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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Analisis Keseluruhan Data 

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa 

setiap subjek memiliki sumber konflik, bentuk penyelesaian atau resiliensi dan 

konteks (aspek) yang mendorong terjadinya resiliensi yang berbeda-beda. 

Perbedaan yang terjadi itu disebabkan karena adanya latar bekalang setiap subjek 

berbeda, proses yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang dihadapi, 

dan pandangan masa depan yang tentunya setiap pasangan memiliki karakter 

masing-masing. Hubungan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

5.01.01. Pemetaan Sumber Konflik 

Pada pengalaman yang dialami oleh pasangan subjek 1 sumber konflik 

terdapat pada dua hal yaitu keingginan istri sebelum mereka menikah untuk 

menjadi PNS yang dibatasi oleh suaminya dan keadaan ekonomi pada saat 

setelah menikah sehingga berimbas pula pada anak. Pada pengalaman subjek 2 

sumber konflik terjadi pada karakter suami yang terpolakan sejak dini (egois dan 

bebas) sehingga karakter tersebut dirasionalisasikan oleh istri dengan cara 

menunjukkan karakter dominan dalam keluarga tersebut. Karakter dominan yang 

ditunjukkan oleh istri diafirmasi dari pengalaman masa lalu yang harus 

membuatnya kuat walaupun dengan situasi suami saat ini. Pengalaman yang 

dialami subjek 3, konflik terjadi karena istri yang memiliki ketakutan akan 

kegagalan membentuk keluarga ideal. Hal tersebut terjadi karena luka batin dari 

masa lalu keluarganya. Ketakutan tersebut dapat diatasi oleh kehadiran suami 
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sehingga perasaan istripun dapat dinetralisir, bahwa kehidupan keluarga itu tidak 

seburuk apa yang sejak awal dipikirkan.  

Dari pengalaman ketiga subjek tersebut, subjek 1 dan subjek 2 memiliki 

persamaan sumber konflik yaitu pola dalam keluarga yang cenderung didominasi 

oleh sang istri. Karakter dominasi tersebut terjadi karena kurang mampunya suami 

dalam mengambil posisi sebagai “kepala keluarga”. Seperti yang diketahui secara 

umum kepala keluarga seharusnya memimpin pengorganisasian dalam keluarga 

atau dapat dikatakan mendominasi keputusan dalam keluarga. Persamaan lain 

dari ketiga subjek adalah pola masa lalu yang dibawa kedalam keluarga mereka. 

Ikatan masa lalu itu sangat membelenggu subjek-subjek ini. Menurut peneliti, 

masa lalu memberikan sumbangan terbesar bagi lahirnya konflik.  

Selain adanya persamaan dari setiap subjek, terdapat perbedaan yang 

mereka alami. Perbedaan tersebut lebih terlihat dari efek snowball dari konflik. 

Subjek 1 berdampak pada ekonomi dan anak-anak. Padasubjek 2 berimbas pada 

suami yang masih mencari bentuk terbaik untuk merubah watak aslinya sejak 

dahulu. Pada subjek ke 3 efek tersebut lebih terarah pada hal yang positif yaitu 

terbentuknya keluarga ideal. Menurut peneliti sumber konflik yang sangat 

didominasi keterikatan pada memori masa lalu. 

5.01.02. Bentuk Resiliensi 

Bentuk resiliensi yang dilakukan tiap subjek memiliki ciri khas masing-

masing. Subjek 1 dan subjek 2 memiliki persamaan yaitu kesabaran istri yang 

terkondisikan. Kondisi ini menjadi jalan untuk tetap bertahan dalam hidup 

perkawinan mereka. Pada subjek 1 kondisi kesabaran terebut semakin didukung 

oleh sifat suami yang sering mengajak berdoa. Subjek 2 sifat-sifat kesabaran itu 

sudah terpupuk sejak dahulu. Sang istri mampu mengadopsi energy positif dari 
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masa lalu untuk diaplikasikan pada hidup berkeluarganya sekarang. Istri tidak lagi 

merasa memiliki masalah apabila harus meng-handle problem keluarga mereka. 

Subjek 3 memiliki resiliensi yang diciptakan dalam bentuk peraturan. Peraturan 

tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan menghadapi konflik yang 

muncul.  

Menurut peneliti bentuk resiliensi yang dapat diaplikasikan untuk setiap 

pasangan yaitu menciptakan peraturan yang jelas dan disepakati serta dilakukan 

bersama. Dari ketiga subjek, peneliti mengamati bahwa subjek 1 dan 2 resiliensi 

keluarga yang mereka lakukan lebih dipengaruhi dari resiliensi individu dalam 

penelitian ini tertuju kepada istri. Pada subjek 3 mereka sebagai pasangan suami 

istri menciptakan peraturan-peraturan yang jelas dan disepakati bersama. Menurut 

pengalaman subjek 3, peraturan tersebut sangat efisien untuk menghindari 

adanya kesalah pahaman dan menciptakan keterbukaan. Selain itu ketika mereka 

menghadapi konflik, keduanya telah memiliki cara-cara untuk menyelesaikan.  

5.01.03. Aspek dalam Resiliensi 

Konteks atau aspek dalam resiliensi ini menjadi acuan subjek dalam 

melakukan resiliensi. Aspek yang muncul dalam penelitian terdapat hubungannya 

dengan suatu kejadian, dimana dalam penelitian ini aspek menjadi suatu kejadian 

inti konflik yang menciptakan/mendorong adanya resiliensi. Peneliti melihat bahwa 

setiap pasangan yang memiliki kesesuaian aspek dalam resiliensi dapat 

menyelamatkan hubungan mereka dari konflik. Pengalaman subjek 1 memiliki 

aspek yang kuat dalam mengingat kembali janji perkawinan mereka. Dengan 

mengingat janji perkawinan mereka dapat meredam emosi dan memaklumi 

kekurangan-kekurangan yang ada pasangan. Subjek 2 memiliki aspek dalam 

resiliensi yaitu kenyamanan hidup saat ini. Pengalaman subjek 2 ini membawa 
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mereka untuk berupaya melepaskan masa lalu dan menjalani hidup masa kini. 

Subjek 3 memiliki aspek yaitu menciptakan proses untuk terus maju kedepan 

dengan bentuk adanya tindakan prefentif dalam menghadapi konflik yang akan 

dialami. Tindakan prefentif tersebut dimunculkan dengan adanya peraturan yang 

disepakati.  

Aspek yang dibuat subjek-subjek tersebut mampu menjadikan tiap 

pasangan memasuki fase cooling-off dan menemukan bentuk resiliensi yang 

terbaik untuk dijalankan. Dari ketiga hal diatas peneliti melihat bahwa dalam 

proses resiliensi menghadapi konflik dalam keluarga terdapat 3 hal yaitu sumber 

konflik itu sendiri, resiliensi keluarga yang dilakukan, dan aspek dalam 

menciptakan dan mendorong adanya resiliensi. Pada saat subjek mengalami 

konflik maka pada saat itu terjadi fase realization.  

5.02. Pembahasan 

Resiliensi pada pasangan perkawinan fase cooling off menjadi salah satu 

langkah efektif menyelesaikan konflik antar suami-istri dalam sebuah keluarga. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Schoon (2006) bahwa resiliensi adalah kapasitas 

individu untuk menghadapi, mengatasi, memperkuat diri, dan tetap melakukan 

perubahan sehubungan dengan ujian yang dialami, sehingga kesulitan dapat 

dihadapi dan diatasi. Sementara itu, menurut Wagnild (Yu & Zhang, 2007) 

resiliensi merupakan karakteristik personal yang dapat meningkatkan kemampuan 

beradaptasi secara positif ketika berada dalam keadaan stres maupun kesulitan.  

Dengan kata lain, resiliensi pasangan suami istri dalam mengatasi konflik 

demi keutuhan perkawinan mencakup kapasitas individu suami dan istri yang 

mencakup karakteristik personal dan kemampuan beradaptasi dan mengelola 

sumber dan bentuk konflik. Untuk itu, upaya resiliensi yang dilakukan oleh 
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pasangan perkawinan fase cooling off untuk mempertahankan keutuhan 

perkawinan dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga hendaknya 

mencakup dua aspek utama tersebut yakni karakteristik personal dan kemampuan 

adaptif. Untuk itu, pembahasan yang bertujuan memaknai hasil penelitian 

berdasarkan kajian teoritis dimulai dengan melihat keberadaan dan peranan 

faktor-faktor resiliensi kemudian melihat pemaknaan dengan perspektif 

penyelesaian konflik pada fase cooling off perkawinan.  

5.02.01. Optimalisasi Aspek-aspek Resiliensi untuk Mengatasi Konflik 

Pasangan Perkawinan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pasangan suami-istri yang 

menjadi subjek penelitian berupaya mengoptimalkan bentuk-bentuk resiliensi 

untuk mengatasi konflik yaitu kesabaran istri yang terkondisikan, mengadopsi 

energy positif dari masa lalu untuk diaplikasikan pada hidup berkeluarganya 

sekarang, dan menciptakan peraturan yang jelas dan disepakati untuk dilakukan 

bersama. Bentuk-bentuk resiliensi ini tercipta secara individual (subjek 1 dan 2) 

dan interpersonal (subjek 3). Dari bentuk-bentuk resiliensi tersebut, ditampakkan 

konteks/aspek terjadinya resiliensi yang menjadi acuan subjek dalam melakukan 

resiliensi. Menurut peneliti, aspek resiliensi ini yang mendorong pembentuk 

resiliensi.  

Sebagaimana diketahui sebelumnya, aspek yang dapat berperan dalam 

membentuk keluarga yang resilien menurut Walsh (2006) yaitu sistem keyakinan, 

pola organisasi, dan pola keyakinan. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka 

dapat dielaborasikan sebagai berikut: 

 

 

64 

 



 
 

65 
 

1. Sistem Keyakinan 

Sistem keyakinan berisikan nilai dan keyakinan yang dianut bersama dan 

akan mengarahkan bagaimana keluarga tersebut merespon kesulitan yang terjadi. 

Keluarga yang memiliki aspek ini cenderung akan merasa optimis dan merasa 

mampu mengatasi tantangan yang mereka alami. Langkah para pasangan yang 

melibatkan hidup kerohanian seperti mengajak berdoa bersama, mengingat nilai-

nilai kesucian terkait perkawinan sebagaimana yang diajarkan agama, serta 

menjunjung tinggi kesabaran sebagai nilai moral yang luhur dan mulia dalam 

perkawinan menunjukkan resiliensi pasangan suami-istri. Subjek penelitian yang 

pertama menunjukkan hal ini secara konsisten.  

Sistem keyakinan juga juga akan mengarahkan keluarga kepada kerangka 

pemaknaan yang positif. Misalnya, menganggap krisis/tantangan menjadi sebuah 

sarana untuk mempererat ikatan keluarga. Subjek ketiga menunjukkan usaha 

tersebut di mana pasangan meyakini bahwa ada model keluarga ideal yang dapat 

mereka ciptakan dan hidupi ke masa depan. Keyakinan bahwa konflik hanyalah 

salah satu fase yang dialami menuju hidup perkawinan yang lebih baik merupakan 

salah satu upaya resiliensi yang efektif.  

2. Pola Organisasi Keluarga 

Aspek ini berkaitan dengan bagaimana keluarga mengatur atau mengelola 

sumberdaya yang ada, anggota keluarga, serta lingkungan sekitar dalam 

menghadapi krisis. Adanya kemampuan untuk saling mendukung dan berkerja 

sama antar anggota keluarga untuk memulihkan keadaan setelah terjadinya krisis. 

Hal yang dilakukan para subjek dalam penelitian ini misalnya upaya untuk 

mengingat kembali komitmen saat memulai hidup bersama dan mulai memberi 

kesempatan kepada istri untuk bekerja mengekspresikan dirinya.  
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Hal lain adalah usaha untuk membebaskan diri dari kenangan-kenangan 

masa lalu agar bias berfokus pada berbagai usaha dan perjuangan masa kini 

terutama masalah-masalah konkrit yang sedang dihadapi bersama. Memindahkan 

energi postitif dari pengalaman luka batin menjadi cara mengorganisir diri dan 

keluarga agar resiliensi berjalan efektif dan menyelamatkan perkawinan. Selain 

organisasi diri, langkah optimalisasi lainnya adalah menyepakati aturan bersama 

dan menaatinya sebagai bagian dari usaha memperkuat komitmen perkawinan.  

3. Pola Komunikasi 

Pola komunikasi yang baik dan benar dapat menjadi aspek resiliensi yang 

tepat dalam negatasi konflik keluarga. Misalnya, dalam kondisi krisis keluarga 

dituntut untuk tetap terbuka dan mau saling berbagi informasi terkait krisis yang 

sedang terjadi. Dalam melakukan komunikasi, keluarga perlu melakukan ssecara 

terbuka dengan landasan rasa empati dan saling percaya. para subjek penelitian 

menunjukkan upaya pola komunikasi yang tepat tersebut melalui kesediaan untuk 

berdialog membicarakan hal yang menjadi sumber konflik misalnya larangan bagi 

istri untuk bekerja atau terkait masa lalu suami yang begitu egois. Kesediaan 

mereka untuk membicarakan topik-topik sensitif tersebut secara terbuka dapat 

menjadi aspek dan langkah resiliensi yang menyelesaikan konflik dan 

menyelamatkan perkawinan.  

Hal lain yang memperkuat aspek komunikasi untuk resiliensi keluarga 

adalah adanya informasi dan symbol pesan yang jelas yakni aturan atau rambu-

rambu yang disepakati bersama. Subjek penelitian menunjukkan bahwa adanya 

kesepakatan dan menjadi aturan bersama tersebut membantu pasangan tersebut 

keluar dari konflik hingga melestarikan perkawinan yang sedang dijalani. Maka 

menjadi jelas bahwa dalam upaya resiliensi keluarga diperlukan kemampuan 
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anggota keluarga terlebih suami dan istri untuk memahami dan 

mengkomunikasikan krisis yang terjadi dalam keluarga, mengelola krisis tersebut 

dengan nilai-nilai yang telah dianutnya, serta memiliki rasa percaya serta saling 

menguatkan bahwa akan mempu melewati krisis yang sedang dialami.  

Ketiga hal di atas, terbukti menjadi aspek yang mendorong terjadinya 

resiliensi dengan memperkuat faktor internal dan eksternal pasangan. Namun 

demikian, hasil penelitian ini membuktikan bahwa sesungguhnya aspek 

pembentuk resiliensi di atas, dapat terjadi dalam konteks waktu. Eksistensi 

pengalaman bahagia di masa lalu, kekuatan di masa kini, dan harapan/idealisme 

di masa depan, sangat menentukan terbentuknya keluarga yang resilien.  

Pengalaman masa lalu dari subjek pertama, membentuk niat untuk 

memperkuat sistem keyakinan. Kebahagiaan masa lalu, terutama pada janji suci 

perkawinan, membentuk suatu keinginan untuk selalu menghidupkan sisi 

spiritualitas keluarga. Bila subjek pertama ber-euforia dengan pengalaman masa 

lalu yang akhirnya menciptakan sisi spiritualitas yang mendalam, pasangan subjek 

kedua justru menampilkan realitas kekinian, yaitu bahwa kehidupan masa lalu 

yang getir tidak boleh terjadi lagi di masa kini. Dengan kata lain, subjek kedua lebih 

melihat realitas kekinian sebagai pembentuk resiliensi. Selanjutnya, subjek ketiga 

justru menciptakan resiliensi melalui pandangan visioner di masa depan tentang 

keluarga yang diidamkan. Peneliti berpendapat bahwa pembentukan keluarga 

yang resilien dapat terjadi melalui pendekatan waktu, yaitu bahwa memori kolektif 

pasangan suami-istri tentang waktu yang dilewati, mampu menjadi stimulus utama 

bagi terciptanya idealisme keluarga resilien, kekuatan hidup di masa kini menjadi 

pendorong bagi terbentuknya keluarga resilien, dan kemampuan menciptakan visi 
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tentang keluarga ideal di masa depan, menjadi rangsangan untuk tetap 

mempertahakan mahligai perkawinan. 

5.02.02. Menggunakan Teknik Pengambilan Keputusan Fase Cooling-Off  

Resiliensi keluarga dapat juga diupayakan dan diperkuat dengan 

mempraktikkan cara pengambilan keputusan oleh pasangan pada fase cooling off. 

Sebagaimana diketahui, fase cooling off terjadi pada masa setelah fase-fase 

terjadinya konflik, di mana dari arti ‘cooling-off’ itu sendiri adalah pendinginan, 

maka fase tersebut adalah fase pendinginan setelah terjadinya konflik dan adanya 

negosiasi dari masing-masing individu. Dengan demikian fase ini dapat menjadi 

titik dimana masing-masing individu menenangkan diri dan mengambil keputusan 

untuk perkawinannya. Pada fase cooling-off ini terjadi proses pengambilan 

keputusan secara penalaran induktif. Dalam konteks penalaran induktif ini 

seseorang mengambil keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu dan 

mengambil kesimpulan berdasar pada hal yang dirasa merupakan pilihan terbaik 

dari sejumlah alternatif (Solso, Maclin, & Maclin, 2008). Dalam pengambilan 

keputusan atas konflik yang dialami pasangan suami istri, dapat dikatakan 

pasangan yang resilien apabila keputusan tersebut mempertahankan perkawinan 

mereka.  

Pengalaman ketiga subjek menunjukkan bahwa resiliensi dapat dilakukan 

dan efektif serta membantu keutuhan perkawinan dan keluarga mereka ketika 

mereka melihat konflik secara menyeluruh. Bahkan, pasangan-pasangan berani 

melihat lagi jauh ke belakang dan berusaha memperbaiki setiap sumber konflik 

secara bertahap, kemudian juga melihat pada masa kini sebagai realitas hidup 

yang harus dijalani, dan sekaligus memiliki visi di masa depan, tentang apayang 

harus dicapai dalam sebuah keluarga. Segala faktor konflik dikumpulkan, diolah 
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bersama lalu berusaha mengambil solusi bersama. Cara berpikir yang menyeluruh 

setelah melihat masalah secara detail sebagai ciri khas fase cooling-off dapat 

menjadi upaya resiliensi yang efektif demi tetap terjaganya keutuhan keluarga dan 

perkawinan suami-istri. 

Lebih lanjut, apabila dianalisis lebih jauh, ketiga subjek yang mencoba 

membangun keluarga resilien ini, sebenarnya memiliki faktor eksternal resiliensi 

berupa moralitas universal perkawinan dalam agama, yang memandang keluarga 

sebagai institusi penjaga moralitas, institusi yang harus dihormati, dijaga, karena 

memainkan komitmen dengan dasar bahwa Allah tidak menghendaki perceraian. 

Peneliti berpendapat demikian karena ketiga subjek dalam penelitian ini memiliki 

pandangan yang relatif sama tentang penghormatan pada nilai religiositas 

perkawinan.  

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini maka dapat digambarkan suatu 

bagan yang menjelaskan alur dari sebuah resiliensi dari pasangan suami istri fase 

perkawinan cooling-off:  
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Bagan 5.01. Resiliensi Pasangan Suami Istri Fase Cooling-Off 3 Subjek 

 

 

Fase Romantisme 

Harapan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan 

keluarga (1), Kehidupan yang saling melengkapi 
dan harapan akan perubahan dari sikap suami 
(2), dan Istri ingin membangun keluarga yang ideal 

(3) 

≠    
Fase Realization.  

Suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga 

 (1),  Karakter suami yang terpolakan sejak dini 
(egois dan bebas) (2), dan  Ketakutan istri untuk 

membentuk keluarga yang ideal (3) 

 

 

  

Konflik 
Setiap subjek memiliki konflik keluarga yang 
beragam entah itu secara personal maupun 
interpersonal seperti masa lalu istri dilarang 
menjadi PNS yang ternyata suami tidak dapat 
mencukupi kebutuhan keluarga secara 
interpersonal istri merasakan kekecewaan 
terhadap suaminya (1), secara personal suami 
yang masih memiliki keinginan untuk bebas 
(tidak memerhatikan istri dan anak) (2), dan 

konflik dari luka batin istri dimasalalu (3) 

 

Aspek 

Aspek ketahanan sosial 

yang digunakan tiap 

subjek memiliki patokan 

kurun waktu yang 

berbeda, yaitu: 

Euphoria masalalu (komitmen 

perkawinan) (1), kekuatan 

komitmen masa kini (2), dan 

memiliki gambaran futuristrik 

mengenai keluarga ideal yang 

diimpikan. (3) 

 

Faktor Internal 

kesabaran yang terkondisikan 
dan sikap spiritualis (1), 
melupakan konflik yang 
dialami (2), dan suami 
membuat rambu-rambu 
(peraturan) yang harus ditaati 
(3) 

 

 

Resiliensi 

Terhadap 

Konflik 

 

Fase cooling-off  

Resilien 

Ketiga subjek dalam penelitian ini merupakan 

pasangan yang resilien. Sehingga mereka mampu 

membertahankan keutuhan keluarga 

 

Pengambilan Keputusan dengan Penalaran Induktif  

Faktor Eksternal 

Diskusi dengan pihak lain 
(tetangga, Romo) (1), istri 
menciptakan karakter 
dominan (2) dan kemampuan 
suami untuk menciptakan 
peraturan (3) 
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5.03. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam 

pengambilan data maupun pengolahan data. Secara metodologis, keterbatasan 

penelitian ini berkaitan dengan tingkat kejujuran para narasumber sebagai 

penyedia data. Hal tersebut mungkin dapat dipengaruhi oleh subbjektifitas 

kedekatan subjek dengan peneliti dan keberadaan pasangan disaat pengambilan 

data secara individu. Bagaimana pun, peneliti tidak dapat sepenuhnya 

memastikan keterbukaan subjek dalam memberikan data sekalipun telah 

diminimalisir dengan observasi dan wawancara yang mendalam.  

Keterbatasan kedua berkaitan dengan teori yang digunakan; mengingat 

teori yang digunakan masih melihat masalah secara keseluruhan dan belum 

menunjukkan bagaimana faktor-faktor lain terutama budaya dan ekonomi 

mempengaruhi subjek penelitian dalam menghadapi krisi dan konflik keluarga 

sebagaimana biasa ditemui dalam fenomena-fenomena keluarga di lapangan.  
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