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Lampiran A. Pedoman Observasi 

 

Tema :  Dinamika psikologis suami yang memiliki istri berpenghasilan  

lebih tinggi 

Tujuan :  Ingin mengungkap dampak psikologis dan reaksi psikologis suami  

   yang memiliki istri berpenghasilan lebih tinggi 

Teknik :  Partisipan Kronologis 

Target :  Suami yang memiliki istri berpenghasilan lebih tinggi 

 

Pencatatan Observasi : Anecdotal Record 

A. Kesan Umum subyek, seperti: 

1. Kondisi fisik 

2. Penampilan 

3. Ekspresi Wajah 

4. Bahasa tubuh subjek selama wawancara 

5. Interaksi subjek saat wawancara 

6. Kegiatan sehari-hari 

B. Hubungan subjek dengan istri dan kerabat dekat 

C. Hubungan subyek dengan lingkungan sekitar 

D. Interaksi sosial 
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Lampiran B. Pedoman Wawancara 

 

1. Latar Belakang Subjek Penelitian 
a. Identitas subjek 

1) Nama : 
2) Alamat : 
3) Agama : 
4) Usia menikah : 
5) Pendidikan : 
6) Pekerjaan : 
7) Penghasilan Suami : 
8) Penghasilan Istri : 

b. Ceritakan tentang diri bapak selengkap mungkin 
 

2. Kehidupan Perkawinan Subjek 
a. Bagaimana cerita masa lalu subjek dengan istri? 
b. Kapan bertemu dengan istri? 
c. Apakah disetujui orangtua masing-masing? 
d. Mengapa menikah? 
e. Apakah subjek memahami karakter istri? 
f. Kira-kira bagaimana masa-masa awal mengenal bapak dengan istri di 

masa lalu? 
g. Bagaimana hubungan bapak dengan istri sebelum dan setelah melakukan 

perkawinan mengetahui penghasilan istri lebih tinggi? 
h. Bagaimana perasaan bapak atas kondisi ekonomi saat awal menikah 

dengan istri? 
 

3. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga 
a. Bagaimana kondisi ekonomi bapak saat awal menikah dengan istri? 
b. Apa saja pengeluaran rutin dalam keluarga? 
c. Bagaimana pembagian pengaturan keuangan dalam keluarga? 
d. Bagaimana proses pemenuhan kebutuhan dalam keluarga? 
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e. Bagaimana komitmen dengan istri mengenai hal keuangan rumah 
tangga? 

f. Apa konflik yang pernah dialami yang berkaitan dengan permasalahan 
keuangan dalam rumah tangga? 

g. Bagaimana penyelesaian konflik mengenai permasalahan keuangan 
dalam rumah tangga tersebut? 

h. Bagaimana tanggapan anda mengetahui istri berpenghasilan lebih tinggi? 
i. Dalam masa perkawinan bapak dengan istri, permasalahan apa saja yang 

muncul dalam permasalahan pemenuhan kebutuhan ekonomi selama ini? 
4. Hubungan Sosial Subjek 

a. Bagaimana keseharian di rumah? 
b. Ceritakan tentang orang-orang yang tinggal se-rumah! 
c. Apa konflik yang pernah terjadi dengan orang se-rumah? 
d. Bagaimana perasaan saat mengalami konflik tersebut? 
e. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan? 
f. Bagaimana hubungan serta tanggapan bapak dengan saudara 

kandung/mertua/saudara/ipar sebelum dan setelah menikah mengetahui 
penghasilan istri lebih tinggi? 

g. Bagaimana hubungan dan tanggapan kerabat bapak mengetahui 
penghasilan istri lebih tinggi? 

h. Bagaimana hubungan dan tanggapan tetangga serta lingkungan sekitar 
rumah bapak mengetahui penghasilan istri lebih tinggi? 

5. Dampak dan Reaksi Psikologis 
a. Ketidakberdayaan 
b. Rasa malu 
c. Kecemasan 
d. Rasa bersalah 
e. Toleransi 
f. Rasa cinta 
g. Kasih sayang 

6. Rencana Subjek 
a. Apa rencana bapak ke depan? 
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Lampiran C. Hasil Observasi dan Narasi Subjek 
1. Hasil Observasi dan Narasi Subjek I 
 
P :  Peneliti 
A :  Subjek I 
 
WAWANCARA&OBSERVASI 1 
 Postur tubuh subyek: tinggi, agak bungkuk, rambut lurus, kulit sawo matang, dan 

logat jakarta. 
 Pake kemeja dan sarung. 
 Subyek melipat surat undangan pengajian dan menyebarkan undangan pengajian ke 

rumah-rumah jamaah masjid. 
 

P :  Benar ini pak A? 
A :  Iya.. ini mbak riris ya? 
P : Iya pak.. 
A :  Oh iya mbak monggo-monggo.. gimana mbak? 
P :  Mmm.. gini pak, seperti yang sudah disampaikan sama awan kemarin kan saya 

disini mau menyampaikan niat saya menjadikan bapak sebagai subjek penelitian 
saya ini pak.. 

A :  Hehehe (tertawa).. wahh itu nanti saya diapain mbak? 
P :  hehee wahh ya nggak diapa-apain pak.. Cuma saya sering kesini aja terus juga 

saya tanya-tanyain.. gitu aja pak.. 
A :  Oh gitu.. yaa gimana yaa mbak.. saya soalnya juga sibuk ya.. 
P :  Oh sibuk ya pak? Mmm.. saya nggak memaksa kok pak.. kapan aja pak A bisa 

ada waktu bisa hubungi saya apa mas awan ya pak.. 
A :  Oh ya ya nanti saya hubungi mas awan aja ya biar gampang 
P :  Iya pak bisa juga.. Mmm.. monggo lho pak kalo pak A mau ada perlu lagi nggak 

apa-apa.. saya santai kok pak ini.. Cuma mau perkenalan dulu aja.. 
A :  Oh ya ya mbak.. 
 
WAWANCARA & OBSERVASI 2 
 
P :  Assalamualaikum pak A.. ini lagi santai pak? 
A :  Eh.. walaikumsalam mbak riris mas awan.. hahaa santai mbak santai ini.. (sambil 

merokok) 
P :  Hehee gini pak.. kemarin saya dapet info dari awan kalo pak A bersedia jadi 

subyek skripsi saya ya pak? Bener? 
A : Hahaa yaa iyaa mbak.. ini saya udah selo soalnya.. tapi ya itu saya juga udah 

nyampein ke mas awan kalo saya mau diwawancarai asal ya itu mbak mbak riris 
juga ada temannya.. begitu lho mbak.. 

P :  Oh yaa nggak masalah pak kalo nanti selama saya kesini-kesini sama awan juga 
nggak masalah pak.. 
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WAWANCARA&OBSERVASI 3 
P :  eeee..selamat siang pak A, ini saya riris dari mahasiswi psikologi unika 

soegijapranoto, disini nanti saya mau mewawancarai bapak untuk keperluan 
skripsi saya yang judulnya dinamika psikologis suami yang memiliki istri 
berpenghasilan lebih tinggi, tapi sebelumnya saya minta bapak untuk 
memperkenalkan diri dari nama, alamat, agama, usia menikah umur berapa, terus 
pekerjaan sekarang apa, terus gaji bapak berapa dan juga gaji istri bapak 
berapa....nahh monggo pak.... 

A :  yak nama saya..A..untuk alamat sendiri, saya tinggal bersama istri di tembalang, 
yaa tembalang bawah gitu lah mbak...agama saya islam saat ini...ee apa lagi 
mbak? (sambil merokok) 

P :  eee waktu itu usia menikah umur berapa pak? 
A :  eee waktu itu saya menikah umur 30... 
P :  terus pekerjaan bapak saat ini apa pak? 
A :  emmm saat ini saya lebih sering mengurusi masjid seh mbak dirumah... 

biasanya juga lebih gak ada kegiatan lain... 
P :  berarti bapak sekarang menjadi takmir masjid gitu ya pak ya...Terus penghasilan 

berapa pak? 
A :  kadang gitu yaa 500 rb tapi kalau ada bantuan yang lain juga bisa nambah dikit-

dikit... 
P :  berarti yang pasti 500 rb ya pak? 
A :  iya mbak... 
P : terus kalau gaji istri berapa pak? 
A :  kalau dari istri, 3,5 jt an... (suara subyek memelan) 
P :  istri kerja sebagai apa pak? 
A :  kerja jadi perawat di puskesmas juga klinik gitu.. 
P :  ohh yaa..oke pak..sebelumnya saya boleh diceritakan gak pak, gimana masa lalu 

bapak dengan istri, mulai dari masa pengenalan sampai bisa menikah gitu pak... 
A : awal saya kenal dengan istri saya itu saya dikenalin dengan adiknya, saya 

dikenalin 3 bulan sebelumnya, terus pendekatan lewat taaruf dan langsung 
menikah.. 

P :  ohh taaruf ya pak? 
A :  yaa taaruf mbak..jadi modelnya saya tidak pacaran dengan istri saya dulu mbak... 
P :  terus kemudian itu berarti langsung disetujui orang tua masing-masing gitu ya 

pak? 
A :  yaa kalau itu kan kalo orang bilang biasanya ya kayak dijodohin gitu mbak.. jadi 

masing-masing setuju-setuju aja sih mbak 
P :  O berarti orang tua masing-masing sudah mengetahui ya pak.. saat itu saat 

sebelum menikah itu bapak bekerja sebagai apa pak? 
A :  waktu itu saya masih kerja sebagai sopir taksi mbak.  
P :  oo.. berarti itu bertahan berapa lama pak kerja sebagai sopir taksi itu? 
A :  nggak lama sih mbak.. nggak ada 1 tahun. terus saya langsung keluar dari 

kerjaan itu 
P : oo.. gimana ceritanya pak kok keluar? 
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A :  yaa kebanyakan kan kalo sopir taksi itu kan mbak ee jadwalnya nggak pasti.. 
saya lebih sering dapet shift malam itu kan jadi kayak pulang rumah capek 
tidur berangkat kerja lagi jadi nggak ketemu istri. Kalo malem gitu kan 
tamunya seringnya cewek-cewek yang nggak bener lahh mbak.. iya anak 
malam. Ya saya risih aja gitu mbak ngelihatnya udah kerjanya gitu gaji 
nggak seberapa sama capeknya.. gitu mbak 

P :  terus kalo boleh saya tau pak alasan bapak menikah dulu apa pak? Dijodohkan 
atau bagaimana pak? 

A :  yaa tadinya kan dijodohkan juga itu kemudian kan dari saya sama istri saya itu 
kan itungannya udah cukup tua lah. Jadi ya ada tuntutan juga nikah.. nikah.. 
jadi ya begitu saya dikenalin ya saya langsung disuruh nikah sama orangtua 
jadi ya iya aja mbak 

P :  memang bapak menikah umur berapa pak? 
A :  yaa 30an mbak.. terus istri saya umur 26 
P :  oo berarti selisih 4 tahun ya pak.. sekarang bapak usia 33, berarti usia menikah 

bapak sudah 3 tahun ya pak. Terus kalo boleh saya tau, seberapa jauh sih pak 
bapak mengenal istri bapak pak saat sebelum menikah? 

A :  kalo sebelum menikah sih yaa saya belum begitu mengenal jauh sih ya mbak.. 
tapi saya sempet ada kesempatan mengenal dia saat taaruf itu tapi yaa nggak 
begitu mengenal karena taaruf ya mbak. jadi setiap kali ngobrol kan juga ada 
orangtua nya itu pun di rumah dia.. jadi ya saya nggak begitu mengenal istri saya 
saat itu 

P :  memang istri bapak orang nya seperti apa sih pak menurut bapak saat sebelum 
menikah itu? 

A :  dia sih itu awal-awal ketemu itu dia orangnya baik, agamanya juga baik. Jadi 
kenapa saya mau sama istri saya ya karena itu mbak dari dasarnya agamanya 
udah baik jadi nanti kalo mbangun keluarga itu bisa sakinah 

P :  terus kalo boleh bapak menyimpulkan alasan bapak menikah apa ya pak? 
A :  waktu itu saya nggak terlalu ambil pikir panjang sih mbak.. ya yang pasti 

karena tuntutan orang tua saya untuk menikah dikenalin sama orang yang 
baik, ya dari agamanya udah baik itu tadi ya waktu disuruh nikah ya 
langsung mau aja 

P :  memang bapak anak ke berapa dari brapa bersaudara pak? 
A :  pertama dari 2 bersaudara.. adik saya perempuan 
P :  oo jadi karena anak pertama belum menikah-menikah jadi diburu-buru gitu apa 

pak? 
A :  yaa gitu mbak 
P :  hehee ohh.. yaa kalo boleh saya tau ini bapak Cuma berdua saja sama istri apa 

gimana pak tinggalnya? 
A :  iya yaa ini saya belum punya anak.. saya belum dikasih karunia sama Allah.. 
P :  Ohhh yaa kalo boleh saya tau itu rumah sendiri/kontrakan/gimana pak? 
A :  itu rumah kontrakan sih mbak masih ngontrak 
P :  terus pak boleh diceritakan pak keseharian bapak ngapain aja? 
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A :  biasanya sih kalo pagi bangun sebelum subuh terus ke masjid terus istri saya 
kerja nganter habis itu istri saya kerja saya nyapu, bersihin mana, terus 
nyuci-nyuci dulu juga, terus agak siangan gitu di rumah nggak ada siapa-
siapa jadi ya saya ke masjid aja mbak ngurusi masjid gitu, muadzin pas 
waktunya azan ya saya azan di masjid, jemput istri. Yaa keseharian ya di 
masjid aja bisa ketemu orang ngobrol ada yang ngajak ngobrol terus juga kadang 
kalo ada pengajian, saya yang ngurusi semua juga 

P :  terus eee bisa diceritakan pak tentang istri bapak sekarang.. terus kehidupan 
bapak dengan istri sekarang gimana gitu pak 

A :  eee.. kalo sekarang itu agak beda sih mbak 
P :  oh? Beda gimana ya pak ya? 
A :  beda dari dulu awal kenal itu kan kayaknya baik, orangnya sholeha, kayaknya 

anak perempuan yang bisa nurut sama suaminya gitu mbak.. tapi kalo sekarang 
semakin kesininya kok kayaknya dia istri yang suka menuntut, suka minta 
ini minta itu. Padahal kan tau sendiri saya kan keadaannya kayak gini mbak.. 
jadi kan kadang-kadang bikin kayak agak jengkel juga dengernya 

P :  memang kejadian seperti apa pak yang membuat bapak jengkel gitu pak? 
A :  yaa kalo kayak suka banding-bandingin gitu mbak. jadi kadang-kadang kan 

temennya ada yang beli motor baru itu dia langsung cerita ke saya. Jadi kayak 
minta gitu lho mbak dibeliin motor baru. Padahal rumah ini kan masih ngontrak 
juga. Terus dia sering cerita temennya habis beli rumah, jadi pindah di rumah 
sendiri.. nah disini kan saya jadi agak gimana ya mbak. orang namanya juga ya 
kan mau nggak mau kan saya suami, ya mau nggak mau ya.. ya saya jengkel 
campur marah ya mbak kenapa harus dibanding-bandingin sama orang lain 
gitu mbak 

P :  memang istri secara langsung gitu pak membanding-bandingkan bapak? Atau 
Cuma perasaan bapak saja? Maksud saya istri ngomong langsung gitu atau hanya 
kesannya aja pak? 

A :  ya ngomong langsung mbak.. orang dia minta 
P : oo begitu.. terus perasaan bapak saat itu terjadi gimana pak? 
A :  yaa saya sih jengkel. Kalo udah jengkel ya saya kayak dengerin aja, terus 

saya diem, terus ya saya tinggal ke masjid aja mbak 
P :  saat diem itu memang apa yang bapak rasain pak? 
A :  yaa jengkel ya marah yaa langsung udah males buat mikirin lah mbak 
P :  jadi bapak udah capek sendiri ya karena istri sering mengeluh begitu? 
A :  iya belakangan malah semakin sering sih jadi malah kayak semakin nuntut 

ke saya bisa ngasih yang lebih buat ke dia gitu mbak 
P :  memang ngasih lebih gimana itu pak maksudnya? 
A :  contohnya kan kalo yaa dia kan yang megang penghasilan yang banyak kan 

dia jadi ya kayak mau nggak mau kayak dia yang ngatur pengeluaran buat 
bayar tagihan listrik, buat biaya rumah sendiri nah belakangan tuh kok dia 
bilang capek, kok aku terus yang kerja lha kamu mana kok nggak ada 
timbal baliknya atau nggak ada usahanya buat bantu-bantu padahal kan ya 
sebenernya ya pinginnya ngebantu mbak tapi ya itu tadi saya tamatan MA 



98 
 

 

mau kerja apa. Ya yang penting kan saya sudah kerja mbak udah usaha jadi 
pengurus maasjid.. ya paling nggak bisa bantu-bantu dikit kalo butuh apa-
apa buat rokok apa bensin kan nggak usah minta gitu mbak 

P :  memang sikap ibu gimana pak mengetahui penghasilannya lebih tinggi begitu? 
A :  saya sih ngerasanya kayak.. eee dia kayak lebih ee lebih nganggep remeh ke 

saya gitu mbak.. jadi kayak mentang-mentang saya suaminya mentang-mentang 
saya yaa ada penghasilan walaupun Cuma dikit tapi kok kayaknya dia kok kayak 
yang lebih ngatur-ngatur di rumah. Ya seharusnya kan istri kan nurut sama 
suami ya mbak ya tapi karna itu tadi dia punya uang lebih jadi banding-
bandingin. Terus kok sekarang dia yang kayak suka ngatur harus ini harus itu nah 
itu kan juga bikin males juga jengkel! 

P :  terus pas konflik itu terjadi pak, penyelesaian dari bapak sendiri, apa yang bapak 
lakukan pak? 

A :  biasanya kalo udah kayak gitu ya langsung saya tinggal pergi sih mbak.. tak 
diemin aja dia. Tak diemin langsung pergi.. 

P :  tapi bapak memendam sesuatu kah pak? 
A :  ya mendem sih mbak namanya juga orang jengkel kan ya pasti itu 
P :  memang pengeluaran rutin dalam keluarga bapak apa saja pak? 
A :  sebenernya sedikit aja sih mbak karena kita belum punya anak paling ya makan 

sehari-hari, listrik, air, terus juga bensin buat transport sehari-hari juga 
cicilan motor istri saya itu udah 2juta sendiri 

P :  memang kalo dengan keperluan bulanan segitu dan total gaji bapak sama istri 
juga total 4 juta ya pak.. itu cukup? 

A :  cukup nggak cukup sih mbak.. yaa dirit-iritin aja eee yaa kan tapi sekarang apa 
apa mahal mbak jadi ya kalo pas nggak ada tambahan ya nggak cukup. Tapi 
yaa dicukup-cukupin.. lebih-lebih alhamdulillah nya kalo ada orang ngasih buat 
tambah-tambahan saya 

P :  lalu kalo nggak cukup usaha apa yang bapak lakukan? 
A :  yaa ngirit di makan aja mbak apa kalo nggak ya kalo mau beli-beli yang 

nggak perlu ya nggak usah  (Sambil merokok) 
P :  oo begitu.. memang pengaturan uang di keluarga bapak bagaimana pak kalo 

boleh saya tau? 
A :  sebenernya kalo soal pembagiannya sih nggak ada pembagian yang pasti yaa 

ada duitnya berapa ya kita langsung bagi-bagi buat kebutuhan sehari-hari 
buat bareng-bareng 

P :  itu uang bapak bapak serahkan semua ke istri apa gimana pak? 
A :  bawa sendiri-sendiri sih mbak.. kan kalo istri yang bawa uang paling banyak ya 

paling dia yang belanja butuhnya sehari-hari apa. Ya kalo saya paling upah dari 
pengurus masjid itu yang buat pegangan saya sehari-hari aja gitu. Atau kalo ada 
kebutuhan-kebutuhan mendadak ya bisa dipake bareng 

P :  pernah ada konflik tentang permasalahan uang gitu nggak pak? 
A :  yaa sering mbak.. jadi buat kebutuhan sehari-hari gitu kalo dia pengen apa 

pengen apa gitu kan mbak mesti ribut.. terus ini kan kontrakan saya di 
kampung jadi ya banyak acaranya kayak pengajian-pengajian, arisan bapak-bapak 
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ibu-ibu nah mau nggak mau kan kita harus nyuguhi.. nah uang nya bingung mau 
diambil dari uang yang buat apa.. nah dari itu terus kita tengkar mbak mau bayar 
pake apa tagihan berikutnya gitu.. nah dia nuntutnya itu ke saya. Ya saya 
jengkel lagi. Kan dia bilang dia udah kerja nah kok saya pas dibutuhin gini 
kok nggak bisa apa-apa gitu mbak 

P :  oooo begitu ya pak.. saat masalah itu terjadi respon bapak seperti apa pak bisa 
diceritakan? 

A :  ya kayak yang tadi saya bilang paling ya saya diem, dipendem di hati, ya kalo 
nggak saya ke masjid nenangin diri dulu, sholat atau baca qur’an nanti 
tentrem lagi 

P :  oo begitu.. memang kegiatan bapak kalo di masjid gitu ngapain aja sih pak? 
A :  saya biasanya kalo di masjid ya bersihin masjid, ngurusin dana masjid, 

bantu-bantu orang lah neybar-nyebar undangan terus ngurusin kalo ada 
pengajian gitu saya yang ngurusin 

P :  memang setiap hari bapak begitu gitu pak? 
A :  yaa kurang lebihnya sih begitu 
P :  ohh begitu.. yasudah sementara untuk wawancara kali ini cukup dulu pak.. nanti 

kalo ada yang perlu saya tanyakan lagi bapak bersedia kan pak saya temui lagi? 
A :  yaa nggak apa-apa mbak asal ada mas nya ini lagi nggak berdua aja 
P :  ohh oke pak nggak masalah.. terima kasih pak.. 
 
WAWANCARA & OBSERVASI 4 
P :  eee selamat siang pak A.. ternyata kemarin dari wawancara yang kemarin itu 

masih ada yang kurang pak.. ee jadi ini nanti saya harus mempertanyakan 
beberapa hal lagi ke bapak gitu. Bapak nggak keberatan kan ya pak? 

A : ya mbak nggak papa mbak (sambil merokok) 
P :  ee gini pak jadi tuh kemarin tuh saya belum membahas gimana sih pak hubungan 

sama tanggapan saudara kandung/mertua/orang tua bapak sebelum sama sesudah 
menikah gitu pak dengan penghasilan istri bapak yang lebih tinggi kan istri dari 
awal sudah lebih tinggi kan ya pak penghasilannya gitu pak? Bisa diceritakan lagi 
pak? 

A :  iyaa waktu awal kita nikah kan saya masih kerja jadi sopir taksi itu heem terus 
sempet berhenti terus kerja lagi jadi sopir angkutan barang di Nyonya meneer. 
Paling nggak awal-awal masih bagus lah mbak penghasilan saya masih 
ngantongin dua juta sebulannya. Dulu sih kalo sama mertua masih baik-baik 
aja  ya karena masing-masing ada penghasilan nggak masalah mau ada 
yang lebih tinggi yang mana. Iyaa yang penting kita itungannya sama-sama 
usaha kerja gitu mbak nah.. 

P :  tapi sebelumnya itu dulu cukup nggak pak sama penghasilan segitu? Penghasilan 
bapak dua juta ibu tiga setengah kan jauh lebih banyak dari sekarang ya pak 

A :  iyaa kalo dulu lebih enak lahh mbak daripada sekarang ini 
P :  terus daripada sekarang gimana pak? 
A :  yaa sekarang nggak Cuma mertua sih mbak. Keluarga dari istri tuh kayak 

memusuhi saya gitu lho mbak yaa kayaknya tu kok kalo dateng ke rumah 
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Cuma buat ngejek saya nganggur gini nongkrang nongkrong aja terus pergi 
ke masjid nggak tau ngapain padahal istri saya lagi kerja disana ya jadi ya 
kebanyakan kalo ke rumah ngomongnya gitu kayak nganggep remeh saya  
gitu 

P :  memang mereka langsung menyampaikan begitu gitu pak? 
A :  yaa mereka sih paling nggak langsung ngomong ke saya tapi ya nyindir-

nyindir gitu mbak kayak waktu saya lagi apa kan capek itu mbak habis bersihin 
rumah gitu duduk dulu di depan rumah sambil ngrokok minum kopi gitu tiba-
tiba kok mertua saya tuh bilang kok kamu malah disini aja nggak ngapa-
ngapain. Lha kan padahal kan saya habis bersihin rumah yaa masa nggak capek 
ya mbak.. nah habis itu saya langsung pergi ke masjid lagi habis itu 
ngehindar lah gitu 

P :  oo gitu jadi langsung nyindir langsung gitu ya pak? Oo memang itu setelah 
menikah mertua itu berubah gitu ya pak setelah menikah tau penghasilan bapak 
nggak seberapa? 

A :  iyaa berubahnya tuh sejak saya keluar dari kerjaan. Dulu sih baik-baik aja nah 
begitu saya keluar, kerja jadi pengurus masjid itu berubah. Jadi yaa mungkin 
istri saya cerita-cerita ke keluarganya apa gimana ya paling ya dia cerita-cerita 
kan nggak mungkin kan ya mereka tau kalo istri saya nggak pernah cerita 

P :  Ohh gitu.. memang sikap mereka ke bapak seperti apa pak selain itu? 
A :  lebih kayak nganggep remeh saya kok saya kayak suami nggak becus gitu lho 

mbak ngidupin keluarga suaminya kok nganggur tapi istrinya yang kerja 
padahal saya sehat yaa biasanya mikirnya kok saya nggak ada usaha apa-
apa nyari uang  

P :  memang mertua nyampaikan langsung begitu ya pak? 
A :  iya mbak sempet beberapa kali ngomong ke saya yaaa pas mereka datang pas 

istri saya nggak ada di rumah pas kerja. Yaa jadi kan pas siang-siang istri saya 
lagi kerja nggak tau tuh mertua saya tiba-tiba dateng.. mukanya pas begitu dateng 
aja mukanya udah nggak enak. Terus ngomong ke saya soal ya ini keluarga saya 
ini eee gimana pertamanya sih nanya gimana sekarang udah kerja dimana.. eee 
masih kerja apa nggak? Nah saya bilang nggak sekarang saya Cuma ngurusi 
masjid penghasilan dikit ya bisa buat bantu-bantu tambahan.. nah makin lama 
kok makin saya kayak disuruh harus kerja lebih punya penghasilan lebih 
eee ya mungkin istri saya curhat ke ibunya kalo di rumah kok susah sekarang 
nggak ada uang sih ya ada tapi pas-pasan Cuma buat sehari-hari 

P :  memang apa yang dilakukan sama mertua bapak gitu pak mengetahui 
penghasilan bapak lebih tinggi gitu pak? 

A :  yaa nuntut saya buat nyari kerja lagi.. tapi mereka Cuma nuntut aja kok mbak 
nggak ada yang lebih paling ya sikap dari keluarga istri saya aja yang 
pandangannya nggak enak terus kalo bahas bahasnya kerja penghasilan 

P :  saat merasa tertuntut itu apa yang bapak rasakan pak? 
A :  yaa jengkel mbak jengkel lagi.. ya kayak ngapain sih kok masih ngurusin 

masalah kita ya walaupun dia orangtua istri saya Cuma kan ini keluarga saya 
gitu.. 
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P :  terus kalo jengkel gitu apa yang bapak lakukan? 
A :  yaa kalo udah jengkel ya jadi males ngapa-ngapain mbak.. terus ya saya 

diemin saya tinggal pergi paling ya balik lagi ke masjid lagi ngapain gitu 
sholat mungkin buat nenangin pikiran 

P :  oo gitu.. emmm kalo hubungan dan tanggapan dari keluarga bapak sendiri gimana 
pak? 

A :  mereka biasa aja mbak karena keluarga saya jauh jadi nggak tau 
P :  oo gitu.. ee kalo hubungan dan tanggapan dari tetangga bapak gitu gimana pak? 
A : yaa kalo tetangga sih nggak ada yang ngomong ke saya langsung  
P :  tapi tetangga tau ya pak kalo penghasilan bapak lebih rendah? 
A :  iyaa ini kan kampung jadi ya tetangga ke tetangga deket jadi tau. Ya kadang-

kadang sepintas aja denger ada yang ngomongin.. paling ya sebatas ngomongin 
aja sih mbak 

P :  eee kalo dari kerabat dekat bapak gitu pak temen-temen deket? 
A :  nggak ada sih mbak nggak ada yang bahas 
P : terus dampak negatif apa sih pak yang bapak rasakan mengetahui istri 

berpenghasilan lebih tinggi? 
A :  ya ada marah.. kadang ada rasa nggak berdaya gitu lho mbak kayaknya kok 

saya pria kok nggak bisa apa-apa saya pria kok nggak bisa nyenengin keluarga 
P :  terus selain itu pak? 
A :  sering ada malu juga sih mbak kalo pas mertua bilang saya gitu tadi nggak bisa 

nyenengin istri tapi ya saya nggak bisa apa-apa lagi mbak 
P :  ada lainnya lagi pak? 
A :  eee yaa kalo tiap kali denger istri saya ngeluh penghasilan saya gitu ya saya ada 

rasa takut kayak was was aja takutnya nanti istri saya pergi gitu lho mbak. 
pergi minta cerai gitu kan ya sebenernya dari saya nya sih nggak pengen cerai  

P :  memang ibu pernah menyampaikan gitu pak kalo dirinya minta cerai gitu? 
A :  yaa pernah mbak beberapa kali tiap kita berantem masalah uang gitu kan 

kita kekurangan terus banding-bandingin sama orang lain gitu kan terus ya 
pikir saya jengkel campur takut aja kalo tiba-tiba dia nyeleweng nyari pria 
lain yang penghasilannya lebih gitu kan saya jadi takut juga ya karena sikap dia 
yang semakin hari semakin sering nuntut ini itu beli ini itu 

P : terus reaksi bapak saat merasa takut was-was malu gitu gimana pak? 
A :  yaa paling saya diemin gitu mbak ya saya bisa apa mbak 
P :  terus kalo boleh saya tau rencana bapak ke depan apa pak? 
A :  ya masih belum tau mbak.. wallahualam aja ya saya jalani takdir aja ya nanti 

kan ada jalannya sendiri lah.. dari sikap istri saya kok juga gitu jadi ya saya 
pasrah-pasrah aja mbak ke depan mau gimana 

P :  oo begitu.. ya sudah terima kasih pak atas kesempatannya ini 
A :  iya mbak 
 
 
 
 



102 

102 
 

2. Hasil Observasi dan Narasi Subjek II 
 
P :  Peneliti 
B :  Subjek 2 
Wawancara & Observasi 1 
 Postur tubuh subyek: tinggi, tambun, potongan rambut cepak, kulit putih. 
 Memakai kaos dan celana pendek se-lutut 
 tampak nyanyi lagu barat dari earphone 
 Tampak ngobrol via HP dengan istri 
 Tampak menyapa tetangga saat sampai rumah 

 
P :  Hai.. ini yang pak B ya? 
B :  Iya.. ini mbak riris ya? 
P :  hehe.. iya pak.. 
B :  Oh iya mbak riris.. gimana mbak? 
P :  Mmm.. gini pak, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin lewat telpon itu pak 

yaa kedatangan saya ini ya sebagai awal pertemuan saya Cuma mau lihat 
kesibukan pak B.. juga beberapa hari ke depan saya mungkin akan sering nemui 
bapak.. nggak masalah kan ya pak? 

B :  oh.. ya mbak nggak masalah.. istri saya juga udah tau kok.. jadi ya santai lah.. 
P :  Oh gitu.. oke lah pak.. monggo lho kalo pak B mau ngapain santai aja pak.. 
B :  Oh yaa. Yaa.. 
 
WAWANCARA & OBSERVASI 2 
 Subyek melakukan sesi pemotretan di Tinjomoyo 
 Subyek bernyanyi lagu-lagu dari earphone 

 
P :  Permisi pak.. hehee kok udah rapi mau kemana pak? 
B :  Iya ini mau pemotretan mbak.. ada job di tinjomoyo ini.. ini agendanya mbak riris 

gimana ini? 
P :  hahaa.. nggak apa-apa pak santai aja.. ini agenda saya juga Cuma baru mau lihat 

keseharian bapak aja kok.. 
B :  Oh gitu.. oke lah 
 
WAWANCARA & OBSERVASI 3 
P :  Selamat sore pak B.. perkenalkan saya riris pak dari mahasiswi fakultas psikologi 

unika soegijapranata. Ini nanti saya mau mewawancarai bapak untuk keperluan 
skripsi saya yang berjudul dinamika psikologi suami yang memiliki istri 
berpenghasilan lebih tinggi begitu pak. Tapi di awal-awal ini saya minta bapak 
untuk memperkenalkan diri dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, sudah  brapa 
lama menikah, terus berapa banyak penghasilan bapak terus berapa penghasilan 
istri juga terus apa pekerjaan bapak begitu pak monggo... 

B :  terimakasih mbak riris untuk waktunya...nama lengkap saya B hasan, tinggal di 
telaga bodas 3 no 11, agama saya islam, pendidikan terakhir saya S1, kebetulan 
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saya sudah mneikah sudah 3 tahun, kebetulan saya menekuni di bidang foto dan 
videografi... 

P :  itu ada studio atau gimana pak? 
B :  studio sendiri ada..jadi kita join dengan temen-temen.. 
P :  kalau bapak sendiri freelance apa gimana ya pak? 
B :  iya mbak saya freelance... 
P :  terus gaji bapak sendiri berapa pak? 
B :  gajinya rata-rata per bulan 3,5 jt... 
P :  nah kalau gaji ibu berapa pak? 
B :  rata-rata 7 juta per bulannya... 
P :  ibu bekerja dimana pak? 
B :  eeemmm pengurus di yayasan TK mbak....tapi juga ada usaha lainnya seperti 

warung nasi uduk dan les renang. 
P :  eee oke pak...terus bisa diceritakan gak pak tentang masa lalu bapak dengan istri 

bapak seperti apa? 
B :  eee kita dulu...jadi saya sama istri dulu pacaran selama 5 tahun...ya 4,5 tahun an 

total pacarannyaa...itu pun juga tidak langsung menikah karna dari pihak mertua 
tahu pekerjaan saya yang fotografi...yaa mertua saya ragu saja dengan pekerjaan 
saya yang tidak tetap seperti ini apa yaa bisa menjamin kehidupan istri saya...tapi 
karna kami serius dengan hubungan ini jadi akhirnya dengan berat hati mertua 
saya menyetujui dan menikah...sekarang masuk usia pernikahan yang sudah 3 
tahun... 

P :  kalau boleh diceritakan dulu bapak bertemu dengan istri dari mana ya pak? 
B :  dulu ketemu istri pas lulus sma mbak..jadi ketemunya pas saya hunting foro 

dengan teman saya, lalu saya dikenalkan dengan temannya teman saya mbak... 
P :  dari keluarga bapak sendiri setuju gak ya pak? 
B :  sebetulnya dari keluarga saya mengutamakan karir dulu untuk bekerja...dari ibu 

saya sendiri juga bilang karna kalau untuk laki-laki yang menjadi imam yaa 
paling tidak punya pekerjaan tetap, ujar ibu saya begitu mbak...tapi karna pacaran 
saya sudah lama mbak jadi saya juga pingin cepet-cepet menikah... 

P :  kalau boleh saya tau pak, alasan bapak menikah dengan istri apa ya pak? 
B :  yang pasti dia bisa menerima pekerjaan saya saat itu mbak...usia kami terpaut 

hanya satu tahun mbak... 
P :  eemmm ini saya denger-denger slentingan-slentingan kalau nikahnya bapak 

diburu-buru sama adik bapak karna adik bapak itu wanita dan aturan di keluarga 
bapak itu tidak boleh melangkahi kakaknya..begitu benar pak? 

B :  yaa itu salah satu faktor pendukung saya menikah juga mbak... 
P :  kalau boleh saya tau pak..sebenernya bapak memahami karakter istri bapak gak 

pak? 
B :  yaa saya cukup memahami mbak.. 
P :  kalau boleh saya tau, karakter istri bapak sebelum menikah seperti apa pak? 
B :  yang pasti berbeda yaa kalau sebelum menikah dan setelah menikah seperti 

apa....dulu sebelum menikah, istri saya menerima saya apa adanya mbak...tapi 
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setelah menikah dan istri saya mulai suka usaha dan penghasilan istri saya lebih 
tinggi dari saya, jadi yaa mulai timbul konflik deh diantara kita... 

P :  kalau boleh saya tau, bapak tinggal dirumah sama siapa aja pak? 
B :  dirumah baru berdua sama istri.. 
P : ohh begitu ya pak..ada ketakutan gak pak? ketakutan seperti kecemasan kalau 

tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga bapak? 
B :  yaa yaa bisa mbak... 
P :  bisa diceritakan pak, ketakutannya seperti apa? 
B :  yaa timbulnya dari masalah-masalah kecil seh mbak..yaa yang ada baik di istri 

saya tapi tidak ada di saya seperti..ketika isri saya pulang dari TK langsung 
semangat lagi ke usaha nasi uduknya dan ke tempat les renang nya..sedangkan 
saya ketika sudah pulang kerja yaa capek dan tidak mau bekerja lagi dan 
langsung tidur..nah dari situlah timbul masalah mbak...seperti kebutuhan dasar 
dari bayar listrik, makan dan kebutuhan istri saya jadi tidak bisa terpenuhi mbak... 

P :  memang istri bapak seperti apa pak? 
B :  yaa sebetulnya seh istri saya tidak hedon ya mbak..kalau beli baju pun yaa jarang 

mbak..bisa sebulan atau dua bulan sekali mbak...nah kadang kan saya gak bisa 
belikan baju istri saya mbak..nah  dari situ kan saya jadi tidak bisa memenuhi 
kebutuhan istri saya mbak... 

P :  kalau boleh saya tahu pak, keseharian bapak dirumah apa aja ya pak? 
B :  yaa kalau sudah selesai ngejob foto, yaa sampai rumah saya mengeditnya mbak.. 
P :  itu kan kalau lagi ada proyek foto ya pak yaa..kalau lagi tidak ada proyek, 

keseharian bapak apa aja pak? 
B :  yaa karna dirumah saya tidak ada pembantu ya, jadi yaa saya bersih-bersih 

rumah, nyuci piring dan kadang juga dibantu istri saya mbak... 
P :  emm bisa diceritakan tidak pak, tentang istri bapak seperti apa? Dari sifatnya, 

dari kesehariannya begitu pak.... 
B :  yak istri saya seh perfeksionis ya mbak...jadi apapun itu harus bersih seperti ada 

kotoran dilantai pun juga harus segera dibersihkan..tapi kalau istri dan saya juga 
lagi capek habis pulang kerja yaa piring  yang kami cuci tidak terlalu bersih juga 
tidak apa-apa mbak... 

P :  terus dari situ muncul masalah-masalah gak pak? 
B :  kadang saya tidak sengaja juga mempermasalahkan hal yang sepele seperti“kok 

ini tidak bersih?” 
P :  kalau boleh saya tau, konflik apa aja yang terjadi di keluarga bapak? 
B :  kalau konflik yang muncul seh sebenernya dari makanan mbak..jadi kadang saya 

tidak bisa beli makanan untuk kita gitu mbak..jadi istri saya yang belikan pake 
uang istri sya gitu mbak... 

P :  memang makanan istri bapak highclass gitu ya pak? 
B :  yaa tidak seh mbak..makanan istri saya standar seperti makanan rumahan biasa 

aja kok mbak...cuman yaa saya tidak bisa masak dan istri saya juga tidak bisa 
masak jadi kita jajan gitu mbak. 

P :  terus kalau boleh saya tau pak, perasaan bapak ketika mengalami perasaan seperti 
itu pak? 



105 
 

 

 

B : yaa yang pasti saya tertekan ya mbak...jadi saya berusaha keras untuk 
mengembangkan usaha saya biar mengimbangi penghasilan istri saya 
mbak..contohnya ketika lebaran dulu..ujung-ujungnya apa yang dibahas dari 
saudara-saudara yaa dari pekerjaan saya mbak.. 

P :  terus kalau boleh tau pak...penyelesaian dari bapak untuk masalah itu seprti apa 
pak? 

B :  yang pasti saya berusaha mengembangkan usaha fotografer&video saya, kedua 
saya juga berusaha usaha sesuai bidang saya mbak seperti jualan kamera, jual beli 
tanah dan mobil.. 

P :  terus kalau boleh saya tahu, pengeluaran rutin dalam keluarga bapak apa ya pak? 
B :  yaa biasa seperti makan, minum dan biaya bensin untuk kendaran istri dan saya 

sendiri mbak...dan alhamdulillah kami sudah punya kendaraan masing-masing 
mbak..istri saya naek mobil dan saya motor..saya lebih suka naek motor mbak 
karna bisa lebih mobile... 

P :  kalau pembagian pengaturan keuangan di rumah tangga bapak? 
B :  pembagian keuangan saya bagikan semuanya ke istri sya mbak..cuman ada 1 juta 

untuk tabungan tua saya nanti mbak...tapi yaa saya tetap bilang ke istri saya untuk 
tabungan itu mbak 

P :  kalau proses pemenuhan kebutuhan keluarga bapak sendiri gimana pak? 
B :  emm kalau ada kekurangan seperti kredit rumah dan mobil yang sudah jatuh 

tempo, istri saya berusaha keras untuk membayar itu semanya mbak... 
P :  bagaimana komitmen bapak dengan istri mengenai keuanganrumah tangga 

bapak? 
B :  sebenernya saya memenuhi kebutuhan dasar, dan istri memnuhi kebutuhan 

tambahan tapi realitanya berkata lain mbak hheeee... 
P :  terus ada masalah gak pak? 
B :  ada mbak...istri saya masih menyindir gitu mbak supaya saya sadar bahwa 

penghasialn saya harus lebih tinggri dari istri saya mbak.. contohnya ketika saya 
bersih-bersih rumah, istri saya tidak mau ikut campur yaa supaya saya sadar 
bahwa istri saya itu diluar juga bekerja keras mbak... 

P :  kalau boleh saya tahu pak, tanggapan bapak mengetahui kalau istri bapak 
berpenghasilan lebih tinggi dari bapak? 

B :  yaa kalau hanya berdua saja dengan istri sya biasa-biasa aja mbak..tapi kalau 
sudah kumpul dengan keluarga, tetangga, saya merasa tertekan, saya merasa 
bahwa memang penghasilan saya lebih rendah dari istri saya mbak.. 

P :  ini sementara saya cukupkan dulu pertanyaan saya pak, nanti kalau da pertanyaan 
lagi saya hubungi pak B yaa..terikasih pak seleumnya 

B :  ohh iya mbak tidak apa-apa...sama-sama mbak riris 
 
WAWANCARA & OBSERVASI 4 
P :  selamat sore pak B...jadi kemarin saya sudah banyak tanya ya pak..tapi ada 

beberapa yang sya perlu ketahui lagi pak... 
B :  iya tidak apa-apa mbak... 
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P :  jadi saya pingin tahu pak, gimana seh hubungan serta tanggapan bapak dengan 
saudara kandung, mertua atau saudara ipar, sebelum dan setelah menikah 
mengetahui kalau istri berpenghasilan lebih tinggi? 

B :  yang pertama kalau dari keluarga saya sendiri, dari pihak papa sama mama 
mereka memberikan dukungan positif ya mbak.. dalam arti membimbing supaya 
penghasilan saya bisa setara dengan istri saya..caranya masih enak. tapi dari 
walaupun dari keluarga kandung sendiri, sepupu pihak keluarga istri saya,yaa 
mulai saya kayak tersindir gitu mbak. walaupun ini poin yang pertama saya sama 
istri masih menjaga. Belum sampe istri tuh, saya melihat istri belum sampe di 
titik dimana dia harus cerita ke orang tua nya kalo suami saya tuh penghasilannya 
lebih rendah. Kita masih menjaga. Tapi tuh saya merasa kayak terhantui kamu 
tuh penghasilannya lebih rendah. Seakan-akan tuh waktu kumpul-kumpul tuh 
misalkan kumpul beberapa orang dari pihak istri saya tuh mereka yaa seakan 
mereka menyindir sedikit-sedikit ke saya tentang peghasilan saya gitu mbak. itu 
ketakutan saya. Tapi setelah pembahasannya selesai, saya mencerna semuanya 
ternyata tidak gitu lho.. jadi hanya ketakutan saya saja. Sebetulnya ya 
pembahasannya nggak kesitu. tapi seh istri masih bisa menjaga ya mbak, tapi yaa 
saya merasa terhantui saja gitu mbak... 

P :   tapi hubungan bapak sendiri gimana pak dari setelah dan sebelum menikah ada 
perbedaanya gak pak? 

B :  yaa pasti ada ya mbak.. untuk keharmonisannya ya kalo dibanding saat awal 
menikah tuh yaa sebenernya masih sama. Tapi mulai ketika sudah 2 tahun setelah 
menikah dan hingga sekarang, istri saya merasa enjoy dengan karirnya, dan 
ketika ada masalah kecil saja yang sebenernya tidak perlu dipermasalahkan tuh 
timbul entah dari saya atau istri pasti dibahas hingga berlebihan mbak.. 

P :  memang menurut bapak itu ada hubungannya dengan penghasilan pak? 
B :  nah untuk hal itu sebenernya saya takut mengkomunikasikannya dengan istri 

mbak. maksudnya kenapa kok dijadikan masalah. Sebenernya itu timbulnya 
karena apa gitu lho. Percikannya karena apa. Saya takutnya ketika nanti saya 
mulai bertanya pada istri ya karena penghasilanmu aja yang rendah. Yang saya 
takutkan itu. 

P : kenapa bapak sampai takut bertanya seperti itu? 
B :  yaa saya takut kita pisah saja seh mbak.. takutnya nantinya bakal pisah. Tapi itu 

masih kemungkinan terburuknya masih nanti. tapi yaa tidaklah.. saya usaha dulu. 
Semua itu timbulnya dari ketakutan saya. saya juga masih berusaha semaksimal 
mungkin untuk memenuhi kebutuhan istri saya mbak...jadi yaa sebisa mungkin 
saya tidak pernah membahas kesana mbak... 

P :  berarti bisa saya simpulkan karena ketakutan bapak berpisah jadi sebisa mungkin 
bapak tidak membicarakan hal itu dengan istri gitu ya pak? 

B :  heem betul mbak. makanya di rumah juga jarang berkomunikasi. Seperti itu. 
P :  memang kalau dirumah, bertemu gitu apa pak yang dilakukan? Hubungannya 

bapak dengan istri? 
B :  kalo pembahasan serius paling pembahasan tentang masalah tagihan listrik. Nah 

itu kan juga ujung-ujungnya juga soal uang.. 
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P :  sering pak? 
B :  jarang sih.. ya paling 2minggu sekali pas jatuh tempo tagihan-tagihan mbak. 

untuk seringnya sih ya itu cerita tentang kerjaannya seharian tadi ketemu orang 
kayak gimana, gitu-gitu sih mbak. 

P :  kalo sedikit kilas balik di masa lalu pak bagaimana sih pak masa-masa awal 
bapak mengenal istri gitu? Dulunya tuh seperti apa awal mengenalnya? Bisa 
diceritakan lebih detail lagi nggak pak? 

B :  awal mengenalnya kalo bisa saya ceritakan tuh dikenalkan dengan teman 
saya..seperti itu...jadi istri saya itu temen deket dari temen saya yang namanya 
angga..malah mereka itu sahabatan cuman mereka pure sahabat dan tidak ada 
perasaan apa-apa..karna angga menganggap istri saya itu tomboy...bahkan orang 
tua istri saya sudah mengenal dekat dengan angga namun saya dengan istri saya 
beda kampus..tapi saya sekampus dengan angga...jadi ada satu kegiatan yang kita 
sering bertemu terus.. 

P :  yang kegiatan komunitas klub itu ya pak? 
B :  bukan mbak..itu kegiatan sosial..jadi kita sering ketemu....ketemu...dan ketemu 

terus dan akhirnya pacaran deh kita.. 
P : dari dulu tanggapan ibu.... kan dari awal ketemu bapak sudah tidak ada 

penghasilan....jadi masih sama-sama kuliah ya pak... 
B :  belum mbak...mikirny kan istri belum bekerja...bekerja nya mulai akhir-akhir 

kuliah...kalau saya kan sudah menggeluti bidang saya sudah lama ya mbak..jadi 
saya mikirnya istri saya sudah mapan...tapi semakin kesini-kesini kok ada 
hambatan seperti ini.. 

P :  memang bagaimana seh pak kondisi ekonomi bapak saat awal menikah? 
B :  kalau awal menikah sudah terlihat ada perbedaannya...sebelum menikah ya kami 

biasa-biasa aja mbak..semuanya saling menerima tapi setelah menikah karna 
bener-bener menggeluti pekerjaan di yayasannya seperti dan yayasannya 
berkembang jadi dia semakin sibuk mbak... 

P : oo begituu...bagaimana seh pak perasaan bapak mengetahui kondisi ekonomi 
bapak saat awal menikah? 

B :  perbedaan gimna mbak? 
P :  kan tadi bapak sudah menceritakan kondisi ekonomi bapak sebelum dan sesudah 

menikah seperti apa..nah gimana tanggapan bapak mengetahui perbedaan kondisi 
itu? 

B :  yang pasti tekanan mental ya mbak...tapi belum stress..saya menganggap apa-apa 
ujungnya bahas ke masalah keuangan..padahal tidak selalu semaunya seperti itu 
ya mbak.. tidak semuanya pembahasannya berakhir seperti itu. 

P :  selain strees pak apa yang bapak rasakan? 
B :   malu malu.. yaa malu ketika bertemu dengan tetangga atau dengan orang lain 

yang pasti dari pihak keluarga dari istri. Yaa pasti malu 
P :  oo begitu ya pak.. apa yang membuat bapak sampai merasa malu saat bertemu 

dengan mereka? 
B :  yaa karena penghasilannya saya lebih rendah. 
P :  seberapa malu pak? 
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B :  ya tidak dipungkiri ya mbak namanya orang itu gengsi itu pasti ada. Tapi tinggal 
bagaiman kita mengaturnya. Nah ketika bertemu dengan adik-adik atau kakak 
atau sepupunya istri kan ya ujung-ujungnya ada pembahasan tentang materi. 
Udah pernah. Pembahasan kecil-kecil gitu yang ujung-ujungnya ke materi lagi. 
Saya malunya disitu.. 

P :  oke.. kalo boleh saya tau pak bagaimana hubungan dan tanggapan bapak dengan 
tetangga dan kerabat bapak mengetahui penghasilan istri lebih tinggi? Kerabat 
disini dalam artian teman dekat.. 

B :  eee... yang tau hanya sahabat-sahabat saya. Soalnya disini nah diawal tadi kita 
masih menjaga. Saya pribadi masih menjaga dan istri masih mau diajak 
kerjasama. Masih belum sampe yang permasalahan sampe bertahun-tahun yang 
sampe istri jenuh itu belum sampe ke arah situ. Gitu.. 

P :  tapi hubungan bapak dengan kerabat sendiri gimana pak? 
B :  baik. Masih baik.. ya saya cerita ke sahabt-sahabat saya kalo ada masalah gini 

gini gini ya tentang penghasilan ya mereka masih mendukung. Jadi kalo kita 
berbicara serius ngobrol serius dia mendukung. Istilahnya ndang kamu cari kerja 
yang mapan biar bisa memenuhi keperluan istrimu gitu. Tapi kadang kalo lagi 
bercanda ya bercandanya keterlaluan. Nyindir-nyindirnya yaa berbau 
pendapatanlah begitu.. 

P :  bisa dicontohkan begitu pak? 
B :  yaa kayak misalnya lho sing lanang kowe kok sing numpak mobil malah bojone 

ki pye.. digituin. Kudune kan kowe yo numpak mobil koyok bojomu.. ndi cita-
citamu sing jare pengen nduwe motor lanang sing gedi-gedi ndi buktine. Seperti 
itu jadi kan mengarahnya kayak ngejek gitu lho mbak.. 

P :  mengetahui reaksi mereka seperti itu apa yang bapak rasakan pak? 
B :  yaa karena saya melihta konteksnya hanya bercandaan yaa saya berusaha tenang 

menghadapi tapi ya tetep sedikit sakit hati. 
P : terus kalo boleh saya tau pak bagaimana hubungan dan tanggapan tetangga 

mengetahui istri berpenghasilan lebih tinggi? 
B :  tetangga? Tetangga belum banyak yang tau karena kita masih menjaga omongan 

gitu mbak. yaa biar segimana mungkin saya menjaga 
P :  mungkin pernah ada kecurigaan atau tanggapan begitu pak dari tetangga melihat 

malah istrinya naik mobil sedangkan bapak sendiri malah naik motor tua begitu 
pak? 

B :  mungkin ada. Ketika kayak pagi-pagi ada pas tukang sayur lewat gitu kan 
biasanya ibu-ibu pada ngerumpi. Yaa ketakutan saya yaa saya sih nggak langsung 
ndengerin apa sih yang lagi mereka bahas. Cuma kan biasanya ibu-ibu nggosip. 
Cuma takutnya kalo pas ngelihatin saya nyapa saya gitu saya ihat dari kaca spion 
motor gitu mereka habis lihat saya gitu langsung ngomong-ngomong sambil ada 
yang lihat saya. Yaa ketakutan saya sih mereka ngomongin saya. Cuma kalo yang 
langsung nyindir gitu nggak ada. Begitu.. 

P :  langsung ke intinya ya pak, dari semua yang bapak ceritakan ini kalo boleh 
disimpulkan apa saja sih dampak negatif yang bapak rasakan yang berhubungan 
dengan penghasilan istri bapak lebih tinggi begitu pak? 
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B :  yang pasti yang pertama saya rasakan jelas malu.. malu dengan keluarga yang 
tau. Juga ini mbak saya cemas, cemas aja kalo nanti ujung-ujungnya istri saya 
minta pisah karena semakin kesini dia semakin sukses karirnya.. jadi khawatirnya 
kalo saya tidak ada perubahan yang signifikan begitu ya khawatir aja dia 
berpaling gitu mbak 

P :  kalo dari skala 1-5 dimana 1 itu paling rendah dan 5 paling tinggi kecemasan 
bapak ada pada level berapa pak? 

B :  4 mbak kalo boleh saya bilang. Ya itu karena melihat progres dari karir saya 
sendiri kok ya begini-begini aja gitu kan mbak 

P :  memang ada perilaku yang mencurigakan gitu pak dari istri kok sampe bapak 
mengatakn kecemasan bapak di level 4? 

B :  ndak sih. Tapi ya tiap kali pembahasan ke keluarga gitu kembali lagi ke ketakutan 
saya kecemasan saya aja mbak takutnya yang dibahas kembali lagi soal 
penghasilan nah takutnya istri saya tau gitu dia sadar terus malu gitu lho mbak 

P :  memang ada perubahan sikap gitu pak dari istri? 
B :  mmm.. kalo saya amat-amati sih dia akhir-akhir ini lebih banyak diem sih mbak. 

jarang sharing. Dulu itu hal sekecil apapun itu dia terbuka kayak tadi seharian 
ngapain aja terus ada masalah di kerjaan apa aja itu dia cerita. Nah sekarang itu 
hampir Cuma 45% yang dia ceritakan gitu mbak.. nah kalo dari ceritanya dia itu 
saya bisa simpulkan tuh intinya ya karena dia ngerasa dia bisa cari kerja 
menyelesaikan masalahnya sendiri sampai dia sesukses sekrang ini nah 
sedangkan kamu, kamu itu apa.. kerja nya gitu-gitu aja paling ya nggak ngerti 
solusi buat masalahku. Gitu lho mbak kesannya tuh.. 

P :  nah di posisi itu apa pak yang bapak rasakan? 
B :  yaa kayak nggak bisa apa-apa gitu mbak.. nggak berdaya aja. 
P :  terus dari rasa malu, kecemasan, juga merasa tidak berdaya mengetahui semua itu 

bagaimana reaksi bapak pak? 
B :  yaa saya lebih banyak diem sih mbak. ujung-ujungnya ya komunikasi kita jhadi 

nggak se-intens dulu gitu lho mbak.. karena ya itu saya lebih jaga omongan biar 
gimana caranya dia tuh nggak ngungkit-ngungkit soal penghasilan. 

P :  oo begitu.. terus adakah reaksi lain pak? 
B :  yaa karena saya merasa kan istri saya jam kerjanya dari jam 8 sampe jam 4 sore 

gitu sedangkan saya kadang Cuma sampe jam 11 jam 2 gitu ya saya ebih 
seringnya ya pergi ketemu siapa gitu main biar yaa mungkin bisa ketemu 
peluang-peluang gitu mbak yang bisa saya kerjain 

P :  ini tadi kan kita membahas dampak negatif yang bapak rasakan ya, nah dampak 
positifnya apa saja pak yang bapak rasakan? 

B :  yaa saya terpacu.. terutama kan mumpung belum terlanjur basah kan masalahnya 
sampe istri cerita kemana-mana terus masalahnya jadi lebih ribet ya saya terpacu 
untuk nambah-nambah penghasilan gimana caranya mengembangkan usaha 
nyari-nyari usaha lain biar gimana caranya seenggaknya bisa menyentuh ke 
angka yang sama gitu mbak penghasilan per bulannya 

P :  terus pak kalo boleh saya tau apa saja sih rencana bapak ke depannya? 
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B :  yaa dulu saya terlalu idealis yaa pekerjaan saya harus di fotografi sama videografi 
freelance terus buka studio. Tapi ya mbak tau sendiri lah yang lebih muda dari 
saya seumuran mbak gitu kan juga banyak yang main foto nah bisa dibilang 
lahannya jadi kering. Nah saya mencoba lebih peka dengan keadaan sekarang 
untuk gimana caranya bisa nambah penghasilan tanpa harus di foto video ya 
mencoba hal lain begitu mbak.. 

P :  seperti apa pak kalo boleh saya tau yang sudah bapak rencanakan? 
B :  emm yaa kan ini di semarang ya mbak ya.. di tembalang itu kan banyak warung-

warung kayak penyetan apa burjo yang 24 jam gitu untuk mahasiswa mahasiwa 
sampe tengah malem nah saya pengin tuh mencoba kesana siapa tau bisa 
menghasilkan dari sana. 

P :  selain itu ada lagi kah pak? 
B :  selain itu ya saya mungkin kalo rencana-rencana saya belum berhasil ya mau 

nggak mau saya harus mencoba sebagai pegawai gitu ya mbak.. nah kan bisa pagi 
sampai sore itu di kantor habis itu ngurus-ngurus usaha saya lagi gitu mungkin 
mbak.. 

P :  oo begitu.. ya sudah pak terima kasih pak waktunya pak wawancara kali ini 
cukup sampai sini dulu pak tapi mungkin nanti kalo ada yang masih perlu saya 
tanyakan lagi bapak bisa ya pak ya? 

B :  iya mbak sama-sama. santai aja 
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3. Hasil Observasi dan Narasi Subjek III 
 
P  :  Peneliti  
U  :  Subjek 
 
WAWANCARA & OBSERVASI 1 
 Postur tubuh subyek: kulit sawo matang, tinggi, dan rambut cepak rapi. 
 Subyek mengenakan kaos berkerah dan celana jins panjang 
 Subyek membuatkan minum dan menyuguhi snack ke peneliti 
 Subyek menyapa satpam perumahan yang melintasi 

 
P :  Permisi.. ini benar rumah pak U ya? 
U :  Oh mbak riris ya? Monggo masuk mbak masuk.. 
P :  Hehehee assalamualaikum.. 
U :  Waalaikumsalam.. monggo mbak duduk dulu.. 
P :  Hehee permisi ya pak.. 
U :  Monggo lho monggo.. wah pas mbak.. saya barusan aja sampe nganter istri saya 

kerja.. untung nggak salipan.. gimana mbak? 
P :  Oh ya pak? Wahh.. syukurnya ya pak.. hahaa.. iya gini pak, seperti yang sudah 

disampaikan kemarin lewat telpon sama mas isa itu pak yaa kedatangan saya ini 
ya sebagai awal pertemuan saya..  ya baru perkenalan aja gitu pak.. biar pak U tau 
saya, saya juga tau pak U.. 

U :  Oh gitu? Saya pikir mau langsung diwawancarai mbak.. 
P :  hahaa.. belum pak belum.. masa baru ketemu ngomongnya udah yang berat-berat 

pak.. hehee 
U :  Oh.. hahaa ya yaa.. terus ini saya harus gimana mbak? 
P :  Nggak gimana-gimana pak.. jadi ya selain perkenalan dulu ya saya mau tanya 

dulu pak U bersedia nggak kalo mungkin beberapa hari ke depan saya akan sering 
nemui pak U gitu? 

U :  Oh gitu.. ya nggak masalah sih mbak.. Cuma kalo saya lagi ngajar gimana mbak? 
P :  oh yaa santai aja pak.. saya fleksibel aja.. kita cari waktu luangnya pak U aja 

gimana gitu pak.. 
U :  Oh gitu.. iya boleh mbak.. 
 
WAWANCARA & OBSERVASI 2 
 Subyek tampak janjian makan siang bersama dengan istri 
 Subyek makan siang bersama dengan istri 
 Subyek mengajar kelas Pengantar Manajemen 
 Subyek menyapa mahasiswanya 
 
WAWANCARA & OBSERVASI 3 
 Subyek menelpon istri untuk berjanjian makan siang bersama 
 Subyek sedang rapat 
 Subyek makan siang bersama dengan istri 
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P :  Selamat malam pak U.. perkenalkan saya riris pak dari mahasiswi fakultas 
psikologi unika soegijapranata. Ini nanti saya mau mewawancarai bapak untuk 
keperluan skripsi saya yang berjudul dinamika psikologi suami yang memiliki 
istri berpenghasilan lebih tinggi begitu pak. Tapi di awal-awal ini saya minta 
bapak untuk memperkenalkan diri dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, sudah  
brapa lama menikah, terus berapa banyak penghasilan bapak terus berapa 
penghasilan istri juga terus apa pekerjaan bapak begitu pak monggo... 

U :  ee.. terima kasih mbak riris. Ee yaa nama saya U chadiq. Biasa dipanggil 
U...yak..saya lahir di gogodalem kecamatan beringin itu di perbatasan semarang-
salatiga 

P : masih semarang apa udah di salatiga ya pak? 
U :  emm... masih masuk semarang mbak..ohh iya tadi apa lagi mbak? 
P :   emmm ini pak....pekerjaan bapak apa pak? 
U :  yak.....keseharian saya sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di   

semarang. Saya baru menikah selama tiga tahun gitu mbak..jadi yaa...masih 
terhitung baru gitu mbak. 

P : pendidikan terakhir bapak apa ya pak? 
U :  yak pendidikan terkhir saya ngambil S2 Magister Manajemen 
P :  ohh begitu.....berarti usia bapak sekarang dua...eh tiga puluh empat ya pak yaa? 
U :  yak benar mbak tiga puluh empat tahun. 
P :  terus usia ibu berapa pak saat itu? 
U :  usia ketika menikah ya mbak maksudnya ? 
P :  bukan pak...maksud saya usia ibu sekarang berapa pak? 
U :  ohh usia istri saya sekarang 31 tahun mbak. 
P :  berarti selisihnya 3 tahun ya pak yaa....eee...penghasilan bapak sendiri berapa 

pak? 
U :  ehh penghasilan saya sendiri sebenernya dari gaji pokok saja 6 juta mbak.. tapi 

kan yaa saya nyari tambahan dari ngajar kelas ekstensi dan ngajar kelas karyawan 
di hari sabtu minggu jadi total 10 juta mbak...kalau gaji istri saya dari gaji 
pokoknya dari pekerjaan yang di puskesmasnya total 10 juta mbak..yaa tapi kan 
istri saya juga kerja d klinik soreny mbak jadi yaa total 20 juta.. 

P :  istri bekerja sebagai apa pak?  
U :  istri bekerja sebagai dokter gigi owk mbak... 
P :  ohh masih dokter gigi umum ya pak? 
U :  iya mbak masih dokter gigi umum.. 
P :  emmm.. Bisa diceritakan pak tentang diri bapak itu seperti apa pak? 
U :  maksudnya mbak ? 
P :  emm maksud saya bapak sendiri itu orangnya seperti apa pak? 
U :  yaaa...sayaaa.. gimana yaaa... 
P :  maksudnya begini pak...silahkan bapak menceritakan tentang diri bapak sendiri 

seperti apa pak... 
U :  yaa saya seh orangnya sabar... tapi yaa gak tau orang lain penilaiinya gimana 

mbak..yang pasti saya seh pendiam mbak. karna menurut sya klu tidak ada 
sesuatu yang penting untuk dibicarakan yaa gak perlu saya bicarakan mbak. 
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P : kalau boleh saya tau pak....bapak itu seperti apa seh? Maksud saya bapak anak 
keberapa gitu pak.. 

U :  ohh begitu yaaa....saya sudah paham... saya anak ke 3 dari 7 bersaudara..hobi 
saya berenang dan saya sendiri pun suka olahraga..karna dulu pas sd hingga smp 
saja ketika berangkat sekolah saya jalan kaki mbak... 

P :  ohh begitu yaa pak...begini pak...saya boleh diceritakan gak seh pak dulu masa 
lalu bapak dengan istri bapak seperti bapak seh pak? 

U :  emmm begini mbak..dulu saya dengan istri saya itu memlui proses taaruf 
mbak..karna kebetulanagama saya sendiri pun juga islam ya mbak jadi saya tidak 
mengenal pacaran...jadi dulu saya ketemu dengan istri saya itu di pengajian...saya 
sebagai tutor pengajiannya dan istri saya sebagai audience nya... dan saya pun 
tertarik dengan satu wanita itu mbak...kok yaa saya lihat wanita ini aktif bertanya 
dan akhlaknya pun juga baik jadi saya memutuskan untuk taaruf dengan istri 
saya..yaa saya pendekatan dengan istri saya selama dua bulan dan selama itu sya 
shalat istikharah juga lalu saya mimpi menikah dengan istri saya sekarang itu dan 
kemudian saya langsung melamar...begitu mbak... 

P :  ohh berarti singkat sekali ya pak... 
U :  yaa hanya 2 bulan perkenalan saja mbak... 
P :  kalau saya boleh tau...kapan tepatnya bapak ketemu dengan istri bapak? 
U :  3 bulan sebelumnya ketika saya sebelum menikah dengan istri saya mbak... 
P :  berarti kondisi saat itu bapak sudah selesai kuliah S1 atau S2? 
U :  yak.. saya sudah lulus kuliah S2...terlebih lagi umur saya juga udah tua mbak 

riris...jadi saya memang sudah harus menikah... 
P :  emmm maksud saya begini pak...waktu ketemu istri, bapak sudah lulus S2 atau 

sudah bekerja pak? 
U :  yaaa sudah bekerja mbak... 
P :  berarti awal dulu ibu sudah tau yaa pak pekerjaan bapak seperti apa? 
U :  yaa iya mbak..istri saya sudah tau dulu pekerjaan saya sebagai dosen... 
P :  terus kalau saya tau pak, apakah hubungan bapak dengan istri bapak disetujui gitu 

pak oleh orang tua masing-masing? 
U :  yaa pastinya disetujui..karna orang tua saya dulu melihat calon istri saya seperti 

apa dilihat dari akhlaknya dan kesolehannya...jadi dari orang tua kami sangat 
setuju dengan hubungan kita.. 

P :  emm berarti saat itu ibu sudah lulus dokter gigi ya pak? 
U :  yaa sudah lulus dokter gigi kok mbak.. 
P :  emm saat itu mertua bapak sudah mengetahui kalau penhasilan bapak lebih 

rendah dari istri bapak ya? 
U :  yaa memang sudah tau..jadi memang mertua saya sudah tau bahwa penghasilan 

saya lebih rendah dari istri saya. 
P :  jadi gimana pak tanggapan dari mertua bapak? 
U :  yaa gak apa-apa mbak mertua saya...mertua saya tidak mempermaslahkan itu 

mbak. 
P :  kalau boleh saya tau pak, alasan bapak menikah apa yaa pak? Selain dari akhlak 

nya yang baek dan kesolehannya... 
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U :  yaa umur saya juga sudah 3o tahun kok mbak...saya sudah bangkotan 
hhahahaha....uwis SOB saya mbak hahahahahahahahah....... 

P :  kalau boleh saya tau pak..apa bapak sudah mengetahui karakter istri bapak? 
U :  yaa kalau akrakter saya sudah tau secara permukaan saja ya mbak..maksud saya 

tidak tahu secara detailnya...ohh istri saya itu orang yang baik dan orang yang 
aktif ..yaa tapi saya belum tau detailnya istri saya mbak... 

P :  jadi karena keaktifan dan kekritisan ibu jadi bapak tertarik gitu ya pak? 
U :  yaa iyaa mbak begitu.. 
P :  kalau boleh saya tau pak..napak tinggal disini dengan siapa saja ya pak? 
U :  hheee saya belum punya anak mbak..jadi saya cuman berdua dengan istri saya 

dan tinggal baru cuman di kos-kos an owk mbak. 
P :  “emm kenapa pak ?” 
U :   yaa gimana ya mbak.. ini kan istri saya sedang ngambil sekolah spesialis ya 

mbak.. dan mbak riris tau sendiri lah kalau biaya spesialis hingga 200 jt an sendiri 
jadi yaa kami memtuskan untuk menunda punya anak dulu hingga sekolah istri 
saya selesai mbak. 

P :  ohh begitu yaa pak.. 
P :  kalau boleh saya tau pak..keseharian bapak dirumah apa saja ya pak? 
U :  kalau pagi yaa saya nganter istri dulu sebelum saya berangkat kerja mbak..setelah 

itu baru saya ke kantor..dan sorenya habis saya pulang dari kantor saya lanjut 
nganter istri saya di klinik..tapi kalau saya tidak bisa nganter istri saya misalnya 
kalau saya lagi ngajar kelas ekstensi dan kelas karyawan yaa istri saya bernagkat 
k klinik sendiri mbak. 

P : ohh begitu ya pak..emm kalau aa saya kesibukan bapak d kos apa aja ya pak? 
U :  kalau saya di kos yaa saya nyetrika, bersih-bersih kos gitu mbak hheeee.. 
P :  kalau boleh tau  pak..istri bapak orang seperti apa gitu pak..kan bapak sekarang 

bapak sudah menikah jadi lebih tau mendalam gitu kn ya pak.. 
U :  yaa saya malah gak tau mbak kalau ternyata istri saya itu gampang 

cemburu..pernah dulu kejadian saya hanya niat tulus untuk menolong teman 
cewek saya untuk ngambil jambu, tapi pas istri saya melihat saya naik k pohon, 
istri saya langsung marah besar hingga mengurung diri d kamar owk mbak.. 

P :  selain cemburuan apa ya pak? 
U :  istri saya pekerja keras juga mbak. 
P :  Selain itu apa lagi ya pak? 
U :  istri saya sangat setia dan sangat hormat kepada saya sebagai suaminya mbak... 
P :  emm kalau boleh saya tau pak..konflik apa ya pak yang biasa terjadi pada bapak 

dan istri bapak? 
U :  yaa gimana ya mbak....mbak riris kan tau sendiri mbak kalau sekolah spesialsis 

itu mbahal. Biaya perbulan saja bisa sampai 20-25 juta perbulan mbak..jadi 
cuman ada sisa 5 juta untuk kebutuhan sehari hari..belum ditambah lagi istri saya 
minta honda jazz..dan yaa mbak riris tau sendiri lah honda jazz itu tidak murah 
mbak..jadi yaa saya merasa malu dan gak tau diri aja gitu mbak..jadi suami kok 
gak bisa membahagiakan istri saya gitu mbak... 

P :  loh kenapa bapak kok sampai berfikir seperti itu? 
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U :  yaa gimana ya mbak..penghasilan saya saja seberapa dan ditambah lagi istri syaa 
minta honda jazz..jadi saya merasa gagal sbagai suami saja mbak..jadi yaa saya 
merasa bersaah saja terhadap istri saya gitu mbak...tapi yaa pikiran-pikirannegatif 
itu saya hilangkan dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan kami mbak.. 

P : lantas apa usaha bapak untuk mencari tambahan itu pak? 
U :  yaa jadi saya ngajar kelas ekstensi dan ngajar kelas karyawan juga mbak..kadang 

juga saya ngajar di luar kota pas weekend owk mbak. jadi weekend yang 
seahrusnya untuk istri saya tapi malah saya ke luar kota.. 

P :  terus kalau boleh saya tau pak..apa saja pengeluaran rutin dalam keluarga bapak? 
U :  pengeluaran itu yang pasti yaa untuk makan, minum, biaya kos dan untuk biaya 

kuliah istri saya..karna memang sebelum nikah itu saya sudah tahu kalau istri 
saya itu sudah sekolah spesialis dan sebelumnya memang mertua saya yang 
biayain namun pas nikah yaa saya malu lah mbak kalau mertua saya terus yang 
biayain jadi yaa saya yang biayain penuh biaya kuliah istri saya mbak.... 

P :  ohh begitu ya pak...berarti biaya kuliah yang paling besar dimanaya ya pak? 
U :  yaa yang paling besar yaa untuk biaya kuliah istri saya mbak..yaa kan sisa total 

gaji dari 30 juta hanya sisa 5 juta saja pak...jadi mepet mbak sisanya. 
P :  terus untuk keperluan kebutuhan lain seperti makan, minum dll, masih cukup kah 

pak? 
U :  yaa pastinya saya nyari tambahan yang lain mbak seperti ngajar kelas ekstensi 

dan kelas karyawan.. 
P :  emmm kalau boleh saya tau pak, bagaimana penyelsaian konflik bapak? Terus 

apa yang bapak rasakan? 
U :  pastiny saya merasa bersalah banget...saya merasa takut dan cemas juga 
P :  cemas apa pak? 
U :  yahh gimana ya mbak...kesetiaan istri kan diuji ketika suami gak punya apa-apa 

mbak..jadi yaa saya cemas dan takut kalau istri saya nyleweng gitu 
mbak..notabene juga gaya hidup istri saya juga tinggi dan juga akhir-akhir ini 
minta honda jazz owk mbak..jadi yaa saya takut aja gitu mbak kalau istri saya 
nyleweng...  

P :  kalau boleh saya tau pak, proses pemenuhan kebutuhan keluarga bapak seperti 
apa pak? 

U : yaa saya seh nyari tambahan dengan mengisi kelas ekstensi dan kelas 
karyawan...dan istri saya pun dulunya juga hanya d puskesmas saja namun 
akhirnya minta ijin kepada saya untuk praktek d klinik.. 

P :  kalau boleh saya tau pak, bagaimana komitmen dengan istri bapak tentang maslah 
keuangan keluarga bapak? 

U :  yaa kami tidak ada komitmen ya mbak..hanya sajakami saling percaya satu sama 
laen gitu mbak..jadi uang saya serahkan seluruhnya ke istri saya... jadi kalau saya 
butuh makan dan bensin yaa sya minta seperlunya saja mbak.. 

P :  kalau boleh saya tahu pak, konflik apa saja pak yang timbul selain dari ibu minta 
honda jazz? 

U :  paling hanya konflik batin saja mbak...tapi yaa saya malu saja gitu mbak kalau 
mertua saya sampai bantu keuangan keluarga saya 
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P :  kalau boleh saya tau pak, itu kenapa pak kok sampai dibantu? 
U :  Mungkin lebih tepatnya pada biaya yang tak terdua sperti biaya tugas dan 

membeli buku yang mahal, jadi saya minta tolong kepada mertua saya untuk 
bantu biayain... 

P :  kalau dari bapak sendiri, bagaimana penyelesaiian konflik yang sedang dialamin 
bapak? 

U :  saya seh yaa berdoa terus dan tentunya berusaha semaksimal mungkin untuk 
memnuhi kebutuhan istri saya mbak.. 

P :  kalau boleh saya tahu, bagaimana tanggapan bapak tahu kalu istri bapak 
berpenghasilan lebih tinggi daripada bapak? 

U :  saya malu ya mbak , cemas dan mearasa bersalah...jadi saya cari tambahan terus.. 
P :  malu kenapa pak? 
U :  saya malu kalau orang lain menilai kok saya tidak bisa membahagiakan istri saya 

gitu mbak..saya takut kalau dinilai menjadi suami yang tidak baik buat istri saya.. 
P :  cemasnya kenapa pak? 
U :  yaa saya cemas dan takut kalau istri saya nyleweng dengan orang lain mbak... 
P :  Emang ada perubahan sikap apa pak sampai bapak berpikiran seperti itu ? 
U :  yaa tidak ada seh...itu hanya pikiran buruk saya saja..saya percaya istri saya iu 

orang yang setia dan solehah. 
U :  kalau boleh saya tau..beraps persen pak malu nya bapak? 
P :  yaa 90% mbak.. 
U :  malu di bagian mana pak? 
P :  malu kalau saya pas nganterin istri saya di acara PDGI tapi kok mobil saya butut 

seperti itu padahal istri saya minta honda jazz lo mbak..padahal temen-temen istri 
saya pada naek mobil baru semuanya mbak.. 

P :  terus ketika malu dan cemas gitu..apa yang bapak lakukan pak? 
U :  yaa saya berdoa dan terus berusaha untuk mengimbangi istri saya mbak.. 
P :  kalau boleh tahu pak, apa pikiran positif apa pak yang bapak rasakan? 
U :  yaa saya toleransi kepada istri saya bisa sampai karir tinggi seperti itu mbak..dan 

saya akan terus mengimbangi istri saya mbajk... 
P :  kalau di globalkan pak, perasaan apa pak yang paling dominan diantara malu, 

cemas, toleransi dan rasa takut? 
U :  yaa yang paling saya rasakan lebih ke malu dan cemas mbak..tapi yaa semuanya 

saya imbangi dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga sya yang 
kurang mbak... 

P :  baiklah terimakasih ya pak atas  
 
 
 
 
WAWANCARA & OBSERVASI 4 
P :  Yaa baik pak U...ini ternyata masih ada lanjutan pertanyaan dari yang kemarin 

saya tanyakan ke bapak yaa..yak bisa minta tolong pak U untuk menceritakan 
perjalanan hidup dari bapak kecil sampai sekarang? 
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U :  yak dari kecil saya tinggal sama orang tua saya mbak...dari sd sampai smp saya 
ikut dengan orang tua saya..yak karna jaman dulu dan apalagi rumah saya di 
daerah pedesaan jadi yaa saya jalan kaki ke sekolahan saya mbak..saya jalan kaki 
hingga 10 km lo mbak apalagi saya sampai nyeker itu mbak.. 

P :  loh...jauh sekali kenapa pak? 
U :  iyaa mbak karna waktu itu saya pingin sehat mbak...kemudian setelah sma saya 

tinggal dengan kakak ipar saya mbak..kakak ipar dari suami kakak kandung saya 
di solo...karna kakak kandung saya juga kebetulan nikah muda owk mbak... 

P :  lalu kemudian bapak ketemu dengan ibu di solo ya pak? 
U :  iya mbak..jadi kami pun tidak pernah pacaran mbak dari kecil...jadi kami pun 

dulu hanya ketemu cuman sebentar saja dan langsung nikah...paling kalau saya 
suka dengan cewek yaa hanya hanya memendam perasaan saja..yaa masak saya 
tidak suka dengan cewek mbak..nanti homo dong saya hheee... 

P :  jadi bisa saya simpulkan kalau bapak tidak perncah pacaran ya pak yaa? Apa 
memang dilarang begitu pak? 

U :  ya memang dalam islam tidak boleh pacaran mbak..hanya taaruf dan setelah itu 
menikah biar tidak banyak dosa didalamnya.. 

P :  tapi sebenernya apa dari pihak orang tua melarang ya pak? 
U :  yaa begitu mbak..karna memang orang tua saya melarang saya untuk pacaran 

owk mbak.. 
P :  emm kalau boleh saya tau pak...apa memang dari kerabat/saudara/orang tua tau 

kalau penghasilan bapak lebih rendah dari istri bapak? 
U :  yaa memang kemarin kan saya sudah ceritakan ke mbak riris yaa..kalau sebelum 

menikah bahwa istri saya sudah ngambil program spesialis ya mbak yaa..dan 
sebelum menikah juga yang membiayain dari mertua saya..cuman kan setelah 
menikah yaa saya malu lah mbak masa suami gak bisa membiayain istrinya 
sepenng meuhnya termasuk sekolah... 

P :  tapi hubungan bapak sendiri dengan orang tua/mertua./kerabat/saudara ipar bapak 
gimana pak? 

U :  yaa hubungan saya dengan mertua,kerabat atau saudara saya juga baik-baik aja 
mbak..tidak ada diantara dari mereka yang menuntut saya mbak.....hanya ibu saya 
saja yang menyarankan untuk mencari pekerjaan lain yang gajinya bisa 
mengimbangi gaji istri saya mbak... 

P :  emmm bisa diceritakan gak mbak dulu kondisi ekonomi bapak dengan istri ketika 
awal menikah? 

U :  eee memang dulu kebutuhan kami kurang mbak apalagi ditambah dengan biaya 
sekolah spesialis istri saya yang besar mbak...dulu kan awal-awal menikah istri 
saya belum kerja di klinik mbak, lalu istri saya minta ijin saya untuk kerja di 
klinik untuk menambahi biaya hidup kami...dan akhirnya pun saya mengijinkan 
istri saya untuk kerja di klinik sorenya.. 

P :  memang ibu minta ijin pak? 
U : iyaa minta ijin mbak..karna penghasilan kami kurang mbak.. 
P :  bagaimana hubungan bapak dengan istri..sebelum dan sesudah perkawinan bahwa 

bapak mengetahui istri bapak berpenghasilan kebih tinggi? 
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U :  Alhamdulillah saya dapat istri dengan akhlak baik dan wanita solehah juga 
mbak...jadi istri saya tidak pernah menuntut apapun dan tetap hormat saya 
sebagai suaminya.. 

P : bagaimana kondisi perasaan bapak mengetahui ekonomi bapak saat awal menikah 
dengan istri? 

U :  eeee...ya kami pun menunda untuk punya anak mbak...karna kebutuhan kami pun 
masih kurang mbak.. 

P : kalau tanggapan dari tetangga kos sendiri gimana pak? 
U :  kalau tetangga kos saya baek-baek aja...karena tetangga kami pada cuek-cuek 

mbak.. 
P :  terus....dari bapak sendiri, tanggapan bapak sendiri mengetahui bahwa 

penghasilan istri bapak lebih tinggi dari bapak? 
U :  sebenrnya saya yaa malu, cemas dan rasa bersalah mbak...cemas bahwa istri saya 

nyleweng dengan orang lain yang bisa mencukupi istri saya mbak.. 
P :  memang ada kecurigaan dari bapak? 
U :  yaa tidak ada lah mbak...saya percaya penuh kepada istri saya mbak.. 
P :  memang faktor apa yang bikin bapak berfikir seperti itu? 
U :  yaa saya hanya takut saja seh mbak karna kan notabene penghasilan saya tidak 

bisa mencukupi biaya hidup kita ya mbak yaa... 
P :  memang ada tanda-tanda perubahan sikap dari ibu? 
U :  yaa tidak ada mbak..itu hanya ketakutan saya saja mbak.. 
P :  kalau boleh tau pak...apa rencana bapak kedepan pak? 
U :  yaa saya pingin punya anak ketika istri saya sudah selesai dari sekolah 

spesialisnya mbak...terus saya yaa mau nyari pekerjaan sambilan seperti bisnis 
properti dan bisnis makanan mbak..jadi pemenuhan kebutuhan keluarga saya bisa 
tercukupi semaunya mbak.... 
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Lampiran D. Hasil Wawancara 
1.  Hasil Wawancara Subjek I 
 

No.  Pertanyaan Hasil Wawancara Analisa Kategori 
1. eeee..selamat siang pak A, ini 

saya riris dari mahasiswi psikologi 
unika soegijapranoto, disini nanti 
saya mau mewawancarai bapak 
untuk keperluan skripsi saya yang 
judulnya dinamika psikologis 
suami yang memiliki istri 
berpenghasilan lebih tinggi, tapi 
sebelumnya saya minta bapak 
untuk memperkenalkan diri dari 
nama, alamat, agama, usia 
menikah umur berapa, terus 
pekerjaan sekarang apa, terus gaji 
bapak berapa dan juga gaji istri 
bapak berapa....nahh monggo 
pak.... 

yak nama saya..A..untuk 
alamat sendiri, saya tinggal 
bersama istri di tembalang, 
yaa tembalang bawah gitu lah 
mbak...agama saya islam 
saat ini...ee apa lagi mbak? 

  

2. eee waktu itu usia menikah umur 
berapa pak? 

eee waktu itu saya menikah 
umur 30... 

Ada kemungkinan karena usia sudah tua 
maka pertimbangan kurang matang. 
 

Tuntutan Usia 

3. terus pekerjaan bapak saat ini apa 
pak? 

emmm saat ini saya lebih 
sering mengurusi masjid sih 
mbak dirumah... biasanya 
juga lebih gak ada kegiatan 
lain... 

Jenis pekerjaan subyek yang tidak tetap 
memungkinkan memicu konflik keuangan. 

 

4. berarti bapak sekarang menjadi 
takmir masjid gitu ya pak 
ya...Terus penghasilan berapa 

kadang gitu yaa 500 rb tapi 
kalau ada bantuan yang lain 
juga bisa nambah dikit-dikit... 

Penghasilan subyek yang tidak stabil 
memungkinkan memicu konflik keuangan. 

Penghasilan Tidak Stabil 
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pak? 
5. terus kalau gaji istri berapa pak? kalau dari istri, 3,5 jt an... Selisih penghasilan subyek dan istri yang 

jauh memungkinkan memicu konflik bagi 
rumahtangga subyek. 

Selisih Penghasilan Tinggi 

6. istri kerja sebagai apa pak? kerja jadi perawat di 
puskesmas juga klinik gitu.. 

Jenis pekerjaan istri yang sebagai pegawai 
tetap memungkinkan memicu konflik bagi 
rumahtangga subyek. 

 

7. ohh yaa..oke pak..sebelumnya 
saya boleh diceritakan gak pak, 
gimana masa lalu bapak dengan 
istri, mulai dari masa pengenalan 
sampai bisa menikah gitu pak... 

awal saya kenal dengan istri 
saya itu saya dikenalin 
dengan adiknya, saya 
dikenalin 3 bulan 
sebelumnya, terus 
pendekatan lewat taaruf 
dan langsung menikah.. 

Masa perkenalan yang singkat dan tidak 
melalui proses pacaran maka persiapan 
pernikahan dasarnya masih lemah. 

Tanpa Masa Pengenalan 

8. terus kemudian itu berarti 
langsung disetujui orang tua 
masing-masing gitu ya pak? 

yaa kalau itu kan kalo orang 
bilang biasanya ya kayak 
dijodohin gitu mbak.. jadi 
masing-masing setuju-
setuju aja sih mbak 
 

Kedua belah pihak hanya tahu penampakan 
luar saja/identitas saja. 

Kedua pihak Menyetujui 

9. O berarti orang tua masing-
masing sudah mengetahui ya pak.. 
saat itu saat sebelum menikah itu 
bapak bekerja sebagai apa pak? 

waktu itu saya masih kerja 
sebagai sopir taksi bluebird 
mbak. 

  

10. oo.. berarti itu bertahan berapa 
lama pak kerja sebagai sopir taksi 
itu? 

nggak lama sih mbak.. nggak 
ada 1 tahun. terus saya 
langsung keluar dari kerjaan 
itu 

Tampaknya subyek kurang mampu 
beradaptasi dengan jenis pekerjaan. 

 

11. oo.. gimana ceritanya pak kok 
keluar? 

yaa kebanyakan kan kalo 
sopir taksi itu kan mbak ee 
jadwalnya nggak pasti.. 

Tampaknya subyek kurang mampu 
beradaptasi dengan jenis pekerjaan. 
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saya lebih sering dapet shift 
malam itu kan jadi kayak 
pulang rumah capek tidur 
berangkat kerja lagi jadi 
nggak ketemu istri. Kalo 
malem gitu kan tamunya 
seringnya cewek-cewek 
yang nggak bener lahh 
mbak.. udah kerjanya gitu 
gaji nggak seberapa sama 
capeknya.. gitu mbak 

12. terus kalo boleh saya tau pak 
alasan bapak menikah dulu apa 
pak? Dijodohkan atau bagaimana 
pak? 

yaa tadinya kan dijodohkan 
juga itu kemudian kan dari 
saya sama istri saya itu kan 
itungannya udah cukup tua 
lah. Jadi ya ada tuntutan 
juga nikah.. nikah.. jadi ya 
begitu saya dikenalin ya saya 
langsung disuruh nikah 
sama orangtua jadi ya iya 
aja mbak 

Alasan subyek menikah karena dijodohkan, 
usia subyek yang sudah cukup tua, dan 
tuntutan menikah dari orangtua subyek 
memungkinkan persiapan pernikahan 
dasarnya masih lemah. 

Tanpa Masa Pengenalan 

13. oo berarti selisih 4 tahun ya pak.. 
sekarang bapak usia 33, berarti 
usia menikah bapak sudah 3 tahun 
ya pak. Terus kalo boleh saya tau, 
seberapa jauh sih pak bapak 
mengenal istri bapak pak saat 
sebelum menikah? 

kalo sebelum menikah sih 
yaa saya belum begitu 
mengenal jauh sih ya mbak.. 
tapi saya sempet ada 
kesempatan mengenal dia 
saat taaruf itu tapi yaa 
nggak begitu mengenal 
karena taaruf ya mbak. jadi 
setiap kali ngobrol kan juga 
ada orangtua nya itu pun di 

Mengetahui sifat, kebiasaan, dan perilaku 
belum terjadi sebelum menikah. 

Tanpa Masa Pengenalan 
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rumah dia.. jadi ya saya 
nggak begitu mengenal istri 
saya saat itu 

14. memang istri bapak orang nya 
seperti apa sih pak menurut bapak 
saat sebelum menikah itu? 

dia sih itu awal-awal ketemu 
itu dia orangnya baik, 
agamanya juga baik. Jadi 
kenapa saya mau sama istri 
saya ya karena itu mbak 
dari dasarnya agamanya 
udah baik jadi nanti kalo 
mbangun keluarga itu bisa 
sakinah 

Ada kemungkinan pihak subyek dan istri 
hanya mengetahui penampakan luar 
saja/perilaku positif saja. 

 

15. terus kalo boleh bapak 
menyimpulkan alasan bapak 
menikah apa ya pak? 

waktu itu saya nggak terlalu 
ambil pikir panjang sih 
mbak.. ya yang pasti karena 
tuntutan orang tua saya 
untuk menikah dikenalin 
sama orang yang baik, ya 
dari agamanya udah baik 
itu tadi ya waktu disuruh 
nikah ya langsung mau aja 
 

Alasan utama subyek menikah karena 
tuntutan orangtua maka pertimbangan 
kurang matang. 

Alasan menikah dari pihak 
lain. 

16. hehee ohh.. yaa kalo boleh saya 
tau ini bapak Cuma berdua saja 
sama istri apa gimana pak 
tinggalnya? 

Iya.. yaa ini saya belum 
punya anak.. saya belum 
dikasih karunia sama Allah.. 

Subyek belum memiliki anak 
memungkinkan faktor pemicu konflik 
berasal dari subyek dan istri. 

Belum memiliki anak 

17. Ohhh yaa kalo boleh saya tau itu 
rumah sendiri/kontrakan/gimana 
pak? 
 

itu rumah kontrakan sih mbak 
masih ngontrak 

Status rumah mengontrak dan penghasilan 
subyek yang tidak tetap memungkinkan 
memicu konflik keuangan rumahtangga 
subyek. 

 

18. terus pak boleh diceritakan pak biasanya sih kalo pagi Tampaknya ada perbedaan pandangan   
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keseharian bapak ngapain aja? bangun sebelum subuh 
terus ke masjid terus istri 
saya kerja nganter habis itu 
istri saya kerja saya nyapu, 
bersihin mana, terus nyuci-
nyuci dulu juga, terus agak 
siangan gitu di rumah 
nggak ada siapa-siapa jadi 
ya saya ke masjid aja mbak 
ngurusi masjid gitu, 
muadzin pas waktunya 
azan ya saya azan di 
masjid, jemput istri. Yaa 
keseharian ya di masjid aja 
bisa ketemu orang ngobrol 
ada yang ngajak ngobrol 
terus juga kadang kalo ada 
pengajian, saya yang ngurusi 
semua juga 

mengenai bekerja bagi subyek dan istri. 
Subyek menganggap bekerja hanya 
rutinitas pengisi kesibukan yang 
membuahkan hasil (uang), sedangkan istri 
menganggap bekerja sebagai karir. 

19. terus eee bisa diceritakan pak 
tentang istri bapak sekarang.. terus 
kehidupan bapak dengan istri 
sekarang gimana gitu pak 

eee.. kalo sekarang itu agak 
beda sih mbak 

Subyek merasa ada perbedaan sikap istri Pemicu Konflik dari Istri 

20. oh? Beda gimana ya pak ya? beda dari dulu awal kenal itu 
kan kayaknya baik, orangnya 
sholeha, kayaknya anak 
perempuan yang bisa nurut 
sama suaminya gitu mbak.. 
tapi kalo sekarang semakin 
kesininya kok kayaknya dia 
istri yang suka menuntut, 

Hal ini dapat dimengerti sebagai proses 
adaptasi. 
Tampaknya istri merasa tidak puas dengan 
usaha subyek. 

Pemicu Konflik dari Istri 
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suka minta ini minta itu. 
Padahal kan tau sendiri saya 
kan keadaannya kayak gini 
mbak.. jadi kan kadang-
kadang bikin kayak agak 
jengkel juga dengernya 

21. memang kejadian seperti apa pak 
yang membuat bapak jengkel gitu 
pak? 

yaa kalo kayak suka 
banding-bandingin gitu 
mbak. jadi kadang-kadang 
kan temennya ada yang beli 
motor baru itu dia langsung 
cerita ke saya. Jadi kayak 
minta gitu lho mbak dibeliin 
motor baru. Padahal rumah 
ini kan masih ngontrak juga. 
Terus dia sering cerita 
temennya habis beli rumah, 
jadi pindah di rumah sendiri.. 
nah disini kan saya jadi agak 
gimana ya mbak. orang 
namanya juga ya kan mau 
nggak mau kan saya suami, 
ya mau nggak mau ya.. ya 
saya jengkel campur marah 
ya mbak kenapa harus 
dibanding-bandingin sama 
orang lain gitu mbak 

Pemicu Konflik dari Istri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marah 

22. oo begitu.. terus perasaan bapak 
saat itu terjadi gimana pak? 

yaa saya sih jengkel. Kalo 
udah jengkel ya saya kayak 
dengerin aja, terus saya 
diem, terus ya saya tinggal 

Ketidakmampuan subyek memahami 
keadaan dan melakukan penghindaran. 
Tampaknya subyek tidak terbuka dengan 
istri. 

Marah 
 
Reaksi 
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ke masjid aja mbak 
23. Kenapa diem pak? yaa jengkel ya marah yaa 

langsung udah males buat 
mikirin lah mbak 

Tampaknya subyek memiliki ambang stres 
yang tinggi. 

Marah 
 

24. jadi bapak udah capek sendiri ya 
karena istri sering mengeluh 
begitu? 

iya belakangan malah 
semakin sering sih jadi 
malah kayak semakin 
nuntut ke saya bisa ngasih 
yang lebih buat ke dia gitu 
mbak 

Tampaknya tidak terjadi komunikasi yang 
baik dalam penyelesaian masalah subyek 
dan istri. 

Pemicu Konflik dari Istri  

25. memang ngasih lebih gimana itu 
pak maksudnya? 

contohnya kan kalo yaa dia 
kan yang megang 
penghasilan yang banyak 
kan dia jadi ya kayak mau 
nggak mau kayak dia yang 
ngatur pengeluaran buat 
bayar tagihan listrik, buat 
biaya rumah sendiri nah 
belakangan tuh kok dia 
bilang capek, kok aku terus 
yang kerja lha kamu mana 
kok nggak ada timbal 
baliknya atau nggak ada 
usahanya buat bantu-bantu 
padahal kan ya sebenernya 
ya pinginnya ngebantu 
mbak tapi ya itu tadi saya 
tamatan MA mau kerja 
apa. Ya yang penting kan 
saya sudah kerja mbak 
udah usaha jadi pengurus 

Tampaknya tidak terjadi komunikasi 
mengenai komitmen pengaturan keuangan 
rumah tangga dan penyelesaian 
rumahtangga (tidak saling terbuka). 
  

Pemicu Konflik dari Istri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ketidak berdayaan. 
 
 
 
Reaksi  
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maasjid.. ya paling nggak 
bisa bantu-bantu dikit kalo 
butuh apa-apa buat rokok 
apa bensin kan nggak usah 
minta gitu mbak 

26. memang sikap ibu gimana pak 
mengetahui penghasilannya lebih 
tinggi begitu? 

saya sih ngerasanya kayak.. 
eee dia kayak lebih ee lebih 
nganggep remeh ke saya 
gitu mbak.. jadi kayak 
mentang-mentang saya 
suaminya mentang-mentang 
saya yaa ada penghasilan 
walaupun Cuma dikit tapi 
kok kayaknya dia kok kayak 
yang lebih ngatur-ngatur di 
rumah. Ya seharusnya kan 
istri kan nurut sama suami ya 
mbak ya tapi karna itu tadi 
dia punya uang lebih jadi 
banding-bandingin. Terus 
kok sekarang dia yang kayak 
suka ngatur harus ini harus 
itu nah itu kan juga bikin 
males juga jengkel! 

Tidak tampak saling memahami antara 
subyek dan istri. Tidak terjadi penyelesaian 
konflik dengan mengkomunikasikan antara 
subyek dan istri. 

Pemicu Konflik dari Istri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marah 

27. terus pas konflik itu terjadi pak, 
penyelesaian dari bapak sendiri, 
apa yang bapak lakukan pak? 

biasanya kalo udah kayak 
gitu ya langsung saya 
tinggal pergi sih mbak.. tak 
diemin aja dia. Tak diemin 
langsung pergi.. 

Ketidakmampuan subyek mengendalikan 
masalahnya. 

Reaksi  

28. memang pengeluaran rutin dalam 
keluarga bapak apa saja pak? 

sebenernya sedikit aja sih 
mbak karena kita belum 

Pengeluaran rutin rumahtangga subyek 
tergolong stabil dan dapat diprediksi 

Kebutuhan ekonomi keluarga 
stabil 
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punya anak paling ya makan 
sehari-hari, listrik, air, 
terus juga bensin buat 
transport sehari-hari juga 
cicilan motor istri saya itu 
udah 2juta sendiri 

besarannya. 

29. memang kalo dengan keperluan 
bulanan segitu dan total gaji 
bapak sama istri juga total 4 juta 
ya pak.. itu cukup? 

cukup nggak cukup sih 
mbak.. yaa dirit-iritin aja 
eee yaa kan tapi sekarang apa 
apa mahal mbak jadi ya kalo 
pas nggak ada tambahan ya 
nggak cukup. Tapi yaa 
dicukup-cukupin.. lebih-lebih 
alhamdulillah nya kalo ada 
orang ngasih buat tambah-
tambahan saya 

Tidak tampak penyelesaian masalah yang 
tepat pada subyek dan istri. 

Kurangnya Usaha Pemenuhan 
Kebutuhan Ekonomi Keluarga 

30. lalu kalo nggak cukup usaha apa 
yang bapak lakukan? 

yaa ngirit di makan aja 
mbak apa kalo nggak ya 
kalo mau beli-beli yang 
nggak perlu ya nggak usah 

Kurangnya Usaha Pemenuhan 
Kebutuhan Ekonomi Keluarga 

31. oo begitu.. memang pengaturan 
uang di keluarga bapak bagaimana 
pak kalo boleh saya tau? 

sebenernya kalo soal 
pembagiannya sih nggak ada 
pembagian yang pasti yaa 
ada duitnya berapa ya kita 
langsung bagi-bagi buat 
kebutuhan sehari-hari buat 
bareng-bareng 

Tidak ada komitmen dari subyek dan istri 
soal keuangan memungkinkan memicu 
konflik keuangan bagi rumahtangga 
subyek. 

Tidak Ada Komitmen 
Pengaturan Keuangan 

32. itu uang bapak bapak serahkan 
semua ke istri apa gimana pak? 

bawa sendiri-sendiri sih 
mbak.. kan kalo istri yang 
bawa uang paling banyak ya 
paling dia yang belanja 

Tidak ada pengaturan keuangan yang jelas 
antara subyek dan istri. 

Tidak Ada Komitmen 
Pengaturan Keuangan 
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butuhnya sehari-hari apa. Ya 
kalo saya paling upah dari 
pengurus masjid itu yang 
buat pegangan saya sehari-
hari aja gitu. Atau kalo ada 
kebutuhan-kebutuhan 
mendadak ya bisa dipake 
bareng 

33. pernah ada konflik tentang 
permasalahan uang gitu nggak 
pak? 

yaa sering mbak.. jadi buat 
kebutuhan sehari-hari gitu 
kalo dia pengen apa pengen 
apa gitu kan mbak mesti 
ribut.. terus ini kan 
kontrakan saya di kampung 
jadi ya banyak acaranya 
kayak pengajian-pengajian, 
arisan bapak-bapak ibu-ibu 
nah mau nggak mau kan kita 
harus nyuguhi.. nah uang nya 
bingung mau diambil dari 
uang yang buat apa.. nah dari 
itu terus kita tengkar mbak 
mau bayar pake apa tagihan 
berikutnya gitu.. nah dia 
nuntutnya itu ke saya. Ya 
saya jengkel lagi. Kan dia 
ngremehin dia bilang dia 
udah kerja nah kok saya 
pas dibutuhin gini kok 
nggak bisa apa-apa gitu 
mbak 

Ada kemungkinan hal ini terjadi karena 
ketidakterbukaan antara subyek dan istri 
mengenai penghasilan dan pengeluaran. 
 

Pemicu Konflik dari Istri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marah 
 
Pemicu Konflik dari Istri 
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34. oooo begitu ya pak.. saat masalah 
itu terjadi respon bapak seperti 
apa pak bisa diceritakan? 

ya kayak yang tadi saya 
bilang paling ya saya diem, 
dipendem di hati, ya kalo 
nggak saya ke masjid 
nenangin diri dulu, sholat 
atau baca qur’an nanti 
tentrem lagi 

Tidak ada keterbukaan dalam komunikasi 
untuk menyelesaikan konflik. 

Reaksi 

35. oo begitu.. memang kegiatan 
bapak kalo di masjid gitu ngapain 
aja sih pak? 

saya biasanya kalo di masjid 
ya bersihin masjid, 
ngurusin dana masjid, 
bantu-bantu orang lah 
nyebar-nyebar undangan 
terus ngurusin kalo ada 
pengajian gitu saya yang 
ngurusin 
 

Tampaknya ada perbedaan makna bekerja 
antara subyek dan istri. 

 

36. ee gini pak jadi tuh kemarin tuh 
saya belum membahas gimana sih 
pak hubungan sama tanggapan 
saudara kandung/mertua/orang tua 
bapak sebelum sama sesudah 
menikah gitu pak dengan 
penghasilan istri bapak yang lebih 
tinggi kan istri dari awal sudah 
lebih tinggi kan ya pak 
penghasilannya gitu pak? Bisa 
diceritakan lagi pak? 

iyaa waktu awal kita nikah 
kan saya masih kerja jadi 
sopir taksi itu heem terus 
sempet berhenti terus kerja 
lagi jadi sopir angkutan 
barang di Nyonya meneer. 
Paling nggak awal-awal 
masih bagus lah mbak 
penghasilan saya masih 
ngantongin dua juta 
sebulannya. Dulu sih kalo 
sama mertua masih baik-
baik aja  ya karena masing-
masing ada penghasilan 
nggak masalah mau ada 

Tampaknya pihak mertua hanya melihat 
dari penampakan luar saja/identitas saja. 
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yang lebih tinggi yang 
mana. Iyaa yang penting kita 
itungannya sama-sama usaha 
kerja gitu mbak nah.. 

37. tapi sebelumnya itu dulu cukup 
nggak pak sama penghasilan 
segitu? Penghasilan bapak dua 
juta ibu tiga setengah kan jauh 
lebih banyak dari sekarang ya pak 

iyaa kalo dulu lebih enak 
lahh mbak daripada sekarang 
ini 

  

38. terus daripada sekarang gimana 
pak? 

yaa sekarang nggak Cuma 
mertua sih mbak. Keluarga 
dari istri tuh kayak 
memusuhi saya gitu lho 
mbak yaa kayaknya tu kok 
kalo dateng ke rumah 
Cuma buat ngejek saya 
nganggur gini nongkrang 
nongkrong aja terus pergi 
ke masjid nggak tau 
ngapain padahal istri saya 
lagi kerja disana ya jadi ya 
kebanyakan kalo ke rumah 
ngomongnya gitu kayak 
nganggep  (remeh saya  gitu 

Ada campur tangan dari pihak mertua 
dalam masalah rumahtangga subyek. 

Pemicu Konflik dari Pihak 
Selain Suami-Istri 

39. memang mereka langsung 
menyampaikan begitu gitu pak? 

yaa mereka sih paling nggak 
langsung ngomong ke saya 
tapi ya nyindir-nyindir gitu 
mbak kayak waktu saya lagi 
apa kan capek itu mbak habis 
bersihin rumah gitu duduk 
dulu di depan rumah sambil 

Ada campur tangan dari pihak mertua 
subyek. 
Ketidakmampuan subyek mengendalikan 
masalah. 

Pemicu Konflik dari Pihak 
Selain Suami-Istri 
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ngrokok minum kopi gitu 
tiba-tiba kok mertua saya 
tuh ngejek bilang kok kamu 
malah disini aja nggak 
ngapa-ngapain. Lha kan 
padahal kan saya habis 
bersihin rumah yaa masa 
nggak capek ya mbak.. nah 
habis itu saya langsung 
pergi ke masjid lagi habis 
itu ngehindar lah gitu 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reaksi  

40. oo gitu jadi langsung nyindir 
langsung gitu ya pak? Oo 
memang itu setelah menikah 
mertua itu berubah gitu ya pak 
setelah menikah tau penghasilan 
bapak nggak seberapa? 

iyaa berubahnya tuh sejak 
saya keluar dari kerjaan. 
Dulu sih baik-baik aja nah 
begitu saya keluar, kerja 
jadi pengurus masjid itu 
berubah. Jadi yaa mungkin 
istri saya cerita-cerita ke 
keluarganya apa gimana ya 
paling ya dia cerita-cerita kan 
nggak mungkin kan ya 
mereka tau kalo istri saya 
nggak pernah cerita 

Ada kemungkinan hal ini terjadi karena 
penurunan penghasilan dan perubahan jenis 
pekerjaan subyek. 

Pemicu Konflik dari Pihak 
Selain Suami-Istri 

41. Ohh gitu.. memang sikap mereka 
ke bapak seperti apa pak selain 
itu? 

lebih kayak nganggep remeh 
saya kok saya kayak suami 
nggak becus gitu lho mbak 
ngidupin keluarga 
suaminya kok nganggur 
tapi istrinya yang kerja 
padahal saya lihat yaa 
biasanya mikirnya kok saya 

Tampaknya ada perbedaan pemahaman 
makna bekerja bagi subyek dan mertua. 

Pemicu Konflik dari Pihak 
Selain Suami-Istri 
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nggak ada usaha apa-apa 
nyari uang 

42. memang mertua nyampaikan 
langsung begitu ya pak? 

iya mbak sempet beberapa 
kali ngomong ke saya yaaa 
pas mereka datang pas istri 
saya nggak ada di rumah 
pas kerja. Yaa jadi kan pas 
siang-siang istri saya lagi 
kerja nggak tau tuh mertua 
saya tiba-tiba dateng.. 
mukanya pas begitu dateng 
aja mukanya udah nggak 
enak. Terus ngomong ke saya 
soal ya ini keluarga saya ini 
eee gimana pertamanya sih 
nanya gimana sekarang udah 
kerja dimana.. eee masih 
kerja apa nggak? Nah saya 
bilang nggak sekarang saya 
Cuma ngurusi masjid 
penghasilan dikit ya bisa buat 
bantu-bantu tambahan.. nah 
makin lama kok makin 
saya kayak disuruh harus 
kerja lebih punya 
penghasilan lebih eee ya 
mungkin istri saya curhat ke 
ibunya kalo di rumah kok 
susah sekarang nggak ada 
uang sih ya ada tapi pas-
pasan Cuma buat sehari-hari 

Adanya campur tangan dari pihak mertua 
memungkinkan konflik rumahtangga 
subyek semakin kompleks. 

Pemicu Konflik dari Pihak 
Selain Suami-Istri 
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43. saat merasa tertuntut itu apa yang 
bapak rasakan pak? 

yaa jengkel mbak jengkel 
lagi.. ya kayak ngapain sih 
kok masih ngurusin masalah 
kita ya walaupun dia 
orangtua istri saya Cuma kan 
ini keluarga saya gitu.. 

Subyek merasa jengkel dengan sikap 
mertuanya 

Marah 

44. terus kalo jengkel gitu apa yang 
bapak lakukan? 

yaa kalo udah jengkel ya 
jadi males ngapa-ngapain 
mbak.. terus ya saya diemin 
saya tinggal pergi paling ya 
balik lagi ke masjid lagi 
ngapain gitu sholat 
mungkin buat nenangin 
pikiran 

Ketidakmampuan subyek mengendalikan 
masalah. 

Marah 
 
Reaksi 

45. oo gitu.. emmm kalo hubungan 
dan tanggapan dari keluarga 
bapak sendiri gimana pak? 

mereka biasa aja mbak 
karena keluarga saya jauh 
jadi nggak tau 

Tidak ada campur tangan dari pihak 
orangtua subyek. 

 

46. terus dampak apa sih pak yang 
bapak rasakan mengetahui istri 
berpenghasilan lebih tinggi? 

ya ada marah.. kadang ada 
rasa nggak berdaya gitu lho 
mbak kayaknya kok saya 
pria kok nggak bisa apa-
apa saya pria kok nggak 
bisa nyenengin keluarga 
tapi ya saya bisa apa mbak.. 

Penilaian buruk pada diri subyek karena 
ketidaksesuaian tuntutan keadaan dengan 
kemampuan. 

Marah. 
 
Merasa tidak berdaya.  
 
Kehilangan harga diri. 

47. terus selain itu pak? sering ada malu juga sih 
mbak kalo pas mertua bilang 
saya gitu tadi penghasilan 
segitu jadi nggak bisa 
nyenengin istri tapi ya saya 
nggak bisa apa-apa lagi mbak 

Perasaan ketidakmampuan subyek 
membahagiakan istri. 

Malu. 
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48. ada lainnya lagi pak? eee yaa kalo tiap kali denger 
istri saya ngeluh penghasilan 
saya gitu ya saya ada rasa 
takut kayak was was aja 
takutnya nanti istri saya 
pergi gitu lho mbak. pergi 
minta cerai gitu kan ya 
sebenernya dari saya nya sih 
nggak pengen cerai 

Subyek merasa khawatir istrinya 
meninggalkan subyek 

Kecemasan 

49. memang ibu pernah 
menyampaikan gitu pak kalo 
dirinya minta cerai gitu? 

yaa pernah mbak beberapa 
kali tiap kita berantem 
masalah uang gitu kan kita 
kekurangan terus banding-
bandingin sama orang lain 
gitu kan terus ya pikir saya 
jengkel campur takut aja 
kalo tiba-tiba dia nyeleweng 
nyari pria lain yang 
penghasilannya lebih gitu 
kan saya jadi takut juga ya 
karena sikap dia yang 
semakin hari semakin sering 
nuntut ini itu beli ini itu 

Reaksi dari istri karena ketidakmampuan 
subyek memainkan perannya sebagai 
suami. 

Pemicu Konflik dari Istri 
 
 
 
 
Marah.  
Kecemasan. 

50. terus reaksi bapak saat merasa 
takut was-was malu gitu gimana 
pak? 

yaa paling saya diemin gitu 
mbak ya saya bisa apa 
mbak 

Ketidakmampuan subyek mengendalikan 
keadaan. 

Reaksi 

51. terus kalo boleh saya tau rencana ya masih belum tau mbak..   



 

 135

bapak ke depan apa pak? wallahualam aja ya saya 
jalani takdir aja ya nanti kan 
ada jalannya sendiri lah.. dari 
sikap istri saya kok juga gitu 
jadi ya saya pasrah-pasrah 
aja mbak ke depan mau 
gimana 
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TRIANGULASI SUBJEK I 

 

Penelitin :  Tolong ceritakan apa saja yang ibu ketahui tentang pak A sejak 

awal pertemuan dulu sampe sekarang ini bu! 

Istri :  Mmm.. suami saya itu kerjanya jadi pengurus masjid di daerah sini. 

Suami saya anak pertama dari 2 bersaudara mbak.. saya menikah 

sama si abi itu usia saya ee 28 tahun. kalo usia pernikahan kami itu 

sudah berjalan 3 tahun, tapi kami belum dikaruniai anak sampe saat 

ini ya.. eee saya dulu kenalnya itu dikenalin sama adik saya. Nah 

adik saya itu teman satu pengajian sama si abi dulu itu. Terus eee 

karena di Islam itu kan nggak boleh pacaran ya mbak, jadi kami 

ta’aruf. Jadi foto saya dikasihkan gitu lewat adik saya ke abi terus 

fotonya abi juga dikasih ke saya, nah saya lihat fotonya itu ya 

tertarik lah gitu mbak heheee terus pihak sana juga tertarik jadi ya 

antar keluarga kami saling ketemu terus ya udah mbak nyusun 

rencana tanggalnya mau kapan. Itu jeda antara pertama ketemu 

sama menikahnya ada 3 bulan mbak kira-kira. Nah saya itu dulu 

mikirnya si abi itu kan hafidz qur’an, jadi ya pikir saya paham 

agama lah mbak juga kan kumpulannya alim-alim jadi ya saya 

nggak mikir macem-macem lagi mbak. dulu itu waktu pertama tau 

ya kenalan itu abi kerja jadi sopir taksi bluebird mbak. nah saya 

dulu mikirnya ya abi itu alim, sopan, udah kerja gitu lah mbak saya 

dulu mikirnya cuma gitu aja. Nah terus ya kira-kira udah 1 tahunan 

nikah lah itu abi keluar kerjanya dari sopir taksi karena katanya 

yang numpang kalo pas dapet shift malam itu mbak-mbak yang 

nggak bener. Jadi dia ya mungkin nggak nyaman lah mbak jadi ya 

keluar. Terus habis itu sempet nganggur. Baru ya kira-kira 3 

bulanan nganggur tuh akhirnya saya bilang daripada nggak ada 

kerjaan di kontrakan kan ya mending ngerjain apa-apa gitu mbak. 

terus dia malah akhirnya ya itu jadi mu’adzin to mbak.. dulu itu 

awal bisa kerja jadi pengurus masjid itu gara-gara pak RT nya sini 
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tuh minta tolong abi buat nyebarin undangan, nah kalo dimintain 

tolong gitu tuh terus dikasih ya 50 gitu kadang. Ini kita disini tuh 

ngontrak ya udah lumayan lama mbak.. ada hampir 2 tahunan lah.. 

dulu awal nikah saya tuh tinggal di rumah saya dulu baru terus 

saudara saya juga banyak jadi ya terus kami mikirnya ngontrak 

sendiri aja gitu mbak. nah sebenernya saya sekarang kan tau dia 

kerja Cuma dapet segitu saya mikirnya mau balik ke rumah saya 

aja kan lumayan ngirit gitu mbak.  kalo saya nilai tuh suamiku tuh 

egois sama keras kepala kok mbak. nggak tau ya.. jadi tuh saya 

bilang mbok ya abi nyari kerja yang mapan. Tapi banyak ngeluh 

gitu lho mbak.. nggak mau dicoba dulu. Ya terus terang kan ya 

saya kadang ya capek to mbak kalo apa-apa saya yang kerja. Saya 

tuh kadang kalo ngajak ngomong gitu baik-baik jadinya 

bertengkar.. yang saya dibilang nuntutlah, banyak maunya, ya gitu-

gitu lah mbak! padahal kalo saya lihat tuh justru abi yang 

semaunya sendiri mbak. ya memang sih pernah saya saking 

puteknya ya mbak ngelihat abi nggak ada usahanya buat ya 

seenggaknya mau ngelamar dulu lah ya mbak di kantor mana gitu. 

Jadi sopir pun saya nggak masalah sebenernya asal dapet gaji 

pokok gitu lah mbak. gitu tuh nggak mau. Jadi sempet sih saya 

saking jengkelnya saya ancem minta cerai kalo dia nggak bisa 

ngehidupi saya. Kan sebenernya ini nyari nafkah kan 

tanggungjawab suami ya mbak. lha ini kok kebalik gitu lho. Sampe 

tak sadar-sadarin pake ayat ini itu juga mental sih mbak. makanya 

ya ini nggak tau lah mbak.. saya udah capek juga sih mbak 

sebenernya. Intinya ya ini kan penghasilannya nggak nentu gitu lho 

mbak. nah kalo dinasehati malah marah-marah terus diem terus 

langsung pergi ke masjid alesan ini itu ya kesannya ngehindar gitu 

lho mbak kalo ngomongin soal kerja. Ya saya kan juga pengen ya 

mbak dimanjain terus dibeliin apa gitu, nah ini sama skali mbak 

sama sekali nggak pernah. Akhirnya ya mau nggak mau saya 
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batesin ya jangan boros-boros lah. Kayak kemarin itu pas mbak 

riris kesini kan juga kami habis ribut-ribut soal uang juga mbak. 

jadi ya mau nggak mau kadang ya saya curhat ke ibu saya masalah 

ini. Intinya suami ku itu menurut saya ya nggak ada usahanya ya 

kurang lah kurang banget buat rasa tanggungjawabnya sebagai 

suami. Gitu mbak.” 
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2. Hasil Wawancara Subjek II 
 

No. Pertanyaan  Hasil Wawancara Analisa Kategori  
1. Selamat sore pak B.. 

perkenalkan saya riris pak dari 
mahasiswa fakultas psikologi 
unika soegijapranata. Ini nanti 
saya mau mewawancarai bapak 
untuk keperluan skripsi saya 
yang berjudul dinamika 
psikologi suami yang memiliki 
istri berpenghasilan lebih tinggi 
begitu pak. Tapi di awal-awal 
ini saya minta bapak untuk 
memperkenalkan diri dari nama 
lengkap, tempat tanggal lahir, 
sudah  brapa lama menikah, 
terus berapa banyak 
penghasilan bapak terus berapa 
penghasilan istri juga terus apa 
pekerjaan bapak begitu pak 
monggo... 

 terimakasih mbak riris untuk 
waktunya...nama lengkap saya B 
hasan, tinggal di telaga bodas 3 
no 11, agama saya islam, 
pendidikan terakhir saya S1, 
kebetulan saya sudah mneikah 
sudah 3 tahun, kebetulan saya 
menekuni di bidang foto dan 
videografi... 

  

2. itu ada studio atau gimana pak? studio sendiri ada..jadi kita join 
dengan temen-temen.. 

  

3. kalau bapak sendiri freelance 
apa gimana ya pak? 

Iyaa mbak saya freelance.. Jenis pekerjaan subyek yang tidak tetap 
memungkinkan memicu konflik keuangan bagi 
rumahtangganya. 

 

4. terus gaji bapak sendiri berapa 
pak? 

gajinya rata-rata per bulan 
3,5 jt... 

Gaji subyek yang tidak tetap besarannya 
memungkinkan memicu konflik keuangan 
rumahtangga. 
 

Penghasilan tidak stabil. 
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5. nah kalau gaji ibu berapa pak? rata-rata 7 juta per 
bulannya... 

Selisih gaji subyek dan istri yang cukup jauh 
memungkinkan memicu konflik keuangan bagi 
rumahtangga subyek. 

Selisih penghasilan tinggi. 

6. ibu bekerja dimana pak? eeemmm pengurus di yayasan 
TK mbak....tapi juga ada usaha 
lainnya seperti warung nasi 
uduk dan les renang. 

Jenis pekerjaan istri yang sebagai pegawai 
tetap memungkinkan memicu konflik 
keuangan bagi rumahtangga subyek. 

 

7. eee oke pak...terus bisa 
diceritakan gak pak tentang 
masa lalu bapak dengan istri 
bapak seperti apa? 

eee kita dulu...jadi saya sama 
istri dulu pacaran selama 5 
tahun...ya 4,5 tahun an total 
pacarannyaa...itu pun juga tidak 
langsung menikah karna dari 
pihak mertua tahu pekerjaan 
saya yang fotografi...yaa 
mertua saya ragu saja dengan 
pekerjaan saya yang tidak tetap 
seperti ini apa yaa bisa 
menjamin kehidupan istri 
saya...tapi karna kami serius 
dengan hubungan ini jadi 
akhirnya dengan berat hati 
mertua saya menyetujui dan 
menikah...sekarang masuk usia 
pernikahan yang sudah 3 
tahun... 

Masa pengenalan yang cukup lama 
memungkinkan subyek mengenal sifat, 
kebiasaan, dan perilaku subyek. 
Pemahaman terhadap keluarga masing-masing 
sudah mencukupi. 
Keterpaksaan dalam menerima subyek dari 
pihak mertua memungkinkan memicu konflik 
antara subyek dan mertua. 
Lama pernikahan 3 tahun dapat dimengerti 
sebagai tahap proses adaptasi. 

Menikah karena siap 
 

8. kalau boleh diceritakan dulu 
bapak bertemu dengan istri dari 
mana ya pak? 

dulu ketemu istri pas lulus sma 
mbak..jadi ketemunya pas saya 
hunting foro dengan teman saya, 
lalu saya dikenalkan dengan 
temannya teman saya mbak... 
 

Subyek dan istri sudah saling mengenal sifat, 
kebiasaan, dan perilaku masing-masing 
sebelum menikah. 
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9. dari keluarga bapak sendiri 
setuju gak ya pak? 

sebetulnya dari keluarga saya 
mengutamakan karir dulu untuk 
bekerja...dari ibu saya sendiri 
juga bilang karna kalau untuk 
laki-laki yang menjadi imam yaa 
paling tidak punya pekerjaan 
tetap, ujar ibu saya begitu 
mbak...tapi karna pacaran saya 
sudah lama mbak jadi saya 
juga pingin cepet-cepet 
menikah... 

Ada kemungkinan karena merasa sudah lama 
berpacaran menjadikan pertimbangan kurang 
matang. 

 
 
 
 
 
 
 
Dengan masa pengenalan. 

10. kalau boleh saya tau pak, alasan 
bapak menikah dengan istri apa 
ya pak? 

yang pasti dia bisa menerima 
pekerjaan saya saat itu 
mbak...usia kami terpaut hanya 
satu tahun mbak... 

Rentang usia tidak terlalu jauh.  

11. eemmm ini saya denger-denger 
slentingan-slentingan kalau 
nikahnya bapak diburu-buru 
sama adik bapak karna adik 
bapak itu wanita dan aturan di 
keluarga bapak itu tidak boleh 
melangkahi kakaknya..begitu 
benar pak?  

yaa itu diburu-buru sama adik 
saya karna adikku wanita dan 
aturan di keluarga itu tidak 
boleh melangkahi salah satu 
faktor pendukung saya menikah 
juga mbak... Cuma bukan 
alasan utama juga kalo 
diburu-burunya itu mbak.. 
 

Ada kemungkinan karena diburu-buru oleh 
pihak keluarga dan budaya keluarga 
menjadikan pertimbangan kurang matang. 

 

12. kalau boleh saya tau 
pak..sebenernya bapak 
memahami karakter istri bapak 
gak pak? 

yaa saya cukup memahami 
mbak.. 

Subyek cukup mengenal sifat istrinya Dengan masa pengenalan 

13. kalau boleh saya tau, karakter 
istri bapak sebelum menikah 
seperti apa pak? 

yang pasti berbeda yaa kalau 
sebelum menikah dan setelah 
menikah seperti apa....dulu 

Hal ini dapat dimengerti sebagai proses 
adaptasi. 
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sebelum menikah, istri saya 
menerima saya apa adanya 
mbak...tapi setelah menikah 
dan istri saya mulai suka 
usaha dan penghasilan istri 
saya lebih tinggi dari saya, 
jadi yaa mulai timbul konflik 
deh diantara kita... 

Dengan masa pengenalan. 
 
Pemicu konflik dari istri. 

14. kalau boleh saya tau, bapak 
tinggal dirumah sama siapa aja 
pak? 

dirumah baru berdua sama 
istri.. kan juga belum ada 
anak ya mbak.. 
 

Subyek tinggal berdua dengan istri dan belum 
memiliki anak memungkinkan faktor pemicu 
konflik disebabkan oleh suami/istri itu sendiri. 

Belum memiliki anak. 

15. ohh begitu ya pak..apa yang 
bapak rasakan tentang kondisi 
keuangan bapak? 

ada ketakutan juga nggak bisa 
nyukupin gitu mbak... 

Jenis pekerjaan dan penghasilan yang tidak 
tetap menjadi wajar jika subyek merasa takut 
tidak bisa mencukupi kebutuhan keuangan 
rumahtangganya. 

Kecemasan 

16. bisa diceritakan pak, 
ketakutannya seperti apa?  

yaa timbulnya dari masalah-
masalah kecil sih mbak..yaa 
yang ada baik di istri saya tapi 
tidak ada di saya 
seperti..ketika istri saya 
pulang dari TK langsung 
semangat lagi ke usaha nasi 
uduknya dan ke tempat les 
renang nya..sedangkan saya 
ketika sudah pulang kerja yaa 
capek dan tidak mau bekerja 
lagi dan langsung tidur..nah 
dari situlah timbul masalah 
mbak...seperti kebutuhan 
dasar dari bayar listrik, 

Perbedaan pandangan mengenai pekerjaan dan 
semangat kerja pada subyek dan istri 
memungkinkan memicu konflik pada 
rumahtangga subyek. 
Hal ini dapat dimengerti sebagai proses 
adaptasi. 

Kurangnya usaha pemenuhan 
kebutuhan ekonomi keluarga 
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makan dan kebutuhan istri 
saya jadi tidak bisa terpenuhi 
mbak... 

17. memang istri bapak seperti apa 
pak? 

yaa sebetulnya sih istri saya 
tidak hedon ya mbak..kalau beli 
baju pun yaa jarang mbak..bisa 
sebulan atau dua bulan sekali 
mbak...nah kadang kan saya gak 
bisa belikan baju istri saya 
mbak..nah  dari situ kan saya 
jadi tidak bisa memenuhi 
keinginan istri saya mbak... 

Tampaknya subyek kurang memiliki motivasi 
terhadap keinginan istri membeli baju.  

 
 
 
 
 
 
Ketidakberdayaan 

18. kalau boleh saya tahu pak, 
keseharian bapak dirumah apa 
aja ya pak? 

yaa kalau sudah selesai ngejob 
foto, yaa sampai rumah saya 
mengeditnya mbak.. 

Tampaknya ada perbedaan pandangan 
mengenai bekerja bagi subyek dan istri. 
Subyek menganggap bekerja hanya rutinitas 
pengisi kesibukan yang membuahkan hasil 
(uang), sedangkan istri menganggap bekerja 
sebagai karir. 
 

Kurangnya usaha pemenuhan 
kebutuhan ekonomi keluarga 

19. itu kan kalau lagi ada proyek 
foto ya pak yaa..kalau lagi tidak 
ada proyek, keseharian bapak 
apa aja pak? 

yaa karna dirumah saya tidak 
ada pembantu ya, jadi yaa saya 
bersih-bersih rumah, nyuci 
piring dan kadang juga 
dibantu istri saya mbak... 

Tampaknya mengerjakan pekerjaan 
rumahtangga yang seharusnya dikerjakan istri 
bukan hal yang berdasar gender. 

Kurangnya usaha pemenuhan 
kebutuhan ekonomi keluarga 

20. emm bisa diceritakan tidak pak, 
tentang istri bapak seperti apa? 
Dari sifatnya, dari 
kesehariannya begitu pak.... 

yak istri saya sih perfeksionis 
ya mbak...jadi apapun itu harus 
bersih seperti ada kotoran 
dilantai pun juga harus segera 
dibersihkan..tapi kalau istri dan 
saya juga lagi capek habis 
pulang kerja yaa piring  yang dia 

Subyek memahami sifat istri yang 
perfeksionis. 
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cuci tidak terlalu bersih juga 
tidak apa-apa mbak... 

21. kalau boleh saya tau, konflik 
apa aja yang terjadi di keluarga 
bapak?  

kalau konflik yang muncul sih 
sebenernya dari makanan 
mbak..jadi kadang saya tidak 
bisa beli makanan untuk kita 
gitu mbak..jadi istri saya yang 
belikan pake uang istri saya gitu 
mbak...  

Tampaknya hal ini terjadi karena istri 
memahami kebiasaan suami. 

 

22. terus kalau boleh saya tau pak, 
perasaan bapak ketika 
mengalami hal itu pak? 

yaa yang pasti saya tertekan ya 
mbak...jadi saya berusaha 
keras untuk mengembangkan 
usaha saya biar mengimbangi 
penghasilan istri saya 
mbak..contohnya ketika lebaran 
dulu..ujung-ujungnya apa yang 
dibahas dari saudara-saudara 
yaa dari penghasilan saya 
mbak.. 
 

Tampaknya istri yang membelikan makanan 
menjadi hal yang mengancam bagi subyek. 
Ada keinginan bagi subyek untuk 
mengimbangi istrinya. 
 

Stress. 
 
 
 
 
 
Pemicu konflik dari pihak 
selain suami-istri. 

23. terus kalau boleh tau 
pak...penyelesaian dari bapak 
untuk masalah itu seprti apa 
pak? 

yang pasti saya berusaha 
mengembangkan usaha 
fotografer&video saya, kedua 
saya juga berusaha usaha 
sesuai bidang saya mbak 
seperti jualan kamera, jual 
beli tanah dan mobil.. 

Tampaknya subyek memiliki zona nyaman 
dalam bidang pekerjaan tertentu saja 
(fotografi). 

Reaksi  

24. terus kalau boleh saya tahu, 
pengeluaran rutin dalam 
keluarga bapak apa ya pak? 

yaa biasa seperti makan, 
minum dan biaya bensin 
untuk kendaran istri dan saya 
sendiri mbak...dan 

Pengeluaran rutin rumahtangga subyek 
tergolong stabil dan dapat diprediksi 
besarannya. 

Kebutuhan ekonomi rutin 
keluarga stabil. 
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alhamdulillah kami sudah punya 
kendaraan masing-masing 
mbak..istri saya naek mobil dan 
saya motor..saya lebih suka naek 
motor mbak karna bisa lebih 
mobile... 

25. kalau pembagian pengaturan 
keuangan di rumah tangga 
bapak? 

pembagian keuangan saya 
bagikan semuanya ke istri 
saya mbak..cuman ada 1 juta 
untuk tabungan tua saya nanti 
mbak...tapi yaa saya tetap bilang 
ke istri saya untuk tabungan itu 
mbak 

Tampaknya sudah ada pembicaraan mengenai 
keuangan pada subyek dan istri sehingga 
pengaturan keuangan diserahkan pada istri 
subyek. 

Ada komitmen pengaturan 
keuangan keluarga. 

26. kalau proses pemenuhan 
kebutuhan keluarga bapak 
sendiri gimana pak? 

emm kalau ada kekurangan 
seperti kredit rumah dan 
mobil yang sudah jatuh 
tempo, istri saya berusaha 
keras untuk membayar itu 
semuanya mbak... 

Tampaknya subyek kurang merasa atas 
kewajiban perannya sebagai suami. 

Kurangnya usaha pemenuhan 
kebutuhan ekonomi keluarga. 

27. bagaimana komitmen bapak 
dengan istri mengenai 
keuanganrumah tangga bapak? 

sebenernya saya memenuhi 
kebutuhan dasar, dan istri 
memenuhi kebutuhan 
tambahan tapi realitanya 
berkata lain mbak hheeee...  

Terjadi penyimpangan komitmen.  

28. terus dari situ apa yang terjadi 
pak? 

yaa...istri saya menyindir gitu 
mbak supaya saya sadar 
bahwa penghasilan saya harus 
lebih tinggi dari istri saya 
mbak.. contohnya ketika saya 
bersih-bersih rumah, istri saya 
tidak mau ikut campur yaa 

ada harapan dan pemberontakan dari istri agar 
subyek memiliki penghasilan lebih tinggi dari 
istri. 

Pemicu konflik dari istri. 
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supaya saya sadar bahwa istri 
saya itu diluar juga bekerja keras 
mbak..  

29. jadi saya pingin tahu pak, 
gimana sih hubungan serta 
tanggapan bapak dengan 
saudara kandung, mertua atau 
saudara ipar, sebelum dan 
setelah menikah mengetahui 
kalau istri berpenghasilan lebih 
tinggi? 

yang pertama kalau dari 
keluarga saya sendiri, dari pihak 
papa sama mama mereka 
memberikan dukungan positif 
ya mbak.. dalam arti 
membimbing supaya 
penghasilan saya bisa setara 
dengan istri saya..caranya masih 
enak. tapi dari walaupun dari 
keluarga kandung sendiri, 
sepupu pihak keluarga istri 
saya,yaa mulai saya kayak 
tersindir gitu mbak. walaupun 
ini poin yang pertama saya sama 
istri masih menjaga. Belum 
sampe istri tuh, saya melihat 
istri belum sampe di titik 
dimana dia harus cerita ke orang 
tua nya kalo suami saya tuh 
penghasilannya lebih rendah. 
Kita masih menjaga. Tapi tuh 
saya merasa kayak terhantui 
kamu tuh penghasilannya lebih 
rendah. Seakan-akan tuh waktu 
kumpul-kumpul tuh misalkan 
kumpul beberapa orang dari 
pihak istri saya tuh mereka yaa 
seakan mereka menyindir 

Tidak ada campur tangan dari pihak luar 
(selain suami-istri). 
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sedikit-sedikit ke saya tentang 
peghasilan saya gitu mbak. itu 
ketakutan saya. Tapi setelah 
pembahasannya selesai, saya 
mencerna semuanya ternyata 
tidak gitu lho.. jadi hanya 
ketakutan saya saja. Sebetulnya 
ya pembahasannya nggak kesitu. 
tapi sih istri masih bisa menjaga 
ya mbak, tapi yaa saya merasa 
terhantui saja gitu mbak... 

30. tapi hubungan bapak sendiri 
gimana pak dari setelah dan 
sebelum menikah ada 
perbedaanya gak pak? 

yaa pasti ada ya mbak.. untuk 
keharmonisannya ya kalo 
dibanding saat awal menikah tuh 
yaa sebenernya masih sama. 
Tapi mulai ketika sudah 2 
tahun setelah menikah dan 
hingga sekarang, istri saya 
merasa enjoy dengan 
karirnya, dan ketika ada 
masalah kecil saja yang 
sebenernya tidak perlu 
dipermasalahkan tuh timbul 
entah dari saya atau istri pasti 
dibahas hingga berlebihan, 
juga jadi jarang 
memperhatikan keperluan 
saya mbak.. 

Ketidakmampuan subyek memenuhi 
kebutuhan rumahtangga dan ketidakmampuan 
istri memahami subyek (istri terlalu sibuk) 
menjadi pemicu konflik rumahtangga subyek. 

 
 
 
 
Pemicu konflik dari istri 

31. memang menurut bapak itu ada 
hubungannya dengan 

penghasilan pak? 

nah untuk hal itu sebenernya 
saya takut 
mengkomunikasikannya dengan 

Subyek tidak terbuka pada istri. Subyek 
menghindari pembicaraan dengan istri. 

Rasa malu 
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istri mbak. maksudnya kenapa 
kok dijadikan masalah. 
Sebenernya itu timbulnya karena 
apa gitu lho. Percikannya karena 
apa. Saya takutnya ketika nanti 
saya mulai bertanya pada istri ya 
karena penghasilanmu aja yang 
rendah. Yang saya takutkan itu. 

32. kenapa bapak sampai takut 
bertanya seperti itu? 

yaa saya takut kita pisah saja sih 
mbak.. takutnya nantinya 
bakal pisah. Tapi itu masih 
kemungkinan terburuknya masih 
nanti. tapi yaa tidaklah.. saya 
usaha dulu. Semua itu timbulnya 
dari ketakutan saya. saya juga 
masih berusaha semaksimal 
mungkin untuk memenuhi 
kebutuhan istri saya 
mbak...jadi yaa sebisa mungkin 
saya tidak pernah membahas 
kesana mbak... 

Perasaan samar-samar yang bersumber pada 
ketakutan subyek berpisah dengan istri. 

Kecemasan 
 
 
 
 
 
Reaksi  

33. berarti bisa saya simpulkan 
karena ketakutan bapak 
berpisah jadi sebisa mungkin 
bapak tidak membicarakan hal 
itu dengan istri gitu ya pak? 

heem betul mbak. makanya di 
rumah juga jarang 
berkomunikasi. Seperti itu. 
 

Subyek kurang terbuka dengan istri dan 
memilih menghindari pembicaraan mengenai 
penghasilan membuat komunikasi subjek dan 
istri terganggu. 

 

34. memang kalau dirumah, 
bertemu gitu apa pak yang 
dilakukan? Hubungannya bapak 
dengan istri? 

kalo pembahasan serius paling 
pembahasan tentang masalah 
tagihan listrik. Nah itu kan 
juga ujung-ujungnya juga soal 
uang..  

Konflik keuangan rumah tangga subyek Pemicu konflik dari istri.  
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35. sering pak? jarang sih.. ya paling 2minggu 
sekali pas jatuh tempo tagihan-
tagihan mbak. untuk seringnya 
sih ya itu cerita tentang 
kerjaannya seharian tadi ketemu 
orang kayak gimana, gitu-gitu 
sih mbak. 

  

36. memang bagaimana sih pak 
kondisi ekonomi bapak saat 
awal menikah? 

kalau awal menikah sudah 
terlihat ada 
perbedaannya...sebelum 
menikah ya kami biasa-biasa aja 
mbak..semuanya saling 
menerima tapi setelah menikah 
karna bener-bener menggeluti 
pekerjaan di yayasannya dan 
yayasannya berkembang jadi 
dia semakin sibuk mbak... 

Tampaknya istri kurang mampu membagi 
waktu antara rumahtangga dan pekerjaan. 
Terjadi penyimpangan peran antara subyek dan 
istri. 

 
 
 
 
 
Pemicu konflik dari istri. 

37. selain strees pak apa yang 
bapak rasakan? 

malu malu.. yaa malu ketika 
bertemu dengan yang pasti 
dari pihak keluarga dari istri. 
Yaa pasti malu 

Indikasi malu. Malu 

38. oo begitu ya pak.. apa yang 
membuat bapak sampai merasa 
malu saat bertemu dengan 
mereka? 

yaa karena penghasilannya saya 
lebih rendah. 
 

  

39. oke.. kalo boleh saya tau pak 
bagaimana hubungan dan 
tanggapan bapak dengan 
tetangga dan kerabat bapak 
mengetahui penghasilan istri 
lebih tinggi? Kerabat disini 

eee... nggak ada yang tau ya 
mbak. paling ya sahabat saya. 
Soalnya disini nah diawal tadi 
kita masih menjaga. Saya 
pribadi masih menjaga dan 
istri juga gitu. Masih belum 

Tampaknya subyek dan istri tidak ingin ada 
campurtangan dari pihak lain mengenai 
masalah keuangan rumahtangga mereka. 
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dalam artian teman dekat.. sampe yang permasalahan 
sampe bertahun-tahun yang 
sampe istri jenuh terus cerita-
cerita ke siapa-siapa itu belum 
sampe kayak gitu. Gitu.. 

40. tapi hubungan bapak dengan 
kerabat sendiri gimana pak? 

baik. Masih baik.. ya saya 
cerita ke sahabat-sahabat saya 
kalo ada masalah gini gini gini 
ya tentang penghasilan ya 
mereka masih mendukung. 
Jadi kalo kita berbicara serius 
ngobrol serius dia mendukung. 
Istilahnya ndang kamu cari kerja 
yang mapan biar bisa memenuhi 
keperluan istrimu gitu. Tapi 
kadang kalo lagi bercanda ya 
bercandanya keterlaluan. 
Nyindir-nyindirnya yaa 
berbau pendapatanlah begitu.. 

Ada campurtangan dari pihak sahabat. Pemicu konflik dari pihak 
selain suami-istri. 

41. bisa dicontohkan begitu pak? yaa kayak misalnya lho sing 
lanang kowe kok sing numpak 
mobil malah bojone ki pye.. 
digituin. Kudune kan kowe yo 
numpak mobil koyok bojomu.. 
ndi cita-citamu sing jare pengen 
nduwe motor lanang sing gedi-
gedi ndi buktine. Seperti itu jadi 
kan mengarahnya kayak ngejek 
gitu lho mbak.. 

 

42. mengetahui reaksi mereka 
seperti itu apa yang bapak 

yaa karena saya melihat 
konteksnya hanya bercandaan 

Subyek merasa sakit hati  
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rasakan pak? yaa saya berusaha tenang 
menghadapi tapi ya tetep sedikit 
jengkel juga ya mbak.. 

 
Marah. 

43. langsung ke intinya ya pak, dari 
semua yang bapak ceritakan ini 
kalo boleh disimpulkan apa saja 
sih dampak negatif yang bapak 
rasakan yang berhubungan 
dengan penghasilan istri bapak 
lebih tinggi begitu pak?  

yang pasti yang pertama saya 
rasakan jelas malu.. malu 
dengan keluarga yang tau. 
Juga ini mbak saya cemas, 
khawatir aja kalo nanti ujung-
ujungnya istri saya minta 
pisah karena semakin kesini 
dia semakin sukses karirnya.. 
jadi khawatirnya kalo saya tidak 
ada perubahan yang signifikan 
begitu ya khawatir aja dia 
berpaling gitu mbak 

Dampak penghasilan istri lebih tinggi yang 
dirasakan subyek: malu dan khawatir akan 
berpisah  

 
Malu. 
 
Kecemasan. 

44. memang ada perubahan sikap 
gitu pak dari istri?  

mmm.. kalo saya amat-amati sih 
dia akhir-akhir ini lebih 
banyak diem sih mbak. jarang 
sharing. Dulu itu hal sekecil 
apapun itu dia terbuka kayak 
tadi siharian ngapain aja terus 
ada masalah di kerjaan apa 
aja itu dia cerita. Nah 
sekarang itu hampir Cuma 
45% yang dia ceritakan gitu 
mbak.. nah kalo dari ceritanya 
dia itu saya bisa simpulkan 
tuh intinya ya karena dia 
ngerasa dia bisa cari kerja 
menyelesaikan masalahnya 
sendiri sampai dia sesukses 

Pemicu konflik rumahtangga subyek: kurang 
terbuka/masih ada masalah yang belum 
diselesaikan. 
Ada pemberontakan dari pihak istri mengenai 
masalah yang bersumber pada penghasilan. 

Pemicu konflik dari istri.  
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sekrang ini nah sedangkan 
kamu, kamu itu apa.. kerja 
nya gitu-gitu aja paling ya 
nggak ngerti solusi buat 
masalahku. Gitu lho mbak 
kesannya tuh..  

45.. nah di posisi itu apa pak yang 
bapak rasakan?  

yaa kayak nggak bisa apa-apa 
gitu mbak.. nggak berdaya aja.  

Subyek merasa tidak bisa berbuat apa-apa 
dengan perubahan sikap istri 

Merasa tidak berdaya 

46. terus bagaimana reaksi bapak 
pak?  

yaa saya lebih banyak diem sih 
mbak. ujung-ujungnya ya 
komunikasi kita jadi nggak se-
intens dulu gitu lho mbak.. 
karena ya itu saya lebih jaga 
omongan biar gimana caranya 
dia tuh nggak ngungkit-
ngungkit soal penghasilan.  

Faktor pemicu konflik: kurang terbuka. Reaksi  
 
 

47. Adakah dampak lain yang 
bapak rasakan?  

yaa saya termotivasi.. terutama 
kan mumpung belum terlanjur 
basah kan masalahnya sampe 
istri cerita kemana-mana terus 
masalahnya jadi lebih ribet ya 
saya terpacu untuk nambah-
nambah penghasilan gimana 
caranya mengembangkan 
usaha nyari-nyari usaha lain 
biar gimana caranya 
seenggaknya bisa menyentuh 
ke angka yang sama gitu mbak 
penghasilan per bulannya 

Ada usaha dari pihak subyek untuk 
mengimbangi penghasilan istri. 

Merasa terpacu. 
 
 
 
 
Reaksi 

48. terus pak kalo boleh saya tau 
apa saja sih rencana bapak ke 

yaa dulu saya terlalu idealis yaa 
pekerjaan saya harus di fotografi 

subyek mulai membuka diri dan tampak 
berusaha mengimbangi penghasilan istri. 

 
 



 

 153

depannya?  sama videografi freelance terus 
buka studio. Tapi ya mbak tau 
sendiri lah yang lebih muda dari 
saya seumuran mbak gitu kan 
juga banyak yang main foto nah 
bisa dibilang lahannya jadi 
kering. Nah saya mencoba 
lebih peka dengan keadaan 
sekarang untuk gimana 
caranya bisa nambah 
penghasilan tanpa harus di 
foto video ya mencoba hal lain 
begitu mbak..  

 
 
 

49. seperti apa pak kalo boleh saya 
tau yang sudah bapak 
rencanakan?  

emm yaa kan ini di semarang ya 
mbak ya.. di tembalang itu kan 
banyak warung-warung kayak 
penyetan apa burjo yang 24 
jam gitu untuk mahasiswa 
mahasiwa sampe tengah 
malem nah saya pengin tuh 
mencoba kesana siapa tau bisa 
menghasilkan dari sana.  

 

50. selain itu ada lagi kah pak?  selain itu ya saya mungkin kalo 
rencana-rencana saya belum 
berhasil ya mau nggak mau saya 
harus mencoba sebagai 
pegawai gitu ya mbak.. nah kan 
bisa pagi sampai sore itu di 
kantor habis itu ngurus-ngurus 
usaha saya lagi gitu mungkin 
mbak..  
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51. oo begitu.. ya sudah pak terima 
kasih pak waktunya pak 
wawancara kali ini cukup 
sampai sini dulu pak tapi 
mungkin nanti kalo ada yang 
masih perlu saya tanyakan lagi 
bapak bisa ya pak ya?  

iya mbak sama-sama. santai aja   
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TRIANGULASI SUBJEK II 

 

Peneliti :  Siang bu lina.. silahkan ceritakan apa saja yang ibu ketahui tentang 

pak B sejak awal ketemu sampe sekarang sudah jadi suami bu lina! 

Istri :  Iya jadi yang saya tahu tentang suami saya itu suami saya anak 
kedua dari tiga bersaudara mbak.. kami menikah sudah hampir 
3tahunan lah. Suami saya itu sehari-harinya bekerja sebagai 
freelance fotografer ya.. Sedangkan saya sendiri kerjanya jadi 
pengurus di TK di daerah kagok terus juga ada usaha juga cafe 
kecil-kecilan di sampangan sama ada les-lesan renang juga. Gaji 
suamiku itu ya per bulannya ya kira-kira 3,5-5jutaan. Tapi 
seringnya ya 3,5jutaan sih.. jadi ya nggak tetap. Kadang juga nggak 
sampe 3,5 kalo pas nggak ada proyek. Saya kenal mas B itu 
dikenalin temenku yang juga temennya mas B waktu kita SMA. 
Jadi ya pacarannya sekitar 4tahunan lah. Dulu saya belum nikah 
cuma kerja magang di TK. Terus diangkat jadi pengurus ya kira-
kira awal-awal nikah lah. Kalo mas B ya emang dari jaman kita 
kuliah dia kerjanya ya fotografer itu. Karena ya dia hobi juga sih ya 
mbak disitu. Nah tau dia sukanya kerja disitu jadi ya pas awal 
sebelum nikah itu aku udah minta ijin ke mas B buat pokoknya aku 
juga mau berkarir. Gitu. Ya dia bolehin. Jadi dulu komitmennya 
awal ya duang dia buat kebutuhan pokok, nah kalo uangku buat 
nambah-nambahin. Tapi ya hehee sekarang kebalik sih mbak. dulu 
kami sempet susah dapet ijin dari ibuku, ya karena ibuku lihatnya 
dia kerjanya Cuma gitu ya nggak tetep penghasilannya. Tapi terus 
ya akunya udah cocok, udah lama juga dan saya sendiri juga udah 
usia berapa waktu itu jadi ya akhirnya boleh. Dia dari dulu emang 
kayak gitu mbak. ya gimana ya.. kayak nggak bisa keluar dari zona 
nyamannya sendiri gitu lho. Jadi ya aku sih prinsipnya ya udah lah 
terserah daripada bikin ribut toh juga dia aku mau bilang model apa 
juga kalo bukan niat dari dianya sendiri kan susah. Akhirnya 
yaudah tak biarin aja dia mau gimana yang penting kerja. Bahkan 
juga kalo kita lagi ngumpul sama temen-temen kita, dia juga udah 
disindir sama temen-temennya. Kalo di rumah ibuku juga sama, 
kadang juga ditanyain gimana rame nggak fotonya.. gitu-gitu. Tapi 
ya nggak ngefek sih. Padahal juga aku nggak pernah cerita-cerita 
ke siapa-siapa, tapi ya mungkin temen-temen sama ibu tau lah ya 
secara nggak langsung. Tapi sekarang udah agak lumayan mbak 
udah rada mau usaha nyari tambah-tambahan kayak ngejual 
kamera, terus makelarin tanah sama mobil gitu. Ya walaupun 
nggak tiap kali juga sih tapi ya lumayan lah. Jadi kalo sekarang sih 
saya mikirnya yaudah tau dia begitu ya aku nih yang kudu usaha 
mau nggak mau yang nyukupin gitu kan. Kan kita juga ada 
planning punya anak juga kan. Kalo nunggu mas B yang gerak kan 
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susah juga. Dia sekarang agak sensitif sih. Mas B tuh suka bilang, 
sekarang ya maksudku.. dia suka tanya-tanya kerjaanku gimana 
gitu-gitu. Tapi ya begitu sampe rumah seringnya aku udah capek ya 
jadi ya Cuma ku jawab ya gitu deh. Nah gitu aja itu dia langsung 
ngambek. Bahkan yang lucunya itu dia sekarang kayak anak kecil 
mbak. jadi kalo semisal ada acara keluarga di rumah ibuku apa 
tante apa budhe ku dimana gitu, dia suka alesan males ikut sibuk 
apa-apa gitu banyak alesannya. Yang menurutku konyol tuh dia 
pernah bilang males ketemu ibu apa ngumpul sama saudara-
saudara karena males kalo ditanya-tanyain soal kerjaan sama gaji. 
Kan lucu tuh.. ya gitu-gitu deh mbak. sekarang dia curigaan. Kalo 
aku lagi ada rapat gitu dia suka ngeributin pingin ikut apa jemput. 
Terus kalo semisal aku ada meeting sama klien dimana gitu dia 
suka nanya-nanya kliennya cewek apa cowok? Nah kalo cowok, 
udah deh langsung ngeributin sendiri yang mau nemenin lah yang 
dikit-dikit nelponin lah. Ya gitu mbak cemburuan jadinya. Gitu. 
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3. Hasil Wawancara Subjek III 
 

No. Pertanyaan Hasil Wawancara Analisis  Kategori 
1. Selamat malam pak U.. 

perkenalkan saya riris pak dari 
mahasiswa fakultas psikologi 
unika soegijapranata. Ini nanti 
saya mau mewawancarai bapak 
untuk keperluan skripsi saya 
yang berjudul dinamika 
psikologi suami yang memiliki 
istri berpenghasilan lebih tinggi 
begitu pak. Tapi di awal-awal 
ini saya minta bapak untuk 
memperkenalkan diri dari nama 
lengkap, tempat tanggal lahir, 
sudah  brapa lama menikah, 
terus berapa banyak penghasilan 
bapak terus berapa penghasilan 
istri juga terus apa pekerjaan 
bapak begitu pak monggo... 

ee.. terima kasih mbak riris. Ee yaa 
nama saya U chadiq. Biasa 
dipanggil U...yak..saya lahir di 
gogodalem kecamatan beringin itu 
di perbatasan semarang-salatiga 

  

2. emmm ini pak....pekerjaan 
bapak apa pak? 
 

yak.....keseharian saya sebagai 
dosen di salah satu perguruan tinggi 
swasta di   semarang. Saya baru 
menikah selama tiga tahun gitu 
mbak..jadi yaa...masih terhitung 
baru gitu mbak 

Subyek sudah menikah selama 3 tahun  

3. pendidikan terakhir bapak apa 
ya pak? 

yak pendidikan terakhir saya 
ngambil S2 Magister Manajemen 

  

4. ohh begitu.....berarti usia bapak 
sekarang dua...eh tiga puluh 

yak benar mbak tiga puluh empat 
tahun 

Relatif beda usia tidak jauh Faktor Usia 
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empat ya pak yaa? 
5. Bukan pak...maksud saya usia 

ibu sekarang berapa pak? 
ohh usia istri saya sekarang 31 
tahun mbak. 

Faktor Usia 

6. berarti selisihnya 3 tahun ya pak 
yaa....eee...penghasilan bapak 
sendiri berapa pak? 

ehh penghasilan saya sendiri 
sebenernya dari gaji pokok saja 6 
juta mbak.. tapi kan yaa saya 
nyari tambahan dari ngajar kelas 
ekstensi dan ngajar kelas 
karyawan di hari sabtu minggu 
jadi total 10 juta mbak...kalau gaji 
istri saya dari klinik nya kan klinik 
BPJS jadi yaa total 20 juta.. 

Penghasilan subyek rata-rata 6-10jt/bulan. 
Penghasilan istri 20 juta/bulan. Tampak 
bahwa subyek berusaha mengimbangi 
penghasilan istri. 

Penghasilan Tidak Stabil. 
 
Ada usaha Pemenuhan 
Kebutuhan Ekonomi. 
 
 
 
Selisih Penghasilan Tinggi. 

7. istri bekerja sebagai apa pak? istri bekerja sebagai dokter gigi 
mbak... 

  

8. emmm.. Bisa diceritakan pak 
tentang diri bapak itu seperti apa 
pak? 

yaa saya sih orangnya sabar... tapi 
yaa gak tau orang lain penilaiannya 
gimana mbak..yang pasti saya sih 
pendiam mbak. karna menurut 
saya kalau tidak ada sesuatu yang 
penting untuk dibicarakan yaa gak 
perlu saya bicarakan mbak. 

Subyek merasa dirinya orang yang sabar 
dan pendiam. Subyek cenderung 
mengendalikan emosi. 

 

9. kalau boleh saya tau 
pak....bapak itu seperti apa sih? 
Maksud saya bapak anak 
keberapa gitu pak.. 

ohh begitu yaaa....saya sudah 
paham... saya anak ke 3 dari 7 
bersaudara..hobi saya berenang dan 
saya sendiri pun suka 
olahraga..karna dulu pas sd hingga 
smp saja ketika berangkat sekolah 
saya jalan kaki mbak... 

  

10 ohh begitu yaa pak...begini 
pak...saya boleh diceritakan gak 
sih pak dulu masa lalu bapak 

emmm begini mbak..dulu saya 
dengan istri saya itu melalui 
proses taaruf mbak..karna 

Subyek melalui proses ta’aruf (perkenalan 
secara islam) dengan istrinya sebelum 
menikah. 

Tanpa Masa Pengenalan. 
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dengan istri bapak seperti bapak 
sih pak? 

kebetulan agama saya sendiri pun 
juga islam ya mbak jadi saya 
tidak mengenal pacaran...jadi 
dulu saya ketemu dengan istri saya 
itu di pengajian...saya sebagai tutor 
pengajiannya dan istri saya sebagai 
audience nya... dan saya pun 
tertarik dengan satu wanita itu 
mbak...kok yaa saya lihat wanita ini 
aktif bertanya dan akhlaknya pun 
juga baik jadi saya memutuskan 
untuk taaruf dengan istri saya..yaa 
saya pendekatan dengan istri saya 
selama dua bulan dan selama itu 
sya shalat istikharah juga lalu saya 
mimpi menikah dengan istri saya 
sekarang itu dan kemudian saya 
langsung melamar...begitu mbak... 

Saling memahami kebiasaan, sikap, dan 
perilaku belum terjadi sebelum 
pernikahan. Maka awal pernikahan dapat 
dimengerti sebagai saling adaptasi. 
Pemahaman terhadap keluarga masing-
masing jauh belum mencukupi. 

11. ohh berarti singkat sekali ya 
pak.. 

yaa hanya 2 bulan perkenalan saja 
mbak... 

Memungkinkan dalam perkenalan yang 
singkat belum mengetahui sikap, 
kebiasaan, dan perilaku masing-masing. 

Tanpa Masa Pengenalan 

12. kalau saya boleh tau...kapan 
tepatnya bapak ketemu dengan 
istri bapak? 

3 bulan sebelumnya ketika saya 
sebelum menikah dengan istri saya 
mbak... 

  

13. berarti kondisi saat itu bapak 
sudah selesai kuliah S1 atau S2 

yak.. saya sudah lulus kuliah 
S2...terlebih lagi umur saya juga 
udah tua mbak riris...jadi saya 
memang sudah harus menikah... 

Ada kemungkinan karena usia sudah tua, 
maka pertimbangan kurang matang. 
Pihak istri pada waktu menikah ± usia 28 
tahun artinya sudah cukup tua bagi 
perempuan jika belum menikah. 

Faktor Usia 

14. emmm maksud saya begini 
pak...waktu ketemu istri, bapak 

yaaa sudah bekerja mbak... 
 

Subyek sudah bekerja sebelum menikah  
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sudah lulus S2 atau sudah 
bekerja pak? 

15. berarti awal dulu ibu sudah tau 
yaa pak pekerjaan bapak seperti 
apa? 

yaa iya mbak..istri saya sudah tau 
dulu pekerjaan saya sebagai 
dosen... 

Ada kemungkinan istri hanya tahu 
penampakan luar saja/identitas saja. 

 

16. terus kalau boleh saya tau pak, 
apakah hubungan bapak dengan 
istri bapak disetujui gitu pak 
oleh orang tua masing-masing? 

Yaa pastinya disetujui..karna orang 
tua saya dulu melihat calon istri 
saya seperti apa dilihat dari 
akhlaknya dan kesolehannya...jadi 
dari orang tua kami sangat setuju 
dengan hubungan kita.. 

Kedua pihak orangtua hanya tahu 
penampakan luar saja/identitas saja. 

Kedua pihak menyetujui. 

17. emm saat itu mertua bapak 
mempermasalahkan tetang 
penghasilan kah pak? 

tidak..jadi memang mertua saya 
sudah tau bahwa penghasilan 
saya berapa tapi tidak 
mempermasalahkan. 

Ada kemungkinan mertua hanya menilai 
jenis pekerjaan saja bukan dari segi 
penghasilan. 

Kedua pihak menyetujui. 

18. jadi gimana pak tanggapan dari 
mertua bapak tentang 
penghasilan bapak? 

Nggak pernah bahas sih mbak jadi 
ya mungkin biasa aja.. 

 

19. kalau boleh saya tau pak, alasan 
bapak menikah apa yaa pak? 
Selain dari akhlak nya yang 
baek dan kesolehannya... 

yaa umur saya juga sudah 30 
tahun kok mbak...saya sudah 
bangkotan hhahahaha....uwis SOB 
saya mbak hahahahahahahahah....... 

Alasan menikah karena tuntutan usia 
memungkinkan dasar persiapan 
pernikahan masih lemah. 

Faktor Usia 

20. kalau boleh saya tau pak..apa 
bapak sudah mengetahui 
karakter istri bapak? 

yaa kalau karakter saya sudah tau 
secara permukaan saja ya 
mbak..maksud saya tidak tahu 
secara detailnya...yaa istri saya itu 
orang yang baik dan orang yang 
aktif ..yaa tapi saya belum tau 
detailnya istri saya mbak... 

Tanpa pacaran, maka persiapan 
pernikahan dasarnya masih lemah. 

Tanpa masa pengenalan. 

21. jadi karena keaktifan dan 
kekritisan ibu jadi bapak tertarik 

yaa iyaa mbak begitu.. 
 

Subyek baru mengetahui 
sifat/kebiasaan/perilaku positif istri 
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gitu ya pak? sebelum menikah. 
22. kalau boleh saya tau pak..bapak 

tinggal disini dengan siapa saja 
ya pak? 

hheee saya belum punya anak 
mbak..jadi saya cuman berdua 
dengan istri saya dan tinggal baru 
cuman di kontrakan o mbak. 
 

Subyek belum memiliki anak dan tinggal 
hanya berdua dengan istri memungkinkan 
pemicu konflik disebabkan suami/istri. 

Belum memiliki anak 

23. emm kenapa pak ? 
 

yaa gimana ya mbak.. ini kan istri 
saya sedang ngambil sekolah 
spesialis ya mbak.. dan mbak riris 
tau sendiri lah kalau biaya spesialis 
hingga 200 jt an sendiri jadi yaa 
kami memutuskan untuk 
menunda punya anak dulu 
hingga sekolah istri saya selesai 
mbak. 

Tampaknya subjek dan istri merupakan 
pasangan yang berencana. 

 

24. ohh begitu yaa pak.. kalau boleh 
saya tau pak..keseharian bapak 
dirumah apa saja ya pak? 
 

kalau pagi yaa saya nganter istri 
dulu ke kampus sebelum saya 
berangkat kerja mbak..setelah itu 
baru saya ke kantor..dan sorenya 
habis saya pulang dari kantor 
saya lanjut nganter istri saya di 
klinik..tapi kalau saya tidak bisa 
nganter istri saya misalnya kalau 
saya lagi ngajar kelas ekstensi 
dan kelas karyawan yaa istri saya 
berangkat ke klinik sendiri 
mbak. 

Subyek tampak bisa membagi waktu 
untuk pekerjaan dan rumahtangga. 

 

25. ohh begitu ya pak..emm kalau 
saya tau kesibukan bapak d 
kontrakan apa aja ya pak? 

kalau saya di kontrakan yaa saya 
nyetrika, bersih-bersih 
kontrakan gitu mbak hheeee.. 

Mengerjakan pekerjaan rumahtangga 
yang seharusnya dikerjakan oleh istri 
tampaknya bukan hal yang bersifat 
gender. 
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26. kalau boleh tau  pak.. setelah 
menikah ini bagaimana sifat istri 
yang bapak kenali sekarang?  

yaa saya malah gak tau mbak kalau 
ternyata istri saya itu gampang 
cemburu..pernah dulu kejadian 
saya hanya niat tulus untuk 
menolong teman cewek saya untuk 
ngambil jambu, tapi pas istri saya 
melihat saya naik k pohon, istri 
saya langsung marah besar hingga 
mengurung diri d kamar owk 
mbak.. 

Subjek baru mengetahui sifat-sifat istri 
yang belum diketahu sebelum menikah 
dapat dimengerti sebagai proses saling 
adaptasi. 
  

 

27. selain cemburuan apa ya pak? istri saya pekerja keras juga 
mbak. 

 

28. Selain itu apa lagi ya pak? istri saya sangat setia dan sangat 
hormat kepada saya sebagai 
suaminya mbak... 

 

29. emm kalau boleh saya tau 
pak..konflik apa ya pak yang 
biasa terjadi pada bapak dan istri 
bapak? 

yaa gimana ya mbak....mbak riris 
kan tau sendiri mbak kalau sekolah 
spesialis itu mahal. Biaya perbulan 
saja bisa sampai 20-25 juta 
perbulan mbak..jadi cuman ada sisa 
5 juta untuk kebutuhan sihari 
hari..belum ditambah lagi istri saya 
minta honda jazz..dan yaa mbak 
riris tau sendiri lah honda jazz itu 
tidak murah mbak..jadi yaa saya 
merasa malu dan gak tau diri aja 
gitu mbak..jadi suami kok gak bisa 
membahagiakan istri saya gitu 
mbak... 

Kebutuhan ekonomi rumahtangga subyek 
yang dapat dikatakan tidak stabil 
besarannya memungkinkan memicu 
konflik keuangan bagi subyek dan istri. 
Keinginan subyek membahagiakan istri 
tidak sesuai dengan kemampuan subyek 
berdampak malu bagi subyek. 

Pemicu Konflik dari Istri. 
 
 
 
 
 
Pemicu Konflik dari Istri. 
 
 
Malu 
 

30. loh kenapa bapak kok sampai 
berfikir seperti itu? 

yaa gimana ya mbak..penghasilan 
saya saja seberapa dan ditambah 

Ada kemungkinan subyek memiliki 
standar suami ideal merupakan suami 
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lagi istri saya minta honda jazz..jadi 
saya merasa gagal sebagai suami 
saja mbak..jadi yaa saya merasa 
bersalah saja terhadap istri saya 
gitu mbak...tapi yaa pikiran-
pikiran negatif itu saya hilangkan 
dengan usaha untuk memenuhi 
kebutuhan kami mbak.. 

yang selain menghidupi kebutuhan istri 
juga memenuhi keinginan istri namun 
tidak diiringi dengan kemampuan pada 
subyek sihingga hal ini wajar jika subyek 
merasa gagal dan bersalah pada istri. 
 

 
Merasa tidak berdaya. 
Merasa bersalah. 
 
Reaksi.  

31. lantas apa usaha bapak untuk 
mencari tambahan itu pak? 
 

yaa jadi saya ngajar kelas ekstensi 
dan ngajar kelas karyawan juga 
mbak..kadang juga saya ngajar di 
luar kota pas weekend owk mbak. 
jadi weekend yang seahrusnya 
untuk istri saya tapi malah saya ke 
luar kota.. 

Subyek tampak mengimbangi penghasilan 
istri dan berusaha mencapai standar ideal 
bagi dirinya. 

Ada usaha pemenuhan 
kebutuhan ekonomi keluarga. 

32. terus kalau boleh saya tau 
pak..apa saja pengeluaran rutin 
dalam keluarga bapak? 

pengeluaran itu yang pasti yaa 
untuk makan, minum, biaya 
kontrakan listrik air dan untuk 
biaya kuliah istri saya itu yang 
banyak biaya tak 
terduganya..karna memang 
sebelum nikah itu saya sudah tahu 
kalau istri saya itu sudah sekolah 
spesialis dan sebelumnya memang 
mertua saya yang biayain namun 
pas nikah yaa saya malu lah mbak 
kalau mertua saya terus yang 
biayain jadi yaa saya yang biayain 
penuh biaya kuliah istri saya 
mbak.... 

Pengeluaran rutin keluarga subyek 
tampaknya tidak stabil besarannya 
sihingga memungkinkan memicu konflik 
keuangan bagi subyek. 

Kebutuhan ekonomi rutin 
tidak stabil. 

33. ohh begitu ya pak...berarti biaya yaa yang paling besar yaa untuk  
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yang paling besar dimananya ya 
pak? 

biaya kuliah istri saya mbak..yaa 
kan sisa total gaji dari 30 juta hanya 
sisa 5 juta saja mbak...jadi mepet 
mbak sisanya. 

34. terus untuk keperluan kebutuhan 
lain seperti makan, minum dll, 
masih cukup kah pak? 
 

Yaa mepet mbak.. kadang kurang  

35. emmm kalau boleh saya tau pak, 
bagaimana penyelsaian konflik 
bapak? Terus apa yang bapak 
rasakan? 

yaa pastinya saya nyari tambahan 
yang lain mbak seperti ngajar 
kelas ekstensi dan kelas 
karyawan.. 
 
 
pastinya saya merasa bersalah 
banget... 

Tampaknya subyek berusaha 
mengimbangi penghasilan istri. 

Reaksi  
 
 
 
 
 
Rasa bersalah 

36. cemas gimana pak? 
 

Yahh gimana ya mbak...kesetiaan 
istri kan diuji ketika suami gak 
punya apa-apa mbak..jadi yaa saya 
cemas dan takut kalau istri saya 
nyleweng gitu mbak..notabene 
juga gaya hidup istri saya juga 
tinggi dan juga akhir-akhir ini 
minta honda jazz owk mbak..jadi 
yaa saya takut aja gitu mbak kalau 
istri saya nyleweng...  

Ketakutan subyek yang disebabkan dari 
ketidakmampuan subyek menuruti 
keinginan istri menjadi wajar jika subyek 
merasa cemas istrinya berpaling. 

 
 
Kecemasan 

37. kalau boleh saya tau pak, proses 
pemenuhan kebutuhan keluarga 
bapak seperti apa pak? 

yaa saya sih nyari tambahan dengan 
mengisi kelas ekstensi dan kelas 
karyawan...dan istri saya pun 
dulunya juga hanya di puskesmas 
saja namun akhirnya minta ijin 

Bentuk penyelesaian masalah subyek 
merupakan problem focus coping. 
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kepada saya untuk praktek d klinik.. 
38. kalau boleh saya tau pak, 

bagaimana komitmen dengan 
istri bapak tentang maslah 
keuangan keluarga bapak? 

Yaa kalo komitmen sih uang saya 
serahkan seluruhnya ke istri 
saya... jadi kalau saya butuh makan 
dan bensin yaa sya minta 
seperlunya saja mbak.. 

Dalam pernikahan tampaknya terjadi 
komunikasi mengenai komitmen 
pengaturan keuangan rumahtangga. 

Ada komitmen pengaturan 
keuangan 

39. kalau boleh saya tahu pak, 
konflik apa saja pak yang timbul 
selain dari ibu minta honda jazz 

paling hanya konflik batin saja 
mbak...tapi yaa saya malu saja 
gitu mbak kalau mertua saya 
sampai bantu keuangan keluarga 
saya 

Tampaknya subyek berfokus pada 
ketidakmampuan dirinya membiayai 
keperluan istri membuat wajar jika subyek 
merasa malu. 

 
Malu 

40. kalau boleh saya tau pak, itu 
kenapa pak kok sampai dibantu? 

Mungkin lebih tepatnya pada biaya 
yang tak terduga sperti biaya tugas 
dan membeli buku yang mahal, jadi 
saya minta tolong kepada mertua 
saya untuk bantu biayain... 

Tampaknya hal ini terjadi karena 
ketidaksiapan subyek pada pengeluaran 
yang tidak terduga besarannya. 

 
 
Reaksi  

41. kalau dari bapak sendiri, 
bagaimana penyelesaiian konflik 
yang sedang dialamin bapak? 

saya sih yaa berdoa terus dan 
tentunya berusaha semaksimal 
mungkin untuk memenuhi 
kebutuhan istri saya mbak.. 
 

 

Bentuk penyelesaian masalah subyek 
adalah problem focus coping (berdoa dan 
berusaha) 

Ada usaha pemenuhan 
kebutuhan ekonomi keluarga. 

42. kalau boleh saya tahu, 
bagaimana tanggapan bapak 
tahu kalu istri bapak 
berpenghasilan lebih tinggi 
daripada bapak? 

saya malu ya mbak , cemas dan 
mearasa bersalah...jadi saya cari 
tambahan terus.. 

Penilaian pada diri yang negatif membuat 
subyek merasa malu, cemas, dan merasa 
bersalah. 

Merasa cemas. 
Merasa Bersalah 

43. malu kenapa pak? 
 

saya malu kalau orang lain 
menilai kok saya tidak bisa 
membahagiakan istri saya gitu 
mbak..saya takut kalau dinilai 

Malu. 
 
 
Kecemasan. 
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menjadi suami yang tidak baik 
buat istri saya.. 

44. cemasnya kenapa pak? 
 

yaa saya cemas dan takut kalau 
istri saya nyleweng dengan orang 
lain mbak... 

Kecemasan. 

45. Emang ada perubahan sikap apa 
pak sampai bapak berpikiran 
seperti itu ? 

yaa tidak ada sih...itu hanya pikiran 
buruk saya saja..saya percaya istri 
saya itu orang yang setia dan 
solehah. 

 

46. malu di bagian mana pak? 
 

malu kalau saya pas nganterin istri 
saya di acara PDGI tapi kok mobil 
saya butut seperti itu padahal istri 
saya minta honda jazz lo 
mbak..padahal temen-temen istri 
saya pada naek mobil baru 
semuanya mbak.. 

 
 
Pemicu konflik dari istri. 

47. terus ketika malu dan cemas 
gitu..apa yang bapak lakukan 
pak? 

yaa saya berdoa dan terus 
berusaha untuk mengimbangi istri 
saya mbak.. 

Bentuk penyelesaian masalah subyek 
adalah problem focus coping (berdoa dan 
berusaha) 

Reaksi 

48. Selain itu dampak apa lagi yang 
bapak rasakan mengetahui istri 
berpenghasilan lebih tinggi? 

yaa kalo saya menganggapnya itu 
pantas dia dapatkan sih jadi ya saya 
bisa menghargai itu sebagai hasil 
dari usahanya.. saya juga tetap 
sayang mbak sama istri meski 
penghasilan saya lebih rendah. 
Saya ikut bangga mbak ikut 
senang.. 

Penilaian positif subyek terhadap 
keberhasilan istri menjadi wajar jika 
walaupun istri berpenghasilan lebih tinggi 
subyek tetap menghargai, sayang, dan 
merasa bangga pada istrinya.  

Toleransi 
 
 
Rasa cinta 
 
Kasih sayang 

49. emm kalau boleh saya tau 
pak...apa memang dari 
kerabat/saudara/orang tua tau 
kalau penghasilan bapak lebih 

yaa memang kemarin kan saya 
sudah ceritakan ke mbak riris 
yaa..kalau sebelum menikah bahwa 
istri saya sudah ngambil program 

Tampaknya subyek memiliki karakter 
idealis dan menyadari kewajiban sebagai 
suami. 
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rendah dari istri bapak? 
 

spesialis ya mbak yaa..dan sebelum 
menikah juga yang membiayain 
dari mertua saya..cuman kan 
setelah menikah yaa saya malu lah 
mbak masa suami gak bisa 
membiayain istrinya sepenuhnya 
termasuk sekolah... 

 
 
 
Malu 

50. tapi hubungan bapak sendiri 
dengan orang 
tua/mertua./kerabat/saudara ipar 
bapak gimana pak? 

yaa hubungan saya dengan 
mertua,kerabat atau saudara 
saya juga baik-baik aja 
mbak..tidak ada diantara dari 
mereka yang menuntut saya 
mbak.....hanya ibu saya saja yang 
menyarankan untuk mencari 
pekerjaan lain yang gajinya bisa 
mengimbangi gaji istri saya mbak... 

Tampaknya tidak ada campur tangan 
penilaian dari pihak luar (selain 
subyek/istri) dalam masalah keuangan 
subyek. 

 

51. emmm bisa diceritakan gak 
mbak dulu kondisi ekonomi 
bapak dengan istri ketika awal 
menikah? 
 

eee memang dulu kebutuhan 
kami kurang mbak apalagi 
ditambah dengan biaya sekolah 
spesialis istri saya yang besar 
mbak...dulu kan awal-awal 
menikah istri saya belum kerja di 
klinik mbak, lalu istri saya minta 
ijin saya untuk kerja di klinik 
untuk menambahi biaya hidup 
kami...dan akhirnya pun saya 
mengijinkan istri saya untuk 
kerja di klinik sorenya.. 

Tampaknya terjadi komunikasi yang baik 
lewat musyawarah antara subyek dan istri 
sehingga ada pengertian dari pihak istri 
untuk membantu memenuhi keperluan 
ekonomi rumahtangga mereka. 

Ada usaha pemenuhan 
kebutuhan ekonomi keluarga. 

52. bagaimana hubungan bapak 
dengan istri..sebelum dan 
sesudah perkawinan bahwa 

Alhamdulillah saya dapat istri 
dengan akhlak baik dan wanita 
solehah juga mbak...jadi istri saya 

Tampaknya pihak istri memahami 
kemampuan dan usaha yang dilakukan 
oleh subyek. 
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bapak mengetahui istri bapak 
berpenghasilan kebih tinggi? 

tidak pernah menuntut apapun 
dan tetap hormat sama saya 
sebagai suaminya.. 

53. terus....dari bapak sendiri, 
tanggapan bapak sendiri 
mengetahui bahwa penghasilan 
istri bapak lebih tinggi dari 
bapak? 

sebenernya saya yaa malu, yaa 
cemas yaa merasa bersalah 
mbak...cemas bahwa kalo nantinya 
istri saya nyleweng dengan orang 
lain yang bisa mencukupi istri saya 
mbak.. 
 

Subyek merasa malu, cemas, dan merasa 
bersalah 
 
 
 
 

Malu. 
Kecemasan. 
Rasa bersalah. 

54. memang ada kecurigaan dari 
bapak? 

yaa tidak ada lah mbak...saya 
percaya penuh kepada istri saya 
mbak.. 

Walaupun tidak ada tanda-tanda istri akan 
berpaling, subyek mengaku takut istrinya 
berpaling. 

 

55. memang faktor apa yang bikin 
bapak berfikir seperti itu? 

yaa saya hanya takut saja sih 
mbak karna kan notabene 
penghasilan saya tidak bisa 
mencukupi biaya hidup kita ya 
mbak yaa... 

Kecemasan 

56. memang ada tanda-tanda 
perubahan sikap dari ibu? 

yaa tidak ada mbak..itu hanya 
ketakutan saya saja mbak.. 
 

 

57. kalau boleh tau pak...apa 
rencana bapak kedepan pak? 
 

yaa saya pingin punya anak ketika 
istri saya sudah selesai dari sekolah 
spesialisnya mbak...terus saya yaa 
mau nyari pekerjaan sambilan 
seperti bisnis properti dan bisnis 
makanan mbak..jadi pemenuhan 
kebutuhan keluarga saya bisa 
tercukupi semaunya mbak.... 

Subyek dan istri tampaknya pasangan 
yang berencana. 
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TRIANGULASI SUBJEK III 

 

Peneliti :  Iya siang bu yuniar.. Bu, ini nanti silahkan ibu ceritakan apa pun 

yang ibu ketahui tentang pak U sejak awal pertemuan sampe 

sekarang! Monggo bu.. 

Istri :  iya siang mbak riris.. Eee ya jadi yang saya tahu tentang mas U itu 

ya baik, pekerja keras, sangat tanggungjawab ya mbak kalo sama 

keluarga. Mas U itu anak ke tiga dari tujuh bersaudara. Pernikahan 

kami sudah berjalan ya kira-kira hampir 3 tahun. dulu saya kenal 

sama mas U itu di pengajian mbak. saya kan jadi pesertanya, nah 

kebetulan mas U waktu itu yang pembicaranya. Terus mas U minta 

alamat rumah saya terus main ke rumah langsung bilang ke 

orangtua saya mau ta’aruf sama saya. Ya saya asal orangtua saya 

setuju ya saya jalani. Terus kami taaruf selama 2 bulanan, terus 

mas U ngelamar saya terus nikah. Jadi dulu saya itu sudah kuliah 

spesialis, nah mas Unya sudah jadi dosen. Ya jadi ya saya pikir 

nggak ada alasan buat menolak lamaran mas U begitu mbak. ya 

niat saya lillahita’ala gitu lah mbak. terus awal menikah kami 

sepakat buat fokus sama sekolah saya dulu sampai selesai baru 

program punya anak. Ya mas U mengerti sekali kondisi sekolah 

saya kan sering mondar-mandir jogja-semarang kalo pas ada kuliah 

dulu itu, terus sekarang kan praktik per stase di rumah sakit-rumah 

sakit jadi ya daripada nanti anak kami nggak ada yang urus, 

mending ditunda dulu begitu mbak. saya menikah usia 28, mas U 

31. Mas U itu pekerja keras sekali. Kadang saya sampe kasihan 

mbak kalo lihat usahanya mas U buat ngebiayai kuliah saya tuh 

sampe keluar kota buat nyari tambahan. Nah terus akhirnya ya 

sekitar 2 tahun yang lalu lah saya minta ijin ke mas U biar saya ikut 

kerja di klinik aja kalo sore gitu. Kan lumayan kalo klinik BPJS 

kan gajinya lumayan mbak dan jam kerjanya juga nggak seberapa 

paling 4 jam. Akhirnya mas U boleh ya saya kerja. Biaya kuliah 
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saya tuh kadang suka butuh biaya yang nggak sedikit sih mbak. 

buat beli buku yang bukunya itu kadang harganya sampe 5jutaan 

sendiri. Nah kan kalo gitu saya nggak bisa diem aja. Masa suami 

banting tulang buat saya nah saya diem-diem aja. Jadi ya gitu. 

Terus kalo soal pengaturan keuangan, mas U maunya semua saya 

yang atur. Jadi ya paling saya tiap hari gitu tanya mas U butuh uang 

berapa buat pegangan. Gitu aja sih mbak. saya udah kerja juga 

kadang masih kurang mbak kalo buat biaya kuliah saya gitu. Ini 

kan kami masih ngontrak disini. Jadi ya kadang mau nggak mau 

saya minta bantuan orangtua saya buat minjemin uang gitu mbak. 

kalo tau uangnya nggak cukup gitu mas U suka minta maaf terus 

jadi kerjanya jamnya kalo menurut saya sih agak gila-gilaan juga 

sih mbak. jadi ya gitu sih tentang mas U menurut saya. 
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Lampiran E. Surat Ijin Penelitian 


