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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk saling mencintai dan 

hidup berpasang-pasangan. Semua orang butuh cinta, baik mencintai maupun 

untuk dicintai.  Cinta tidak memandang usia, jenis kelamin dan status sosial. Jatuh 

cinta kepada lawan jenis adalah suatu hal yang alamiah, hal ini terjadi ketika 

orang mulai menginjak usia dewasa. Karena salah satu tugas perkembangan orang 

dewasa adalah membina keluarga, sehingga mempunyai pasangan hidup menjadi 

penting yang kemudian diwujudkan dengan cara menikah.   

Setelah menikah pasangan pengantin baru bebas untuk menentukan 

dimana mereka akan tinggal, namun pasangan tersebut sering kali masih hidup 

dan tinggal bersama orang tua pengantin wanita atau pria sampai keluarga muda 

tersebut mapan dan mampu pindah ke rumah mereka sendiri. Alasan lain yang 

mendorong pasangan baru tersebut untuk tinggal dengan mertua adalah kurang 

persiapan secara psikologis dan keinginan orang tua agar anak dan menantunya 

tinggal bersama dengannya. Wish (Dalam Sweat,2006.www.kubik) 

mengungkapkan bahwa biasanya para ibu tidak ingin melepaskan anaknya karena 

menganggap anaknya belum dewasa dan merasa kurang yakin anaknya dapat 

mengurus keluarga sendiri.  

Pasangan baru yang memutuskan untuk tinggal di rumah mempelai pria 

atau wanita berarti istri atau suami tinggal bersama mertua, dengan demikian 
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keluarga tersebut menjadi keluarga besar karena ada dua kelurga dalam satu 

rumah. Setelah menikah, menantu bukan hanya saja membutuhkan konsekuensi 

menyesuaikan diri dengan pasangan tetapi juga keluarganya terutama dengan 

mertua. Bukan perkara mudah bagi menantu untuk menyesuaikan diri dengan 

mertua. Konflik antara menantu dan mertua yang tinggal serumah, sepertinya 

bukan hal asing lagi. Nyatanya, memang tidak sedikit menantu yang mengeluh 

sulit membangun hubungan baik dengan mertuanya dengan berbagai alasan. 

Tetapi pada saat pasangan tersebut sudah siap tinggal sendiri dan pisah dengan 

mertua maka konflik antara menantu mertua pun akan jarang terjadi. Gunarsa 

(2003) menyatakan bertambahnya anggota keluarga setelah pernikahan tidak 

semudah yang diinginkan, tidak jarang terjadi konflik antara menantu dengan 

mertua yang tinggal serumah. Sering kali orang tua merasa masih memiliki hak 

atas anaknya yang telah menikah dan merasa hak-hak atas anaknya telah direbut 

oleh menantunya, sehingga terjadi perebutan cinta kasih antara menantu dengan 

mertua. 

Secara psikologis, konflik antara mertua dan menantu sangat rentan 

terjadi. Pada umumnya konflik tersebut timbul bisa disebabkan karena pertama, 

orang tua yang belum sepenuhnya percaya bahwa anak-anaknya sudah mampu 

mengurus keluarga sendiri. Kedua, dari pihak keluarga muda itu sendiri yang 

kadang resah akan campur tangan orang tua mereka yang menimbulkan reaksi 

berbalik yang kadang agak keras bahkan lebih. Ketiga, karakter mertua ataupun 

menantu yang sama-sama keras yang seringkali mempertahankan ego masing-

masing dan tidak dapat mengontrol emosi ( Republika online, 2003 ). 
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Konflik biasanya terjadi antara menantu perempuan dengan ibu mertua, 

hal tersebut bukan berarti tidak ada konflik antara menantu laki-laki dengan 

mertua laki-laki ataupun konflik antara menantu perempuan dengan mertua laki-

laki tetapi karena kasus-kasus yang sering terdengar biasanya lebih banyak 

melibatkan antara menantu perempuan dengan ibu mertua. Selain itu, hasil 

penelitian dari Utah State University menyatakan bahwa 60% pasangan suami-

istri mengalami ketegangan hubungan dengan mertua, yang biasanya terjadi 

antara menantu perempuan dengan ibu mertua ( Sweat,2006. www.kubik). Contoh 

konflik yang terjadi antara menantu perempuan dengan ibu mertua yaitu Ani yang 

bertugas sebagai karyawan di salah sebuah bank di ibu negara merasa sedih 

kerena hal yang paling tidak diinginkan setelah berumah tangga yaitu tinggal 

bersama keluarga mertua terjadi juga akhirnya. Ani merasa tidak senang tinggal 

bersama keluarga suaminya, karena sampai sekarang Ani masih dianggap sebagai 

orang asing dalam keluarga mereka terutama ibu mertuanya yang sering mencoba 

mencari kesalahannya. Sering pertengkaran terjadi antara keduanya, Ani pun tidak 

dapat mengontrol emosinya, jika ibu mertuanya memarahinya maka Ani akan 

balik marah sehingga mereka akan saling membela diri dan tidak peduli dengan 

perkataan masing-masing (http://www.rampalseri.wordpress.com) 

Melihat kasus diatas maka konflik antara menantu perempuan dengan 

ibu mertua yang tinggal serumah perlu mendapat perhatian khusus. Karena pada 

saat menantu perempuan tersebut tinggal bersama ibu mertuanya secara otomatis 

akan timbul bermacam perbedaan seperti usia, minat, nilai, pendidikan, tradisi, 

sikap, gaya hidup, dan latar belakang sosial. Dikatakan oleh Hendricks (2004) 
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bahwa konflik bersumber dari perbedaan-perbedaan sikap pandangan dan 

pemikiran antara individu satu dengan individu lainnya. 

Tingkah laku dan sikap menantu perempuan biasanya menimbulkan 

teguran-teguran dan kritikan dari ibu mertua. Tanggapan ibu mertua yang penuh 

dengan kritikan-kritikan dan tidak diimbangi dengan pengertian dan penjelasan 

akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi menantu perempuan. Apabila menantu 

perempuan tidak dapat menerima kritikan tersebut dengan bijak, bisa saja 

menantu perempuan menjadi tersinggung dan marah maka hal tersebut dapat 

menimbulkan konflik antara menantu dengan mertua. Di Desa Bringin, Kec. 

Bringin, Kab. Semarang yang berpotensi paling utama untuk mendapatkan 

informasi tentang konflik antara menantu mertua yang tinggal serumah adalah 

tetangga terdekat dan secara kelembagaan adalah ibu ketua PKK, dimana terdapat 

sekitar 50% menantu perempuan yang mengeluh karena bermasalah dengan ibu 

mertua mereka. Hendricks (2004) menyatakan bahwa konflik tidak peduli 

bagaimanapun bentuknya atau siapapun terlibat didalamnya, akan selalu dilapisi 

bahkan dirasuki emosi dan perasaan.  

Terjadinya konflik pada menantu mertua yang tinggal serumah 

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah kecerdasan 

emosional, seperti yang disebutkan dalam http://www.astaga.com/hidup-

gaya/index.php?id=11514&cat =162  bahwa menantu atau mertua cenderung 

memiliki perbedaan karakter, sehingga rentan menimbulkan konflik karena 

mereka sering kali mempertahankan ego masing-masing dan tidak dapat 

mengelola emosi dengan baik. 
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Kecerdasan emosional menurut Goleman (1999) adalah kemampuan 

untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan 

dorongan hati dan tidak berlebih-lebihan. Kesenangan mengatur suasana hati dan 

menjaga agar beban stress tidak melumpuhkan kemampuan berfikir, berempati 

dan berdoa. Kecerdasan emosi terutama berkaitan dengan kemampuan dan 

pengendalian diri, khususnya dalam pergaulan, mengendalikan diri juga berarti 

mampu mengelola emosi yang dapat menghindari terjadinya konflik.  

Interaksi antara menantu perempuan dengan ibu mertua yang dapat 

membawa keharmonisan dalam keluarga dan dapat terhindar dari terjadinya 

konflik adalah apabila menantu perempuan mau menerima pengaruh dari ibu 

mertua, kemampuan menantu perempuan untuk tetap tenang ketika terjadi konflik 

dengan ibu mertua, dan kemampuan menantu perempuan dengan ibu mertua 

untuk mengalihkan pembicaraan negatif kearah positif.  

Pellitteri (2002) mengemukakan bahwa orang yang memiliki tingkat 

kecerdasan emosional yang tinggi akan menggunakan mekanisme pertahanan ego 

(ego defense mechanism) yang adaptif misalnya humor. Hal ini menunjukan 

bahwa seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi mampu 

melakukan mekanisme pertahanan diri yang adaptif ketika menghadapi 

perselisihan. Gottman dan Silver (2001) lebih lanjut menjelaskan bahwa individu 

yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi ketika berselisih atau bertengkar 

individu tidak menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis kemudian 

mereka menggunakan humor dan usaha perbaikan (minta maaf) untuk 

mendinginkan suasana. Sedangkan individu yang memiliki kecerdasan emosional 

yang rendah, ketika berselisih akan sering mengkritik, menghina, membela diri 
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dan tidak peduli dengan perkataan masing-masing. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Hepy Wahyuningsih yang menunjukan bahwa 

kecerdasan emosional memberikan efek yang signifikan terhadap penyesuaian 

perkawinan. 

Menurut Gottman dan De Claire (1999) kecerdasan emosional 

dipandang sebagai satu aspek psikis yang sangat menentukan reaksi individu 

dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dikatakan bahwa kecerdasan 

intelektual tidak cukup untuk meraih kesuksesan dan kesejahteraan dalam hidup, 

tetapi dibutuhkan adanya kecerdasan emosional untuk keberhasilan individu 

dalam kehidupannya  

Menantu perempuan yang mempunyai kecerdasan emosional maka akan 

berperan membantu menantu perempuan dalam memecahkan masalah-masalah 

yang dihadapi atau membuat keputusan penting dalam memungkinkannya untuk 

melakukan hal tersebut dengan cara yang istimewa dan dalam waktu singkat. 

Goleman (1997) mengemukakan bahwa individu yang mempunyai kecerdasan 

emosional yang tinggi  akan lebih luas pengalaman dan pengetahuan dari pada 

individu yang lebih rendah kecerdasan emosionalnya. Individu yang mempunyai 

kecerdasan emosional tinggi akan lebih kritis dan rasional dalam menghadapi 

berbagai macam masalah, dengan demikian individu yang mempunyai kecerdasan 

emosional tinggi akan memikirkan pula akibat-akibat yang mungkin akan terjadi 

di masa yang akan datang. 

Damasio (Goleman, 1997) menyatakan bahwa emosi berperan besar 

dalam suatu tindakan dalam pengambilan keputusan yang paling rasional. 
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Kecerdasan emosional yang tinggi akan membantu individu untuk bersikap lebih 

ramah, kemauan untuk bekerja sama, dapat mengatasi konflik secara tepat dan 

menciptakan kondisi lingkungan yang menyenangkan. Individu yang mempunyai 

kecerdasan emosional akan lebih terampil dalam menenangkan diri mereka sendiri 

bila mereka marah dibandingkan individu yang tidak dilatih emosinya.  

Mengacu dari latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah 

adalah: apakah ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan konflik 

menantu mertua pada menantu perempuan yang tinggal serumah dengan ibu 

mertua? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis ingin mengadakan 

penelitian dengan judul : “Hubungan antara kecerdasan emosional dengan 

konflik menantu mertua pada menantu perempuan yang tinggal serumah 

dengan ibu mertua ”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antara kecerdasan emosional dengan konflik menantu mertua pada 

menantu perempuan yang tinggal serumah dengan ibu mertua. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

a.  Ketua PKK, hasil penelitian ini diharapakan  dapat menambah wawasan 

tentang kondisi emosi menantu perempuan yang mengalami konflik dengan 

ibu mertua dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat 
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menentukan tindakan apa yang harus diambil untuk membantu menantu 

perempuan dalam menangani konflik yang terjadi. 

b. Menantu perempuan, dapat memperoleh masukan dan wawasan yang luas 

mengenai kecerdasan emosional dan dapat menjadi faktor yang harus 

dikembangkan untuk mengatasi konflik. 

c.  Mertua perempuan, dapat memberikan masukan dalam memahami segala 

kondisi menantu perempuan dan terjalin hubungan yang lebih baik sehingga 

diharapkan tercipta keharmonisan dalam keluarga. 

d.  Ilmuwan psikologi, hasil penelitian ini memberikan sumbangan berupa wacana 

pemikiran dan data-data empirik tentang hubungan kecerdasan emosional 

dengan konflik menantu mertua pada menantu perempuan yang tinggal 

serumah dengan ibu mertua. 

e.  Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan acuan 

dalam pengembangan penelitian yang sejenis, terutama yang berkaitan tentang 

hubungan kecerdasan emosional dengan konflik menantu mertua pada 

menantu perempuan yang tinggal serumah dengan ibu mertua. 
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