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BAB V 

PEMBAHASAN MASALAH 

A. PEMBAHASAN 

Setiap manusia memiliki impian untuk membangun rumah 

tangga yang harmonis. Tetapi ketika sudah menikah banyak dari 

pasangan suami istri yang memilih tinggal bersama dengan mertua. 

Tidak jarang menantu perempuan yang memilih tinggal bersama dengan 

mertua dibandingkan menantu lelaki yang harus tinggal bersama dengan 

mertua. Ketika menantu lelakilah yang tinggal bersama dengan mertua 

dapat memengaruhi lelaki sebagai seorang suami. Pada dasaranya 

suamilah yang memenuhi kebutuhan dan bertanggung jawab terhadap 

keluarganya. Ketika suami memilih tinggal bersama dengan mertua 

tentu akan memengaruhi harga diri sebagai seorang suami. Vaughan & 

Hogg (dalam Sarwono & Meinarno, 2009) mengungkapkan bahwa 

setiap orang menginginkan harga diri yang positif, harga diri yang 

positif mampu membuat orang merasa nyaman dengan dirinya ketika 

menghadapi kepastian akan kematian di suatu waktu. Tidak hanya itu 

harga diri positif mampu membuat orang dalam mengatasi kecemasan, 

kesepian dan penolakan sosial. Dengan menggunakan alat ukur 

sociometer dimana alat ukur ini digunakan untuk mengukur sejauh mana 

seseorang merasa diterima dan menyatu dengan lingkungan sosialnya. 

Ketika seseorang semakin memiliki harga diri positif maka semakin 
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menunjukan bahwa ia semakin merasa diterima dan menyatu dengan 

lingkungannya. 

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan menantu tinggal 

bersama dengan mertua. Antara lain karena memang belum mapan 

secara finansial dan terdapat alasan jika mertua yang meminta untuk 

tinggal bersama. Tinggal dengan mertua juga mampu memengaruhi 

harga diri seorang suami diantaranya karena faktor lingkungan, keluarga 

maupun teman sebaya (Ghufron & Risnawita, 2010). Hubungan 

menantu dan mertua juga mampu memengaruhi harga diri lelaki yang 

tinggal bersama dengan mertua. Konflik yang terjadi juga mampu 

menjadi faktor yang memengaruhi harga diri sebagai seorang lelaki atau 

suami yang tinggal bersama dengan mertua. 

Adapun kriteria subjek yang dipilih oleh peneliti adalah usia 

pernikahan minimal 2 tahun. Menurut Clinebell (dalam Anjani & 

Suryanto, 2006) pada awal perkawinan merupakan masa penyesuaian 

diri dan krisis muncul pada pertama kali memasuki jenjang pernikahan. 

Hassan (dalam Winata, 2013) menjelaskan bahwa masa lima tahun 

pertama perkawinan merupakan proses penyesuaian diri terhadap 

pasangan karena pengalaman belum banyak, tidak hanya dengan 

pasangan tetapi dengan kerabat-kerabat yang lainnya. Penyesuaian tidak 

hanya dengan istri tetapi juga dengan keluarga besar terlebih oleh 

mertua. Gunarsa (dalam Anjani & Suryanto, 2006) menjelaskan bahwa 

mertua atau orang tua merasa hak-hak terhadap anaknya direbut oleh 

menantunya.  
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Kriteria subjek selanjutnya adalah usia suami minimal 27 tahun. 

Berdasarkan BKKBN ideal usia pria menikah 25 tahun dan jika dilihat 

dari alasan pertama kriteria subjek memiliki minimal usia pernikahan 2 

tahun sehingga ditetapkan untuk batas minimal usia 27 tahun tahun. 

Kriteria subjek yang terakhir adalah suami dan istri yang telah memiliki 

anak. Suami dan istri yang telah memiliki anak tinggal bersama dengan 

mertua akan memengaruhi hubungan mertua dengan menantu. Adanya 

campur tangan mertua dalam hal mendidik anak akan memunculkan 

konflik baru yang sering terjadi antara menantu dan mertua (Gunarsa, 

2003, h. 14) 

Beberapa faktor yang mampu memengaruhi harga diri seorang 

suami yang tinggal bersama dengan mertua antara lain: 

1. Alasan  tinggal di rumah mertua 

Bagi pasangan yang telah menikah tentu akan memikirkan 

dimana akan menikah. Memilih untuk hidup mandiri bersama 

dengan keluarga baik itu mengontrak atau memilih kos. Tidak jarang 

pasangan suami dan istri memilih untuk tinggal bersama dengan 

mertua, baik istri yang tinggal bersama dengan mertua atau 

sebaliknya suami yang tinggal bersama dengan mertua. Terdapat 

beberapa faktor menantu tinggal bersama dengan mertua antara lain 

(Surya, 2013): 

a. Pasangan suami istri belum memiliki cukup dana untuk 

mengontrak/membeli rumah. 

b. Salah satu dari pasangan ayah atau ibu tinggal sendiri. 

c. Menantu memerlukan mertua untuk menjaga cucu. 
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d. Faktor budaya tertentu, yang mewajibkan anak lelakinya untuk 

tinggal dengan orang tua. 

Pada subjek 1 alasan tinggal bersama dengan mertua 

dikarenakan subjek belum cukup dalam segi ekonomi. Subjek 

bekerja dan istri bekerja tetapi menurut subjek hanya cukup untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Sedangkan untuk membeli 

rumah belum mampu. Subjek 1 tidak memilih untuk kontrak atau 

kos karena sayang ketika harus membuang uang untuk mengontrak 

atau kos karena pengeluaran perbulan atau pertahun bisa ditabung 

untuk membeli rumah. 

Alasan lain subjek 1 tinggal bersama dengan mertua 

dikarenakan jarak tempuh pekerjaan yang jauh. Dan juga subjek dan 

istri bekerja sehingga keseharian anak subjek ketika pulang sekolah 

dibantu diurus oleh mertua. Selain itu mertua subjek tidak 

mengizinkan anak dan menantunya untuk tinggal mandiri. Mertua 

subjek menganggap bahwa subjek 1 belum mampu dan tidak tega 

untuk tinggal sendiri. Istri subjek tidak mengehendaki ketika harus 

tinggal bersama dengan orang tua subjek, dikarenakan jauh di Tegal 

sedangkan bekerja di Semarang. Sehingga subjek  memilih untuk 

tinggal bersama dengan mertua. Dan subjek tidak ada paksaan ketika 

harus tinggal bersama dengan mertua. 

Sedangkan pada subjek ke 2 memilih untuk tinggal bersama 

dengan mertua dikarenakan belum mampu dalam segi finansial. 

Pekerjaan subjek yang sebagai sopir hanya mampu memenuhi 

kebutuhan istri dan anaknya dalam keseharian. Menurutnya ketika 
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subjek berusaha menabung tetapi tidak pernah bisa dikarenakan 

terdapat biaya yang tidak terduga yang membuat subjek gagal dalam 

mengumpulkan uang untuk membeli rumah. Subjek sempat 

mengontrak satu tahun tetapi ketika mengontrak subjek diminta oleh 

mertua untuk tinggal bersama saja.  

Mertua subjek yang memiliki rumah besar dan hanya tinggal 

sendiri merasa lebih baik ditempati menantu daripada harus di 

koskan atau dikontrakan. Umur mertua yang sudah lansia membuat 

istri subjek kasihan dan memilih untuk merawat mertua. Alasan 

lainnya karena istri subjek merupakan anak perempuan satu-satunya 

yang tinggal di Semarang. Subjek sebenarnya memiliki rumah di 

desa, pernah subjek mengajak istri untuk tinggal di desa tetapi istri 

subjek tidak menghendaki untuk tinggal di desa karena jauh dari 

keramaian. Serta menurut subjek ketika harus tinggal di desa jauh 

dalam mencari mata pencaharian. 

Subjek 3 memiliki alasan yang berbeda ketika harus tinggal 

bersama dengan mertua. Alasan subjek ke 3 memilih tinggal 

bersama dengan mertua dikarenakan istri subjek merupakan anak 

tunggal. Sehingga tidak masalah ketika harus tinggal bersama 

dengan mertua daripada harus tinggal sendiri dan meninggalkan 

orang tua. Usia mertua yang sudah lansia juga menjadi alasan 

menantu tinggal di rumah mertua. Subjek merasa kasihan ketika 

harus meninggalkan mertua yang sudah lansia. 

Pekerjaan subjek yang berada di Semarang juga menjadi 

faktor subjek tinggal bersama dengan mertua. Karena subjek berasal 
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dari Solo dan sudah lama kos di Semarang sebelum subjek menikah. 

Dari segi mertua, mertua meminta subjek untuk tinggal dahulu 

bersama dikarenakan menurut mertua belum mapan. Mapan dalam 

artian ketika istri subjek sudah berhenti berkuliah dan membantu 

subjek dalam bekerja akan jauh lebih baik ketika harus tinggal 

sendiri. Dibandingkan sekarang yang pendapatan hanya dihasilkan 

dari gaji subjek saja. 

Pada subjek ke 4 memilih untuk tinggal bersama dengan 

mertua dikarenakan subjek berasal dari Kebumen dan istri berasal 

dari Semarang. Subjek sebenarnya memiliki rumah di desa tetapi 

ketika istri subjek diajak untuk tinggal bersama di desa istri subjek 

tidak menghendakinya. Istri subjek tidak menghendaki dikarenakan 

kasihan ketika harus meninggalkan mertua hidup sendiri karena usia 

mertua yang sudah lansia. Mertua subjek tidak ingin ketika harus 

tinggal bersama dengan adik ipar subjek. Menurut mertua subjek 

karena subjek juga belum mampu untuk membeli rumah sendiri. 

2. Pengalaman terkait tinggal bersama mertua 

Tinggal bersama dengan mertua akan memengaruhi harga diri 

seorang suami. Suami yang harusnya mampu memenuhi tanggung 

jawab sebagai seorang suami yang memberikan nafkah dan mencari 

tempat tinggal untuk anak dan istri (Susanto, 2006). Tetapi ketika 

suami belum mampu untuk memenuhi itu semua akan memiliki 

dampak memengaruhi harga diri seorang suami. Faktor yang mampu 

memengaruhi harga diri diantaranya adalah (Nur & Rini, 2010): 
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a. Jenis kelamin 

Menurut Coopersmith harga diri wanita akan cenderung 

rendah dibandingakan dengan harga diri seorang pria. 

b. Inteligensi  

Menurut Coopersmith ketika seseorang memiliki 

akademik yang tinggi cenderung seseorang tersebut memiliki 

harga diri yang tinggi pula. 

c. Kondisi Fisik 

Ketika seseorang memiliki kondisi fisik yang baik maka 

cenderung seseorang tersebut akan memiliki harga diri yang 

tinggi. 

d. Lingkungan Keluarga 

Menurut Savary keluarga juga sangat memengaruhi harga 

diri seseorang. Seperti orang tua yang sering memberikan 

hukuman dan larangan menyebabkan anak merasa tidak berharga 

e. Lingkungan Sosial 

Menurut Branden lingkungan sosial juga mampu 

memengaruhi harga diri seseorang. Seperti di lingkungan 

pekerjaan mengenai jabatan, penghargaan dari orang lain. 

Pada subjek 1 faktor yang memengaruhi harga dirinya sebagai 

seorang suami adalah faktor diri sendiri dan faktor dari lingkungan 

masyarakat. Faktor diri sendiri karena subjek memiliki prinsip ketika 

subjek menikah harus keluar dari rumah mertua dan membangun 

rumah tangganya sendiri. Prinsip subjek tersebut yang belum 

terpenuhi memengaruhi harga dirinya sebagai seorang suami, 
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menurutnya subjek merasa sampai sekarang belum mampu untuk 

memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Subjek 

sempat merasa malu dengan dirinya sendiri karena belum mampu 

tinggal sendiri. 

Lingkungan sosial terdapat orang-orang yang mengatakan 

kepada subjek, ketika kenapa masih tinggal bersama dengan mertua 

sebaiknya tinggal sendiri. Tetangga subjek tidak mempermasalahkan 

ketika harus tinggal bersama dengan mertua. Teman sebaya subjek 

tidak mempermasalahkan ketika harus tinggal bersama dengan 

mertua karena juga terdapat teman subjek yang tinggal bersama 

dengan mertua. 

Sedangkan subjek ke 2 faktor yang memengaruhi harga diri 

seorang suami antara lain karena diri sendiri, keluarga, lingkungan 

sekitar. Faktor diri sendiri menurut subjek dikarenakan subjek belum 

merasa mampu untuk memenuhi tanggung jawab sebagai seorang 

suami. Subjek merasa belum mampu mewujudkan cita-cita dalam 

memenuhi kebutuhan seorang suami. Tetangga subjek juga 

memengaruhi harga dirinya dikarenakan tetangga subjek 

mengatakan bahwa pernikahan sudah lama tetapi belum mampu 

membeli rumah sendiri. Terdapat juga tetangga subjek yang 

membedakan pernikahan muda sudah mampu memiliki rumah 

sendiri dibandingkan subjek yang sudah lama menikah. 

Subjek merasa down ketika keluarga subjek adiknya 

menghina subjek. Adik subjek mengatakan sudah usia pernikahan 

puluhan tahun tetapi belum mampu membeli sebidang tanahpun. 
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Dari perkataan adik subjek, subjek sempat ingin bertengkar dengan 

adiknya. Tidak hanya ingin bertengkar dengan adiknya tetapi subjek 

sampai tiga hari tidak makan. Subjek juga sering melamun dan 

memikirkan perkataan adik subjek tentang belum mampu keluar dari 

rumah mertua. Subjek juga merasa malu karena belum mampu hidup 

mandiri. 

Subjek ke 3 merasa tidak ada yang memengaruhi harga 

dirinya. Subjek merasa bahwa masih mampu memenuhi 

kebutuhannya sebagai seorang suami. Tidak tergantung kepada 

mertua ketika tinggal bersama dengan mertua. Karena keinginan 

mertua juga yang menyuruh subjek untuk tinggal bersama sehingga 

subjek tidak merasa terpengaruh dalam harga dirinya. Ketika subjek 

tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dan semua 

bergantung kepada mertua itu akan memengaruhi harga diri dari 

subjek.  

Sama halnya dengan subjek ke 4 yang merasa biasa saja 

ketika harus tinggal bersama dengan mertua. Faktor keluarga yang 

memengaruhi adalah adik ipar subjek. Subjek sudah mersasa tidak 

nyaman dengan adanya adik ipar subjek. Adik ipar subjek sering 

berkonflik dengan subjek karena adik ipar subjek menggantungkan 

semua kebutuhan kepada subjek. Subjek merasa memiliki beban 

lebih dan merasa jenuh ketika harus bekerja terus tetapi memenuhi 

kebutuhan adik iparnya. Perasaan malas bekerja juga dialami oleh 

subjek karena baginya bekerja tetapi juga memenuhi kebutuhan adik 

iparnya. Lingkungan masyarakat juga mengatakan kepada subjek 
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untuk tidak berbuat macam-macam karena masih tinggal bersama 

dengan mertua.  

Ketika pasangan memutuskan untuk tinggal bersama dengan 

mertua, maka pasangan tersebut sudah harus siap dengan 

konsekuensi ketika harus berkonflik dengan mertua ataupun dengan 

ipar. Tidak jarang menantu akan berkonflik dengan mertua karena 

mertua sering mencampuri urusan keluarga menantu (Tambunan, 

2009). Sedangkan tidak jarang juga menantu akan memiliki konflik 

dengan ipar. Ipar terkadang mampu dianggap menjadi obat yang 

baik tetapi juga dapat menjadi racun dalam keluarga (Susanto, 2006). 

Subjek ke 1 mengatakan tidak pernah berkonflik dengan 

mertua. Selama pernikahan subjek merasa menjalin hubungan baik 

dengan mertua dan tidak pernah berkonflik dengan mertua. Konflik 

yang terjadi hanyalah dengan istri saja, ketika berkonflik dengan istri 

mertua tidak pernah ikut campur di dalamnya. Terkecuali ketika 

subjek atau istri bercerita kepada mertua dan mertua menjadi 

penengah di dalam masalah yang dialami subjek dan istri. Selama 

berkonflik dengan istri subjeklah yang sering bercerita kepada 

mertua. Dan mertua sering memberikan nasihat dengan mengajak 

subjek dengan istri berbicara secara baik-baik. 

 Subjek dengan saudara ipar juga tidak pernah mengalami 

konflik selama tinggal bersama dengan mertua. Mertua subjek selalu 

menanamkan ketika terjadi masalah sebaiknya diselesaikan secara 

kekeluargaan saja.  
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Pada subjek ke 2 mertua dan subjek tidak pernah mengalami 

konflik yang berarti. Mertua subjek menerima subjek ketika harus 

tinggal bersama. Konfliknya hanyalah perbedaan kasih sayang yang 

diberikan mertua terhadap cucu yang satu dengan yang lainnya. 

Ketika terdapat salah satu cucu yang disayang satunya disalahkan. 

Hal itu menimbulkan konflik antara istri dengan mertua subjek. 

Ketika subjek dan istri berkonflik mertua tidak pernah ikut campur 

dalam masalah yang sedang dihadapi subjek dengan istri. Pernah 

suatu saat mertua subjek melampiaskan perasaannya tentang 

seharusnya hidupnya sudah ringan, anakny-anaknya sudah enak 

hidup mandiri tetapi ini masih ikut dengan mertua. 

Sedangkan konflik yang dialami oleh subjek ke 3 lebih 

kepada istri berkonflik dengan mertua subjek. Karena mertua subjek 

masih orang tua istri yang menganggap bahwa mertua akan 

mendidik istri subjek dengan benar ketika subjek salah. Ketika istri 

subjek berkonflik dengan mertua subjek, subjek memilih diam tidak 

membela istri ataupun mertua subjek. Subjek dengan mertua tidak 

pernah mengalami konflik. Mertua subjek menerima subjek dengan 

baik karena mertua jugalah yang meminta subjek untuk tinggal 

bersama.  

Subjek dengan istri ketika sedang berkonflik mertua tidak ikut 

campur. Hanya saja ketika mertua subjek mengetahui subjek dengan 

istri konflik dan menganggap istri salah mertua tidak segan-segan 

untuk menegor istri didepan subjek. Mertua subjek akan memberikan 

saran dan nasihat ketika subjek sedang sendiri atau istri sedang 
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sendiri karena bagi mertua akan lebih baik memberikan nasihat 

secara sendiri-sendiri.  

Pada subjek ke 4 subjek merasa diterima dan tidak pernah 

mengalami konflik. Penerimaan mertua subjek baik. Hanya saja 

mertua terkadang berbicara dengan nada yang keras dan menurut 

subjek itu adalah hal yang biasa karena umur subjek yang sudah 

lansia. Subjek lebih sering berkonflik dengan adik ipar subjek. 

Karena adik ipar subjek tidak mengerti posisi dan masih 

menggantungkan kebutuhan sehari-hari kepada subjek. Terkadang 

adik ipar subjek tidak mengerti waktu ketika berbicara. Contohnya 

adalah ketika subjek sedang tidur dan adik ipar subjek berbicara 

keras di waktu subuh, sehingga mengganggu subjek ketika tidur. 

Konflik dengan adik ipar tidak hanya dialami oleh subjek tetapi juga 

dialami oleh istri subjek. Subjek merasa bahwa adik iparnya itu 

hanya menambah bebannya sebagai seorang suami.  

3. Hubungan antara menantu dan mertua 

Hubungan menantu dan mertua ketika tinggal bersama 

dengan mertua menjadi hal yang penting. Untuk mertua yang tinggal 

bersama dengan menantu sebaiknya tetap bersikap kalem. Jangan 

bersikap rewel, mengkritik dan cemburu terhadap kehidupan anak 

dan menantunya (Tambunan, 2009, h. 179). Penerimaan mertua 

menjadi penting ketika harus tinggal bersama dengan mertua.  

Pada subjek 1 mertua subjek menerima subjek dengan baik. 

mertua subjek sudah menganggap subjek seperti anak sendiri. Subjek 

dengan mertua sering bercerita masalah ingin hidup mandiri dan juga 
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ketika mengalami konflik dengan istri. Mertua subjek merasa 

berbeda ketika menantu harus tinggal bersama dengan mertua 

dikarenakan terdapat orang baru yang masuk di keluarga, mertua 

takut ketika menantu masuk anak dari mertua subjek cemburu. 

Mertua subjek menganggap bahwa menantunya adalah menantu 

yang menurut dan baik kepadanya.  

Ketika mertua membutuhkan bantuan menantu, menantu 

selalu membantunya. Tidak pernah membantah ketika mertua sedang 

memberikan nasihat kepada subjek. Subjek merasa dekat dengan ibu 

mertua dibandingkan dengan bapak mertua. Dengan hubungan yang 

baik itu subjek juga mempercayakan anaknya diawasi oleh ibu 

mertua ketika berada di rumah. Tetapi mertua tidak pernah ikut 

campur ketika harus mengambil kepustusan untuk sekolah cucunya. 

Subjek 2 juga memiliki hubungan yang baik terhadap mertua. 

subjek dekat dengan ibu mertua dikarenakan memang hanya tinggal 

satu saja mertua subjek. Ketika mertua sakit subjeklah yang merawat 

mertua dengan membelikan obat, membelikan makan. Mertua 

menerima subjek dengan baik terbukti dengan meminta subjek untuk 

tinggal dulu bersama dengannya. Tidak hanya diminta untuk tinggal 

bersama tetapi mertua memahami ketika subjek belum mampu 

membawa keluar keluarganya untuk hidup secara mandiri. Bagi 

mertua subjek merupakan menantu yang disayang.  

Mertua tidak segan untuk memberi tahu subjek ketika ada 

sesuatu hal yang tidak sesuai. Mertua subjek tidak pernah 

membedakan subjek dengan menantu yang lainnya. Perbedaan yang 
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dirasakan mertua ketika tinggal bersama dengan menantu, rumah 

menjadi ramai tidak hanya cucu yang meramaikan tetapi menantu 

juga  meramaikan.  

Hubungan mertua dan menantu pada subjek 3 juga terbilang 

baik. Mertua subjek menerima subjek dan meminta subjek untuk 

tinggal bersama. Mertua subjek merasa bahwa subjek bukan orang 

yang macam-macam, tanggung jawab terhadap anak dan istri, tidak 

banyak bicara dan menghargai mertua. Bagi mertua subjek, subjek 

merupakan orang yang penurut dan selalu mendengarkan mertua. 

Subjek merasa berbeda ketika tinggal bersama dengan mertua, lebih 

ada yang  memperhatikan ketika pulang bekerja. 

Subjek lebih dekat dengan ibu mertua dibandingkan dengan 

ayah mertua. Dengan ibu mertua subjek dapat bercerita, karena 

dengan ayah mertua subjek jarang bertemu karena subjek pulang 

bekerja sudah malam. Mertua subjek tidak mempermasalahkan 

ketika menantu harus tinggal dulu bersama dengan mertua. 

Subjek ke 4 memiliki hubungan yang baik dengan mertua. 

Mertua menganggap subjek seperti anak sendiri. Mertua tidak pernah 

mengeluh ketika subjek harus tinggal bersama dengan mertua, 

karena bagi mertua subjek juga mampu membantu mertua dalam 

keseharian. Subjek tidak pernah marah ketika diminta tolong ini dan 

itu kepada mertua. Subjek dekat dengan ibu mertua. Ketika mertua 

sakit subjek membantu merawat mertua. Subjek merasa tidak 

masalah ketika harus tinggal bersama dengan mertua. 
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B. KETERBATASAN PENELITI 

Dari penelitian ini, peneliti menyadari masih terdapat 

keterbatasan peneliti dalam pengambilan data. Keterbatasan tersebut 

adalah adanya defense mechanism dari subjek. Walaupun subjek telah 

melakukan pendekatan kepada keempat subjek, sehingga mengurangi 

akurasi dari data yang diperoleh. 
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Matrik 5 

Matrik Interelasi Faktor yang Memengaruhi Harga Diri Suami  

 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 6: Faktor-faktor yang memengaruhi harga diri Suami 

Alasan Tinggal di Rumah Mertua 

Subjek 1 

1. Belum mampu membeli rumah sendiri 

2. Jarak tempuh pekerjaan 

3. Masih memiliki anak yang kecil-kecil 

4. Mertua tidak mengijinkan untuk tinggal 

sendiri  

Subjek 2 

1.  Belum mampu membeli rumah. 

2. Mertua yang sudah lansia. 

3. Istri tidak menghendaki untuk tinggal di 

desa 

Subjek 3 

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. 

Subjek 4 

1. Istri subjek tidak menghendaki ketika 

tinggal di desa. 

2. Umur mertua yang sudah lansia 

Hubungan Menantu dan Mertua 

Subjek 1 

1. Mertua menerima subjek dengan 

baik. 

2. Mertua menganggap subjek 

seperti anak sendiri. 

Subjek 2 

1. Mertua menerima subjek dengan 

baik. 

2. Tidak pernah terjadi konflik 

dengan mertua 

Subjek 3 

1. Mertua menerima subjek dengan 

baik. 

2. Tidak pernah terjadi konflik 

dengan mertua 

Subjek 4 

1. Mertua menerima subjek dengan 

baik. 

2. Mertua menganggap subjek 

seperti anak sendiri. 

Pengalaman Terkait Tinggal di Rumah Mertua 

Subjek 1 

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. 

Subjek 2 

1. Tetangga subjek yang mengatakan sering keluar masuk pekerjaan tetapi 

belum keluar dari rumah mertua.  

2. 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. 

3. Merasa down ketika dihina oleh adik belum mampu membawa istri 

keluar dari rumah mertua. 

4. Membandingkan kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan adiknya. 

Subjek 3 

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. 

Subjek 4 

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. 

Faktor yang Memengaruhi Harga Diri Suami 

1. Diri Sendiri.   4. Teman  

2. Keluarga.   5. Lingkungan Masyarakat 

3. Ekonomi  
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Rangkuman Hasil Faktor Yang Memengaruhi Harga Diri Suami 

Hasil  Subjek  

Faktor diri sendiri I,II,III,IV 

Faktor ekonomi I,II 

Faktor lingkungan sosial I,II,IV 

Faktor keluarga I,II,III,IV 

Faktor teman sebaya I,III 

 

 

 

Tabel 1. Rangkuman hasil faktor yang memengaruhi harga diri suami




