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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perspektif Teoritis

1. Relasi interpersonal

A. Pengertian Relasi Interpersonal

Menurut Ruben dan Stewart (2006) hubungan interpersonal adalah

hubungan yang berdasarkan pada pengolahan pesan yang timbal-balik.Sebuah

hubungan dibentuk ketika terjadinya pengolahan pesan yang timbal balik.

Sedangkan menurut menurut Spradley dan Mccurdy (1975), relasi atau hubungan

yang terjadi antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan

membentuk suatu pola, pola hubungan ini juga disebut pola relasi.

Hubungan antar sesama dalam istilah sosiologi disebut relasi atau

relation.Relasi juga disebut sebagai hubungan sosial merupakan hasil dari

interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau

lebih.Relasi merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan

individu yang lain dan saling mempengaruhi. Suatu relasi atau hubungan  akan

ada jika tiap-tiap orang dapat meramalkan secara tepat macam tindakan yang akan

datang dari pihak lain terhadap dirinya. Dikatakan sistematik karena terjadinnya

secara teratur dan berulangkali dengan pola yang sama.

Manusia ditakdirkan sebagai  makhluk pribadi dan sekaligus sebagai

makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi, manusia berusaha mencukupi semua
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kebutuhannya untuk kelangsungan hidupnya.Dalam memenuhi kebutuhannya,

manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Itulah sebabnya manusia

perlu berelasi atau berhubungan dengan orang lain sebagai makhluk sosial.

Sebagai makhluk sosial dalam rangka menjalani kehidupannya selalu melakukan

relasi yang melibatkan dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu.Hubungan

sosial merupakan interaksi sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar

individu, antar kelompok atau antar individu dengan kelompok.

Hubungan sosial atau relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar

individu yang satu dengan individu yang lain, saling mempengaruhi dan di

dasarkan pada kesadaran untuk saling menolong, relasi sosial merupakan proses

mempengaruhi di antara dua orang.

B. Jenis Relasi Interpersonal

Hubungan interpersonal dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor berikut:

1. Berdasarkan jumlah individu yang terlibat:

a. Hubungan diad : Merupakan hubungan diantara dua individu. Kebanyakan

hubungan kita dengan orang lain bersifat diadik.

b. Hubungan triad : Merupakan hubungan tiga orang.

C. Tahap-tahap Relasi Interpersonal

Apapun bentuk hubungan yang terjadi, dinamika sebuah hubungan

interpersonal akan tumbuh, berkembang dan berakhir. Menurut Ruben (2006),

tahap-tahap hubungan interpersonal akan meliputi :
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a. Inisiasi, merupakan tahap paling awal dari suatu hubungan interpersonal.

Pada tahap ini individu memperoleh data mengenai masing-masing

melalui petunjuk nonverbal seperti senyuman, jabatan tangan, pandangan

sekilas, dan gerakan tubuh tertentu.

b. Eksplorasi, tahap ini merupakan pengembangan dari tahap inisiasi dan

terjadi tidak lama sesudah inisiasi di sini mulai dijajaki potensi yang ada

dari setiap individu serta dipelajari kemungkinan-kemungkinan yang ada

dari suatu hubungan.

c. Intensifikasi. Pada tahap ini individu harus memutuskan baik secara verbal

maupun non verbal apakah hubungan akan dilanjutkan atau tidak

d. Formalisasi, dalam perkembangannya hubungan yang telah berjalan itu

perlu di formalkan. Pada tahap ini tiap-tiap iindividu secara bersama

mengembangkan simbol-simbol, pola-pola komunikasi yang disukai,

kebiasaan dan lain sebagainya.

e. Redefenisi, sejalan dengan waktu individu tidak dapat menghindarkan diri

dari perubahan. Perubahan ini  mampu menciptakan tekanan terhadap

hubungan yang tengah berlangsung.

f. Deteriorasi, kemunduran atau melemahnya suatu hubungan kadang tidak

disadari oleh mereka yang terlibat dalam hubungan tersebut. Jika

kemunduran yang terjadi itu tidak segera di antisipasi maka bukan tidak

mungkin hubungan yang terbentuk itu akan mengalami kehancuran.
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Satu hal yang perlu diingat adalah tidak semua hubungan yang

terbentuk harus melewati keenam tahap diatas. Atau bisa saja satu hubungan

melewati keenamnya sementara hubungan yang lain hanya melewati tiga dari

enam tahapan tersebut.

Sementara itu Jalaluddin Rakhmat (dalam Al-Faruqi, 2013) meringkas

perkembangan hubungan interpersonal menjadi tiga tahap yaitu:

1. Pembentukan hubungan

Tahap ini sering disebut sebagai tahap perkenalan. Fokus pada tahap

ini adalah proses penyampaian dan penerimaan informasi dalam pembentukan

hubungan. Informasi yang diperoleh tidak selalu melalui komunikasi verbal

melainkan juga melalui komunikasi nonverbal.

2. Peneguhan hubungan.

Hubungan interpersonal tidak bersifat statis tetapi selalu

berubah.Untuk memelihara dan memperteguh hubungan interpersonal

diperlukan tindakan-tindakan tertentu.Untuk mengembalikan

keseimbangan.Ada empat faktor penting untuk memelihara keseimbangan,

yaitu keakraban, control,respon yang tepat dan nada emosi yang tepat.

3. Pemutusan hubungan

Suatu hubungan interpersonal yang paling harmonis sekalipun dapat

mengalami pemutusan hubungan, mungkin karena kematian, konflik yang

tidak terselesaikan atau sebagainya.
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D. Pola-pola Relasi Interpersonal

Ketika hubungan terbentuk, berkembang pula pola-pola komunikasi yang

merupakan hasil dari aturan yang diterapkan para partisipan.Pola berarti

gambaran atau corak hubungan sosial yang tetap dalam interaksi sosial.

Terbentuknya pola dalam interaksi sosial tersebut melalui proses cukup lama dan

berulang-ulang. Akhirnya  muncul menjadi model yang tetap untuk di contoh dan

di tiru. Adanya pola interaksi akan menghasilkan keajegan, di mana keajegan

adalah gambaran atau suatu kondisi keteraturan yang tetap dan relatif tidak

berubah sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, norma dan nilai

dalam interaksi sosial.

Ruben (2006) menyebutkan ada empat pola relasi yang akan terbentuk

ketika terjadi relasi interpersonal yaitu:

1. Suportif  dan defentif

Sikap suportif merupakan sikap yang mendukung komunikasi

interpersonal sebaliknya dengan sikap depentif.

Table 01
Pola relasi interpersonalsuportif dan defentif

Sikap suportif Sikap defentif
1.Deskripsi: tidak melakukan
penilaian terhadap orang lain

1.Evaluasi: menilai perilaku orang lain

2. Orientasi masalah: mengajak
orang lain menetapkan dan mencapai
tujuan dan tidak mengarahkannya

2. Kontrol: mengontrol atau mengarahkan
orang lain.

3. Spontan: tidak melakuakn strategi
atau bertaktik

3. Strategi: merencanakan teknikatau
strategi dalam berhuubungan dengan orang
lain.

4. Empati: menempatkan diri pada 4.Netralisasi: menjauhkan diri dari persaan
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posisi orang lain dengan pandangan
orang lain itu

atau perhatian orang lain.

5. Persamaan: memandang orang
lain setara

5.Superioritas: Merasa lebih berharga atau
lebih tinggi dari orang lain

6. Provisionalisme: kesedihan untuk
selalu meninjau kembali pendapat
kita, tidak berguna

6.Certainty: bertindak atas pengetahuan,
keyakinan dan persepsi sendiri tanpa mau
mengubahnya.

2. Tergantung (dependen) dan tidak tergantung (independen)

Hubungan yang beriklim dependen dicirikan jika salah satu individu

sangat tergantung pada induvidu lainnya, misalnya karna dukungan, uang,

pekerjaan.Kepemimpinan, petunjuk dan sebagainya.Sebaliknya dalam

hubungan yang independen, seorang individu secara bebas dapat menyatakan

ketidaksepakatan, ketidaksetujuan dan penolakan pada individu lainnya.

3. Progresif dan Regresif

Hubungan yang progresif adalah hubungan yang ditandai dan

menimbulkan harmoni.Sebaliknya dengan regresif, hubungan tetap

berkembang, namun mengarah atau menimbulkan ketidakpuasan dan

ketidakharmonisan.

4. Self fultfilling dan self defeting profecise

Pola hubungan yang dipengaruhi oleh harapan dari pihak-pihak yang

terlibat. Jika harapan kita terpenuhi dalam hubungan tersebut maka kita akan

bersifat positif terhadap hubungan tersebut, sebaliknya jika harapan kita tidak

terpenuhi maka  kita akan bersifat negatif terhadap hubungan tersebut.
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Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa akanada empat pola

relasi yang akan terbentuk pertama, suportif dan defentif. Kedua, dependen

dan independen.Ketiga, progresif dan regresif dan keempat Self fultfilling

dan self defeting profecise.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Relasi Interpersonal

Ruben mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi

terbentuknya pola-pola komunikasi interpersonal sebagai berikut:

1. Tingkat hubungan dan konteks.

Pola yang berkembang akan berbeda pada tingkat komunikasi yang biasa

dengan yang intim. Begitu juga konteksakan menentukan pola komunikasi

yang tercipta.

2. Kebutuhan interpersonal dan gaya komunikasi

3. Kekuasaan

4. Konflik

Sementara itu Jalaluddin Rakhmat (1998) menyebut tiga faktor

yang mempengaruhi terbentuknya pola komunikasi dalam hubungan

interpersonal.

1. Percaya (trust)

Percaya menentukan efektifitas komunikasi dan dapat

meningkatkan kadar komunikasi interpersonal yang terbentuk.
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2. Sikap suportif

Sikap suportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensif

dalam komunikasi.Komunikasi defensif dapat terjadi karena faktor-

faktor personal (ketakutan, kecemasan, harga diri yang rendah,

pengalaman defensif, dsb) atau faktor- faktor situasional.

3. Sikap terbuka.

Sikap terbuka sangat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan

komunikasi interpersonal yang efektif.Lawan dari sikap terbuka adalah

dogmatisme.Agar komunikasi interpersonal yang kita lakukan

melahirkan hubungan yang efektif maka dogmatisme (sikap tertutup

harus digantikan dengan sikap terbuka.

F. Bentuk Ketidakpuasan Terhadap Relasi Interpersonal

Menurut Bryson (dalam Brehm,1992), perilaku coping terhadap sikap

ketidakpuasaan relasi dapat dibagi ke dalam dua orientasi tujuan yaitu

mempertahankan hubungan (relationship maintaining) dan mempertahankan self-

esteem (self-esteem maintaining).Dari dua orientasi tujuan besar tersebut, terbagi

lagi ke dalam empat kategori perilaku yang dapat diambil seorang individu untuk

mengatasi ketidakpuasannya terhadap relasi (Bryson dalam Salovey, 1991).

Pertama, apabila seseorang memiliki keinginan untuk mempertahankan

hubungannya dan juga mempertahankan self-esteem dirinya, maka perilaku yang

mungkin terjadi adalah membicarakan masalah tersebut dan sama–sama mencari

jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Kedua, apabila seseorang memiliki
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keinginan untuk lebih mempertahankan self-esteemnya daripada mempertahankan

hubungan yang ada maka, perilaku yang mungkin terjadi adalah mengancam

untuk mengakhiri hubungan atau sama sekali memang mengakhiri hubungan yang

telah dijalin, dan menyerang pasangan secara fisik atau verbal.  Ketiga, apabila

seseorang lebih memprioritaskan hubungan yang ada, namun bersedia untuk

mengorbankan self-esteem nya, maka perilaku yang mungkin terjadi adalah

memohon kepada pasangan untuk tetap bersama dirinya (hadirnya sikap

dependence), menujukkan tingkah laku seolah-olah tidak ada masalah yang

terjadi, serta membuat pasangannya berfikir bahwa ia tidak lagi perduli terhadap

dirinya (impression management).  Keempat, apabila seseorang tidak terdorong

untuk mempertahankan hubungan yang ada dan juga tidak termotivasi untuk

mempertahankan self-esteem nya, maka perilaku yang mungkin terjadi adalah

menyalahkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri dan hanya berharap semoga

pasangnnya berhenti menyakiti dirinya.

Model coping response yang dikemukakan oleh Bryson di atas, belum

dapat melihat arah dari perilaku yang diambil, bersifat konstruktif atau destruktif.

Rusbult (dalam Salovey, 1991) mengembangkan model coping response

ketidakpuasan relasi, dari model Rusbult menyertakan dua dimensi yaitu

constructive-destructive dan active-passive. Kedua dimensi ini digabungkan

untuk menjelaskan empat kelas respon yang berbeda yaitu exit, voice,

loyalty,danneglect(EVLN).
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ACTIVE

VOICE EXIT

constructive destructive

LOYALTY NEGLECT

PASSIVE

Dimensi constructive-destructive lebih menekankan kepada bagaimana

hubungan itu dipertahankan atau dipelihara, apakah melalui cara yang constructive

(membangun) atau destructive (merusak), sedangkan dimensi active-passive lebih

merujuk kepada sifat respon yang dimunculkan.

Berikut adalah penjelasan dari keempat respon:

1) Voice (active/constructive) : mengekspresikan ketidakpuasan dengan tujuan

untuk memperbaiki kondisi (pada model Bryson, mempertahankan hubungan

dan mempertahankan self-esteem)

2) Exit (active/destructive): mengakhiri atau mengancam akan mengakhiri

hubungan (pada model Bryson, mempertahankan self-esteem namun tidak

mempertahankan hubungan)
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3) Loyalty (passive/constructive): menunggu dan berharap bahwa kondisi akan

kembali baik dengan sendirinya (pada model Bryson, lebih memprioritaskan

mempertahankan hubungan daripada mempertahankan self-esteem)

4) Neglect (passive/destructive) : mengabaikan dan tidak akan berusaha untuk

memperbaiki hubungan lagi (pada model Bryson, sama-sama tidak

berorientasi untuk mepertahankan hubungan atau self-esteem).

2. Interdependensi Teori

A. Pengertian Interdependensi Teori

Teori interdependensi pertama kali diperkenalkan oleh Harold Kelley dan

John Thibaut pada tahun 1959 dalam buku mereka Psikologi Sosial

Kelompok, kemudian juga dalam  buku kedua mereka  yang berjudul

Interpersonal Relations:. A Theory of Interdependensi.

Yanuar Ikbar (2007) mengartikan interdependensi adalah hubungan

saling ketergantungan yang mana ada kekurangan dari masing-masing

orang.Teori pertukaran social (interdependency theory) adalah salah satu pandangan

tentang pertukaran social. Salah satu cara untuk mengonseptualisasikan interaksi ini

adalah hasil (outcome) yang diberikan dan diterima orang lain.

Interdependensi sangat menekankan kehidupan sosial yang terdapat di

dalamnya hubungan sosial yang bersifat kerja sama atau kooperatif. Kerja

sama adalah suatu bentuk interaksi sosial yang terdapat di dalamnya upaya-
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upaya kolaboratif di antara pihak-pihak atau orang-orang yang ingin

mencapai tujuan bersama (Persell, 1987).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa interdependensi adalah:

hubungan saling ketergantungan yang mana ada kekurangan dari masing-

masing orang yang terdapat di dalamnya hubungan sosial yang bersifat kerja

sama atau kooperatif untuk mencapai tujuan bersama dan salah satu cara untuk

mengonseptualisasikan interaksi ini adalah hasil (outcome) yang diberikan dan

diterima orang lain.

B. Komponen-Komponen Teori Interdependensi

1. Outcome (Kepuasan)

Menurut teori interpedensi seseorang akan puas apabila hubungannya

menguntungkan yakni jika manfaatnya lebih besar daripada biaya atau

kerugiaannya (Rusbult, 1980&1983). Dampak kerugian dari suatu

hubungan bervariasi. Bervariasinya akibat dari kerugian itu mungkin

karena kaburnya konsep biaya dan pengorbanan. Biaya atau kerugian

adalah kejadian yang di anggap tidak menyenangkan dimana biaya selalu

dianggap negatif, sebaliknya pengorbanan selalu berkaitan dengan

kesejahteraan orang lain. Dalam suatu hubungan, terkadang ada situasi di

mana pilihan terbaik untuk masing-masing pihak adalah berbeda. Ketika

terjadi konflik kepentingan, satu pihak mungkin memutuskan untuk

berkorban demi kebaikan partnernya atau demi menjaga hubungan.
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Semakin komitmen seseorang pada hubungan, semakin besar

kemungkinan orang tersebut bersedia untuk berkorban.

Dampak dari pengorbanan terhadap hubungan mungkin akan

tergantung pada alasan seseorang melakukan pengorbanan. Dari alasan

seseorang dalam melakukan pengorbanan tersebut kita dapat membedakan

antara alasan untuk sebuah pendekatan atau cara seseorang melakukan

penghindaran. Kadang orang berkorban demi seseorang untuk

menunjukkan cinta dan perhatiannya, pengorbanan semacam ini yang

bermotifkan untuk mendekati bisa menimbulkan rasa bahagia dan puas.

Sebaliknya, terkadang orang berkorban demi menghindari konflik atau

takut membahayakan hubungan, pengorbanan dengan motif penghindaran

dapat menimbulkan perasaan gelisah dan amarah. Seyogyanya

Pengorbanan mengesampingkan kepentingan diri demi kepentingan

hubungan dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang merugikan.

Menurut teori interdependensi, kepuasan hubungan dipengaruhi oleh

level perbandingan. Seseorang akanpuas apabila suatu hubungan sesuai

dengan harapan dan kebutuhannya. Salah satu cara untuk merasa puas

adalah dengan mengatakan kepada diri  sendiri bahwa keadaan orang lain

lebih buruk ketimbangdirinya (Buunk, Oldersma, & De Dreu, 2001).

Persepsi keadilanmempengaruhi kepuasan. Bahkan jika suatu

hubungan memberi banyak manfaat, mungkin orang akan tidak puas
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apabila orang tersebut yakin bahwa dirinya diperlakukan secara tidak adil.

Dalam sebuah hubungan akan tidak puas apabila seseorang menganggap

hubungan yang ada adalah berat sebelah. Demikian pula, dalam

persahabatan dan cinta, hubungan yang berat sebelah, di mana seseorang

mendapatkan lebih banyak ketimbang orang lainnya, hal ini biasanya

membuat seseorang menjadi tidak puas terhadap suatu hubungan (Cate &

Llyod, 1992)

Karakteristik lain dari pasangan menikah atau pasangan kekasih yang

relatif bahagia. Pasangan yang berbahagia menghabiskan lebih banyak

waktu bersama dalam aktivitas bersama. Bagi beberapa pasangan,

melakukan aktivitas yang menentang mungkin akan membantu

membangkitkan kembali hasrat dan meningkatkan kepuasan hubungan

(Aron, Norman, Aron, & Lewandowski, 2002).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwaseseorangakan puas jika

hubunganya menguntungkan yakni jika manfaatnya lebih besar daripada

biaya atau kerugiaannya dan juga seseorang akan puas jika suatu

hubungan sesuai dengan harapan dan kebutuhannya.

2. Komitmen

Orang yang sangat berkomitmen pada hubungan sangat mungkin

untuk tetap bersama mengarungi suka dukademi tujuan bersama.Dalam

istilah teknis, commitment in a relationship (komitmen dalam suatu

hubungan) yang berarti semua kekuatan positif dan negatifyang menjaga
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individu tetap berada dalam suatu hubungan. Ada dua faktor yang

mempengaruhi komitmen pada suatu hubungan (Johnson, 1991; Surra

&Gray, 2000).

Pertama, komitmen dipengaruhi oleh kekuatan daya tarik pada partner

atau hubungan tertentu. Apabila orang suka pada orang lain, menikmati

kehadirannya, dan merasa orang itu ramah dan gaul, maka orang akan

termotivasi untuk meneruskan hubungan dengannya tersebut. Dengan

kata lain, komitmen akan lebih kuat jika kepuasannya tinggi (Rusbult &

Van Lange, 1996). Komponen ini dinamakan “comitmen personal” karena

ia merujuk pada keinginan individu untuk mempertahankan atau

mengingatkan hubungan (Johnson, Caughlin, & Huston, 1999).

Kedua, komitmen dipengaruhi oleh nilai dan prinsip moral, perasaan

bahwa seseorang seharusnya tetap berada dalam suatu hubungan.

“Komitmen moral” didasarkan pada perasaan kewajiban, kewajiban

agama, atau tanggung jawab sosial. Bagi beberapa orang, keyakinan atau

kesucian pernikahan dan keinginan menjalin komitmen seumur hidup

akan membuat mereka tidak ingin bercerai.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Orang yang sangat

berkomitmen pada hubungan sangat mungkin untuk tetap bersama

mengarungi suka dukademi tujuan bersama.Dimana ada dua faktor yang

mempengaruhi komitmen pada suatu hubungan yaitu pertama, komitmen

yang dipengaruhi oleh kekuatan daya tarik pada partner atau hubungan
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tertentu disebut komitmen personal.Kedua, komitmen yang dipengaruhi

oleh nilai dan prinsip moraldidasarkan pada perasaan kewajiban,

kewajiban agama, atau tanggung jawab sosial disebut komitmen moral.

3. Level dependensi

Menurut teori interdependensi, dua tipe penghalang penting adalah

pertama, kurangnya alternatif yang lebih baik. Ketersediaan alternatif

biasa di sebut dengan Level perbandingan alternatif, yang mana akan

mempengaruhi komitmen kita. Ketika orang tergantung pada suatu

hubungan dimana orang tersebut mendapatkan hal-hal yang dihargai dan

tidak bisa mendapatkan hal itu di tempat lain, maka orang tersebut akan

sulit unutk meninggalkan hubungan tersebut (Attridge, Creed, Berscheid,

& Simpson, 1992). Kurangnya alternatif yang lebih baik akan

meningkatkan komitmen.

Kedua,investasi yang sudah seseorang tanamkan dalam suatu

hubungan.Komitmen juga dipengaruhi oleh investasi yang seseorang

tanamkan dalam membentuk hubungan (Rusbult, 1980, 1983).Investasi itu

antara lain waktu, energy, uang, keterlibatan emosional, pengalaman

kebersamaan, dan pengorbanan untuk partner. Setelah banyak berinvestasi

dalam suatu hubungan dan kemudian merasa hubungan itu kurang

bermanfaat akan menimbulkan disonansi kognitif pada diri seseorang.

Karenanya seseorang mungkin merasakan tekanan psikologis untuk
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melihat hubungannya itu dari sudut pandang yang lebih positif atau

mengabaikan kekurangannya (Rubin, 1973). Semakin banyak investasi,

semakin sulit jika meninggalkan hubungan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan

seseorang dalam hubungan di tentukan oleh beberapa hal diantarannya

kurangnya alternative dan investasi yang sudah kita tanamkan dalam

suatu hubungan.

Ketika orang menemukan manfaat khusus dari sebuah hubungan,

mereka akan membangun komitmen. Jika pasangan itu mengalami masa

sulit dan konflik, investasi mereka mungkin akan menjadi motivasi untuk

berusaha memperbaiki hubungan dan menumbuhkan rasa cinta kembali.

Namun, kepuasan dan komitmen tidak selalu berhubungan erat.

Beberapa pasangan yang tidak bahagia mampu meningkatkan kualitas

hubungannya dengan pasangan yang berkemungkinan hubungannya akan

berhenti dan bahkan ada yang mampu mempertahankan hubungan seumur

hidup meski hubungan itu kurang memuaskan. Untuk memahami sumber

komitmen dalam hubungan yang kurang memuaskan ini, dari riset baru-

baru ini membandingkan pengalaman mereka yang berada dalam

perkawinan yang tidak bahagia yang ingin mempertahankan

perkawinannya dengan orang yang mempertimbangkan untuk bercerai.

Secara umum, semakin banyak investasi yang diinvestasikan oleh

pasangan maka semakin besar kemungkinan mereka untuk bertahan dan
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punya anak. Kurangnya alternatif mungkin juga berpengaruh. Bagi pria

dan wanita, keyakinan bahwa kehidupan akan lebih buruk jika mereka

berpisah juga berperan dalam menguatkan komitmen. Bagi wanita,

mereka mungkin merasa terancam akan kehilangan sumber ekonomi

akibat perceraian. Sedangkan Bagi lelaki, mereka mungkin akan merasa

kehidupan seksnya menjadi bertambah buruk jika bercerai. Individu yang

percaya bahwa perkawinan adalah komitmen seumur hidup dan pasangan

yang tetap bertahan demi anak-anaknya akan lebih mungkin untuk terus

bertahan meksi ada ketidakpuasan. Terakhir, orang yang percaya bahwa

mereka memiliki kontrol yang kuat atas kehidupan mereka sendiri tidak

terlalu berkomitmen pada perkawinan yang tidak memuaskan.

Faktor yang diidentifikasi oleh teori interdepedensi berguna untuk

memahami tingkat kepuasan seseorang dalam suatu hubungan

dimanaseseorang akan semakin komitmen apabila seseorang merasa

hubungannya memberikan banyak daya tarik positif, apabila mereka telah

banyak berinvestasi dalam hubungan itu dan merasa tidak banyak

alternatif yang tersedia.Hambatan untuk bercerai juga disebabkan oleh

adannya investasi bersama yang digabungkan  untuk sebuah hubungan, adannya

anak yang membutuhkan kebutuhan perhatian orang tua, dan juga

ketergantungan financial. Rintangan ini mendorong pasangan yang sudah

menikah untuk berusaha memperbaiki hubungan yang memburuk.
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A. Kerangka Berfikir

Pernikahan menyebabkan seseorang mengalami

perubahan.Perubahan tersebut meliputi perubahan peran, status dan

perubahan struktur keluarga.Karena menurut ensiklopedia umum

keluarga terjadi  oleh sebab hubungan darah atau hubungan pernikahan.

Setelah terjadi pernikahan maka akan terjadi perubahan struktur keluarga.

Struktur keluarga terdapat dua macam, yakni keluarga inti dan keluarga

batih.Pada saat sebelum terjadi pernikahan hanya terdiri atas keluarga inti

namun setelah terjadi pernikahan maka terbentuk struktur keluarga batih

(AW Widjaya, 1986).

Setelah terjadi pernikahan dan terbentuk struktur keluarga maka

secara otomatis terbentuk berbagai relasi dalam keluarga tersebut.Adapun

relasi yang terbentuk dalam sebuah keluarga yaitu relasi suami istri, relasi

antara orangtua dan anak, hubungan antara saudara kandung. Selain itu

akan terbentuk  Relasi menantu dengan mertua terlebih lagi pada pasangan

baru menikah yang tetap tinggal bersama  mertua. Maka, secara otomatis

akan terjadi hubungan yang sangat intensif antara menantu dengan  mertua

karena tinggal serumah maka tidak hanya terjadi relasi interpersonal saja

akan tetapi juga akan terjadi sebuah hubungan saling ketergantungan

antara menantu dengan mertua (Lestari, 2012)

Hubungan saling ketergantungan ini terjadi karena keduanya

tinggal serumah yang secara otomatis tentu akan melaksanakan segala
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sesuatunya secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. terlebih

lagi pada pasangan baru menikah yang tetap tinggal bersama  mertua.

Maka, secara otomatis akan terjadi hubungan yang sangat intensif antara

menantu dengan  mertua karena tinggal bersama (Lestari, 2012)

Sebuah keluarga tidak terlepas dari terjadinya konflik yang terjadi

dalam keluarga tersebut.Begitu juga halnya ketika sebuah keluarga berada

dalam kondisi yang mengharuskan hidup bersama mertua maka juga tidak

terlepas dari berbagai konflik yang terjadi dalam keluarga tersebut.Bagi

sebagian pasangan, permasalahan hubungan antara menantu dengan

mertua seringkali menjadi pemicu timbulnya konflik antara suami dengan

istri atau sebaliknya. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, akan

berdampak buruk pada sebuah ikatan pernikahan (Al-Qadhi, 2008)

Agusviani (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Keterbukaan

Diri Menantu Perempuan Pada Mertua Perempuan Guna Mencapai

Relasi Yang Baik mengungkapkan bahwa berdasarkan mitos yang

berkembang di dalam masyarakat, seperti dalam cerita rakyat, novel, film,

sinetron dan peribahasa-peribahasa yang ada di dalam masyarakat, mertua

perempuan sering dimitoskan sebagai orang yang selalu turut campur

dalam kehidupan keluarga anak dan menantunya, sehingga mengurangi

kebebasan mereka dalam membangun keluarga yang baru dibentuknya.

Sedangkan dari sudut pandang mertua perempuan, menantu perempuan

dianggap belum mampu dan berpengalaman dalam membina
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keluarganya.Dengan banyaknya anggapan yang muncul di setiap pola

pikir menantu dan mertua menjadikan mereka selalu berbeda dalam

berkomunikasi.

Dengan terjadinya berbagai masalah antara menantu dengan

mertua tersebut akan memberikan pengaruh terhadap satu sama lain dalam

menjalani kehidupan dalam keluarganya. Karena pada hakikatnya

keluarga yang tinggal bersama mertuanya akan berinteraksi bersama

hampir setiap hari. Dalam penelitian yang ingin peneliti lakukan akan

mengungkapkan bagaimana dinamika relasi menantu dengan mertuanya

yang mana keduannya selain akan terjadi hubungan relasi juga akan

terjadi hubungan ketergantungan antara keduannya. Oleh karena itu,

peneliti akan mengungkapkan bagaimana  dinamika relasi menantu

dengan mertua yang tinggal serumah?


