
 

 

 

BAB IV 

PERSIAPAN DAN PENGUMPULAN DATA 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian  

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kepuasan 

pernikahan pada pasangan etnis Tionghoa yang tidak memiliki 

anak sulung laki – laki. Sebelum melakukan penelitian, peneliti 

harus memahami kancah dari penelitian yang dilakukan dan 

mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan selama melakukan 

penelitian agar kegiatan penelitian dapat berjalan dengan lancar. 

Subjek penelitian yang dipilih adalah pasangan suami istri etnis 

Tionghoa yang tidak memiliki anak sulung laki – laki, usia 

pernikahan minimal lima tahun, serta beragama Khonghucu. 

Penelitian ini dilakukan di Kota Singkawang, Kalimantan 

Barat. Semua subjek berdomisili Singkawang. Kota Singkawang 

terdiri dari Singkawang Barat, Singkawang Selatan, Singkawang 

Utara dan Singkawang Timur. Kota Singkawang merupakan salah 

satu dari empat Kota di Indonesia yang masih memegang erat 

tradisi Tionghoa. Pemilihan tempat penelitian di Kota SIngkawang 

dikarena kota Singkawang merupakan salah satu dari empat kota di 

Indonesia yang masih memegang tradisi Tionghoa dengan erat. 

Pengumpulan data yang dilakukan pada ketiga subjek 

dilakukan di kediaman subjek. Ketiga subjek memiliki mata 

pencaharian sebagai petani. Subjek pertama merupakan petani 
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sayur, subjek kedua merupakan petani pala dan subjek ketiga 

merupakan petani jeruk. Pekerjaan subjek tidak ada shift tertentu 

karena sepenuhnya ladang adalah milik subjek sehingga waktu 

wawancara mengikuti waktu subjek dan peneliti mengikuti 

kesediaan waktu yang diberikan oleh subjek.  

 

 

B. Persiapan Pengumpulan Data  

1. Persiapan Pengumpulan Data  

Sebelum melakukan penelitian, peneliti membuat pedoman 

wawancara terlebih dahulu yang akan digunakan sebagai acuan 

kepada subjek. Pedoman wawancara ini meliputi identitas 

subjek, faktor yang memengaruhi kepuasan pernikahan, faktor 

yang membuat anak sulung laki – laki mendominasi, dinamika 

pernikahan dan gambaran kepuasan pernikahan. 

2. Pemilihan Subjek  

Peneliti menentukan kriteria terlebih dahulu sebelum melakukan 

pemilihan subjek. Kriteria subjek dalam penelitian ini adalah 

pasangan suami istri etnis Tionghoa Kota Singkawang yang 

tidak memiliki anak sulung laki – laki, usia pernikahan minimal 

lima dan beragama Khonghucu. Setelah kriteria ditentukan, 

selanjutnya peneliti mencari subjek yang sesuai dengan kriteria 

yang sudah ditentukan. Peneliti mendapatkan tiga pasang suami 

istri yang masing – masing memiliki usia pernikahan minimal 

lima tahun, tidak adalah maksimal usia batasan pernikahan 
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karena semakin lama usia pernikahan semakin banyak 

permasalahan yang sudah dilalui dan beragama Khonghucu.  

3. Persiapan Alat – Alat Yang Dibutuhkan  

Alat – alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 

pedoman wawancara,alat perekam berupa telepon genggam, dan 

alat tulis. 

 

 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan pada tanggal 15 Juni 

2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018. Pengumpulan data ini 

dilakukan secara fleksible dan melalui diskusi terlebih dahulu antara 

peneliti dengan subjek karena mengikuti jadwal dari subjek. Hal ini 

dikarenakan pekerjaan subjek sebagai petani yang mengharuskan 

subjek untuk beraktivitas dari pagi sampai dengan sore, sedangkan 

pada malam hari waktu subjek digunakan bersama dengan 

keluarganya. 

Proses pengumpulan data ini dilakukan melalui tiga tahap. 

Tahap pertama peneliti membangun rapport terlebih dahulu dan 

meminta ijin untuk melakukan penelitian. Rapport telah peneliti 

lakukan pada saat melakukan wawancara awal. Tahap kedua 

dilanjutkan dengan melakukan wawancara dan observasi dengan 

subjek. Wawancara dan observasi dilakukan beberapa kali sesuai 

dengan kebutuhan dan kesanggupan subjek. Tahap ketiga adalah 
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melakukan cross check  terhadap data yang diberikan oleh subjek 

guna untuk menguji kejujuran dan kebenaran data tersebut. Cross 

check data ini didapatkan dari orang – orang terdekat subjek. Berikut 

adalah tabel jadwal pelaksanaan pengumpulan data:  
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Tabel 2. 

Jadwal pertemuan dengan subjek 

No  Inisial 

Subjek  

Tanggal  Waktu Lokasi  Tahap 

Pengambilan Data  

1. 

A dan J 

15 Juni 

2018 

13.32-15.50 Kali Asin Dalam 

(rumah subjek) 

Wawancara dan 

Observasi  

26  Juni 

2018 

13.00-15.00 Kali Asin Dalam 

(rumah subjek) 

1. Pengisian 

lembar 

persetujuan 

penelitian 

2. Wawancara 

dan 

Observasi 

 

16 Okt 

2018 

 Chatting (Line) 1. Wawancara 

tambahan 

2. 

K dan M 

15 Juni 

2018 

16.04-17.00 Kali Asin Dalam 

(rumah subjek) 

1. Wawancara 

dan 

Observasi  

26 Juni 

2018 

15.20-17.00 Kali Asin Dalam 

(rumah subjek) 

1. Wawancara 

dan 

Observasi 

 

14 Juli 

2018 

13.00-14.00 Kali Asin Dalam 

(rumah subjek) 

1. Pengisian 

lembar 

persetujuan 

penelitian 

2. Observasi   

16 Okt 

2018 

 Chatting (WA) 1. Wawancara 

tambahan  

3. M dan C 21 Juni 

2018 

15.45-18.00 Desa Bentunai 

(rumah subjek) 

1. Wawancara 

dan 

Observasi  

3 Juli 

2018 

17.00–18.00 Desa Bentunai 

(rumah  

subjek) 

1. Wawancara 

dan 

Observasi  

2. Pengisian 

lembar 

persetujuan 

penelitian 
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Peneliti juga melakukan triangulasi dengan orang terdekat 

subjek. Berikut ini adalah tabel jadwal pelaksanaan pengumpulan 

data: 

 

Tabel 3 

Jadwal pertemuan dengan Significant Others 

No Inisial Subjek  Triangulasi Waktu  Lokasi 

1. A dan J  Anak  15.50 –16.00 Kediaman 

Subjek  

2. K dan M Anak    14.20– 16.00 Kediaman 

Subjek  

3. M dan C  Anak  17.02-18.00 Kediaman 

Subjek  

 

 

Para subjek dan informan terdekat subjek sangat membantu 

peneliti dalam melakukan penelitian. Para subjek dapat diajak untuk 

sharing tentang kepuasan pernikahan ketika tidak mempunyai anak 

sulung laki - laki, masalah apa yang terjadi didalam kehidupan 

pernikahan dan cara penyelesainnya. Penelitian ini tentu saja tidak 

lepas daripada hambatan. Hambatan yang muncul dalam penelitian 

ini adalah subjek masih takut dan malu untuk menceritakan 

permasalahan yang ada, dan ketika peneliti menanyakan hal yang 

sensitif subjek cenderung menjawab dengan jawaban tertutup dan 

tidak memberikan penjelasan lebih. Ada satu subjek yaitu M yang 

menolak untuk diwawancara lagi, karena subjek merasa jika 

17 Okt 

2018 

 Chatting (WA) 1. Wawancara 

tambahan  
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diwawancara hal tersebut akan membuatnya kembali mengingat luka 

lama dan meminta istrinya saja yang mewakili dalam memberikan 

informasi. Selain itu, kondisi yang kurang kondusif juga menjadi 

hambatan dalam penelitian ini, karena anak dari beberapa subjek 

sering ikut untuk mendengarkan wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti, sehingga wawancara menjadi ramai dan konsentrasi subjek 

terbelah. Namun, peneliti tetap dapat mengatasi hal tersebut dan 

penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. 

 

 

 

D. Hasil Pengumpulan Data  

1. Identitas Subjek pertama 

Nama   

Usia  

Pekerjaan  

   A                                  J 

66 tahun                    61 tahun  

                   Petani 

  

Usia Pernikahan 

Alamat  

              34 tahun  

Kali Asin Dalam, Kalimantan Barat 

  

 

2. Hasil Wawancara dengan Subjek pertama 

a. Profil secara umum 

 A dan J adalah pasangan suami istri etnis Tionghoa yang 

bermata pencaharian sebagai petani di Kali Asin Dalam, 

Kalimantan Barat. A dan J telah menikah selama 34 tahun dan 

memiliki 6 orang anak. A dan J mempunyai 4 anak perempuan dan 
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2 anak laki – laki. Sebelum menikah A dan J sempat menjalani 

Long Distance Relationship selama 6 bulan, saat itu mereka sudah 

bertunangan. Dalam tradisi Tionghoa saat pasangan yang sudah 

bertunangan, mereka harus sudah menikah pada hari keesokannya. 

Namun A dan J harus menjalani LDR dikarenakan karena waktu itu 

keluarga A ada yang meninggal jadi A dan J tidak dapat 

melangsungkan pernikahan dan pernikahan mereka ditunda. 

Mereka tinggal dengan lima orang anaknya, sedangkan dua 

anak yang lain sudah menikah dan menetap di Jakarta dan Taiwan. 

Mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak dulunya karena 

pada saat itu sedang terjadi perang suku sehingga semua sekolah 

ditutup. J sempat mempelajari bahasa Mandarin, namun hanya 

berlangsung selama 2 bulan saja. Pada masa perang suku di 

Singkawang, yang dilakukan A dan J hanya sembunyi. 

Perekonomian A dan J saat pertama kali menikah sangat sulit 

dibandingkan dengan sekarang. Hal tersebut dikarenakan anak 

perempuan A dan J sudah menikah dan sering mengirimkan uang 

kepada mereka. 

 

b. Faktor yang membuat anak sulung laki – laki mendominasi 

Dalam budaya Tionghoa anak sulung laki – laki  mempunyai 

kedudukan atau posisi yang sangat penting, karena anak sulung 

laki-laki adalah pondasi dalam suatu keluarga. Orang tua menaruh 

harapan yang besar kepada anak sulung laki-laki dimasa tua, untuk 
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merawat mereka. Anak sulung laki-laki juga berperan dalam 

menjaga adik-adiknya ketika orangtuanya pergi bekerja.  

J masih memegang kepercayaan Konghucu yang mengganggap 

bahwa anak sulung laki – laki mendominasi dalam suatu keluarga 

etnis Tionghoa. Menurut J anak sulung lebih dipentingkan dan 

mendominasi dalam keluarga etnis Tionghoa dikarenakan anak 

sulung laki – laki yang akan diandalkan di masa tua nanti, 

sedangkan anak perempuan ketika sudah memasuki pernikahan 

maka secara otomatis akan mengikuti pihak suami.  

Berbeda dengan J, A justru tidak mengikuti kepercayaan 

Konghucu yang menganggap bahwa anak sulung laki – laki 

mendominasi dalam suatu keluarga etnis Tionghoa. Menurut A 

tidak terdapat perbedaan pada anak pertama yang berjenis kelamin 

laki – laki maupun perempuan. A juga mengungkapkan anak 

sulung laki – laki dan perempuan itu setara. Menurut A pemikiran 

keluarga etnis Tionghoa lain yang mengganggap anak sulung laki – 

laki penting disebabkan oleh keinginannya dari awal untuk 

memiliki anak pertama laki – laki begitupun sebaliknya.  

J bahkan direndahkan oleh ibu mertuanya ketika dia 

melahirkan anak pertama perempuan saat itu. J menyikapi hal 

tersebut dengan cuek dan tidak mempermasalahkan hal tersebut 

dengan ibu mertuanya.  

Dalam hal keinginan memperoleh anak laki – laki atau 

perempuan, pasangan ini mengaku bahwa mereka tidak 

mempermasalahkan hal tersebut, karena menurut mereka anak laki 
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– laki maupun perempuan sama saja. Namun J tetap mengharapkan 

mendapat cucu pertama laki – lak dari anaknya. Ketika 

mendapatkan cucu laki – laki J mengaku sangat bahagia. 

Dalam hal menaruh harapan pada anak laki – laki ataupun 

anak perempuan, diketahui A dan J tetap menaruh harapan pada 

anak laki – laki, karena menurut A dan J yang akan merawat 

mereka di masa tuanya adalah anak laki – laki, oleh sebab itu 

mereka menaruh harapan besar pada anak laki – laki mereka 

walaupun anak laki – laki mereka bukan merupakan anak sulung 

laki – laki. 

A dan J menaruh harapan pada anak laki – laki mereka namun 

anak laki – laki mereka kurang bisa diandalkan apalagi untuk 

sekarang anak laki – laki mereka sedang tidak bekerja atau 

pengganguran. A mengungkapkan bahwa waktu anak laki – laki 

bekerja diluar kota, mereka tidak pernah sekalipun mengirimkan 

uang ke rumah, A mencoba untuk memahami pada awalnya karena 

anaknya memang membutuhkan uang karena anaknya juga sudah 

memiliki pasangan saat itu, namun setelah A mengetahui bahwa 

anaknya menggunakan uang hasil kerjanya untuk berjudi, A sangat 

kecewa kepada anak laki – lakinya dan mengganggap anaknya 

sangat tidak berguna.  

A dan J menaruh harapan pada anak laki – laki mereka namun 

anak laki – laki mereka kurang bisa diandalkan apalagi untuk 

sekarang anak laki – laki mereka sedang tidak bekerja atau 

pengganguran. 
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c. Dinamika Pernikahan  

Pada awal penikahan A dan J tidak membuat kesepakatan 

dan perencanaan dalam menentukan jenis kelamin anak yang 

ingin mereka dapatkan saat itu. Sehingga ketika anak sulung 

perempuan A dan J lahir, J mengungkapkan A tidak pernah 

mempermasalahkan hal tersebut. A tidak pernah 

mempermasalahkan jenis kelamin anak pertamanya  saat itu 

karena yang paling terpenting adalah  kesehatan anak karena 

jikalau anak lahir dengan sehat tanpa kekurangan satu apapun 

maka biaya yang dikeluarkan tidak bertambah banyak. A dan J 

hanya mengharapkan anak mereka dapat lahir dengan selamat dan 

sehat. 

A dan J memiliki kepribadian yang bertolak belakang. A 

adalah seseorang berkepribadian introvert, sedangkan J adalah 

seseorang yang berkepribadian ekstrovert. Oleh sebab itu A dan J 

mempunyai kematangan emosi yang berbeda. Hal tersebut diakui 

oleh J bahwa J adalah tipikal orang yang cepat tersulut emosi 

ketika terjadi perbedaan pendapat dan biasanya A yang mengalah. 

 

d. Kepuasan Pernikahan  

Kehidupan pernikahan A dan J diselilingi masalah dengan 

keluarga besar. Hal tersebut berkaitan dengan budaya Tionghoa 

yang mengharuskan pasangan suami istri untuk memiliki anak 

sulung laki – laki. A dan J selalu menanggapi hal tersebut dengan 
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baik.  Hal tersebut tidak memengaruhi kehidupan pernikahan 

mereka, walaupun mertua dari J sempat merendahkannya saat 

tidak melahirkan anak sulung laki – laki. 

Hubungan J dengan ibu mertua sejak awal menikah sangat 

baik namun ketika anak pertama A dan J lahir, hubungan dengan 

mertuanya menjadi tidak baik. J mengungkapkan hal tersebut 

terjadi karena mertua J yang mengharapkannya untuk memberi 

cucu pertama laki – laki, karena menurut ibu mertua yang masih 

memegang kuat tradisi Tionghoa cucu pertama yang harus 

didapatkan dari keluarga etnis Tionghoa adalah jenis kelamin laki 

– laki. Selain itu jika tidak melahirkan anak pertama laki – laki 

akan menjadi buah bibir dari masyarakat sekitar. J juga 

mengungkapkan bahwa ibu mertuanya akan lebih bahagia jikalau 

mendapatkan cucu pertama laki – laki.  

A tidak pernah mempermasalahkan J yang melahirkan anak 

perempuan pertama. Bahkan ketika anak selanjutnya lahir, A tidak 

mempermasalahkan. A mengganggap anak laki – laki maupun 

anak perempuan itu sama selama anak tersebut menjadi anak yang 

berguna untuk keluarganya. Masalah jenis kelamin tidak 

memengaruhi kepuasan dalam pernikahan A dan J. J 

mengungkapkan bahwa sebenarnya A memang mengharapkan 

anak pertamanya saat itu adalah anak laki – laki dan merasa lebih 

bahagia dan puas. 

J mengungkapkan bahwa ketika mendapatkan anak 

pertamanya, subjek merasa senang  karena dapat membantu 
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pekerjaan rumah sehingga A dan J dapat fokus pada pekerjaan. 

Namun sebenarnya saat itu J sangat mengharapkan anak 

pertamanya adalah laki – laki, karena J masih memegang 

kepercayaan bahwa apabila mendapatkan anak pertama laki – laki 

keluarganya akan mendapatkan kebahagiaan.   

Masalah sekecil apapun yang terjadi didalam kehidupan 

pernikahan A dan J selalu diselesaikan dengan kepala dingin. J 

mengungkapkan didalam kehidupan pernikahanya selama 

30tahunan terakhir ini permasalahan dengan A yang pernah terjadi 

dapat diselesaikan dengan baik. A dan J menyelesaikan 

permasalahan sekecil apapun dengan kepala dingin, membicarakan 

dengan baik. J cenderung mengalah kepada A apabila 

permasalahan mulai menmuncak dengan cara pergi dari hadapan 

A supaya meredam amarah dari A. Sejauh ini konflik terjadi 

bukanlah konflik besar yang tidak diselesaikan oleh A dan J. 

Keluarga A dan J merupakan keluarga yang harmonis. 

Hal yang terjadi didalam keluarganya tidak memengaruhi 

kepuasan dalam pernikahan ini.  A dan J tetap bahagia dengan 

kehidupan yang mereka jalani sekarang. 

 

 

3. Hasil Observasi  

Observasi dilakukan bersamaan dengan waktu wawancara. 

Peneliti melakukan wawancara dengan J terlebih dahulu, pada saat 

itu J mengenakan baju wana merah dengan coreng hitam dan 
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menggunakan celana panjang hitam yang digulung sedikit keatas, 

karena subjek kebetulan baru pulang kerja dikebun. Sedangkan A 

pada saat wawancara, menggunakan dalaman putih karena kondisi 

di Singkawang saat itu sedang panas dan menggenakan celana 

pendek santai. 

Dari hasil observasi yang didapatkan dari peneliti terhadap A, 

pada saat pertama kali diwawancarai A beberapa kali terlihat 

seperti tidak ingin ditanyai dengan ditandai menjawab seadanya 

apabila pertanyaannya mengarah ke arah hal – hal yang bersifat 

sensitif, sehingga jawaban yang diberikan kurang jelas dan 

gamblang. A juga beberapa kali terlihat kurang  nyaman saat 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti yang 

ditunjukkan dengan intonasi berbicara yang lebih keras 

dibandingkan sebelumnya. 

Hasil observasi yang didapatkan peneliti terhadap J, 

didapatkan bahwa J sering melirik ke arah anak – anak, pada saat 

wawancara berlangsung anak – anak ikut mendengarkan 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan J. J beberapa kali 

terlihat sedang menutupi cerita dan tertawa kecil ketika peneliti 

menanyakan tentang hubungan beliau dengan mertuanya. J terlihat 

hampir menangis ketika mendengarkan pertanyaan tentang 

hubungannya dengan mertua. 

Kondisi Lingkungan sekitar pada saat wawancara kurang 

kondusif karena pada saat peneliti melakukan wawancara dengan J 

ada dua orang anak yang mengikuti namun tidak ikut berbicara. 
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Dan karena wawancara dilakukan dibelakang rumah, dibelakang 

ada teman-teman anak laki-laki yang sedang nongkrong hal 

tersebut membuat konsentrasi dari J sering pecah. Sedangkan pada 

saat peneliti melakukan wawancara dengan A, A sedang menonton 

TV dan volume TV cukup keras dan seringkali membuat peneliti 

harus mengulang pertanyaan. Walaupun TV dinyalakan namun A 

tetap menyimak pertanyaan dan memberikan jawaban dari 

pertanyaan yang diberikan. Namun hal tersebut tidak membuat 

peneliti kesulitan untuk mewawancarai A. 

 

 

4. Analisis Kasus 

Kehidupan pernikahan pada pasangan suami istri tentunya 

melewati banyak rintangan termasuk keluarga A dan J. A dan J 

merupakan keluarga yang masih memegang tradisi Konghucu 

bahwa anak laki – laki penting dan mendominasi. A sangat 

menyayangi J dan tidak pernah mempermasalahkan masalah anak. 

A dan J tidak memiliki perencanaan tentang jenis kelamin anak 

saat mereka menikah. J mengungkapkan bahwa suaminya bahkan 

sangat senang ketika mendapatkan anak sulung perempuan. Ketika 

masalah muncul didalam kehidupan pernikahannya, J hanya bisa 

bersabar dan bersikap cuek terhadap masalah yang terjadi.  

Konflik dalam kehidupan pernikahan tentu saja terjadi 

dalam suatu pasangan begitupula dengan keluarga A dan J. 

Toleransi dalam keluarga dapat dikatakan cukup besar. Hal ini 
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dapat dilihat dari bagaimana J yang akan mengalah ketika mereka 

sedang terlibat dalam pertengkaran. Biasanya mereka akan segera 

menyelesaikan masalah itu sehingga masalah tidak menjadi 

semakin besar  sehingga menimbulkan masalah lainnya. Bahkan 

ketika masalah terjadi pun A dan J akan membicarakannya dengan 

kepala dingin. J hanya akan diam membiarkan A untuk berbicara 

terlebih dahulu serta meluapkan emosi terlebih dahulu untuk 

mengantisipasi aga tidak terjadi adu mulut karena adanya 

perbedaan pendapat dan akhirnya mereka menjadi saling 

menyalahkan satu sama lain. Begitu juga ketika permasalahan 

yang terjadi didalam keluarganya terjadi yang berkaitan dengan 

anak sulung laki – laki, A dan J akan menyelesaikan permasalahan 

yang terjadi dengan baik. 
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Berikut merupakan rekap tema dari hasil wawancara yang 

dilakukan kepada A selaku suami subyek pasangan pertama. Hasil 

jawaban-jawaban yang didapat kemudian dikategorisasikan dalam 

tema-tema sebagai berikut: 

  

Tabel 4. Rekap tema Subjek 1 (A) 

Tema Koding Intesitas 

Faktor – faktor yang 

memengaruhi 

Kepuasan Pernikahan  

Status Keuangan dan Pekerjaan  

Hubungan dengan keluarga besar 

Kemampuan Mengatasi Konflik 

Faktor Anak    

SKDP 

HDKB 

 KMK 

   FA 

   +++ 

++ 

 

 

Faktor anak sulung 

laki – laki 

mendominasi dalam 

keluarga etnis 

Tionghoa 

Sistem Partilinial 

Agama Khonghucu  

SP 

AK 
 

+ 

Dinamika Pernikahan  Rencana tentang anak  

Penyelesaian Konflik 

Komitmen  

Penentuan jenis kelamin anak  

RTA 

PK 

K 

PJKA 

+ 

+++ 

 

+ 

Kepuasan Pernikahan  Kepuasan pernikahan  KP +++ 
Keterangan :  

+  : Intensitas rendah  

++  : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas tinggi 

 

Intensitas dilihat dari subjek mengekspresikan jawaban dari pertanyaan peneliti dan 

seringnya subjek berkata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

56 

 

 
 

Berikut merupakan rekap tema dari hasil wawancara yang 

dilakukan kepada J selaku istri subyek pasangan pertama. Hasil 

jawaban-jawaban yang didapat kemudian dikategorisasikan dalam 

tema-tema sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Rekap tema Subjek 1 (J) 

Tema Koding Intesitas 

Faktor – faktor yang 

memengaruhi 

Kepuasan Pernikahan 

Status Keuangan dan Pekerjaan  

Hubungan dengan keluarga besar 

Kemampuan Mengatasi Konflik 

Faktor Anak   

SKDP 

HDKB 

KMK 

FA 

+++ 

+ 

 

 

Faktor anak sulung 

laki – laki 

mendominasi dalam 

keluarga etnis 

Tionghoa 

Sistem Partilinial 

Agama Khonghucu  

SP 

AK 
 

+ 

Dinamika Pernikahan 

Rencana tentang anak 

Penyelesaian Konflik 

Komitmen 

Penentuan jenis kelamin anak 

RTA 

PK 

K 

PJKA 

+ 

+++ 

 

+ 

Kepuasan Pernikahan Kepuasan Pernikahan  +++ 

Keterangan :  

+  : Intensitas rendah  

++  : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas tinggi 

 

Intensitas dilihat dari subjek mengekspresikan jawaban dari pertanyaan peneliti dan 

seringnya subjek berkata 
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Bagan 1. Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Suami Istri Etnis Tionghoa yang Tidak Memiliki Anak Sulung Laki – laki Subjek 1

Sepasang suami istri  

 A dan J 

Latar Belakang 

 Memiliki 6 orang anak, 4 perempuan 

dan 2 anak laki-laki  

 Tidak memiliki anak sulung laki –laki 

 Memiliki penghasilan yang rendah 

 Memiliki pendidikan rendah  

 Hidup dalam tradisi tionghoa dan Kong  

Hu Cu yang kuat  

  

Cara menyikapi permasalahan  

- A tidak menuntut J untuk melahirkan anak laki – laki pertama  

- A mendukung J didalam pekerjaan dengan membantu walaupun 

tidak banyak  

- J cuek dengan mertuanya merendahkan  

- Memperkuat komunikasi ketika terjadi permasalahan didalam 

keluarga 

- Saling mengerti dan mengayomi 

- Saling  mengalah ketika mengalami konflik  

Status keuangan dan pekerjaan 

- A dan J bekerja sebagai petani, selama 10 tahun terakhir A tidak 

bekerja lagi dikarenakan sakit, alhasil J bekerja sendiri. tidak adanya 

anak sulung laki – laki tidak ada pondasi didalam keluarga 

 

Hubungan dengan keluarga besar  

- Hubungan J dengan ibu mertua kurang hangat karena J melahirkan 

anak pertama perempuan, sedangkan ibu mertua menginginkan 

cucu pertama laki – laki 

- Hubungan A dengan dengan keluarga J sangat baik  

 

Kepuasan  Pernikahan A dan J 

J memandang anak sulung lebih 

dipentingkan dan mendominasi 

dalam keluarga etnis Tionghoa 

dikarenakan anak sulung laki – 

laki yang akan diandalkan di masa 

tua nanti, sedangkan anak 

perempuan ketika sudah memasuki 

pernikahan maka otomatis 

mengikuti suami  

A memandang tidak terdapat 

perbedaan pada anak pertama yang 

berjenis kelamin laki – laki 

maupun perempuan. A juga 

mengungkapkan anak sulung laki 

– laki dan perempuan itu setara. 
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1. Identitas Subjek Kedua 

 

 

 

 

 

 

2. Hasil Wawancara dengan Subjek Kedua 

a. Profil Umum  

K dan M adalah pasangan suami istri yang sudah menikah 

selama 39 tahun dan memiliki 7 orang anak.  K dan M memiliki 4 

anak perempuan dan 3 anak laki – laki. Tingkat pendidikan terakhir 

K adalah tahun kelima sekolah mandarin. K dan M tidak 

mendapatkan pendidikan formal dulunya karena Singkawang saar 

itu masih mengalami perang suku antara Suku Dayak dan Madura, 

sehingga mereka harus bersembunyi-sembunyi dalam melakukan 

segala aktivitas. 

K sebelum menikahi M, telah memiliki perekonomian yang 

kurang bagus, namun M tetap menikah dengan K karena rasa cinta 

yang besar satu sama lain. Oleh sebab itu mertua K sangat 

menyayangi M dan tidak mempermasalahkan ketika M melahirkan 

anak sulung perempuan. 

Keadaan perekonomian yang tidak bagus membuat K dan M 

“menjual” anak perempuannya dengan orang Taiwan dengan 

perantara calo (sebutan makcomlang di Kota Singkawang). Saat 

Nama   

Usia  

Pekerjaan  

K                                 M 

71 tahun                             tahun  

                   Petani 

  

Usia Pernikahan 

Alamat  

                   39 tahun  

Kali Asin Dalam, Kalimantan Barat 
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anak perempuanya dinikahkan M mengaku kehidupan 

perekonomian keluarga mereka terbantu karena anaknya sering 

mengirimkan uang kerumah.  

 

b. Faktor yang membuat anak sulung laki – laki mendominasi 

Di dalam keluarga K dan M diketahui bahwa mereka tidak 

mengikuti kepercayaan Tionghoa yang lebih mementingkan anak 

sulung laki – laki  lagi. Hal tersebut dikarenakan K dan M 

mengganggap bahwa anak laki – laki dan perempuan merupakan 

pemberian langit.  Menurut M jenis kelamin tidak dapat ditentukan 

bahkan M tidak berharap banyak tentang anak pertamanya saat itu, 

karena anak merupakan pemberian dari langit. 

M mengungkapkan bahwa sempat berharap untuk mendapatkan 

anak laki – laki pada saat anak keduanya lahir namun M 

mendapatkan anak perempuan lagi. Hal tersebut tidak membuat 

merasa tidak bahagia karena M sendiri karena hal terpenting adalah 

kesehatan anaknya  M tetap mengucap syukur karena M mengingat 

bahwa anak adalah pemberian dari langit. Harapan utamanya saat itu 

adalah kesehatan anak.  

M juga mengungkapkan bahwa anak adalah pemberian Dewa 

yang tidak dapat di pilih sesuai dengan keinginan. Mereka harus 

menerima baik itu anak laki – laki maupun anak perempuan. 

Menurut M anak sulung laki – laki mendominasi di dalam suatu 

keluarga etnis Tionghoa dikarenakan merekalah yang akan merawat 
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orang tua dimasa tuanya. Ketika orangtua sudah memasuki umur 

lanjut anak sulung laki – laki dapat merawat.  

 

c. Dinamika Pernikahan  

Pada awal penikahan K dan M tidak membuat kesepakatan dan 

perencanaan dalam menentukan jenis kelamin anak yang ingin 

mereka dapatkan saat itu. Sehingga ketika anak sulung perempuan K 

dan M lahir, M mengungkapkan K tidak pernah mempermasalahkan 

hal tersebut. Keluarga besar dari pihak K juga tidak pernah 

mempermasalahkan kelahiran anak pertama dari K dan M. Keluarga 

besar K mendukung, M mengungkapkan bahwa hubungannya 

dengan mertua sangat baik. Hubungan baik ini sudah terjalin dari 

sebelum M menikah dengan K.  M mengungkapkan mertuanya tidak 

pernah mempermasalahkan anak pertamanya dan apapun, karena 

menurut M, dia dan suaminya sebelumnya mengambil keputusan 

untuk menikah dikarenakan mereka saling menyukai dan sama – 

sama berasal dari keluarga dengan perekonomian rendah sehingga 

tidak ada permasalahan seperti itu. Sesulit apapun kehidupan 

pernikahan yang dijalankan, M tidak pernah mengambil keputusan 

untuk meninggalkan keluarganya untuk mencari kehidupan baru 

yang lebih layak baginya, karena M masih memikirkan anak – 

anaknya. 

M mengatakan bahwa K merupakan tipikal suami yang sangat 

menyayangi anaknya. Ketika anak bermasalah dan melakukan suatu 

hal yang tidak benar menurut mereka, M lah yang akan memarahi 
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dan menasehati anak untuk tidak melakukan hal yang tidak benar, 

sedangkan K yang akan membela anaknya apabila istri sudah 

melakukan tindakan diluar batas.  

M mengungkapkan bahwa dia dan K belum membuat 

perencanaan apapun mengenai anaknya sebelum memiliki anak saat 

itu. M dan K memberi pilihan kepada anaknya dalam perihal bekerja. 

Pada usia 17-18 tahun K dan M baru akan membahas dengan anak – 

anaknya tentang rencana masa depan mereka. 

 

d. Kepuasan Pernikahan 

M mengaku puas dengan kehidupan pernikahannya, karena  K 

tidak pernah mengungkit ataupun membahas tentang M yang tidak 

bisa memberinya anak sulung laki – laki. Pada saat awal pernikahan  

K tidak pernah menuntut M untuk melahirkan anak pertama 

laki – laki karena menurut M, K merupakan tipikal orang tua yang 

menyayangi anaknya.  Hal tersebut juga dibuktikan dari K yang 

mengungkap bahwa dia tidak mempermasalahkan ketika anak 

pertamanya itu laki – laki ataupun perempuan karena menurut K mau 

anak pertama itu laki – laki maupun perempuan sama saja. M juga 

tetap puas menikahi K yang hanya seorang petani dan tidak memiliki 

pengahasilan yang besar dan dapat memberinya apa diinginkan. 

Kehidupan pernikahan K dan M tentunya tidak jauh dari 

masalah. Masalah kecil tentu saja dapat terjadi dalam kehidupan 

pernikahan pasangan suami istri. M mengaku didalam kehidupan 

pernikahannya M dan K belum pernah mengalami permasalahan 



 
 
 

62 

 

 
 

yang besar karena setiap mereka mempunyai masalah mereka tidak 

akan mempermasalahkan masalah tersebut hingga masalah tersebut 

menjadi semakin besar dan menimbulkan permasalahan baru lagi. M 

mengaku ketika terjadi perbedaan pendapat, M lebih sering 

mengalah sehingga masalah tidak membesar. M memilih untuklebih 

banyak diam. 

Dalam tuntutan budaya yang mengharuskan pasangan suami 

istri etnis Tionghoa untuk memiliki anak sulung laki – laki tidak 

membuat K dam M tidak merasakan kepuasan pernikahan, hal 

tersebut dikarenakan menurut M anak perempuan justru dapat 

diandalkan dalam membantu kehidupan perekonomian didalam 

keluarganya. Yang M harapkan adalah anaknya peduli dengannya. 

Anak – anak yang sudah menikah dan bekerja sudah membantu 

perekonomian dirumah. Anak perempuanya yang menikah dengan 

orang Taiwan mendapatkan kehidupan yang layak. 

 

 

3. Hasil Observasi 

Observasi dilakukan bersamaan dengan waktu wawancara. 

Peneliti melakukan wawancara dengan M terlebih dahulu, pada saat 

itu M  mengenakan baju warna hitam dengan coreng merah dan 

menggunakan celana panjang berwarna hitam dan sepatu boot, 

karena subjek kebetulan baru pulang kerja dikebun. Sedangkan K 

pada saat wawancara, menggunakan baju  berwarna abu – abu yang 
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mempunyai pola garis – garis berwarna merah dan putih. Saat itu K 

baru pulang dari daerah perkotaan dan membawa durian untuk istri 

dan anaknya dengan ekspresi yang sangat senang. 

Dari hasil observasi yang didapatkan dari peneliti terhadap M, 

pada saat pertama kali diwawancarai M beberapa kali terlihat seperti 

tidak ingin ditanyai dengan ditandai dengan memintan peneliti untuk 

mengganti pertanyaan dan menanyakan tentang masalah yang 

berkaitan pertanian saja s apabila pertanyaannya mengarah ke arah 

hal – hal yang bersifat sensitif, M seringkali menjawab pertanyaan 

tapi sambil menyibukkan diri dengan membuat kopi dan sajian 

lainnya untuk peneliti sehingga jawaban yang diberikan kurang jelas 

dan gamblang. M juga beberapa kali terlihat kurang  nyaman saat 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti yang ditunjukkan 

dengan intonasi berbicara yang lebih keras dibandingkan sebelumnya 

dan mengulang jawabannya. 

Hasil observasi yang didapatkan peneliti terhadap K, 

didapatkan bahwa K sering melirik ke arah istri dan  anak – anak, 

pada saat wawancara berlangsung anak dan M juga ikut 

mendengarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan K. K 

beberapa kali terlihat sedang menutupi cerita dan tertawa kecil ketika 

peneliti menanyakan tentang hubungan beliau dengan istrinya M. 

Ketika peneliti memberikan pertanyaan yang mengarah ke arah 

sensitif, K terlihat sering melirik ke arah istrinya M dan melakukan 

kode mata dan menunjukkan bahwa K dan M bersekongkol untuk 
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menutup – nutupi  dan enggan untuk bercerita beberapa cerita secara 

jelas.   

Kondisi Lingkungan sekitar pada saat wawancara kurang 

kondusif karena pada saat peneliti melakukan wawancara dengan M 

karena memang peneliti membawa keponakan dari M untuk 

membantu menerjemahkan pertanyaan dari peneliti apabila M 

kurang mengerti. Hal tersebut membuat konsentrasi dari M sering 

pecah. Sedangkan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan 

K keadaan lebih tidak kondusif lagi, hal tersebut dikarenakan M dan 

anaknya serta keponakan berkumpul dan ikut mendengarkan K 

diwawancarai oleh peneliti. Namun hal tersebut tidak membuat 

peneliti kesulitan untuk mewawancarai K. 

 

 

4. Analisis Kasus  

Dalam kehidupan pernikahan pada pasangan K dan M 

permasalahan yang paling terlihat adalah ketika mereka tidak 

mempunyai anak sulung laki – laki dan pekerjaan mereka adalah 

seorang petani yang harus menghidupi banyak anak. 

Bahkan sebelum M memutuskan untuk menikah dengan K, M 

mengetahui dengan betul bahwa K merupakan petani yang sangat 

tidak mampu, namun M tetap mengambil keputusan untuk menikah 

dengan K karena M mengungkap mereka saat saling mencintai. 
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Kehidupan perekonomian yang rendah membuat mereka harus 

bekerja keras. M mengungkapkan sesulit apapun kehidupannya, 

semenderita apapun kehidupannya, dia tetap harus berjuang dan 

bekerja keras demi anak – anaknya. M bisa saja memutuskan untuk 

meninggalkan K yang tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih 

layak untuk, namun M tidak mengambil keputusan tersebut, karena 

M masih memikirkan anak – anaknya yang masih membutuhkan dia. 

Kehidupan K dan M menjadi lebih baik setelah anak sulung 

perempuanya menikah dengan orang Taiwan. Mereka mendapatkan 

kehidupan yang lebih layak. Namun hal tersebut tetap tidak membuat 

mereka bergantung dengan anak – anaknya. Mereka tetap bekerja 

keras untuk menghidupi kehidupan mereka sendiri. 
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Berikut merupakan rekap tema dari hasil wawancara yang 

dilakukan kepada K selaku suami subyek pasangan keua. Hasil 

jawaban-jawaban yang didapat kemudian dikategorisasikan dalam 

tema-tema sebagai berikut: 

 

Tabel 6. Rekap tema Subjek 2 (K) 

Tema Koding Intesitas 

Faktor – faktor yang 

memengaruhi 

Kepuasan Pernikahan  

Status Keuangan dan Pekerjaan  

Hubungan dengan keluarga besar 

  Kemampuan Mengatasi Konflik 

  Faktor Anak  

SKDP 

HDKB 

KMK 

FA 

+++ 

++ 

+++ 

  + 

Faktor anak sulung 

laki – laki 

mendominasi dalam 

keluarga etnis 

Tionghoa 

Sistem Partilinial 

Agama Khonghucu  

SP 

AK 
 

+++ 

Dinamika Pernikahan  Rencana tentang anak  

Penyelesaian Konflik 

Komitmen  

Penentuan jenis kelamin anak  

RTA 

PK 

K 

PJKA 

+ 

+++ 

 

+ 

Kepuasan Pernikahan  Kepuasan Pernikahan      KP +++ 

Keterangan :  

+  : Intensitas rendah  

++  : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas tinggi 

 

Intensitas dilihat dari subjek mengekspresikan jawaban dari pertanyaan peneliti dan 

seringnya subjek berkata 
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Berikut merupakan rekap tema dari hasil wawancara yang 

dilakukan kepada M selaku istri subyek pasangan kedua. Hasil 

jawaban-jawaban yang didapat kemudian dikategorisasikan dalam 

tema-tema sebagai berikut: 

 

Tabel 7. Rekap tema Subjek 2 (M) 

Tema Koding Intesitas 

Faktor – faktor yang 

memengaruhi 

Kepuasan Pernikahan  

Status Keuangan dan Pekerjaan  

Hubungan dengan keluarga besar 

Kemampuan Megatasi Konflik 

Faktor Anak  

SKDP  

HDKB 

KMK 

FA 

+++ 

 ++ 

 ++ 

  + 

Faktor anak sulung 

laki – laki 

mendominasi dalam 

keluarga etnis 

Tionghoa 

Sistem Partilinial 

Agama Khonghucu  

SP 

AK 
 

+++ 

Dinamika Pernikahan  Rencana tentang anak  

Penyelesaian Konflik 

Komitmen  

Penentuan jenis kelamin anak  

RTA 

PK 

K 

PJKA 

+ 

++ 

 

+ 

Kepuasan Pernikahan  Kepuasan Pernikahan KP +++ 

Keterangan :  

+  : Intensitas rendah  

++  : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas tinggi 

 

Intensitas dilihat dari subjek mengekspresikan jawaban dari pertanyaan peneliti dan 

seringnya subjek berkata 
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Bagan 2. Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Suami Istri Etnis Tionghoa yang Tidak Memiliki Anak Sulung Laki – laki Subjek 2

Sepasang suami istri  

 K dan M 

Cara Menyikapi 

 Mereka menerima baik itu anak laki – laki 

maupun anak perempuan. Menurut mereka 

anak sulung laki – laki mendominasi di dalam 

suatu keluarga etnis Tionghoa dikarenakan 

merekalah yang akan merawat orang tua 

dimasa tuanya. Ketika orangtua sudah 

memasuki umur lanjut anak sulung laki – laki 

dapat merawat 

 Menikahkan anak perempuannya kepada orang 

Taiwan yang mempunyai pernghasilan besar  

Kepuasan  Pernikahan A dan J 

Status keuangan dan pekerjaan 

- - Memiliki penghasilan yang rendah 

- - harus  menghidupi anak – anak yang jumlahnya sangat 

banyak 
-  

 

K dan M mengganggap bahwa anak laki – laki 

dan perempuan merupakan pemberian langit.  

Mereka tidak menentukan jenis kelamin dan 

tidak berharap banyak tentang anak pertamanya 

saat itu, karena anak merupakan pemberian dari 

langit. 

 

Latar Belakang 

 Tidak memiliki anak sulung laki –laki 

 Memiliki 4 anak perempuan, 3 anak laki 

– laki  

 Memiliki pendidikan rendah  

 Bekerja sebagai petani pala dan 

berpenghasilan kecil 



 
 
 

69 

 

 
 

1. Identitas Subjek 3  

 

 

 

 

 

 

2. Hasil Wawancara dengan Subjek 3  

a. Profil Umum  

C dan suaminya merupakan teman dari sejak kecil. C 

mengenal suaminya dari Sekolah Dasar, hal tersebut dikarenakan 

C dan suaminya mendapat 

 

kan pendidikan disekolah yang sama. Suaminya C pindah 

ke kota lain setelah menempuh Sekolah Dasar kelas 4 dan 

mereka bertemu kembali setelah 16 tahun lama. C dan suaminya 

menjalin hubungan pacaran selama 4 tahun lamanya sebelum 

memutuskan untuk menikah. 

C menikah dengan suaminya selama 23 tahun lamanya. C 

menikah pada tanggal 31 Agustus 1995.  C menikah dengan 

suaminya di usia 30 tahun (penanggalan dalam Kalender Cina). C 

berusia satu tahun lebih tua dri suaminya.  Dalam kehidupan 

pernikahannya, C dan suaminya mendapatkan dua orang anak 

perempuan. Anak pertama C dan suaminya lahir pada tahun 

Nama   

Usia  

Pekerjaan  

  M                                C 

 52 tahun                    53 tahun  

                    Petani 

  

Usia Pernikahan 

Alamat  

                   23 tahun  

Desa Bentunai , Kalimantan Barat 



 
 
 

70 

 

 
 

1996. C mengaku kesulitan dalam melahirkan anak , hal tersebut 

dikarenakan C mempunyai bentuk pinggul seperti pria dan C 

mengaku tidak pernah merasakan bagaimana sakit pada perut 

ketika akan melahirkan  sehingga tidak terjadi bukaan seperti ibu 

– ibu melahirkan pada umumnya.  Setelah melahirkan anak 

pertama, C mengalami sakit dan membuat badan C menguning. 

Sakit ini diketahui berasal dari kondisi rahim yang kurang baik 

saat C hamil 3 bulan dan dokter menginformasikan bahwa akan 

ada suatu penyakit ketika C melahirkan nantinya. 

C dan suaminya pada 13 tahun yang lalu melakukan 

pengangkatan seorang anak laki – laki, anak tersebut berumur 9 

tahun pada saat C dan suaminya mengadopsinya.  Alasan C dan 

suami dalam melakukan pengangkatan anak laki – laki 

dikarenakan permintaan dari ayah mertua.  

 

b. Dinamika Pernikahan  

Diawal pernikahan kebanyakan pasangan suami istri 

membuat kesepakatan, hal tersebut berlaku pula pada subjek C 

dan suaminya. C mengaku tidak bisa memasak dan suaminya 

tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut dan C juga tidak 

menuntut.  

Selain itu C mengaku, suaminya adalah tipikal orang yang 

menyayangi anak dan tidak pernah mempermasalahkan C yang 

tidak memberinya anak sulung laki – laki. Suaminya tidak pernah 

menuntut C memberinya anak sulung laki – laki bahkan pada 
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awal pernikahan. Hal tersebut di ungkapkan C, ketika C 

melahirkan anak pertama mereka, C tidak siuman selama 2 

minggu lamanya sehingga suaminya yang merawat bayi mereka 

saat itu. 

C dan suaminya memiliki kepribadian yang bertolak 

belakang. Suaminya merupakan seseorang berkepribadian 

introvert, sedangkan C mempunyai kepribadian ekstrovert. Oleh 

sebab itu C dan suaminya mempunyai kematangan emosi yang 

berbeda. Dari permasalahan yang ada sering kali C dan suaminya 

menyelesaikannya dengan mediskusikan masalah tersebut 

bersama. Ketika C megalami masalah dengan ayah mertuanya, C 

selalu memberitahu kepada suaminya, namun suaminya tidak 

langsung mengambil tindakan pembelaan terhadap C dengan 

memarahi ayahnya sendiri. Suami C mengayominya dengan cara 

memberikan pengertian kepada C dan meminta C untuk bersabar 

dan berjuang bersama dalam masalah yang terjadi didalam 

keluarganya. 

Toleransi dalam keluarga C cukup besar karena dalam 

setiap permasalahan yang terjadi selalu diselesaikan dengan 

diskusi. Diskusi selalu dilakukan saat jam makan malam. C dan 

suami beserta anak – anaknya akan melakukan sharing mengenai 

kegiatan yang mereka lakukan, apa saja yang terjadi di hari itu. 

Hal tersebut membangun bonding yang kuat didalam keluarga 

mereka.  
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Komitmen yang dimiliki oleh C dan suaminya adalah 

masalah anak, masalah keuangan dan masalah pekerjaan. 

Apapun masalah yang terjadi harus didiskusikan bersama dan 

mencari jalan keluar dari masalah secara bersama – sama , tidak 

melakukan apapun sendiri. Mereka harus saling menyayangi, 

dan ketika “sakit harus sama – sama sakit” dan ketika bahagia 

harus sama – sama bahagia. 

 

c. Faktor yang mendominasi Anak Sulung Laki – laki 

Dalam kehidupan pernikahan C dan suaminya hal yang 

membuat permasalahan muncul dalam kehidupan rumah 

tangganya adalah mendominasinya anak sulung laki – laki. 

Permasalahan tersebut muncul dari ayah mertua C yang 

merupakan anak tunggal dan anak pertama dan suaminya yang 

juga merupakan tunggal serta anak pertama laki – laki, sehingga 

C dituntut untuk melahirkan anak sulung laki – laki, agar marga 

dari keluarga ada yang meneruskan. 

Keluarga C masih memegang tradisi Tionghoa bahwa anak 

pertama laki – laki lebih baik.  Hal tersebut berkaitan dengan 

dengan hal – hal yang baik yaitu berupa rejeki dan keturunan.  

C juga mengaku sering mendapatkan perlakuan tidak layak 

dari ayah mertuanya. C setiap harinya harus mendengarkan 

kalimat yang bersifat negatif yang tidak pantas untuk diucapkan. 

Sampai akhirnya C dan suaminya memutuskan untuk 

mengangkat anak laki – laki menjadi anak sulung dari keluarga 
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mereka. Anak laki – laki tersebut diangkat C dan suaminya pada 

saat berusia 9 tahun.  

d. Kepuasan Pernikahan  

Dalam kehidupan pernikahan pada C dan suaminya, 

masalah dalam kehidupannya muncul saat ayah mertua C mulai 

mempermasalahkan C yang tidak memberinya cucu pertama laki 

- laki. C mengaku menderita selama 23 tahun pernikahannya, hal 

tersebut dikarenakan C tinggal bersama dengan mertuanya. 

Setiap harinya C mengaku bahwa ayah mertuanya pasti 

memarahinya tanpa alasan yang jelas, dan selalu mengungkit 

tentang C yang tidak memberinya cucu pertama laki – laki. Hal 

tersebut juga berlaku ketika tetangga mengungkit hal tersebut. C 

mengaku juga sempat hampir diusir dari rumah oleh ayah mertua 

ketika suaminya sedang tidak berada dirumah karena masalah 

pekerjaan. Suaminya saat itu pergi selama 1 bulan. 

 C dan suaminya dapat melewati masa dimana mereka harus 

menghadapi pertanyaan dan tuntutan dari ayah mertua yang 

selalu mempermasalahkan tentang anak sulung laki – laki setiap 

harinya. C mengaku cara mengatasi permasalahan yang ada 

dengan mempertahankan komunikasi mereka. Hal apapun harus 

dilakukan dan diselesaikan bersama. C mendiskusikan berbagai 

masalah seperti masalah anak, keuangan dan pekerjaan namun 

hal utama adalah masalah anak dengan suaminya. C dan 

suaminya memiliki komitmen untuk melakukan segala hal 

bersama – sama dan tidak melakukan sendiri – sendiri, harus 
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saling menyayangi, sakit sama – sama sakit. C mengaku tidak 

pernah terjadi konflik yang besar ketika terjadi permasalahan.  

Permasalahan lain yang pernah terjadi dalam kehidupan 

pernikahan C dan suaminya adalah ketika pihak ketiga datang 

dan mempunyai keinginan untuk merebut suami C. C 

mengetahui masalah ini dari suaminya sendri dan bukan dari 

orang lain. Kepercayaan terhadap suaminya tetap besar karena C 

tidak mendengarkan masalah tersebut dari orang lain. C juga 

mengungkapkan, ketika pihak ketiga muncul didalam kehidupan 

pernikahannya, C tetap merasakan kepuasan dalam 

pernikahannya karena suaminya tidak mempunyai keinginan 

untuk menikahi perempuan tersebut dan hanya perempuan 

tersebut yang menginginkan suaminya.  

C memberikan pilihan kepada suaminya untuk memilih C 

atau perempuan tersebut. Pilihan tersebut juga akan 

mempengaruhi kehidupan pernikahannya karena C akan 

meminta berpisah dan mengambil anak pertama sedangkan 

suaminya akan mendapatkan anak kedua dan hasil dari kerja 

keras mereka bersama akan dibagi dua. Ketika diberikan pilihan 

seperti itu suaminya C tetap memilih C karena suaminya 

mencintai C dan anak – anaknya dan tidak ada keinginan untuk 

berpisah dan memilih pihak ketiga tersebut. ketika permasalahan 

ini terjadi mertua C juga tidak mengijinkan suami C untuk 

memilih perempuan tersebut. 

 



 
 
 

75 

 

 
 

3. Hasil Observasi  

Observasi dilakukan bersamaan dengan waktu wawancara. 

Peneliti melakukan wawancara dengan C, pada saat itu pertama kali 

peneliti datang ke rumah C, subjek mengenakan baju berwarna 

merah muda dan menggunakan celana panjang hitam. C saat itu 

sedang membersihkan rumah dikarekan 1 jam lagi C akan berangkat 

ke kandang babi miiknya untuk memberikan pakan. Sedangkan pada 

pertemuan kedua, C menggenakan pakaian putih yang terlihat sedikit 

lusuh dan menggenakan celana pendek hitam karena C baru pulang 

dari kebu. C terlihat cukup lelah. 

Dari hasil observasi yang didapatkan dari peneliti terhadap C, 

pada saat pertama kali diwawancarai C  terlihat  cukup bingung dan 

tegang. Namun setelah peneliti memberitahu bahwa subjek dapat 

menceritakan apapun yang berkaitan dengan masalah yang pernah 

dialami didalam kehidupan pernikahannya subjek menjadi terlihat 

cukup antusias dalam menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan 

oleh peneliti, hal tersebut ditunjukkan dari cerita C yang mengebu – 

gebu dan walaupun peneliti hanya menyebutkan satu pertanyaan 

saja.  C juga memberikan respon yang positif seperti tersenyum 

kepada peneliti setiap kali peneliti selesai menyebutkan pertanyaan.  

Pada saat peneliti memberikan pertanyaan ke arah yang sensitif C 

terlihat mulai menunjukkan ekspresi sedih namun tetap  menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh peneliti dengan antusias  hanya saja 

intonasi berbicara yang lebih keras dibandingkan sebelumnya. 
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Kondisi Lingkungan sekitar pada saat wawancara cukup 

kondusif karena pada saat peneliti melakukan wawancara dengan C, 

anak – anak dan ibu mertua sedang menjaga warung didepan rumah, 

sehingga konsentrasi C tidak pecah. Hal tersebut membuat peneliti 

tidak mengalami kesulitan pada saat mewawancarai C. 

Reaksi spontan yang paling sering terlihat adalah posisi pundak 

yang diturunkan ketika peneliti menanyakan permasalahan dengan 

ayah mertuanya. Posisi awal subjek sebelum peneliti memberikan 

pertanyaan tersebut adalah subjek C terlihat antusias dengan posisi 

pundak yang tegap. Saat itu mata subjek juga sering terlihat hampir 

menangis yang ditandai dengan perubahan intonasi suara  menjadi 

lebih pelan, merembesnya air mata, namun C segera menghapus air 

mata tersebut dan mengalihkannya dengan perubahan intonasi 

berbicara serta tersenyum ke arah peneliti. 

 

 

4. Analisis Kasus 

C dan suaminya sudah saling mengenal sejak kecil. Mereka 

saling mengenal dan berpacaran selama empat tahun lamanya 

sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. C dan suaminya 

memiliki komitmen yang berkaitan dengan anak, pekerjaan dan 

keuangan. Suami C sangat menyayangi C dan tidak pernah 

mempermasalahkan masalah anak. C dan suaminya tidak memiliki 

perencanaan tentang jenis kelamin anak saat mereka menikah. C 

mengungkapkan bahwa suaminya bahkan sangat senang ketika 
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mendapatkan anak sulung perempuan. Ketika C belum siuman 

selama 2 minggu lamanya sehabis melahirkan, suaminya lah yang 

merawat anaknya saat itu. C mengungkapkan ketika anaknya sakit, 

mereka merawat anaknya bersama dan bahkan bergadang bersama 

agar anaknya mendapatkan perawatan secara intensif. Kehidupan 

penikahan mereka berjalan diatas komitmen yang sudah C dan 

suaminya buat.  

Komunikasi yang terjadi pada pasangan ini berjalan dengan 

lancar. Mereka selalu meluangkan waktu untuk sharing apapun 

yang terjadi pada hari itu.  

Pada hal kebutuhan seksual, masih berjalan lancar karena C 

dan suaminya masih mengharapkan anak, jika memang diberikan 

kesempatan untuk mendapatkan anak lagi. C mengungkapkan 

bahwa tidak mengambil program KB (Keluarga Berencana) dengan 

alasan, C dan suaminya siap kapanpun untuk memiliki anak lagi 

tidak memperdulikan jenis kelamin laki – laki ataupun perempuan 

mereka akan menerimanya. 

Kehidupan pernikahan C dan suaminya tentunya banyak 

melalui hambatan yang melintang. Permasalahan yang muncul 

seperti air mengalir, setelah selesai muncul lagi masalah lain yang 

menunggu untuk diselesaikan. C sangat mempercayai suaminya 

karena setiap permasalahan muncul dalam keluarganya, suami pasti 

akan menceritakan masalah tersebut, bahkan ketika ada seorang 

perempuan yang mendekati suaminya, C tetap tenang dan 

mempercayai suaminya. Permasalahan dengan ayah mertua yang 
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tidak kunjung selesai sampai 23 tahun pernikahanya dengan suami.  

Rasa percaya yang begitu besar terhadap suaminya membuat 

pernikahan mereka dapat bertahan sampai sekarang. Pengertian satu 

sama lain, menyelesaikan permasalahan secara bersama – sama 

adalah komitmen dalam keluarga C. 
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Berikut merupakan rekap tema dari hasil wawancara yang 

dilakukan kepada C selaku istri subyek pasangan ketiga. Hasil jawaban-

jawaban yang didapat kemudian dikategorisasikan dalam tema-tema 

sebagai berikut: 

Tabel 8. Rekap tema Subjek 3 (C) 

Tema Koding Intesitas 

Faktor – faktor yang 

memengaruhi 

Kepuasan Pernikahan  

Status Keuangan dan Pekerjaan  

Hubungan dengan keluarga besar 

Kemampuan Mengatasi Konflik 

Faktor Anak  

SKDP 

HDKB 

KMK 

FA 

 

+++ 

++ 

+++ 

+++ 

Faktor anak sulung 

laki – laki 

mendominasi dalam 

keluarga etnis 

Tionghoa 

Sistem Partilinial 

Agama Khonghucu  

SP 

AK 
+ 

+++ 

Dinamika Pernikahan  Rencana tentang anak  

Penyelesaian Konflik 

Komitmen  

Penentuan jenis kelamin anak  

RTA 

PK 

K 

PJKA 

+ 

+++ 

+++ 

+ 

Kepuasan Pernikahan  Kepuasan Pernikahan KP +++ 

 

Keterangan :  

+  : Intensitas rendah  

++  : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas tinggi 

 

Intensitas dilihat dari subjek mengekspresikan jawaban dari pertanyaan peneliti dan seringnya 

subjek berkata 



 
 
 

80 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bagan 3. Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Suami Istri Etnis Tionghoa yang Tidak Memiliki Anak Sulung Laki – laki Subjek 3

Latar Belakang 

 Tidak memiliki anak sulung laki –laki 

 Memiliki 2 anak perempuan 

 Kurang mampu 

 Memiliki pendidikan rendah  

 Hidup dalam tradisi keluarga yang kuat (pernah 

melakukan pengangkatan anak laki – laki 13 

tahun yang lalu) 

  

Hubungan dengan keluarga besar  

- Kurang hangat  

- Setiap harinya dimarahin  ayah mertua 

- Ayah mertua meminta suami untuk menikah lagi dan meceraikan C 

- Ayah mertua pernah mengusir C dari rumah  

 

Sepasang suami istri  

M dan C 

Cara Menyikapi  

- Tidak menuntut  

- Saling  mengalah 

- Memperkuat komunikasi  

- Saling mengerti dan membantu  

-  Rasa saling percaya yang besar 

Faktor Anak  

- Suami tidak mempermasalahkan 

- Ayah mertua meminta untuk melakukan pengangkatan anak laki – laki  

 

 

Keluarga C masih memegang tradisi 

Tionghoa bahwa anak pertama laki – 

laki lebih baik.  Hal tersebut berkaitan 

dengan dengan hal – hal yang baik 

yaitu berupa rejeki dan keturunan. 

Namun lebih diutamakan memiliki 

anak laki – laki. 

Kepuasan  Pernikahan M dan C 

Status Keuangan dan Pekerjaan 

- C dan suami bekerja sebagai petani, tidak ada anak 

sulung laki – laki tidak ada yang membantu  

-  

 


