, 

bahwa mertua subjek memiliki delapan anak telah 

meninggal  dua. Tujuh anak sudah menikah dan satu belum 

menikah. Mertua subjek sudah menganggap menantu 

sebagai anak sendiri, perasaan yang dirasakan mertua tidak 

kenapa-kenapa ketika menantu harus tinggal bersama. 

Karena menurut mertua subjek, subjek merupakan orang 

yang baik dan tidak pernah berbuat yang aneh-aneh. 

Memang menantu subjek masih tinggal bersama dengan 

mertua karena belum mampu untuk membeli rumah sendiri. 

Alasan lain subjek tinggal dengan mertua dikarenakan tidak 

cocok dengan mertua dari pihak subjek. Keinginan dari 

mertua subjek memiliki rumah sendiri dan hidup mandiri 

bersama dengan keluarga. Selain karena subjek belum 

mampu untuk membeli rumah sendiri, dikarenakan masih 

terdapat anaknya yang bersekolah. Lebih baik menurut 

mertua tinggal dulu bersama di rumah mertua subjek. 

Kebutuhan dari subjek juga masih pas-pasan. Takutnya 

ketika nanti diminta untuk pindah oleh mertua keluarganya 

berantakan kan juga disayangkan. 

Hubungan mertua subjek dengan subjek baik. Tidak ada 

konflik yang menyebabkan mereka bertengkar. Mertua 
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subjek hanya memberi tahu ketika ada sesuatu yang 

menurut mertua tidak sesuai. Bagi mertua subjek merupakan 

menantu yang sayang dengan mertua, karena ketika mertua 

subjek sakit subjeklah yang merawat dengan membelikan 

obat, menyediakan makanan. Menurut mertua subjek 

perbedaan yang dirasakan ketika tinggal dengan menantu, 

rumah menjadi ramai karena tidak hanya ada menantu tetapi 

ada cucu yang meramaikan. Mertua subjek tidak pernah 

membedakan dengan menantu yang lain dan anak mertua 

subjek yang lainnya. Apalagi suami dari mertua subjek 

sudah meninggal yang dulunya sepi sekarang menjadi 

ramai.  

Mertua juga tidak pernah mengeluh dan menerima 

kepada menantu ketika belum mampu keluar. Memang 

terkadang subjek pernah mengeluhkan kepada mertua 

kenapa sampai sekarang masih tinggal bersama dengan 

mertua. Ketika subjek dan istri bertengkar mertua tidak 

pernah ikut campur. Mertua takut dikira membela salah satu 

dari subjek ataupun dari istri. Dalam mengasuh anak, 

mertua juga menyerahkan kepada orangtuanya, hanya 

dahulu sempat diasuh sebentar oleh mertua karena bekerja 

tetapi setelah istri dari subjek berhenti bekerja diasuh 

kembali oleh subjek dan istri subjek. 
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C. Dinamika Psikologis 

Selama 22 tahun pernikahan subjek, subjek tinggal 

bersama dengan mertua. Subjek memang menginginkan 

memiliki rumah sendiri dan hidup mandiri bersama dengan 

keluarganya. Tetapi subjek belum mampu secara finansial. 

Pada tahun kedua pernikahan subjek, subjek sempat 

mengontrak tetapi hanya bertahan satu tahun saja di 

kontrakan dan kembali lagi ke rumah mertua subjek. Subjek 

tinggal bersama dengan mertua karena belum mampu untuk 

membeli rumah sendiri, rumah mertua besar dan 

difungsikan sebagai kos-kosan atau kontrakan sehingga 

mertua menyayangkan ketika harus ngontrak ataupun kos, 

mertua sudah lanjut usia dan istri subjek merupakan anak 

perempuan satu-satunya. 

Mertua menganggap bahwa subjek belum mampu 

membeli rumah. Selain itu pernah subjek bersama dengan 

istri tinggal bersama orang tua subjek yang ada di desa, 

tetapi tidak cocok dan kembali lagi ke rumah mertua. Ketika 

nanti dipaksakan untuk hidup mandiri membuat keluarga 

subjek menjadi berantakan akan lebih disayangkan. 

Memang mertualah yang meminta subjek untuk tinggal dulu 

bersama dengan mertua. 

Subjek memiliki keinginan untuk membeli rumah 

sendiri. Subjek sering berkata kepada teman-temannya 

bahwa subjek belum mampu membahagiakan anak dan 
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istrinya, membeli rumah ataupun gubug yang kecil saja 

belum mampu. Seharusnya subjek sebagai kepala keluarga 

mampu bangkit untuk mewujudkan cita-citanya itu. Tidak 

sedikit lingkungan subjek yang mengatakan kepada subjek 

bahwa usia pernikahan sudah lama tetapi belum mampu 

membeli rumah sendiri. Terdapat juga tetangga subjek yang 

membandingkan kalah dengan umur pernikahan yang masih 

seumur jagung sudah mampu membeli rumah sendiri. Dari 

berbagai perkataan tetangga subjek, subjek tidak merasa 

minder. Karena tetangga subjek tidak merasakan profesi 

yang dialami subjek. Ketika tetangga subjek memiliki 

profesi yang sama tetapi lebih maju dari subjek, subjek akan 

merasa minder. 

Keluarga subjek khususnya adik subjek yang mampu 

memengaruhi harga diri subjek. Subjek sempat merasa 

down tidak makan hingga tiga hari dikarenakan adik subjek 

menghina subjek. Adik subjek menghina dengan 

mengatakan pernikahan sudah bertahun-tahun tetapi belum 

mampu untuk membeli sebidang tanah saja. Sempat subjek 

ingin bertengkar dengan adik subjek. Subjek merasa bahwa 

adiknya yang dibesarkannya sudah mampu membeli rumah, 

hidupnya berkecukupan. Berbeda dengan subjek yang 

dahulu membesarkan adiknya, menyekolahkan tetapi belum 

mampu keluar dari rumah mertua.  
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Pernah suatu ketika subjek hingga larut malam 

memikirkan perkataan adik subjek, sampai 

membandingakan dimana letak kelebihan, kekurangannya 

serta memikirkan dimana letak kesalahannya. Dari 

perkataan adik subjek tersebutlah membuat subjek menjadi 

beban. Ingin memiliki rumah sendiri hidup mandiri bersama 

dengan mertua. Subjek menganggap memang tidak bisa 

sukses ketika masih tinggal bersama dengan mertua terus 

menerus. 

Mertua dan subjek memiliki hubungan baik tidak pernah 

mengeluh dan menerima subjek untuk tinggal bersama. 

Tidak ada konflik kepada subjek dan mertua subjek. Hanya 

saja mertua sering bertengkar dengan istri subjek karena 

perbedaan kasih sayang terhadap cucu satu dengan yang 

lainnya. Tetapi pernah suatu saat mertua meluapkan kata-

kata bahwa semakin tua bukannya bebanya ringan, melihat 

anak-anaknya hidup enak tetapi ini masih tinggal bersama 

dengan mertua. Subjek hanya menganggap itu hal yang 

biasa karena memang umur mertua yang sudah lanjut. 

Mertua tidak ikut campur ketika subjek dengan istri 

berkonflik, mertua memilih diam dan memberikan nasehat 

saja. Agar tidak dikira mertua membela salah satu. 
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D. Identifikasi Masalah 

Tema yang 

diungkap 

Intensitas Keterangan Faktor  

Alasan tinggal 

di rumah 

mertua 

+++  Subjek belum mampu 

untuk membeli 

rumah. 

 Mertua meminta 

tinggal bersama 

dengan mertua 

 Ekonomi  

 Keluarga  

Pengalaman 

terkait tinggal 

bersama mertua  

++++  Dihina oleh adik 

subjek.  

 Subjek memikirkan 

kelebihan dan 

kekurangan dirinya 

serta memikirkan 

apakah ada yang 

salah. 

 Mertua pernah 

mengeluh semakin 

tua bukan bertambah 

ringan bebannya. 

 Tetangga mengatakan 

sering keluar masuk 

pekerjaan tetapi 

belum mampu keluar 

 Keluarga 

 Diri sendiri 

 Keluarga 

 Lingkungan 

sekitar 
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dari rumah mertua 

 Tetangga 

membandingkan usia 

pernikahan dengan 

yang masih seumur 

jagung sudah 

memiliki rumah 

sendiri 

Hubungan 

menantu dan 

mertua 

++  Mertua dan menantu 

baik. Mertua 

menerima subjek 

untuk tinggal bersama 

dengan subjek 

 Keluarga  

Keterangan : 

+ = Kurang intensif 

++ = Cukup intensif 

+++ = Intensif 

++++ = Sangat intensif 
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Matrik 2 

Matrik Interelasi Faktor yang Memengaruhi Harga Diri  Subjek 2 

 Alasan tinggal di rumah mertua Pengalaman terkait tinggal  

bersama mertua 

Hubungan menantu 

dan mertua 

Alasan tinggal di rumah 

mertua 

 +++  

          

Pengalaman terkait tinggal  

bersama mertua 

 

++++ 

  

Hubungan menantu dan 

mertua 

                       ++  

Keterangan : 

 = Memengaruhi 

 = Saling Memengaruhi 
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Bagan 3: Faktor yang memengaruhi harga diri subjek 2 

Alasan Tinggal di Rumah Mertua 

1. Belum mampu membeli rumah. 

2. Mertua yang sudah lansia. 

3. Istri tidak menghendaki untuk 

tinggal di desa. 

Hubungan Menantu dan Mertua 

1. Mertua menerima subjek 

dengan baik. 

2. Tidak pernah terjadi konflik 

dengan mertua. 

Faktor yang Memengaruhi Harga Diri Suami 

1. Diri sendiri   4. Keluarga  

2. Ekonomi 

3. Lingkungan masyarakat 

Pengalaman Terkait Tinggal di Rumah Mertua 

1. Tetangga subjek yang mengatakan sering keluar masuk pekerjaan 

tetapi belum keluar dari rumah mertua.  

2. Tetangga membandingkan dengan usia pernikahan yang masih 

seumur jagung sudah mampu membeli rumah sendiri 

3. Perasaan tidak enak ketika berkonflik dengan istri, istri 

mengatakan belum mampu keluar dari rumah tetapi sudah berbuat 

kasar Teman yang masih banyak tinggal bersama dengan mertua. 

4. Merasa down ketika dihina oleh adik belum mampu membawa 

istri keluar dari rumah mertua. 

5. Membandingkan kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan 

adiknya. 
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Subjek 3 

I. Identitas Subjek 

Nama  : JM 

Usia  : 27 tahun  

Pendidikan : S1 

Pekerjaan : Karyawan Swasta 

Status  : Menikah 

II. Hasil Observasi 

A. Hasil observasi pada saat wawancara 

Pada saat wawancara dengan subjek, subjek baru saja 

bangun dari beristirahat. Dikarenakan subjek selesai pulang 

dari bekerja. Peneliti sempat menunggu beberapa jam 

menunggu subjek keluar dari rumah. Setelah dilihat subjek 

memiliki waktu luang peneliti melakukan wawancara 

dengan subjek. Ketika wawancara dilakukan subjek 

menjawab semua pertanyaan dari peneliti. Subjek menjawab 

dengan baik dan jelas. Pada saat subjek menjawab 

pertanyaan subjek juga memandang mata peneliti. Posisi 

duduk subjekpun terbilang nyaman dengan menyilakan 

kedua kakinya. Terdapat pergerakan tangan dari subjek 

ketika subjek menjawab pertanyaan. 

Bahasa yang digunakan dalam wawancara yaitu tidak 

formal. Karena sesekali subjek menjawab dengan 

menggunakan bahasa jawa. Sempat beberapa kali subjek 

menanyakan pertanyaan yang tidak dimengerti oleh subjek. 
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Dalam wawancara ini terbilang lancar dan tidak terdapat 

gangguan dari pihak lain, dikarenakan waktu saat kami 

wawancara di malam hari. 

B. Hasil observasi keseharian subjek 

Dalam keseharian subjek, subjek dapat dibilang sibuk 

dalam bekerja dikarenakan setiap hari sampai dengan hari 

minggu subjek masih bekerja sampai larut malam. Dihari 

senin sampai dengan hari sabtu subjek pulang kerja pukul 

20.00 WIB sedangkan di hari minggu subjek pulang bekerja 

tidak terlalu malam yaitu pukul 18.00 WIB.  Di tanggal 

merah subjek libur dari bekerja. Terkadang subjek terlihat di 

malam hari pergi bersama dengan istri dan mertua subjek 

untuk sekedar makan. Bahkan subjek terlihat bermain 

dengan anaknya di malam hari ketika anaknya belum tidur. 

Tak jarang ketika hari minggu subjek pulang tidak 

terlalu larut, sore hari subjek sudah terlihat pulang. Ketika 

subjek pulang di sore hari terlihat istri dan mertua subjek 

sedang berada di luar rumah sekedar berbincang-bincang. 

Setiap hari mertua subjek terlihat di rumah karena mertua 

subjek merupakan ibu rumah tangga. Sedangkan istri subjek 

juga terlihat di rumah, karena istri subjek belum selesai 

dalam perkuliahannya dan belum bekerja. Dalam 

kesehariannya anak subjek di asuh oleh istri subjek dan 

mertua subjek. Sering terlihat mertua subjek menyuapi anak 

subjek di luar rumah.  
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III. Hasil Wawancara 

A. Hasil Wawancara dengan Subjek 

1. Alasan  tinggal di rumah mertua 

Subjek merupakan anak pertama dari dua bersaudara. 

Subjek memiliki adik perempuan yang belum menikah. 

Dan subjek berasal dari Solo. Sudah sekitar beberapa 

tahun sebelum subjek menikah, subjek sudah tinggal kos 

Semarang. Sekitar tahun 2013 subjek menikah, sampai 

sekarang usia pernikahan subjek sudah memasuki usia 

kurang lebih tiga tahun. Subjek dikaruniai satu orang 

anak laki-laki. 

Pada awal sebelum pernikahan subjek dan istri 

memutuskan untuk tinggal bersama dengan mertua. 

Alasan subjek tinggal bersama dengan mertua 

dikarenakan pekerjaan subjek yang berada di Semarang 

dan juga orang tua subjek tinggal di Solo. Lalu karena 

istri subjek merupakan anak tunggal dan umur mertua 

subjek yang tergolong sudah lansia. Mertua subjek juga 

meminta subjek untuk tinggal saja bersama. Tak lain 

karena anak mertua subjek hanya satu saja, tidak 

menjadi masalah untuk tinggal bersama. 

Menurut subjek untuk sekarang ini subjek tidak 

memikirkan untuk membeli rumah dahulu. Mungkin di 

kedepannya akan memikirkan hal itu, ketika membeli 

rumahpun untuk sekarang ini tidak akan ditempati 
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terlebih dahulu. Subjek dengan istri sempat berpikiran 

untuk keluar dari rumah mertua memilih kontrak 

ataupun ngekos sendiri, tetapi itu terjadi ketika istri 

subjek sedang bertengkar dengan mertua subjek. Tetapi 

setelah beberapa hari subjek dan istri lebih sering 

mengurungkan niat untuk ngekos ataupun ngontrak. 

Lebih memilih untuk mengalah ketika terjadi 

pertengkaran antara istri dan mertua. 

Ketika ditanya oleh peneliti kenapa bukan istri yang 

ikut dengan mertua. Penjelasan subjek adalah karena 

subjek bekerja di Semarang, mungkin sama halnya 

ketika subjek bekerja di Solo akan tinggal bersama 

mertua. Dikarenakan mertua yang berada di Solo juga 

tidak mengizinkan untuk tinggal sendiri. Lebih baik 

untuk tinggal bersama dengan mertua. Jika tinggal di 

Solo pun sudah memiliki rumah yang dapat dibangun 

menjadi tingkat tidak perlu beli rumah lagi. 

2. Pengalaman terkait tinggal bersama mertua 

 Hasil wawancara yang diperoleh dari subjek adalah 

adanya perbedaan ketika subjek tinggal bersama dengan 

mertua. Sebelum subjek tinggal bersama dengan mertua 

subjek sempat kos dan menurut subjek ketika sekarang 

tinggal bersama dengan mertua lebih dapat merasakan 

keluarga. Keluarga yang dimaksud adalah ketika pulang 

dari bekerja tidak sendiri lagi sampai di rumah sudah 
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disambut oleh anak dan istri. Lebih terasa rame ketika 

sampai dirumah dibanding dahulu pulang kos sepi tidak 

sendirian. Tetapi untuk perbedaan masalah orang tua dan 

mertua tidak telalu berbeda. 

Subjek belum berfikir untuk keluar dari rumah 

mertua. Menurut subjek, subjek masih bekerja tidak 

semata-mata subjek tinggal di rumah mertua lalu 

kebutuhan anak dan istri hanya diserahkan kepada 

mertua saja. Sehingga subjek tidak perlu untuk merasa 

malu. Kecuali ketika semua kebutuhan yang memenuhi 

adalah mertua subjek patut untuk merasa malu. 

Teman dari subjek tidak ada yang 

mempermasalahkan ketika subjek harus tinggal bersama 

dengan mertua. Tidak ada kata-kata dari teman subjek 

yang dapat memengaruhi harga diri dari subjek. Hanya 

dari beberapa teman subjek yang menanyakan subjek 

tinggal bersama dengan  siapa waktu sudah menikah. 

Hal itu tidak lantas membuat subjek malu. Tidak hanya 

dari teman subjek, keluarga subjek pun tidak pernah ada 

yang mempermasalahkan ketika subjek belum mampu 

untuk keluar dari rumah mertua. 

Hubungan dengan mertua dengan subjek baik. 

Mertua menerima subjek ketika masih harus tinggal 

bersama dengan mertua. Subjek mengungkapkan subjek 

lebih dekat dengan ibu mertua dibandingkan dengan 



 

 

 

74 

papah mertua, karena dengan papa mertua subjek jarang 

bertemu dibandingkan dengan ibu mertua. Subjek juga 

sering berbagi cerita kepada mertua tentang masalah 

pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Kedekatan subjek 

dengan mertua membuat subjek dengan mertua tidak 

pernah berkonflik selama subjek tinggal bersama dengan 

mertua. Subjek bercerita bahwa istrilah yang sering 

bertengkar dengan mertua. Pertengkaran yang biasa 

terjadi antara istri dengan mertua masalah tentang 

bersih-bersih rumah. 

Ketika istri dengan mertua bertengkar subjek hanya 

diam saja tidak membela istri ataupun mertua. Karena 

terdapat kesepakatan antara subjek dengan istri ketika 

terjadi pertengkaran dengan mertua istri yang 

menghadapi begitu pula sebaliknya. Menurut subjek 

ketika subjek ikut campur maka akan menambah 

permasalahan diantara mereka, entah itu dengan istri 

atau dengan mertua. Subjek akan memilih berbicara 

dengan istri secara berdua saja. 

Mertua subjek tidak ikut campur ketika subjek dan 

istri bertengkar. Dalam artian mertua subjek hanya 

memberikan wejangan atau nasehat kepada istri subjek 

di kemudian harinya. Ketika sedang berdua pun mertua 

subjek akan memberikan nasehat untuk tidak saling 

bertengkar lagi. Tidak ada ikut campur mertua tentang 
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masalah istri dengan subjek. Dalam mengasuh anak pun 

mertua subjek hanya memberikan sebagian nilai-nilai 

dalam mengasuh anak, tetapi tetap semua bagian subjek 

dan istrilah yang mengambil bagian penuh. Mertua 

hanya memberikan saran untuk subjek dan istri saja. 

Menurut subjek faktor yang paling besar yang dapat 

memengaruhi harga diri suami adalah faktor ekonomi. 

Ketika seorang suami tidak mampu untuk membiayai 

keluarganya sendiri istri dan anaknya.  

B. Hasil Wawancara dengan Mertua 

Berdasarkan hasil wawancara dengan mertua subjek, 

mertua subjek mengatakan bahwa mertua yang meminta 

subjek tinggal di rumah mertua. Selain itu membiarkan 

subjek dan istri subjek mapan dulu. Karena istri subjek itu 

masih berkuliah dan istri subjek  merupakan anak tunggal. 

Tetapi menurut mertua subjek, subjek tujuan awalnya ingin 

mengontrak saja dan itu direalisasikan oleh subjek. Rumah 

kontrakan itu difungsikan sebagai tempat bekerja saja tidak 

dihuni. Selama dua tahun rumah kontrakan tidak ditempati 

dan hanya membuang uang saja.  

Mertua subjek merasa senang ketika subjek tinggal 

bersama dengan mertua. Tidak menjadi masalah ketika 

sekarang bertambah satu jiwa lagi untuk tinggal bersama, 

apalagi sekarang sudah memiliki cucu rumah semakin 

tambah rame. Menurut mertua subjek, subjek merupakan 
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orang yang baik, tidak pernah bertingkah yang macem-

macem, tidak banyak bicara, menghargai orang tua, 

bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya.  

Mertua subjek mengaku memang tidak pernah terjadi 

konflik antara subjek dengan mertua. Mertua subjek 

mengatakan bahwa justru sering berkonflik dengan istri 

subjek. Sempat ketika sedang berkonflik dengan istri 

subjek, istri subjek berkata untuk lebih baik kontrak saja. 

Dan ketika sedang berkonflik dengan istri subjek, subjek 

diam belum pernah ikut campur. Hanya saja terkadang jika 

ada yang tidak dikehendaki oleh mertua subjek, mertua 

subjek memberi tahu kepada istri subjek agar memberi tahu 

kepada subjek. Saat subjek dan istri bertengkar dan menurut 

mertua subjek yang salah adalah istri subjek maka mertua 

akan menegor istri subjek. Dan kalau istri subjek yang 

bersalah maka mertua subjek akan menegor istri subjek 

didepan subjek agar menantu tahu bahwa mertua subjek 

mengajarkan dan mendidik yang benar.  

Dalam mengatur dan mengurus anak, mertua subjek 

tidak pernah ikut campur. Semua masalah mengatur dan 

mengurus anak diserahkan sepenuhnya kepada subjek dan 

istrinya. Hanya saja mertua subjek memberikan pengarahan 

dan menegor ketika salah dalam mendidik anak. Karena 

menurut mertua subjek kedua orang tua cucunya memiliki 

cara sendiri dalam mengasuh dan mendidik anaknya.   
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Memang saat ini subjek belum mampu keluar dari rumah 

mertua, mertua subjek hanya berharap subjek dan istrinya 

kuat dulu. Istri menyelesaikan kuliahnya dulu, ketika nanti 

sudah kuat dan mampu berdiri sendiri dipersilahkan untuk 

keluar dan membangun rumah tangga sendiri. Prinsip 

mertua yaitu akan mendapatkan jalan yang baik dari Tuhan, 

mensyukuri semuanya dulu.  

C. Dinamika Psikologis 

Mertua sudah tinggal bersama dengan subjek sekitar tiga 

tahun. Pada awal pernikahan memang mertualah yang 

meminta subjek dengan istri tinggal bersama dengan 

mertua. Dikarenakan istri subjek merupakan anak tunggal 

dan juga istri subjek masih berkuliah. Sama halnya dengan 

alasan subjek kenapa tinggal di rumah mertua karena yang 

pertama lokasi bekerja subjek berada di Semarang dan yang 

kedua karena subjek juga merupakan anak tunggal. 

Untuk saat ini subjek tidak berpikir untuk membeli 

rumah dahulu, karena juga tidak akan terpakai. Sedangkan 

menurut mertua subjek, subjek dan istri sudah mengontrak 

rumah selama kurang lebih dua tahun. Tetapi rumah itu 

hanya digunakan untuk bekerja saja. Mertua menyayangkan 

ketika harus membuang uang untuk mengontrak rumah. 

Pandangan mertua juga karena subjek dan istri lebih baik 

kuat dulu, ketika sudah kuat dan istri subjek sudah mulai 

bekerja baru boleh keluar untuk hidup mandiri. 
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Subjek tidak merasakan perbedaan yang berarti ketika 

tinggal bersama dengan mertua. Karena hubungan subjek 

dengan mertuapun baik. Mertua melihat subjek sebagai 

orang yang bertanggung jawab kepada istri dan anaknya, 

tidak pernah macem-macem dan menurut kepada mertua. 

Subjek juga tidak merasa lingkungan sekitar, teman bekerja 

ataupun keluarga memengaruhi harga dirinya dikarenakan 

subjek masih mampu dalam membiayai keluarganya. Akan 

berbeda ketika subjek hanya menumpang saja tetapi tidak 

membiayai istri dan anaknya.  

Mertua dan subjek dapat dikatakan tidak pernah 

berkonflik selama subjek tinggal bersama dengan mertua. 

Konflik justru sering dialami oleh istri subjek dengan 

mertua. Karena sering berkonflik tersebut, sempat istri 

subjek meminta untuk keluar dari rumah untuk mengontrak 

hidup mandiri. Tetapi hal tersebut tidak pernah terlaksana, 

karena menurut subjek lebih baik subjek yang mengalah. 

Subjek juga tidak pernah ikut campur ketika istri dan mertua 

berkonflik. Sama halnya ketika subjek dengan istri 

berkonflik mertua memilih tidak ikut campur masalah yang 

sedang dialami. Tetapi ketika mertua melihat subjek dan 

istri bertengkar dan menurut mertua yang salah adalah istri 

mertua akan memarahi istri subjek. Karena mertua akan 

memberi tahu kepada subjek bahwa mertua mendidik 

anaknya dengan benar. 
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D. Identifikasi Masalah 

Tema yang 

diungkap 

Intensitas Keterangan Faktor  

Alasan tinggal 

di rumah 

mertua 

+++  Istri subjek 

merupakan anak 

tunggal.  

 Mertua meminta 

subjek  tinggal 

bersama dengan 

mertua menunggu 

hingga mapan 

terlebih dahulu. 

 Keluarga  

Pengalaman 

terkait tinggal 

bersama 

mertua 

+  Subjek merasa biasa 

saja. 

  Subjek tidak 

merasakan harga 

dirinya terganggu 

karena masih bisa 

memenuhi 

kebutuhan 

keluarganya 

 Tidak pernah terjadi 

konflik dengan 

mertua 

 Diri sendiri 

Hubungan ++  Hubungan mertua  Keluarga  
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menantu dan 

mertua 

dan subjek baik. 

Mertua menerima 

dan meminta subjek 

untuk tinggal 

bersama dengan 

mertua. 

Keterangan : 

+ = Kurang intensif 

++ = Cukup intensif 

+++ = Intensif 

++++ = Sangat intensif 
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Matrik 3 

Matrik Interelasi Faktor yang Memengaruhi Harga Diri  Subjek 3 

 Alasan tinggal di rumah mertua Pengalaman terkait tinggal 

bersama mertua 

Hubungan menantu 

dan mertua 

Alasan tinggal di rumah 

mertua 

                    ++  

Pengalaman terkait tinggal 

bersama mertua 

 

+ 

  

Hubungan menantu dan 

mertua 

  

++ 

 

Keterangan : 

 = Memengaruhi 

 = Saling Memengaruhi 
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Bagan 4: Faktor yang memengaruhi harga diri subjek 3 

Alasan Tinggal di Rumah Mertua 

1. Istri subjek merupakan anak 

tunggal. 

2. Pekerjaan subjek yang berada di 

Semarang. 

3. Umur mertua yang sudah lansia. 

4. Mertua subjek yang meminta 

tinggal bersama. 

Hubungan Menantu dan Mertua 

1. Mertua menerima subjek 

dengan baik. 

2. Tidak pernah terjadi konflik 

dengan mertua. 

Faktor yang Memengaruhi Harga Diri Suami 

1. Diri Sendiri 

2. Keluarga 

3. Teman  

Pengalaman Terkait Tinggal di Rumah Mertua 

1. Teman tidak ada yang mempermasalahkan.  

2. Lebih merasakan keluarga ketika tinggal bersama 

dengan mertua  

3. Tidak merasa malu karena masih mampu membiayai 

kebutuhan keluarga dan tidak bergantung semuanya 

kepada  mertua. 
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Subjek 4 

I. Identitas Subjek 

Nama  : S 

Usia  : 37 tahun  

Pendidikan : SMP 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Status  : Menikah 

II. Hasil Observasi 

A. Hasil observasi pada saat wawancara 

Pada saat peneliti melakukan wawancara terhadap 

subjek. Wawancara dilakukan di rumah mertua subjek. 

Semua pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat dijawab 

dengan baik oleh subjek. Subjek menjawab pertanyaan 

dengan memandang mata peneliti. Dapat dikatakan bahwa 

wawancara ini berjalan dengan santai. Subjek dan peneliti 

terkesan seperti orang berbincang-bincang. Subjek dan 

peneliti melakukan wawancara dengan duduk di lantai dan 

bersila. 

Bahasa yang digunakan subjek merupakan bahasa yang 

tidak formal. Dikarenakan terdapat jawaban yang 

diungkapkan dengan menggunakan bahasa jawa. Terkadang 

subjek menjelaskan dengan diikuti dengan gerak dari 

tangaan subjek. Wawancara dillakukan dengan lancar dan 

terbilang lama. Selama melakukan wawancara tidak terdapat 

gangguan dari pihak lain. 
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B. Hasil observasi keseharian subjek 

Dalam keseharian subjek, subjek merupakan suami yang 

bekerja sebagai wiraswasta. Dengan bekerjanya subjek 

sebagai wiraswasta subjek dapat dikatakan subjek memiliki 

waktu yang lumayan banyak kepada istri dan anaknya. 

Dikarenakan bekerja pada pagi hari dan sudah berada di 

rumah pada sore hari. Di malam hari subjek terlihat sering 

bersama dengan anak-anaknya hanya sekedar menonton 

televisi. Sedangkan istri subjek hanyalah seorang ibu rumah 

tangga. 

Subjek juga merupakan aktivis di dalam lingkungan 

rumahnya. Terbukti ketika peneliti datang ke rumah subjek, 

subjek sedang berkeliling ke rumah-rumah untuk meminta 

iuran setiap bulannya. Terlihat juga mertua subjek bersama 

dengan istri dan adik ipar subjek sedang berbincang-bincang 

diluar rumah. Tidak hanya berbincang saja tetapi mertua 

subjek terlihat sedang menyuapi cucu dari adik ipar subjek. 

Setelah subjek selesai meminta iuran dari tetangga rumah 

subjek diminta anaknya yang bungsu untuk memperbaiki 

mainan milik anaknya.  Anak bungsu subjek sangat 

menyukai permainan sejenis mobi-mobilan, truk atau alat 

transportasi lainnya.  

Dengan memperbaiki mainan dari anak bungsu subjek, 

subjek juga bercerita bahwa anak bungsu subjek memang 

dekat dengannya. Berbeda dengan anak sulung subjek yang 
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lebih cuek, ketika itu anak sulung subjek sedang terlihat 

menonton televisi. Contohnya saja ketika sedang ingin 

bekerja anaknya selalu meminta dibelikan jajan terlebih 

dahulu. Jika tidak dibelikan makanan anak subjek merengek 

untuk ikut bekerja. Akhirnya pada pagi hari selalu 

membelikan jajan terlebih dahulu sebelum bekerja. Subjek 

juga bercerita ketika menjadi seorang bapak juga harus bisa 

memperbaiki mainan seperti itu biar irit tidak membeli 

mainan lagi ketika rusak. Terlihat anak subjek memang 

dekat dengan subjek ketika subjek memperbaiki mainanpun 

anak subjek menempel terus pada subjek. Berbeda dengan 

anak pertama subjek 

Subjek bercerita kembali subjek memang tidak terlalu 

dekat dengan adik ipar subjek. Dikarenakan adik ipar subjek 

hanya menumpang di rumah mertua dan menjadi beban bagi 

subjek. Terlihat ketika peneliti datang di rumah subjek adik 

ipar subjek lebih terlihat akrab dengan istri subjek. Sempat 

suatu waktu subjek terlihat diajak berbicara kepada adik ipar 

subjek, subjek hanya menjawab dengan seperlunya saja.  

III. Hasil Wawancara 

A. Hasil Wawancara dengan Subjek 

1. Alasan tinggal di rumah mertua 

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek. Subjek 

mengaku bahwa diawal pernikahan subjek memutuskan 

untuk tinggal bersama dengan mertua. Dikarenakan 
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subjek yang berasal dari Kebumen merantau di 

Semarang. Setelah pernikahan subjek berencana 

mengajak istri tinggal di desa untuk hidup mandiri 

sendiri. Tetapi istri subjek tidak menghendaki jika harus 

tinggal di desa dikarenakan mertua subjek hanya tinggal 

satu yaitu ibu mertua, sedangkan bapak mertua sudah 

meninggal. Selain itu istri subjek juga merasa kasihan 

dengan mertua subjek karena memang sudah berumur, 

lebih baik ada yang mengawasi dan mendampingi. 

Istri subjek juga tidak menghendaki ketika ibu harus 

tinggal bersama dengan adiknya. Saat ibu ditanya 

kepada istri ingin ikut dengan siapa, jawaban ibu mertua 

ikut dengan subjek dan istri. Subjek juga berkata kepada 

istri bahwa istri tinggal di desa dan subjek yang 

merantau bekerja di Semarang, tetapi tetap saja istri 

tidak menghendaki karena kasihan dengan subjek ketika 

harus merantau sendirian. Jika dibalik keadaanya ketika 

istri yang harus tinggal di desa bersama dengan mertua, 

istri subjek juga tidak mau. Karena bagi subjek sama 

saja mertua sudah dianggap sebagai orang tua sendiri. 

Menurut subjek ketika tinggal bersama dengan 

mertua subjek merasa biasa saja. Tidak ada perbedaan 

yang berarti dikarenakan mertua juga ngemong kepada 

cucu-cucunya, dapat membantu subjek serta istri dalam 

mengurus anak serta membantu mengawasi. Jika tidak 
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ada mertua akan lebih repot lagi dalam mengurus anak. 

Sempat beberapa tahun setelah menikah istri ditanya 

kepada subjek untuk hidup mandiri setidaknya ngekos 

atau ngontrak tetapi istri subjek tetap tidak mau. Subjek 

hanya menuruti keinginan istri agar tidak berantem 

karena menurutnya pernikahan itu hanya sekali seumur 

hidup. Sedih ketika tinggal bersama mertua melihat 

mertua sakit dan senang ketika bisa melihat mertua sehat 

kembali. 

2. Pengalaman terkait tinggal bersama mertua 

 Dari hasil wawancara diperoleh hasil bahwa subjek 

memiliki hubungan baik dengan mertua. Subjek merasa 

tidak menjadi masalah ketika harus tinggal bersama 

dengan mertua. Menurut subjek mertua subjek juga 

menerima subjek ketika harus tinggal dulu bersama 

dengan mertua. Subjek merasa senang karena rumah 

menjadi rame. Semua cucu tinggal bersama di rumah 

dari adik ipar juga tinggal bersama dengan mertua dan 

subjek. Dahulu adik ipar subjek tinggal mengontrak 

sendiri, tetapi suatu ketika adik ipar subjek ditinggalkan 

oleh suaminya dan tidak bertanggung jawab. Setelah itu 

adik ipar subjek kembali lagi ke rumah mertua subjek. 

Menurut subjek lingkungan sekitar tidak pernah 

membuat subjek malu ketika harus tinggal bersama 

dengan mertua. Tetapi pernah suatu ketika terdapat 
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tetangganya mencari masalah dengan subjek dan 

mengatakan kepadanya jangan macam-macam ketika 

tinggal di kampung karena subjek masih tinggal bersama 

dengan mertua. Subjekpun membalas terserah subjek 

karena istri tidak mau untuk tinggal mandiri di desa. 

Karena menurut subjek, subjek tidak malu atau minder 

karena memang tetangganya itu jahat kepada orang-

orang yang ada di kampung itu. 

Dari keluarga sendiri pernah berkata kepada subjek 

untuk mengajak istri tinggal saja di desa hanya saja istri 

subjek tidak mau. Karena di desa itu sudah enak dalam 

hal kebutuhan jika ingin beras tinggal panen saja. 

Daripada di kota semua kebutuhan harus beli dulu. 

Sempat teman dari subjek iri kepada subjek karena 

menurut teman subjek tidak perlu repot-repot kontrak 

atau ngekos sudah tinggal di rumah. 

Selama tinggal bersama dengan mertua subjek 

dengan mertua tidak pernah konflik, hanya saja ketika 

mertua berbicara terlalu keras dan seenaknya saja. Tetapi 

subjek memaklumi karena mertua memang sudah lanjut 

usia. Mertua ketika berbicara keras biasa terjadi ketika 

tidak cocok dengan istri masalah tentang cucu. Mertua 

juga tidak pernah ikut campur ketika subjek berkonflik 

dengan istri mertua memilih diam dan memberikan saran 
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saja kepada subjek. Dalam hal mengasuh anak pun 

mertua subjek hanya membantu istri dan subjek. 

Pada akhir-akhir ini subjek mulai merasa tidak 

nyaman untuk tinggal bersama dengan mertua. Karena 

pada akhir-akhir ini subjek sering berkonflik dengan 

adik iparnya. Adik ipar subjek yang sudah delapan bulan 

tinggal bersama di rumah mertua dan memiliki anak. 

Subjek merasa tidak nyaman karena rumah menjadi 

rame, rame yang dimaksud ketika adik ipar tidak tahu 

waktu membangunkan anaknya dengan nada yang 

tinggi. Menurutnya itu menggangu subjek ketika 

beristirahat. 

Tidak sampai disitu saja konflik dengan adik ipar 

subjek. Menurut subjek adik iparnya menambah beban 

dalam kehidupan keluarga subjek. Semua biaya 

ditanggung subjek, dari mulai memberi makan adik ipar 

subjek setiap bulannya. Awalnya subjek dan istri hanya 

berpikir membantu adik iparnya dikarenakan kasihan 

kepada adik iparnya karena ditinggal oleh suaminya 

yang tidak bertanggung jawab dan tidak dinafkahi. 

Berawal dari membantu itu menurut subjek sudah 

berbulan-bulan membantu dan terus akhirnya adik ipar 

subjek ini menjadi enak-enakan untuk tinggal disitu, 

tidak mencari suaminya ataupun mencari pekerjaan. 
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Sampai terkadang subjek merasa malas untuk 

bekerja. Merasa jenuh dalam bekerja karena subjek 

bekerja keras bukan hanya untuk istri dan anak saja, 

menambah beban dari subjek. Subjek juga sudah merasa 

jenuh untuk tinggal bersama dengan mertua dan adik 

iparnya. Istilahnya subjekpun juga membutuhkan banyak 

tetapi ini tambah beban dari adik ipar. Sempat terpikir 

untuk ngekos dan hidup mandiri saja.  

B. Hasil Wawancara dengan Mertua 

Menurut mertua subjek kenapa sekarang menantu 

tinggal bersama, dikarenakan memang istri subjek tidak 

mau untuk tinggal di desa ditambah lagi karena belum 

mampu untuk membeli rumah disini. Dengan subjek tinggal 

bersama mertua, mertua sudah menganggap subjek sudah 

seperti anaknya sendiri. Jika subjek tidak tinggal disini tidak 

ada yang membantu mertua dalam kehidupan sehari-

harinya.  

Pandangan mertua terhadap subjek juga baik. Tidak ada 

keluhan karena subjek tinggal bersama dengan mertua juga 

sudah lama. Mertua sudah menganggap subjek seperti ibu 

dan anak. Subjek tidak pernah nesu tidak pernah marah. 

Ketika diminta ini dan itu selalu mau. Sudah  seperti orang 

tua sendiri. Menurut mertua subjek ketika tinggal bersama 

dengan subjek biasa saja. Mertua subjek jika sedang sulit 
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pikiran tidak pernah sampai yang marah-marah. Takut 

ketika nanti subjek sakit hati ketika mertua marah-marah. 

Mertua subjek sudah menganggap subjek sebagai teman 

sehari-hari juga. Ketika nanti subjek mampu untuk 

membawa keluar keluarganya pasti akan berfikir sendiri 

untuk membawa keluar. Tidak mungkin mertua akan 

mengusir subjek dan keluarganya untuk keluar dari rumah 

jika belum mampu. Subjek dengan mertua juga tidak pernah 

berkonflik. Dalam urusan mengasuh anakpun mertua sudah 

menyerahkan semuanya kepada istri subjek karena sebagai 

ibunya. Sama halnya ketika subjek dengan istri berkonflik 

mertua juga tidak ikut campur dalam hal itu. Senangnya 

ketika tinggal bersama dengan subjek, subjek nurut dan 

tidak pernah rewel serta bertanggung jawab dengan anak 

dan istrinya. 

C. Dinamika Psikologis 

Subjek tinggal bersama dengan mertua selama 12 tahun. 

Awal pernikahan dari subjek dengan istri, subjek 

menginginkan untuk hidup mandiri dengan tinggal di desa. 

Dikarenakan subjek berasal dari Kebumen dan istri dari 

Semarang. Tetapi istri tidak menghendaki ketika harus 

tinggal di desa. Alasan istri karena istri merasa kasihan 

terhadap ibu yang harus tinggal sendiri dengan umur yang 

sudah lanjut. Sempat subjek ingin memutuskan untuk istri 

tetap tinggal di desa dan subjek yang merantau di Semarang 
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untuk bekerja, tetapi istri subjek tidak memperbolehkan 

karena kasihan jika harus merantau sendiri. 

Menurut mertua kenapa subjek tinggal dengan mertua 

dikarenakan memang subjek belum mampu juga untuk 

membeli rumah disini. Selain itu karena memang istri tidak 

menghendaki untuk tinggal di desa. Subjek merasa biasa 

saja ketika tinggal bersama dengan mertua, karena justru 

tinggal bersama mertua ada yang membantu dalam 

mengurus anak, membantu mengawasi. Mertua juga tidak 

merasa keberatan ketika subjek harus tinggal bersama 

karena bagi menantu sendiri subjek sudah dianggap seperti 

anak. Hanya saja terkadang subjek merasa mertua sering 

berkata keras itu bukan berarti mertua memarahi subjek, 

subjek menganggap bahwa itu wajar terjadi karena usia 

mertua yang sudah lanjut.  

Tidak ada yang memengaruhi harga diri subjek ketika 

tinggal bersama dengan mertua. Hanya saja terdapat kata-

kata dari tetangga yang mengatakan jangan bertingkah 

macam-macam ketika tinggal di kampung karena masih ikut 

dengan mertua. Teman subjek justru iri kepada subjek sudah 

hidup enak dengan mertua tidak perlu kos ataupun 

mengontrak. Sedangkan dari keluarga subjek justru 

menginginkan istri tinggal di desa saja. 

Subjek mulai merasa tidak nyaman tinggal bersama 

mertua dikarenakan adik ipar subjek ikut masuk ke dalam 
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rumah mertua dari yang tadinya sudah ngontrak di rumah 

sendiri. Adik ipar subjek masuk ke rumah mertua kembali 

dikarenakan adik ipar subjek ditinggal dengan suaminya dan 

suaminya sudah tidak bertanggung jawab lagi kepada adik 

ipar subjek. Konflik sering terjadi antara subjek dengan adik 

ipar. Karena subjek merasa bahwa adik iparnya ini hanya 

menambah beban bagi dirinya. Selama tinggal bersama 

dengan mertua adik ipar dan anaknya menggantungkan 

makan dan hidup sehari-hari dari subjek. Berawal dari 

subjek hanya ingin menolong tetapi justru terus semuanya 

dilimpahkan kepada subjek. 

Sudah delapan bulan subjek memenuhi kebutuhan adik 

iparnya dan anaknya. Hal itu membuat subjek sudah tidak 

nyaman dan jenuh untuk tinggal bersama dengan mertua. 

Sampai subjek merasa malas untuk bekerja. Karena subjek 

juga masih membutuhkan banyak biaya, tetapi justru 

ditambah beban dengan membiayai adik iparnya tersebut. 

Subjek ingin keluar hidup mandiri dengan keluarganya 

sendiri. Konflik dengan adik ipar tidak hanya itu saja, 

menurut subjek adik iparnya ini tidak mengenal waktu 

ketika berbicara contohnya saja ketika waktu subuh adik 

iparnya membangunkan anaknya dengan berteriak-teriak 

sehingga menggangu subjek yang sedang tidur. Konflik 

terjadi tidak hanya dialami oleh subjek saja tetapi antara istri 

dengan adik ipar juga sering mengalami konflik. 
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D. Identifikasi Masalah 

Tema yang 

diungkap 

Intensitas Keterangan Faktor  

Alasan tinggal 

di rumah 

mertua 

+++  Istri subjek tidak 

ingin tinggal secara 

mandiri di desa.  

 Tidak masalah 

tinggal bersama 

mertua 

 Subjek menuruti 

keinginan istri. 

Merasa kasihan jika 

mertua tinggal 

sendirian 

 Keluarga  

 Diri sendiri 

Pengalaman 

terkait tinggal 

bersama mertua 

+++  Konflik dengan adik 

ipar. Adik ipar 

menjadi beban untuk 

subjek karena 

memenuhi 

kebutuhan adik ipar. 

 Tetangga yang 

mengatakan masih 

tinggal bersama 

mertua jangan 

bertingkah yang 

 Keluarga  

 Lingkungan 

sosial 
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macam-macam 

Hubungan 

menantu dan 

mertua 

++  Terkadang mertua 

berkata-kata terlalu 

keras. Mertua 

menyadari ketika 

capek pikiran 

berbicara terlalu 

keras. 

 Keluarga  

Keterangan : 

+ = Kurang intensif 

++ = Cukup intensif 

+++ = Intensif 

++++ = Sangat intensif 
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Matrik 4 

Matrik Interelasi Faktor yang Memengaruhi Harga Diri  Subjek 4 

 Alasan tinggal di rumah mertua Pengalaman terkait tinggal 

bersama mertua 

Hubungan menantu dan 

mertua 

Alasan tinggal di rumah 

mertua 

                      +++ 

 

 

Pengalaman terkait tinggal 

bersama mertua 
+ 

  

Hubungan menantu dan 

mertua 

                         +  

Keterangan : 

 = Memengaruhi 

 = Saling Memengaruhi 
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Bagan 5: Faktor yang memengaruhi harga diri subjek 4 

Alasan Tinggal di Rumah Mertua 

1. Istri subjek tidak menghendaki 

ketika tinggal di desa. 

2. Umur mertua yang sudah lansia. 

Hubungan Menantu dan Mertua 

1. Mertua menerima subjek 

dengan baik. 

2. Mertua menganggap subjek 

seperti anak sendiri. 

Faktor yang Memengaruhi Harga Diri Suami 

1. Diri Sendiri. 

2. Keluarga. 

Pengalaman Terkait Tinggal di Rumah Mertua 

1. Merasa biasa saja tinggal bersama dengan mertua.  

2. tidak menjadi masalah ketika tinggal bersama mertua. 

3. Konflik dengan adik ipar, merasa adik ipar menjadi 

beban. 




