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Abstraksi :
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan harga diri seorang suami yang
tinggal di rumah mertua, dimana dalam penelitian ini seorang suami yang sudah
lama menikah dan bahkan sudah memiliki anak, namun masih tinggal di rumah
mertua, pria yang demikian dikatakan tidak berhasil dalam memberikan nafkah
dan kebebasan bagi istri dan anaknya. Dalam kehidupan masyarakat, hal
tersebut masih dianggap sebagai sesuatu hal yang melanggar norma masyarakat,
karena pasangan yang sudah lama menikah seharusnya sudah dapat hidup
mandiri tanpa terus menerus membutuhkan bantuan dari orangtua. Keberadaan
seorang suami yang tinggal di rumah mertua tersebut dapat menimbulkan
penurunan harga diri pada seorang suami dikarenakan sebagian besar seorang
suami menginginkan untuk memiliki keluarga yang mandiri tanpa ada orangtua
ataupun mertua. Dari penjelasan diatas, maka bisa terjadi permasalahan
hubungan antara mertua dan menantu. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk
meneliti gambaran harga diri seorang suami yang tinggal di rumah mertua.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi,
dimana wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur yang
dikemukakan oleh Moleong (2004), yaitu wawancara yang dilakukan bersifat
bebas dalam interviewee memberikan respon. Dalam wawancara ini, peneliti
menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara, alat perekam, dan catatan
kecil beserta alat tulis. Observasi yang digunakan adalah observasi non
partisipan yang dikemukakan oleh Riyanto (1996), dimana observer tidak
berperan serta ikut ambil bagian dalam kehidupan observee. Subjek dalam
penelitian ini berjumlah 3 orang subjek dan masing-masing subjek terdapat 3
orang terdekatnya (significant other), dengan karakteristik seorang suami
berusia minimal 30 tahun, memiliki anak minimal satu orang anak, tinggal di
rumah mertua minimal 3 tahun, dan memiliki pekerjaan. Data yang diperoleh
dari hasil wawancara dan observasi adalah dilihat dari komponen harga diri

(Rice, 1981) ketiga subjek memiliki perasaan diterima (feeling of
belongingness) di rumah mertua, pada perasaan mampu (feelings competent)
ketiga subjek menginginkan untuk dapat keluar dari rumah mertua dan memiliki
tempat tinggal sendiri, namun pada subjek pertama masih belum mampu
memiliki tempat tinggal sendiri karena ekonomi yang hanya cukup untuk
kebutuhan sehari-hari, pada subjek kedua sudah mampu memiliki tempat tinggal
sendiri namun mertua menentukan dimana subjek dan istri tinggal, dan pada
subjek ketiga masalah ekonomi yang cenderung masih kurang, membuat subjek
ketiga belum mampu memiliki tempat tinggal sendiri. Pada perasaan berharga
(feeling of worth) subjek pertama dan kedua memiliki perasaan berharga di
rumah mertua dikarenakan merupakan anak laki-laki satu-satunya setelah bapak
mertua, dan pada subjek ketiga merasa berharga karena keberadaan dirinya
sering dibutuhkan di rumah mertua. Pada karakteristik harga diri (Coopersmith
dalam Wulan, 1997), pada subjek pertama dan kedua cenderung memiliki
karakter yang sesuai dengan karakteristik harga diri tinggi. Sedangkan pada
subjek ketiga cenderung memiliki karakter yang sesuai dengan harga diri yang
rendah. Pada hubungan mertua dan menantu (Purnomo, 1994), ketiga subjek
memiliki hubungan yang dekat dengan mertua, dan pada subjek pertama dan
ketiga, mertua cenderung tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga subjek,
sedangkan pada subjek kedua, mertua cenderung menguasai dan ikut campur
dalam urusan rumah tangga subjek.

