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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Mengenal Konsep Relationship Maintenance 

Dalam kajian komunikasi interpersonal, terdapat dua fase dalam suatu 

hubungan yakni fase pembentukan hubungan (Relationship Development) dan 

fase pemeliharaan hubungan (Relationship Maintenance). Kedua fase tersebut 

menentukan bagaimana suatu hubungan manusia akan berjalan di masa yang 

akan datang. Pada dasarnya proses pembentukan suatu hubungan lebih mudah 

bila dibandingkan dengan proses pemeliharaan hubungan agar tetap nyaman 

untuk dijalani. Setelah suatu hubungan terbentuk, tidak jarang terjadi berbagai 

macam hal yang mengancam keberlangsungan hubungan tersebut seperti rasa 

cemburu, kebosanan, dan perselisihan. Itulah sebabnya bila dalam suatu 

hubungan tidak dilakukan tindakan untuk mempertahankan keharmonisan 

hubungan, dapat terjadi kerenggangan dan akhirnya hubungan tersebut akan 

putus dan menghilang begitu saja, Daniel J. Canary dan Laura Stafford dalam 

bukunya yang berjudul Relational Maintenance Strategies and Equity in 

Mariage dan di jelaskan kembali dalam buku Human Communication karya 

Steward L.Tubbs (Mulyana, 2008) mengatakan bahwa ada lima pemeliharaan 

hubungan atau relationship maintenance yang terbukti paling berhasil dalam 

hubungan-hubungan jangka panjang. Positivitas (positivity), keterbukaan 

(opennes), jaminan (assurances), jaringan (networks), dan berbagi tugas 

(Sharing tasks). Kelima konsep tersebut bisa dijabarkan menjadi: 
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a. Sikap Positif (Positivity) 

Sikap yang riang, perkataan yang sopan, tidak sembarang 

memberikan kritik, serta membuat pasangan merasakan suasana 

hubungan yang nyaman menunjukan adanya sikap positif yang 

tentunya berkaitan dengan penjagaan mutu suatu hubungan serta 

menjaga rasa saling suka satu sama lain. 

b. Keterbukaan (Opennes) 

Keterbukaan dalam suatu hubungan ini dikaitkan dengan teori 

Johari Window atau Jendela Johari mengenai keterbukaan. Adanya 

keterbukaan memberikan efek tumbuhnya rasa saling percaya satu 

sama lain. Keterbukaan dapat meminimalisir perasaan curiga yang 

muncul dan menjadi pemicu retaknya keharmonisan suatu 

hubungan. 

c. Adanya Jaminan (Assurances) 

Adanya jaminan tentang bagaimana nasib suatu hubungan dimasa 

depan tentunya menunjukan adanya pembentukan suatu komitmen. 

d. Memiliki Jaringan (Networks) 

Jaringan yang dimaksud disini adalah lebih mengarah kepada relasi, 

lingkaran pertemanan dan keluarga yang bermutu, sehingga dapat di 

bangun suatu hubungan yang kokoh dan bertahan lama. Canary dan 

Stafford juga mengemukakan bahwa pasangan yang sudah menikah 

mengunakan lingkungan sosial lebih banyak dibandingkan 

pasangan yang sudah berpacaran. Hal ini terjadi karena pasangan 
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yang sudah menikah mengalami peningkatan dalam melakukan 

kegiatan bersama dan lingkungan sosial. 

e. Pembagian Tugas (Sharing Tasks) 

Berbagi tugas dalam kehidupan sehari hari memberikan efek positif 

bagi suatu hubungan, menghindarkan dari ketimpangan dan 

ketidakadilan antara setiap individu sebagai sepasang manusia yang 

menjalani hidup bersama. 

Kelima indikator tersebut, masuk kedalam kategori prosocial yakni 

bentuk pertama dari tiga strategi umum bagi pasangan yang sudah menikah. 

Relationship Maintenance menurut Dindia dan Canary terdapat empat definisi 

umum. Pertama, relationship maintenance digunakan untuk menjaga relasi-

relasi yang ada. Kedua, relationship maintenance digunakan untuk menjaga 

relasi dalam kondisi dan situasi yang lebih spesifik atau level intimasi tertentu. 

Ketiga, relationship maintenance digunakan untuk menjaga suatu relasi pada 

kondisi yang memuaskan. Pasangan yang berpacaran maupun yang telah 

menikah sering menghidupkan kembali romansa agar hubungan tersebut tetap 

memuaskan. Keempat, relationship maintenance digunakan untuk menjaga 

hubungan yang belum maupun telah mengalami gangguan. Maksudnya 

menjaga hubungan ini ditujukan untuk mencegah terjadinya masalah atau 

gangguan serta menyelesaikan masalah ketika terjadi suatu permasalahan. 

Dalam bahasan pemeliharaan hubungan, berdasar pada definisi yang telah 

diungkapkan di atas, bahwa setiap hubungan memiliki strategi tertentu untuk 

memelihara hubungan yang sudah ada. Pemeliharaan tersebut kadang terjadi 

tanpa disadari oleh pelakunya. Misalnya ketika suami menginginkan 
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hubungan yang terpelihara dengan baik maka ia akan dengan sukarela 

membangun dukungan, bersikap romantis, atau juga memenejemen konflik 

ketika menghadapi istri yang cenderung lebih mengalami kesedihan ketika 

mengetahui bahwa mereka tidak bisa memiliki anak. Dukungan, romantisme 

dan lain sebagainya adalah hal yang bisa saja berbeda dari apa yang ia 

tunjukkan pada keluarga, teman dan tetangga dengan apa yang ia tunjukkan 

dalam kondisi ketika hanya berdua dengan istri.  

 

2.2 Teori Johari Window dalam Relationship Maintenance 

Kelima perilaku yang disebutkan sebagai perilaku yang paling ampuh 

dalam pemeliharaan hubungan jangka panjang menurut Canary dan Stafford, 

memiliki keterkaitan dengan teori yang disebut dengan Johari window, model 

ini dikenal sebagai model yang berfungsi dalam meningkatkan hubungan antar 

kelompok yang sekaligus mengilustrasikan kembali proses memberi maupun 

menerima feedback, kesadaran diri, peningkatan personal dan juga komunikasi 

dalam hubungan interpersonal.  

Istilah kata Jendela Johari mengarah pada-personal atau dari pribadi dan 

orang lain. Personal untuk diri individu itu sendiri, sebagai subjek manusia 

dalam analisa Jendela joharu. Selanjutnya, orang lain berarti objek lain dari 

kelompok pribadi. Jendela Johari juga berhubungan dengan teori kecerdasan 

emosional, emotional Intelligence theory (EQ), dan kesadaran individu serta 

peningkatan EQ. 

Terdapat empat perspektif Jendela Johari yang biasa disebut dengan 

'daerah' atau 'kuadran'. Masing-masing daerah mengandung informasi perasaan, 
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motivasi, dan lain- lain yang dikenali oleh individu, dengan catatan apakah 

informasi tersebut dikenali ataupun tidak terdeteksi oleh si individu, dan apakah 

informasi tersebut juga bisa dikenali oleh individu lain, atau malah tidak tahu 

sama sekali. 

Dalam konsep pemeliharaan hubungan yang menyangkut lima perilaku 

seperti sikap positif, keterbukaan, adanya jaminan, adanya jaringan atau relasi 

dan juga pembagian tugas bisa digolongkan kembali bahwa sikap positif dan 

keterbukaan berkaitan dengan teori Jendela Johari baik dalam kuadran diri 

terbuka, kuadran diri buta, kuadran diri tersembunyi ataupun dalam kuadran diri 

tidak dikenal. 

Dalam hubungan suami dan istri sebagai pasangan akan ada situasi dimana 

perilaku yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kesadaran diri dalam 

berinteraksi. Untuk kondisi pasangan yang tidak bisa memiliki anak, situasi 

tentang keterbukaan diri sangat bisa dikaji dengan teori dalam Jendela Johari. 

 

2.3 Komunikasi Interpersonal dalam Relationship Maintenance 

Komunikasi merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan 

manusia baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok 

maupun kelompok dengan kelompok. Pentingnya proses komunikasi 

menjadikan proses interaksi ini salah satu kriteria sebuah makhluk dikatakan 

hidup atau tidak. Singkatnya, semua makhluk yang hidup dapat dipastikan 

melakukan proses komunikasi. 

Komunikasi sebagai proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses      

penyampaian pikiran, atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang 



 

15 
 

lain (komunikan). Uchyana mengatakan bahwa pikiran bisa berupa gagasan, 

informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa 

merupakan keyakinan, kepastian, keraguan, kekhawatiran, kemarahan, 

keberanian, kegairahan, dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati (Bungin, 

2009). 

Hingga dapat diartikan bahwa komunikasi adalah suatu proses 

penyampaian pesan, pemikiran atau ide yang dimiliki seseorang kepada lawan 

bicaranya dengan tujuan agar orang tersebut dapat memahami maksud dari 

pemberi pesan untuk menciptakan sebuah interaksi di antara keduanya. 

Komunikasi interpersonal merupakan salah satu konteks komunikasi 

secara lebih spesifik. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi 

antara satu orang dengan orang lain. Secara lebih luas dalam suatu hubungan 

yang terjadi antar individu, kualitas komunikasi interpersonal yang terjadi 

menjadi tonggak utama bagaimana keharmonisan dan keberlanjutan hubungan 

tersebut dapat terbentuk. Hal ini dikarenakan adanya komunikasi interpersonal 

menjadi salah satu penunjang terciptanya kedekatan dan keeratan emosi antar 

individu. Dalam kehidupan sehari-hari komunikasi interpersonal dapat terjadi 

dimana saja dan dengan siapa saja. Misalnya di lingkungan keluarga, tempat 

kerja, hingga lingkungan masyarakat. Pelaku komunikasi interpersonal berasal 

dari kalangan manapun, tidak mengenal gender, ras bahkan strata sosial. 

Komunikasi ini hanya terjadi begitu saja pada tiap individu baik itu individu 

yang saling mengenal sebelumnya maupun yang belum saling mengenal.  
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2.3.1. Komunikasi dalam Hubungan Pernikahan 

Komunikasi interpersonal yang terjadi pada individu yang belum 

mengenal satu sama lain dapat menjadi langkah pertama dalam 

pembentukan hubungan (Relations Development) sedangkan bila 

komunikasi tersebut terjadi pada individu yang telah saling mengenal dan 

memiliki ikatan maka akan menjadi media dalam pemeliharaan hubungan 

(Relations Maintenance) antara individu tersebut. Komunikasi dalam 

hubungan pernnikahan dapat dikategorikan kedalam relationship 

maintenance. Pembentukan hubungan maupun pemeliharaan hubungan 

dengan proses komunikasi interpersonal sesuai dengan fungsi komunikasi 

yakni sebagai media kelangsungan hidup bermasyarakat manusia sebagai 

makhluk sosial. Seperti menurut Judy C. Pearson dan Paul Nelson yang 

menyatakan bahwa : 

“Komunikasi mempunyai dua fungsi umum. Pertama, untuk 

kelangsungan hidup diri-sendiri yang meliputi : keselamatan fisik, 

meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kita sendiri pada 

orang lain dan mencapai ambisi. Kedua, untuk kelangsungan hidup 

masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan 

mengembangkan keberadaan suatu masyarakat” 

(Mulyana, 2013).  

Dalam sebuah hubungan pernikahan, komunikasi interpersonal dapat 

digunakan sebagai pembangun keharmonisan, maupun media penyelesaian 

konflik yang terjadi agar keharmonisan tersebut tetap terjaga, baik hubungan 

antar suami-istri maupun hubungan dalam masyarakat luas. Komunikasi 

interpersonal mencakup segala jenis komunikasi yang terjadi baik dalam 

konteks serius maupun tidak, seperti menurut Bochner yang mengatakan 

bahwa “Peristiwa komunikasi dua orang mencakup hampir semua komunikasi 
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informal dan basa basi, percakapan yang kita lakukan sejak saat kita bangun 

pagi sampai kembali ke tempat tidur” (Tubbs & Moss, 2012).  

Boncher bahkan menyatakan bahwa manfaat komunikasi interpersonal 

sangatlah jelas dan nyata. Hal itu dapat terjadi karena komunikasi 

interpersonal merupakan komunikasi paling dasar yang dilakukan manusia 

selain komunikasi intrapersonal (yang merupakan komunikasi antara individu 

dengan batinnya). Berangkat dari penjelasan Boncher, dapat disimpulkan 

bahwa komunikasi interpersonal merupakan komunikasi dasar atau pokok, dan 

juga menjadi kunci dalam terjadinya interaksi setelah terjadinya proses 

komunikasi tersebut. Komunikasi interpersonal dapat mempengaruhi 

kelanjutan hubungan antar individu. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bila 

dalam komunikasi interpersonal antara satu orang dengan orang lainnya terjadi 

kecocokan, maka akan berefek menimbulkan keeratan dan kedekatan emosi. 

Namun begitu juga sebaliknya, bila dalam komunikasi interpersonal tersebut 

tidak ditemukan kecocokan maka besar kemungkinan proses komunikasi akan 

berhenti dan tidak menimbulkan efek yang berarti baik bagi suami-istri dalam 

pernikahannya. 

 

2.4 Komunikasi Keluarga dalam Relationship Maintenance 

Secara luas, komunikasi keluarga ini biasanya berbentuk komunikasi 

interpersonal (face-to-face communication) yang pada intinya merupakan 

komunikasi langsung dimana masing-masing peserta komunikasi dapat 

beralih fungsi, baik sebagai komunikator dan komunikan. Selain itu, yang 

lebih penting lagi adalah bahwa reaksi yang diberikan masing-masing peserta 
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komunikasi dapat diperoleh langsung. Karena itulah, keluarga dapat 

dikategorikan sebagai satuan sosial terkecil dalam kehidupan manusia sebagai 

makhluk sosial.  

Kajian komunikasi keluarga, apabila kita mengacu pada hakekat dasar 

komunikasi yaitu kegiatan yang melibatkan komponen komunikator, pesan, 

saluran dan komunikan, maka komunikasi keluarga adalah komunikasi 

dengan komponen-komponennya yang terjadi didalam keluarga.  Komunikasi 

keluarga adalah komunikasi yang terjadi diantara orang tua dengan anak-

anaknya dan suami dengan istri, dalam berbagai hal sebagai sarana bertukar 

pikiran, mensosialisasikan nilai-nilai kepribadian suami  kepada istrinya, dan 

penyampaian segala persoalan atau keluh kesah dari istri kepada suaminya. 

Jadi hakekat komunikasi keluarga dilaksanakan sebagai upaya untuk 

menciptakan keluarga yang saling mengenal dan saling memahami sesama 

anggota keluarga sehingga dari situ dapat tercipta suasana yang harmonis 

dalam keluarga tersebut. 

Untuk mencapai sasaran komunikasi seperti itu, kondisi hubungan 

yang terpelihara sangat berpengaruh dalam komunikasi keluarga. 

Sebagaimana dikatakan Berger bahwa keluarga normal atau keluara harmonis 

dapat berpengaruh terhadap proses komunikasi keluarga (Rahmat, 2007). 

Artinya, dalam keluarga jarang terjadi sikap pertentangan antar anggota, tidak 

saling menyudutkan atau mencari kambing hitam dalam memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi. Sedangkan menurut Balswick dan Balswick: 

“Komunikasi yang terjadi dalam lingkungan keluarga merupakan 

jantung kehidupan, guna menunjang interaksi dan komunikasi antar 

anggota keluarga, di samping mengeksplorasi emosi. Sehingga 



 

19 
 

masing-masing individu mempunyai kesempatan mengekspresikan 

pendapat, keinginan, harapan.” (Rahmat, 2007).  

Dari banyak sumber yang peneliti baca mengenai komunikasi dalam 

pernikahan, maka dapat dirangkum faktor yang mempengaruhi komunikasi 

keluarga, antara lain adalah: 

 

1. Citra Diri dan Citra Orang Lain 

Citra diri atau merasa diri, maksudnya sama saja. Ketika orang 

berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain, dua mempunyai citra 

diri dia merasa dirinya sebagai apa dan bagaimana. Setiap orang 

mempunyai gambaran-gambaran tertentu mengenai dirinya statusnya, 

kelebihan dan kekurangannya. 

Gambaran itulah yang menentukan apa dan bagaimana ia bicara, 

menjadi menjaring bagi apa yang dilihatnya, didengarnya, bagaimana 

penilaiannya terhadap segala yang berlangsung di sekitarnya. Dengan kata 

lain, citra diri menentukan ekspresi dan persepsi orang. Tidak hanya citra 

diri, citra orang lain juga mempegaruhi cara dan kemampuan orang 

berkomunikasi. Orang lain mempunyai gambaran tentang khas bagi 

dirinya. Jika seorang ayah mencitrakan anaknya sebagai manusia yang 

lemah, ingusan, tak tahu apa-apa, harus diatur, maka ia berbicara secara 

otoriter. Akhirnya, citra diri dan citra orang lain harus saling berkaitan, 

saling lengkap melengkapi. Perpaduan kedua citra itu menentukan gaya 

dan cara komunikasi. 

2. Suasana Psikologis 
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Suasana psikologis diakui memperngaruhi komunikasi. Komunikasi 

sulit berlangsung bila seseorang dalam keadaan sedih, bingung marah, 

merasa kecewa, merasa iri hati, diliputi prasangka, dan suasana 

psikologis lainnya. 

3. Lingkungan Fisik 

Komunikasi dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja, dengan 

gaya, dan cara yang berbeda. Komunikasi yang berlangsung dalam 

keluarga berbeda dengan yang terjadi di sekolah. Karena memang kedua 

lingkungan ini berbeda. Suasana dirumah bersifat informal, sedangkan 

suasana di sekolah bersifat formal. Demikian juga komunikasi yang 

berlangsung dalam masyarakat. Karena setiap masyarakat memiliki 

norma yang harus di taati, maka komunikasi yang berlangsungpun harus 

taat norma. 

4. Kepemimpinan 

Dalam keluarga seorang pemimpin mempunyai peranan yang 

sangat penting dan strategis. Dinamika hubungan dalam keluarga 

dipengaruhi oleh pola kepemimpinan. Karakteristik seorang pemimpin 

akan menentukan pola komunikasi bagaimana yang akan berproses 

dalam kehidupan yang membentuk hubungan-hubungan tersebut. 

5. Etika Bahasa 

Dalam komunikasi verbal orang tua anak pasti menggunakan bahasa 

sebagai alat untuk mengekspresikan sesuatu. Pada suatu kesempatan 

bahasa yang dipergunakan oleh orang tua ketika secara kepada anaknya 

dapat mewakili suatu objek yang dibicarakan secara tepat. Tetapi dilain 
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kesempatan, bahasa yang digunakan itu tidak mampu mewakili suatu 

objek yang dibicarakan secara tepat. 

6. Perbedaaan Usia 

Komunikasi dipengaruhi oleh usia. Itu berarti setiap orang tidak 

bisa berbicara sekehendak hati tanpa memperhatikan siapa yang diajak 

bicara. Berbicara kepada anak kecil berbeda ketika berbicara kepada 

remaja. Mereka mempunyai dunia masing-masing yang harus dipahami. 

 

2.4.1 Tipe-Tipe Keluarga di Indonesia 

Ada tiga tipe keluarga Indonesia jika ditinjau dari cakupan 

hubungan yang terlibat dalam ikatan keluarga tersebut 

(Solomon,2009). Pertama adalah keluarga inti, yakni artian keluarga 

dengan cakupan paling kecil yakni hanya mencakup hubungan ibu, 

ayah dan anaknya. Kedua, yakni keluarga yang terdiri dari suami dan 

istri (tanpa anak) yang hidup bersama dalam satu rumah. Ketiga, 

keluarga besar, yang terdiri dari orang tua dari ayah dan ibu atau 

biasa disebut dengan kakek dan nenek.  

Dari ketiga jenis keluarga yang dijelaskan di atas, hubugan 

antara suami dan istri di dalam keluarga tanpa anak, sangat 

mempengaruhi arah dari hubungan antar keduanya. Hal ini 

dikarenakan interaksi dan komunikasi mereka berkaitan dengan 

peran sebagai keluarga tanpa anak yang artinya mereka tidak 

memenuhi kualifikasi untuk menjadi sebuah keluarga inti. 
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Dalam keluarga tanpa anak, setelah terjadi pernikahan dan mulai 

membangun rumah tangga dan mendapati diri mereka tidak bisa 

mendapatkan keturunan, maka tiap individu dalam keluarga tersebut 

tetap menjalankan peran mereka masing-masing. Suami selaku 

kepala rumah tangga juga akan menyandang peran sebagai seorang 

teman. Selain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluaga 

peran teman dari seorang suami sangatlah penting untuk 

pembentukan karakter dan kepercayaan diri sang istri. Demikian 

juga sebaliknya.  

Proses interaksi bagi individu yang memiliki hubungan keluarga 

baik itu suami, maupun istri tentunya berbeda dengan interaksi 

antara orang asing yang tidak memiliki hubungan apapun 

sebelumnya. Tiap individu dalam sebuah keluarga tentunya memiliki 

karakter yang berbeda beda satu sama lain, namun dalam sebuah 

keluarga selalu terdapat komunikasi yang disepakati oleh setiap 

anggotanya baik itu secara sadar maupun tidak. Komunikasi yang 

khas tersebut terjadi pada setiap keluarga dengan keunikannya 

masing masing, bisa disampaikan melalui makanan maupun tindakan 

yang menjadi kebiasaan dalam keluarga tersebut. Seperti dalam 

Family Communications (Galvin, 1982) yang mengatakan bahwa: 

“Banyak keluarga menggunakan ciuman, makanan khusus, 

mainan, atau puisi sebagai simbol cinta. Simbol-simbol 

tertentu memungkinkan mereka  untuk berbagi pikiran pada 
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sebuah hal, simbol-simbol harus dipahami bersama agar dapat 

mengerti makna yang dibagikan”(teks setelah diterjemahkan) 

 

Komunikasi keluarga membuat masing masing anggota lebih 

dapat memahami satu sama lain. Komunikasi yang dimaksud disini 

bukan hanya komunikasi secara verbal saja, namun juga secara non 

verbal. Keluarga yang berkomunikasi dengan baik dan intens 

tentunya akan menjadi lebih harmonis dan hangat. Komunikasi 

menjadi faktor yang penting dalam penyelesaian konflik, dengan 

komunikasi para anggota keluarga dapat lebih memahami karakter 

satu sama lain antara suami dan istri. Fungsi komunikasi dalam 

keluarga selain berperan dalam pencegahan konflik juga dapat 

menjadi media penguatan hubungan antar anggota keluarga sehingga 

hubungan harmonis dapat selalu terpelihara dengan baik. 

Namun sedekat apapun sebuah hubungan, baik itu hubungan 

keluarga sekalipun kadang kala akan tetap terjadi permasalahan. 

Terutama pada keluarga yang tidak bisa memiliki anak. 

Permasalahan dalam sebuah keluarga lumrah terjadi baik 

dikarenakan faktor dari dalam keluarga itu sendiri maupun 

disebabkan oleh faktor dari luar. Permasalahan yang muncul dalam 

sebuah keluarga dapat bermacam-macam. Terlalu dekatnya 

hubungan membuat faktor sekecil apapun dapat memicu sebuah 

konflik, namun konflik dalam keluarga tak jarang dapat selesai 

dengan sendirinya karena rasa toleransi dan pemahaman antara sifat 

satu sama lain. Tingginya frekuensi kemunculan konflik dalam 
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keluarga membuat peran komunikasi dalam keluarga menjadi begitu 

penting.  

  

2.5 Mengenal Pasangan Bangkal di Masyarakat Sumbawa 

Pasangan yang tidak bisa memiliki anak dalam masyarakat 

Sumbawa disebut sebagai Bangkal. Bangkal diartikan sebagai kondisi 

dimana salah satu pasangan baik suami ataupun istri mengalami 

ketidakmampuan untuk menghasilkan anak. Kondisi dimana suami istri 

dengan tidak menggunakan kontrasepsi namun tetap tidak bisa 

menghasilkan anak dalam dunia kesehatan disebut infertilitas. Definisi 

infertilitas menurut WHO (World Health Organization) adalah tidak 

terjadinya kehamilan pada pasangan yang telah berhubungan intim tanpa 

menggunakan kontrasepsi secara teratur minimal 1-2 tahun. Tidak banyak 

orang mengetahui bahwa infertilitas adalah penyakit yang mengganggu 

produktivitas. Oleh karena itu infertilitas kurang mendapat perhatian 

terutama dari medis, akan tetapi dari segi sosial berdampak pada stigma 

yang dialami oleh pasangan suami istri yang mengalami infertilitas. 

Infertil ini yang sangat akrab disebut dengan mandul oleh masyarakat 

Indonesia. Bangkal adalah kondisi yang serupa dengan infertil dan mandul 

bagi masyarakat Suku Samawa’.  

Sama seperti kondisi pada umumnya, Bangkal di masyarakat 

Sumbawa terjadi dengan beberapa kasus. Ada pasangan yang pernah 

mengalami kehamilan namun selalu mengalami keguguran sebelum 

melahirkan, dan ada yang sejak awal tidak pernah bisa mengalami 
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kehamilan. Pasangan dengan kasus-kasus tersebut masuk dalam kategori 

pasangan Bangkal bagi masyarakat suku Samawa’. 

2.5.1 Penyebab Bangkal Secara Kesehatan dan Budaya Setempat 

Secara umum kemandulan dapat terjadi ketika sperma pada laki-

laki atau telur perempuan tidak dapat diproduksi, sehingga 

pembuahan tidak dapat terjadi. Salah satu penyebab kemandulan 

adalah karena pengobatan kanker atau kemoterapi. Selain itu, 

kemandulan pada perempuan juga dapat terjadi karena menopause 

dini, di mana indung telur sudah tidak melepaskan telur lagi sebelum 

usia 40 tahun. Kelainan genetik juga dapat menyebabkan 

kemandulan. Kondisi ini dapat terjadi dalam periode waktu yang 

panjang atau bahkan permanen. 

Dalam masyarakat Sumbawa, pengobatan dengan menggunakan 

medis belum begitu familiar di masyarakat. Ketika pasangan tidak 

bisa hamil sejak awal, mereka akan cenderung takut untuk 

memeriksakan diri dan mengetahui penyebabnya. Kesadaran 

terhadap kesehatan dan sosialisasi medis terutama untuk kasus 

Bangkal ini memang masih sangat kurang. Karena dangkalnya 

sosialisasi terhadap kasus keterlambangan reproduksi, maka untuk 

penangan dan pengobatan cenderung juga terlambat. Dikhawatirkan 

jika hal seperti ini berlangsung secara terus-menerus, maka jumlah 

pasangan Bangkal di Sumbawa akan terus bertambah.  

 

 

https://hellosehat.com/bagaimana-cara-kemoterapi-melawan-kanker/
https://hellosehat.com/kenapa-seorang-wanita-bisa-mengalami-menopause-dini/
https://hellosehat.com/kenapa-seorang-wanita-bisa-mengalami-menopause-dini/
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2.5.2 Masalah-Masalah Psikologis yang dialami Pasangan Bangkal 

Penelitian mengenai permasalahan-permasalahan yang pernah 

terjadi pada pasangan dengan kasus di atas adalah mereka cenderung 

mengalami stres yang di sebut dengan stres kemandulan, dimana 

stres tersebut berasal dari tekanan lingkungan yang mengharuskan 

mereka mempunyai anak secara biologis, faktor stres juga bersumber 

dari biaya pengobatan yang mahal. Pasangan merasa tertekan denyut 

jantung berdetak lebih cepat apabila mendapatkan pertanyaan sudah 

hamil atau belum, sedih, marah, takut bertemu orang dan lebih 

emosional ketika disinggung perihal hamil dan anak.  

Sedangkan bagi seorang istri, mereka akan merasa bersalah 

kepada suami karena belum bisa hamil dan juga merasa malu jika 

bertemu dengan orang-orang karena belum hamil. Gangguan 

perasaan gejalanya sedih, mudah tersinggung atau emosional, 

iri/cemburu, menghindari keramaian, merasa tidak percaya diri dan 

tidak suka keluar rumah untuk berkumpul dengan warga sekitar 

karena belum mempunyai anak (terisolasi).  Beranggapan bahwa 

Allah tidak adil, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan suaminya, 

dan merasa diri tidak sempurna karena belum mempunyai anak. 

Dari karya tulis milik Pharamyta Panjawari mengenai 

Pengalaman Pernikahan Pada Pasangan Dengan Usia Pernikahan 

Lebih dari 40 Tahun,  Duvall mengatakan siklus kehidupan keluarga 

terbagi kedalam delapan stage, yaitu: 

Stage 1: Married couples (belum memiliki anak), Stage 2: 

Childbearing families (anak pertama berusia hingga 30 tahun ), 
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Stage 3: Families with preschool children (anak pertama 

berusia 2,5 hingga 6tahun), Stage 4: Families with school 

children (anak pertama berusia hingga 13 tahun), Stage 5: 

Families with teenagers (anak pertama berusia 13 hingga 20 

tahun), Stage 6: Families lounching young adults (dimulai saat 

anak pertama meninggalkan rumah dan berakhir saat anak 

terakhir meninggalkan rumah), Stage 7: Midle Aged Parents 

(dimulai dengan empty nest dan berakhir data dimulainya 

pensiun), Stage 8: Aging family yang dimulai saat masa 

pension dan berakhir ketika mereka meninggal 

(Lazloffy,2002). 

 

Kondisi psikologis antar kedua pasangan juga tidak bisa 

dilepaskan dari pembahasan ini. Penelitian di atas membuktikan 

bahwa seorang perempuan akan mengalami kondisi psikologis yang 

sangat terguncang ketika tidak memiliki keturunan. Lebih daripada 

seorang laki-laki. Keinginan seorang perempuan untuk menjadi ibu 

lebih besar daripada keinginannya menjadi seorang istri. Hal ini akan 

mempengaruhi kehidupan pernikahan mereka. Istri yang bertugas 

untuk melahirkan akan cenderung mengalami kehampaan karena 

tekanan belum dikaruniani keturunan, dan tekanan di lingkungan yang 

seringkali sang istri kelabui dengan penampilan bahagia dan mesra. 

Belum lagi suami yang juga merasakan tekanan, menginginkan 

kehadiran anak, melihat kerabat yang sudah dikaruniai anak, 

pertanyaan dari teman lama, pertanyaan dari orang tua dan lain 

sebagainya. Pasangan suami istri akan menjalani kehidupan 

pernikahan yang penuh dengan tekanan.  
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2.6 Image Tentang Pasangan Bangkal di Masyarakat Sumbawa 

2.6.1 Pengertian Image 

Jalaludin Rakhmad Mengartikan bahwa image sebagai gambaran 

tentang realitas dan tidak harus sesuai dengan realitas, image ialah 

dunia menurut persepsi (Soemirat & Ardianto, 2007). Dalam 

pernikahan tanpa anak di masyarakat Sumbawa, image atau persepsi 

yang sering didapatkan dari orang-orang disekitarnya adalah 

perasaan kasihan atau juga perasaan perihatin sebab karena kondisi 

yang tidak bisa memiliki anak. Perasaan kasihan akan disampaikan 

dengan cara memberikan saran untuk melakukan pengobatan atau 

mengadopsi anak dari orang lain. Realitas yang terjadi dalam 

masyarakat wilayah kecil atau perdesaan seperti di Sumbawa, 

pandangan terhadap pasangan yang tidak memiliki anak ini 

cenderung lebih sempit. Mereka akan berpandangan bahwa pasangan 

yang tidak memiliki anak adalah pasangan yang mendapatkan 

kesengsaraan karena keluarga yang sempurna adalah keluarga yang 

lengkap. Pasangan yang tidak bisa memiliki anak tidak bisa 

menyalurkan identitas adat dan budaya mereka secara utuh 

diakibatkan oleh ketidakhadiran anak dalam pernikahan mereka.  

 

2.6.2 Pihak yang Menciptakan Image 

Persepsi tentang baik dan buruknya sesuatu adalah hal yang 

didapatkan dari orang lain. Baik mereka menyaksikan secara atau 

atau mendengar dari orang lain. Image sama hal nya dengan 
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persepsi. Akan terbentuk berdasar pada kehendak orang lain sesuai 

dengan apa yang mereka lihat atau mereka dengar. 

Dalam kasus pasangan Bangkal di wilayah pulau Sumbawa, 

image yang melekat pada pasangan yang divonis Bangkal adalah 

pandangan dari orang-orang disekitar seperti tetangga, teman kerja 

bahkan keluarga dari yang bersangkutan. Orang-orang inilah yang 

membawa pesan bahwa pasangan Bangkal adalah pasangan yang 

perlu dikasihani sebab mereka tidak bisa memiliki anak keturunan. 

Harta dan jabatan yang berlimpah tidak akan bisa ditukar untuk 

seorang anak. Streotip seperti inilah yang diberikan kepada pasangan 

Bangkal sehingga mereka dianggap tidak bahagia karena belum 

memiliki anak kandung dalam keluarganya. Kemudian pesan ini 

beredar dan menjadi top of mind di masyarakat luas di pulau 

Sumbawa. 

2.6.3 Kedudukan Anak di Suku Samawa’ 

Anak secara umum diartikan sebagai penerus dari apa yang 

orang tuanya telah capai dan dapatkan. Anak adalah sebuah 

pembuktian sosial bahwa pasangan tersebut sebagai orang tua dan 

sebagai manusia telah berhasil memenuhi kriteria siklus hidup 

manusia yang telah menikah. Ketika memiliki anak, orang tua akan 

secara tidak sengaja memberikan hal-hal terbaik bahkan lebih dari 

apa yang pernah mereka dapatkan dari orang tua mereka ketika 

menjadi anak. Menjadi orang tua adalah impian dari sebagian besar 



 

30 
 

manusia yang memahami betapa pentingnya keberadaan anak baik 

secara hukum ataupun dalam perspektif agama.  

Bagi masyarakat di wilayah Sumbawa, anak adalah bukti bahwa 

pasangan tersebut mampu untuk terus menjaga eksistensi mereka 

dalam kehidupan sosialnya. Seperti yang telah peneliti jelaskan, 

bahwa masyarakat Sumbawa adalah masyarakat yang menepatkan 

anak sebagai pemeran terbesar dalam adat mereka. Sejak terjadinya 

kehamilan saja, masyarakat Sumbawa biasanya menyambut dengan 

meriah melalui rangkaiaan kegiatan adat seperti biso’ tian, batoba’, 

Pengantan, dll.  

Perkawinan menurut hukum Sumbawa atau tau samawa’ 

merupakan suatu ikatan antara pria dengan wanita sebagai 

suami-istri untuk bermaksud mendapatkan keturunan dan 

membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, 

tetapi juga berarti suatu hubungan hukum adat yang 

menyangkut para anggotanya. (Soemali, 2011). 

Dari pendapat di atas, setiap pernikahan dalam masyarakat 

Sumbawa tentu sangat mengharapkan kehadiran anak sebagai 

penerus dan juga sebagai penyalur adat dan budaya yang juga 

didapatkan oleh pasangan tersebut dari orang tua mereka. Bagi 

masyarakat di Suku Samawa’, adat dan budaya yang bersifat turun-

temurun ini hanya akan dapat diteruskan oleh anak, dan cara 

memperoleh anak adalah melalui perkawinan. Ketika anak hadir, 

maka secara otomatis orangtuanya akan menyalurkan identitas 

budaya mereka melalui kehadiran si anak. Salah satu kebiasaan 

masyarakat Sumbawa adalah ikut menanggung biaya saat pernikahan 

anak kerabat mereka, dengan harapan esok hari orang lain akan 
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membantu mereka ketika menikahkan anak keturunannya. Anak 

adalah ajang untuk bersosialisasi, menghidupkan nilai budaya. 

2.7 Konsep Pernikahan Harmonis 

2.7.1. Pengertian Harmonis 

Gunarsa menyebutkan bahwa keluarga harmonis adalah 

bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai 

oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh 

keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi, aktualisasi diri) yang 

meliputi aspek fisik, mental dan sosial (Mulyana, 2008). 

Pernikahan harmonis adalah sebuah hasil yang didukung oleh dua 

aspek. Yang pertama aspek intenal, yakni perasaan dan perlakuan 

yang terjadi diantara pelaku dalam pernikahan tersebut. Sedangkan 

aspek eksternal, yakni persepsi atau kesimpulan yang dibuat oleh 

orang lain diluar pernikahan tersebut sebagaimana mereka 

menangkap pesan yang berasal dari pelaku dalam pernikahan. 

Pernikahan harmonis tidak lepas dari relationship maintenance. 

Fungsi-fungsi keluarga yaitu fungsi biologik (keluarga 

merupakan tempat lahirnya anak- anak), Fungsi afeksi (keluarga 

menjadi tempat hubungan yang penuh dengan kasih sayang), 

Fungsi Sosialisasi, (dalam keluarga terbentuk kepribadian anak) 

dan fungsi ekonomi artinya keluarga menjadi tempat pembagian 

hak-hak dan kewajiban atas ekonomi (Khairuddin, 2008).  

Keluarga pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang 

terbentuk dari suatu hubungan seks yang tetap, untuk 
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menyelenggarakan hal-hal yang berkenaan dengan keorangtuaan 

dan pemeliharaan anak. Pernikahan merupakan ikatan sosial atau 

ikatan antar pribadi yang membentuk dan meresmikan hubungan 

antar pribadi yang mempunyai bentuk, tujuan dan hubungan yang 

khusus. Pernikahan akan membentuk sebuah keluarga yang 

mempunyai tujuan antara lain untuk memperoleh keturunan atau 

adanya dorongan seks, alasan ekonomi, alasan ketenangan, alasan 

keamanan bahkan alasan status saja. Eksistensi keluarga dapat 

dilihat dari fungsi yang diwujudkan  dalam sebuah keluarga yang 

meliputi fungsi biologis atau reproduksi, fungsi protektif, fungsi 

afeksi, fungsi ekonomis, fungsi edukatif, fungsi sosialisasi, fungsi 

religius, fungsi rekreatif dan fungsi pengawasan sosial. Dari 

sembilan fungsi-fungsi keluarga tersebut, fungsi yang terpenting 

adalah fungsi biologis atau reproduktif. Fungsi biologis atau 

reproduktif menentukan peranan keluarga dalam melaksanakan 

hubungan sosial yang mereka lahirkan.  

2.7.2. Aspek-Aspek Harmonis 

Aspek-aspek keharmonisan di dalam keluarga seperti 

adanya hubungan atau komunikasi yang hangat antar sesama 

anggota keluarga, adanya kasih sayang yang tulus dan adanya 

saling pengertian terhadap sesama anggota keluarga. Sementara 

Menurut Gunarsa, ada banyak aspek dari keharmonisan keluarga 

diantaranya adalah:  
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a. Kasih Sayang antara Keluarga 

Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, 

karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang 

dari sesama. Dalam suatu keluarga yang memang mempunyai 

hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya sudah 

semestinya kasih sayang yang terjalin diantara mereka mengalir 

dengan baik dan harmonis.  

b. Saling Pengertian Sesama Anggota Keluarga.  

Selain kasih sayang, pada umumnya para anggota keluarga 

sangat mengharapkan pengertian dari pasangannya atau 

orangtuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan 

terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota 

keluarga.  

c. Dialog  

Komunikasi yang efektif yang terjalin di dalam keluarga 

Anggota keluarga mempunyai keterampilan berkomunikasi dan 

banyak waktu digunakan untuk itu.  

Menurut Gunarsa, dalam keluarga harmonis ada beberapa 

kaidah komunikasi yang baik, antara lain :  

1. Menyediakan cukup waktu. Anggota keluarga melakukan 

komunikasi yang bersifat spontan maupun tidak spontan 

(direncanakan). Bersifat spontan, misalnya berbicara sambil 

melakukan pekerjaan bersama, biasanya yang dibicarakan 

hal-hal sepele. Bersifat tidak spontan, misalnya 
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merencanakan waktu yang tepat untuk berbicara, biasanya 

yang dibicarakan adalah suatu konflik atau hal penting 

lainnya. Mereka menyediakan waktu yang cukup untuk itu.  

2. Mendengarkan anggota keluarga meningkatkan saling 

pengertian dengan menjadi pendengar yang baik dan aktif. 

Mereka tidak menghakimi, menilai, menyetujui, atau 

menolak pernyataan atau pendapat pasangannya. Mereka 

menggunakan feedback, menyatakan/menegaskan kembali, 

dan mengulangi pernyataan. 

3. Pertahankan kejujuran anggota keluarga mau mengatakan 

apa yang menjadi kebutuhan, perasaan serta pikiran mereka, 

dan mengatakan apa yang diharapkan dari anggota 

keluarga. 

d. Mempunyai waktu bersama dan kerjasama dalam keluarga 

Keluarga menghabiskan waktu (kualitas dan kuantitas waktu 

yang besar) di antara mereka. Kebersamaan di antara mereka 

sangatlah kuat, namun tidak mengekang. Selain itu, kerjasama 

yang baik antara sesama anggota keluarga juga sangat 

dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan 

gotong royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi 

jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat. Selain aspek-aspek 

yang tersebut diatas, Nick (Mulyana, 2002) juga menambahkan 

beberapa aspek lain, yaitu :  
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a. Kesejahteraan spiritual keluarga mempunyai perasaan tentang 

adanya kekuasaan yang lebih besar dalam hidup. Kepercayaan 

itu memberi makna dalam hidup. Anggota keluarga meyakini 

Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan mengatur segalanya. 

Mereka memiliki cinta kasih dan menerapkannya dalam 

kehidupan seharihari.  

b. Minimalisasi konflik faktor lain yang tidak kalah pentingnya 

dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah kualitas dan 

kuantitas konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga 

tidak lagi menyenangkan. 

 

2.7.3. Konsep Harmonis dalam Islam 

Seperti semboyan yang ada di masyarakat Tana’ Samawa’, 

"Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah" 

bermakna bahwa seperti apapun kegiatan adat haruslah selalu 

berpedoman pada kitab Allah SWT. Dalam Islam, keluarga 

harmonis dimulai dengan pernikahan yang sesuai dengan syariat 

islam. Sebelum membentuk keluarga tentunya seseorang harus 

memilih pasangan dan menikah untuk memenuhi ajaran Allah 

SWT. Seperti dalam Al-Quran telah dituliskan: 

ْل  ُ لنَبللٱَ  ُ لَام ََ ةبَيل    ُ    ْ ََلح َٰ      ُ يْنلََم ُ ل

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia 

(Qs Al-Kahfi : 46)”. 
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Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan didunia ini. 

Dengan demikian unsur akan adanya kesenangan, kehormatan, dan 

hiburan apabila pada dirinya terdapat harta kekayaan dan anak 

sekaligus. Apabila hanya harta kekayaan sajayang dimiliki, maka 

rasa bangga dan hiburannya kurang. Begitupun jika dia hanya 

mendapatkan anak, sedang kekayaan harta tidak ada, maka 

kebanggaan dan hiburan yang diperolehnya juga sebagian saja. 

Akan tetapi, jika dibandingkan harta dan anak, maka anak lebih 

besar memberikan kebanggaan dan hiburan dari pada harta. Dalam 

Jurnal Pendidikan Agama Islam karya Wahyu Wibisana, dikatakan 

bahwa Kriteria keluarga yang harmonis dari sudut pandang Islam 

yakni keluarga Sakinah, adalah suatu keluarga yang memiliki 

ketentraman dan ketenangan didalamnya. Dalam suatu keluarga 

yang sakinah, suami istri akan saling mempercayai, menghargai 

dan menghormati satu sama lain serta mengingatkan apabila 

pasangannya melakukan kesalahan. Kedua, keluarga Mawaddah 

artinya keluarga yang penuh dengan perasaan cinta. Tidak sedikit 

pasangan yang hidup berumah tangga tanpa rasa cinta dan akhirnya 

rumah tangga mereka berakhir. Istri yang menciptakan nyaman 

bagi suami tentunya akan membuat sang suami betah tinggal 

dirumah dan tidak akan melakukan perbuatan yang tidak 

diinginkan diluar sana begitu juga sebaliknya sang suami juga 

harus selalu menjadi tempat yang nyaman bagi sang istri. Terakhir, 

keluarga warahmah, dengan rasa kasih sayang ini setiap pasangan 
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suami istri bisa membangun keluarga yang harmonis, rasa kasih 

sayang tersebut juga akan senantiasa membuat mereka saling 

mencintai dan mengasihi. Kasih sayang juga bisa menghilangkan 

rasa marah dan kesal yang berlebihan sehingga masalah diantara 

suami istri bisa diatasi dengan baik.  

Dari penjelasan tersebut kita bisa mengetahui bahwa 

sebenarnya inti dari keluarga yang harmonis adalah bagaimana 

pasangan ini memaknai pernikahan dan mencari jalan terbaik untuk 

memelihara hubungan yang ada.  

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Sejauh yang penulis dapat fahami, penelitian yang secara jelas 

membahas bagaimana relationship maintenance pada pasangan yang 

belum memiliki anak ini masih sangat jarang ditemui. Meskipun ada 

beberapa tulisan yang berkaitan dengan pembahasaan ini, namun belum 

secara spesifik mengkaji di masyarakat Sumbawa yang masih kental 

dengan budaya dalam berinteraksi sehari-hari. Untuk menghindari adanya 

persamaan, maka peneliti merasa perlu mengkaji beberapa penelitian 

terdahulu yang membahas konteks yang sama dengan peneliti yaitu : 

Matrik Perbandingan Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Fokus 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 



 

38 
 

Ryan 

Mardian 

Fakultas 

Psikologi, 

Universitas 

Diponegoro 

50275 

Kepuasan 

Pernikahan 

Pada 

Pasangan 

Yang Belum 

Memiliki 

Keturunan 

Perasaan yang 

dialami terkait 

kepuasan 

pernikahan 

yang dirasakan 

oleh pasangan 

menikah 

ditinjau dari 

ketidakberadaan 

anak dalam 

pernikahan. 

Fenomenologis – 

Kualitatif 

Ketidakhadiran anak 

mempengaruhi 

kepuasan pernikahan 

yang dialami sebagian 

besar subjek, yaitu 

berupa perasaan sedih, 

kesepian, 

ketidaknyamanan dan 

kejenuhan dalam 

pernikahan. 

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

yaitu terletak 

pada subjek 

yang 

digunakan 

yaitu sama-

sama meneliti 

pasangan 

suami-istri 

yang tidak 

bisa memiliki 

anak 

Perbedaannya 

terletak pada latar 

belakang sumber 

data dan landasan 

konsep yang 

digunakan. 

Nur Ainun 

Najah 

Fakultas Ilmu 

Sosial dan 

Ilmu Politik, 

UMM 

Relationship 

Maintenance 

dalam 

Keluarga 

Anak 

Berkebutuhan 

Khusus 

proses 

pemeliharaan 

hubungan 

dalam keluarga 

yang memiliki 

anak 

penyandang 

autisme. 

Hubungan yang 

dimaksud 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

hubungan 

antara ibu dan 

ayah sebagai 

tiang utama 

Deskriptif - 

Kualitatif 

 

 

 

 

 

 

Dari kelima perilaku 

dalam Relationship 

Maintenance, tidak 

semuanya dilakukan 

oleh keluarga yang 

menjadi subjek. 

Perilaku yang dominan 

dilakukan adalah 

keterbukaan, adanya 

jaminan dan pembagian 

tugas. Sedangkan untuk 

sikap positif dan 

keberadaan jaringan 

tidak dilakukan oleh 

seluruh keluarga yang 

menjadi subjek, hanya 4 

dari 5 keluarga yang 

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah sama-

sama 

menggunakan 

konsep 

relationship 

maintenance 

Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah 

penelitian ini 

mengkaji pasangan 

sebagai orang tua. 

Sedangkan pada 

penelitian yang 

akan mendatang, 

yang dikaji adalah 

pasangan sebagai 

suami istri dengan 

kondisi yang tidak 

bisa memiliki anak. 
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Tabel 2.1 Peneliian Terdahulu 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui terdapat kesamaan topik antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yakni pada 

pasangan yang tidak bisa memiliki anak. Namun juga terdapat perbedaan 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni fokus penelitian, 

sumber data penelitian, serta landasan teori yang digunakan. Penelitian 

terdahulu banyak memberikan pengetahuan baru untuk peneliti terlebih 

tentang bagaimana keadaan pernikahan yang tidak memiliki anak. Penelitian 

saudara Ryan memberikan wawasan lebih luas perilaku yang dapat 

menunjang kepuasan antar individu dalam pernikahan tanpa keturunan. 

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pembeda antara penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah bagaimanakah bentuk pemeliharaan 

hubungan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki anak untuk 

mempertahankan pernikahan di masyarakat sebuag pedesaan kecil di pulau 

Sumbawa yakni Desa Pamanto, Sumbawa Besar. 

 

pada sebuah 

keluarga 

melakukannya. 
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2.9  Fokus Penelitian 

 Untuk mempermudah proses penelitian, maka penelitian akan 

dilakukan pada satu fokus. Fokus penelitian dapat mempermudah proses 

penelitian yang dilakukan peneliti. Hal ini dikarenakan dengan adanya 

fokus penelitian maka batasan-batasan dalam penelitian akan menjadi 

terarah dan jelas. Menurut Moleong fokus penelitian dapat dijadikan 

sebagai batasan studi dan penetapan kriteria-kriteria dalam penelitian 

(Moleong, 2014)  

 Berdasarkan penjabaran Moleong, fokus penelitian nantinya akan 

menjadi patokan utama peneliti saat proses penelitian agar nantinya 

penelitian tidak menuju ke ranah data yang salah, karena tidak menutup 

kemungkinan ketika proses penelitian berlangsung, peneliti akan menemui 

banyak fakta yang menarik namun tidak sesuai dengan tujuan utama 

peneliti. dengan adanya fokus penelitian yang jelas peneliti akan 

mendapatkan fokus yang jelas hingga dapat mencarai data scara baik dan 

relevan. Singkatnya, dengan adanya fokus penelitian ini bertujuan untuk 

menghindari terjebaknya peneliti pada data yang salah dan tidak relevan 

dengan tujuan utama penelitian. 

 Penelitian ini akan berfokus pada proses pemeliharaan hubungan 

dalam keluarga yang tidak memiliki anak. Hubungan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah hubungan antara suami dan istri sebagai pelaku 

utama dalam pernikahan mereka. Peneliti berfokus pada aspek aspek yang 

terdapat dalam Relationship Maintenance yang dilakukan oleh pasangan 
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setelah mengetahui bahwa mereka tidak bisa memiliki anak keturunan 

selama pernikahannya.  

 Aspek tersebut yang pertama adalah sikap positif antara pasangan 

yang meliputi bagaimana cara pasangan memberikan kritik atau masukan 

satu sama lain. yang kedua yakni aspek keterbukaan, dimana pasangan 

melakukan komunikasi secara terbuka hingga menumbuhkan rasa saling 

percaya satu sama lain. Ketiga adalah aspek jaminan atau komitmen yang 

sepakati. Aspek ke empat adalah jaringan pertemanan atau keluarga yang 

memberikan dukungan positif dalam kehidupan pasangan tersebut, dan 

yang kelima adalah aspek kejelasan pembagian tugas yang dilakukan oleh 

setiap anggota dalam keluarga. Dengan berfokus pada lima aspek tersebut, 

peneliti berharap akan didapatkan hasil penelitian yang lebih spesifik dan 

mengerucut.  

 

 

  




