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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan supaya muncul suatu

ketenangan, kesenangan, ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan. Hal ini

menyebabkan setiap laki-laki dan perempuan mendambakan pasangan hidup yang

memang merupakan fitrah manusia. Pernikahan merupakan sunnah dari Rasul, Islam

mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan, selanjutnya

mengarahkan pertemuan tersebut sehingga terlaksananya suatu pernikahan. Pernikahan

ditinjau dari dzatnya merupakan sebuah ritual yang disyariatkan dan sangat ditekankan

untuk dijalani pada hak setiap orang yang memiliki syahwat dan mampu untuk

melangsungkannya (Gusti, 2006).

Menikah merupakan saat yang penting bagi siklus kehidupan manusia. Seperti

halnya sebuah baju, pernikahan mempunyai tren mode yang terus berubah. Pada masa

lalu orang mengenal kisah Siti Nurbaya suatu penggambaran perjodohan yang umum

dilakukan. Tetapi sekarang, mungkin orang akan mencibir jika ada orang tua yang

menjodohkan anak-anaknya karena sekarang tren telah berubah. Remaja sekarang

umumnya melalui masa pacaran terlebih dahulu sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Ada beberapa hal yang membuat perjodohan menjadi tidak populer lagi. Konsep



menikahi seseorang yang tidak (belum) kita cintai bahkan asing adalah sesuatu yang sulit

diterima sebagian besar orang sekarang ini, tetapi ada pendapat yang menentang dengan

alasan cinta bisa tumbuh karena terbiasa. Pernikahan atas dasar cinta pun belum tentu

sukses karena cinta bisa mati seiring dengan waktu, walaupun di awal pernikahan begitu

menggebu-gebu. Di sisi lain, orang bisa beralasan bahwa sifat dan visi bisa berubah

sepanjang hidup sehingga yang terpenting adalah berdasarkan pada iman yang sama.

Materi semata-mata untuk mendapatkan pasangan yang sekufu’ sehingga meminimalisasi

perbedaan di antara keduanya (Ardhianita & Andayani, 2005).

Psikolog Irna Minauli (2007), menyatakan bahwa perkawinan karena

perjodohan terindikasi mengalami keterbelakangan mental. Pada dasarnya perjodohan

bukanlah hal yang mudah, biasanya orang tua hanya memikirkan jodoh yang terbaik

untuk anaknya, namun orang tua tidak memikirkan kesiapan anak dan kesiapan calon

pasangan yang dijodohkan. Kesiapan menikah ini meliputi kesiapan fisik, mental, hingga

finansialnya. Apabila kesiapan tersebut belum terpenuhi maka akan mengakibatkan

masalah genetik pada anaknya (Antara, 2007). Namun demikian, perjodohan ternyata

masih menjadi tradisi dikalangan masyarakat tertentu. Walaupun masyarakat

memandang bahwa perjodohan sudah kuno seperti jaman Siti Nurbaya, tetapi pada

kenyataannya proses pernikahan karena perjodohan masih kita temui di masyarakat

(Ardhianita & Andayani, 2005).

Seiring berkembangnya jaman, banyak fenomena dimana tanpa ada rasa cinta

sebelumnya dalam pernikahan, tetapi pernikahan tersebut dapat berlangsung dan menuai

keberhasilan. Menarik untuk dicermati mengapa jaman dahulu banyak pasangan muda
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berhasil menjalani bahtera rumah tangga, padahal mereka menikah tanpa melalui proses

pacaran. Fenomena ini juga akhir-akhir ini banyak kita temui dikalangan anak muda

Indonesia yang menghindari hubungan pacaran yang secara normatif dipandang

menyalahi norma agama (Nashori, 2008).

Fenomena muncul pada akhir abad 21 ini, terutama pada muda-mudi muslim.

Sebelumnya telah muncul tren menikah dini untuk mencegah perzinahan, angka statistik

pernikahan dini dengan pengantin wanita berusia di bawah 16 tahun secara keseluruhan

mencapai lebih dari seperempat dari total pernikahan. Bahkan di beberapa tempat,

angkanya jauh lebih besar, misalnya di Jawa timur 39,43%, Kalimantan Selatan 35,48%,

Jambi 30,63%, Jawa Tengah 27,84%, dan Jawa Barat 36% (Taufik, 2008). Sekarang ini

juga berkembang suatu model pernikahan tanpa melalui proses pacaran. Pernikahan

tanpa pacaran ini dilakukan baik dengan pasangan pilihan sendiri maupun dengan orang

yang dijodohkan oleh ustadznya (Ardhianita & Andayani, 2005).

Budiman 1999 (dalam Ardhianita & Andayani, 2005), menjabarkan tentang

pentingnya masa perkenalan. Dalam masa perkenalan yang singkat individu belum

mengenal secara baik karakter masing-masing. Oleh karena itu diharapkan pada

pasangan yang dijodohkan dapat menyesuaikan diri dengan pasangannya sehingga dalam

pernikahan tercipta rumah tangga yang ideal. Menurut ajaran Islam, rumah tangga yang

ideal adalah rumah tangga yang diliputi sakinah, mawaddah dan rahmah (Abdul, 2007).

Walgito, (dalam suadirman 1990) menyatakan bahwa selain itu, dalam kehidupan rumah

tangga juga diharapkan terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis. Keharmonisan

keluarga adalah terciptanya suasana yang penuh keakrapan, adanya saling pengertian,
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toleransi, dan saling menghargai satu sama lain. Namun dalam kenyataannya, tidak

semua pasangan yang dijodohkan dapat membangun rumah tangga yang ideal, bahkan

sampai terjadinya perceraian. Berkaitan dengan masalah perceraian, dalam Undang-

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian

harus ada cukup alasan yaitu antara suami-istri tidak akan dapat rukun sebagai suami-istri

dan mereka sudah tidak dapat di damaikan (Wahyuningsih, 2005).

Data dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sampai bulan Agustus 2006, dari

3.172 kasus perceraian di Jakarta, sekitar 66,2%-nya merupakan kasus cerai gugat.

Tingginya angka cerai gugat ini juga dijumpai di Pengadilan Agama Bekasi, yaitu 62,9%

dari 771 kasus perceraian hingga Agustus 2006. Berdasarkan data yang dihimpun dari

sejumlah media cetak, fenomena tingginya kasus cerai gugat juga terjadi di daerah-

daerah lain diantaranya yaitu Depok, Solo, Yogyakarta, Garut, Bandung, Surabaya,

Sulsel/Makasar (Julie, 2008). Menurut Dariyo (2004), menyatakan bahwa pasangan

suami istri yang melakukan perceraian tentu didasari sebab-sebab yang tidak dapat

terselesaikan bersama. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadi perceraian suami istri

diantaranya adalah masalah keperawanan (virginity), ketidaksetiaan salah satu pasangan,

tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, tidak mempunyai keturunan, salah satu dari

pasangan hidup meninggal, dan perbedaan prinsip, ideologi, dan agama.

Satibi (2008), Sekretaris Pengadilan Agama (PA) Blitar menyatakan, hingga

akhir Juli 2008 sudah ada sebanyak 1.940 kasus yang diterima. Bahkan per 11 Agustus

ada tambahan sebanyak 30 kasus, sehingga total kasus yang diterima sebanyak 1.970

kasus perceraian. Kasus yang diajukan, mayoritas penyebabnya adalah tidak ada yang
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bertanggung jawab, baik dari suami maupun istri. Sebab dalam kasus yang ditangani

sebanyak 1.970 kasus, pengajuan cerai karena alasan tidak tanggung jawab ada sekitar

800 kasus, tidak ada keharmonisan sekitar 200 kasus. Sisanya karena ekonomi,

penganiayaan, cacat biologi, cemburu maupun sebab lain.

Kasus perceraian di Pengadilan Agama yang meliputi wilayah Kabupaten

Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2006 ada 2.194 perkara yang masuk. Pada 2007, jumlahnya meningkat menjadi

2.374 perkara. Jumlah perceraian karena alasan ekonomi mencapai 580 kasus, alasan

ketidakhamonisan pasangan 532 kasus, lepas tanggung jawab 346 kasus, poligami tidak

sehat 19 kasus dan alasan karena cemburu 7 kasus (Suryanto, 2008).

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar I

Nyoman Aryana (dalam Arixs 2006), selama tahun 2004 tercatat 76 kasus perceraian,

pada tahun 2005 tercatat 74 kasus perceraian dan pada tahun 2006, yakni sebanyak 300

gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar. Data lain terungkap dari Buleleng selama tahun

2004 dari 110 gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja dan 78 gugatan

diputus dimeja hakim. Data gugatan cerai meningkat pada tahun 2005, yaitu 122 kasus

perceraian dan 85 diputus di meja hakim. Selama tahun 2006 angka perceraian

meningkat yaitu 87 gugatan lolos dimeja hakim. Tiga alasan pemicu gugatan perceraian

tersebut yaitu selain alasan ketidakcocokan dan ekonomi, alasan perselingkuhan juga

menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga tersebut.

Berdasarkan data yang dapat dihimpun dari pengadilan Agama yang ada di

Yogyakarta dari tahun 2000 sampai tahun 2002, dapat diketahui bahwa permasalahan
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yang paling sering dilaporkan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai adalah

adanya perselisihan yang terus menerus antara pasangan suami-istri (48.8%).

Perselisihan antara pasangan suami-istri merupakan permasalahan yang terkait dengan

penyesuaian perkawinan (Wahyuningsih, 2005).

Dyer (dalam Wahyuningsih 2005), menyatakan bahwa banyak literature

mengenai penyesuaian diri dalam perkawinan yang dikaitkan dengan kebahagiaan atau

kepuasan perkawinan. Orang yang merasa puas dengan perkawinannya dikatakan

memiliki penyesuaian yang baik, sedang orang yang merasa tidak puas dengan

perkawinannya dikatakan memiliki penyesuaian diri yang buruk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek kecerdasan emosional yaitu

kemampuan mengenali emosi diri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan

memotivasi diri, kemampuan berempati dan kemampuan membina hubungan memiliki

hubungan dengan penyesuaian perkawinan. Sebelum individu memutuskan untuk

menikahi calon pasangannya, sebaiknya individu tersebut mengenali pola-pola

kepribadian, temperamen/watak, minat-minat, nilai-nilai dan jalan hidup calon

pasangannya (Ardhianita & Andayani, 2005).

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa masa perkenalan sebelum menikah

(pacaran) dapat mempengaruhi penyesuaian diri dalam pernikahan. Dengan demikian

fenomena pernikahan melalui perjodohan (tanpa pacaran) sangat menarik untuk diteliti.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan penelitian dari peneliti yaitu bagaimana

penyesuaian diri dalam pernikahan pada pasangan yang dijodohkan? Hal ini yang

mendorong peneliti untuk mengangkat judul tentang PENYESUAIAN DIRI DALAM
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PERNIKAHAN PADA PASANGAN YANG DIJODOHKAN.



B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui konsep individu dalam menjalankan pernikahan pada pasangan yang

dijodohkan.

2. Mengetahui cara individu dalam menyesuaikan diri terhadap pasangan dalam

pernikahan.

3. Mengetahui cara individu dalam menumbuhkan rasa cinta pada pasangan yang

dijodohkan.

4. Mengetahui dampak kehidupan pernikahan pada pasangan yang dijodohkan.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1 Bagi informan penelitian (yaitu pasangan yang dijodohkan), agar menjadi referensi

dan menambah pengetahuan tentang kehidupan pernikahan hasil perjodohan.

2 Bagi pembaca, agar mendapat pengetahuan dan menambah wawasan mengenai

kehidupan pernikahan hasil perjodohan.

3 Bagi peneliti, agar penelitian ini dijadikan sarana untuk perbandingan penelitian

selanjutnya.


