
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Fase kehidupan yang dilalui manusia salah satunya adalah pernikahan. 

Pernikahan dianggap sebagai awal kehidupan baru, sebagai fase dimana mulai 

memiliki tanggung jawab lebih. Pernikahan meliputi pengelolaan kehidupan 

rumah tangga, berketurunan. Islam sangat menganjurkan ummatnya untuk 

menikah, sebagaimana firman Allah SWT : 

ج ۡن أَنفُِسُكۡم أَۡزَوٰ تِِھۦٓ أَۡن َخلََق لَُكم مِّ َودَّةٗ◌ َوِمۡن َءایَٰ  َوَرۡحَمةًۚ إِنَّ فِي ٗ◌ ا لِّتَۡسُكنُٓوْا إِلَۡیھَا َوَجَعَل بَۡینَُكم مَّ

ت لَِك َألٓیَٰ   ۲۱  یَتَفَكَُّرونَ ٖ◌  لِّقَۡومٖ◌ َذٰ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Rum; 

21) 

 
Dan firman Allah yang lainnnya: 
 

ن نَّۡفس ٓأَیُّھَا ٱلنَّاُس ٱتَّقُوْا َربَُّكُم ٱلَِّذي َخلَقَُكم مِّ ِحَدةٖ◌ یَٰ ا ٗ◌  َوَخلََق ِمۡنھَا َزۡوَجھَا َوبَثَّ ِمۡنھَُما ِرَجالٖ◌  َوٰ

َ َكاَن َعلَۡیُكۡم َرقِیبٗ◌ ا َونَِسآءٗ◌ َكثِیر َ ٱلَِّذي تََسآَءلُوَن بِھِۦ َوٱۡألَۡرَحاَمۚ إِنَّ ٱہللَّ   ۱ اٗ◌ ۚ◌ َوٱتَّقُوْا ٱہللَّ

 
Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 

telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang 
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biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada 

Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. A-Nisaa; 1) 

 

Dari ayat-ayat tersebut diatas dapat dipahami Allah SWT menciptakan 

manusia berpasang-pasangan dan Allah menimbulkan rasa senang terhadap lawan 

jenisnya, sehingga dari itu terwujudlah perasaan nyaman, cinta, dan kasih sayang 

yang terbaur dalam hubungan pernikahan yang suci. Islam adalah agama yang 

telah sempurna, menyempurnakan pendahulunya. Segala sendi kehidupan diatur 

didalamnya dengan rapi dan jelas. Pernikahan adalah sunnah nabi dan rasul yang 

diperintahkan agar orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan untuk 

menikah melaksanakannya, karena menikah akan memelihara diri dari perbuatan-

perbuatan yang dilarang Allah. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa 

“Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan 

separuh agama, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah pada separuh 

sisanya”.(HR. Baihaqi) 

Menurut Santrock (2002), pernikahan merupakan penyatuan dua pribadi 

yang unik, dengan membawa pribadi masing-masing berdasar latar belakang 

budaya serta pengalamannya. Hal tersebut menjadikan pernikahan bukanlah 

sekedar bersatunya dua individu, tetapi lebih pada persatuan dua sistem keluarga 

secara keseluruhan dan pembangunan sebuah sistem yang baru. Artinya, 

perbedaan-perbedaan yang ada perlu disesuaikan satu sama lain untuk membentuk 

sistem baru bagi keluarga mereka.  
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Pada saat masa dewasa muda, seseorang memasuki periode penyesuaian 

diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Orang 

dewasa muda diharapkan memainkan peran baru, seperti peran suami/istri, 

orangtua dan pencari nafkah, mengembangkan sikap-sikap baru, keinginan-

keinginan dan nilai-nilai baru sesuai dengan tugas-tugas baru ini. Proses 

penyesuaian dalam pernikahan kemudian akan menimbulkan ketegangan, belum 

lagi bila ditambah dengan sejumlah perubahan yang harus dihadapi, misalnya 

perubahan kondisi hidup, perubahan kebiasaan atau perubahan kegiatan sosial 

(Hurlock, 2002). 

Menurut Sadarjoen  (2005), area konflik dalam pernikahan antara lain 

menyangkut persoalan-persoalan sebagai berikut: (1) Keuangan (perolehan dan 

penggunaannya); (2) Pendidikan anak (misalnya jumlah anak dan penanaman 

disiplin anak); (3) Hubungan pertemanan; (4) Hubungan dengan keluarga besar; 

Pertemanan, rekreasi (jenis, kualitas, dan kuantitasnya); (5) Aktivitas-aktivitas 

yang tidak disetujui oleh pasangan; (6) Pembagian kerja dalam rumah tangga; (7) 

Berbagai macam masalah (agama. Polotik, seks, komunikasi dalam pernikahan, 

dan aneka macam masalah sepele). 

Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami atau ayah mempunyai tugas 

dan kewajiban yang tidak ringan yaitu memimpin keluarganya. Dia adalah orang 

yang bertanggung jawab terhadap setiap individu dan apa yang berhubungan 

dengannya dalam keluarga tersebut, baik yang berhubungan dengan jasadiyah, 

ruhiyah, maupun aqliyahnya. Pada masa ini, upaya-upaya yang harus diusahakan 

adalah terpenuhinya kebutuhan lahiriyah, bathiniyah, dan spiritual.Secara 
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substansial antara satu konsep dengan konsep yang lainnya tidak begitu 

berbeda.Misalnya dalam hal terpenuhinya kebutuhan lahiriyah seperti nafkah 

keluarga, maka suamilah yang berkewajiban untuk memenuhinya bagi 

keluarganya. 

 Dikarenakan pernikahan adalah penyatuan dua individu yang berbeda, 

maka biasanya akan terdapat masalah penyesuaian diri, keuangan, pengasuhan 

anak, perbedaan pemahaman agama  dengan pasangan yang dirasa harus 

dipecahkan, dan lain sebagainya. 

Penyusun hanya memfokuskan pembahasan pada Jama’ah Tabligh (yang 

selanjutnya disebut dengan JT) dengan alasan bahwa JT yang mempunyai aliran 

sufiyah ini mempunyai model dakwah yang cukup menarik yaitu di samping 

mempunyai koordinasi yang bagus antar anggotanya juga yang terpenting adalah 

para anggotanya mempunyai semangat kemandirian yang tinggi, yaitu dengan 

mengandalkan biaya sendiri dan meluangkan waktunya untuk bertabligh ke 

berbagai penjuru desa, kota bahkan manca negara dalam jangka waktu tertentu 

antara 3-40 hari, 4-7 bulan bahkan setahun yang mereka biasa 

menyebutnyadengan khuruj fi sabilillah itu semua dilakukan mereka dengan 

meninggalkan keluarganya dan semua kesibukan yang sifatnya duniawi. 

Pelaksanaan kegiatan jamaah tabligh menuntut adanya pembagian waktu 

yang tepat antara dakwah dan keluaraga, namun sayangnya timbul permasalahan 

sehingga image jamaah tabligh sendiri jatuh dimasayarakat tersebut.Beberapa 

permasalahan yang terjadi adalah saat khuruj(meluangkan waktu untuk secara 

total berdakwah, yang biasanya dari masjid ke masjid)ada hak istri atau keluarga 
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tidak terpenuhi. Hal ini sejalan dengan wawancara awal dengan informan 

“bingung juga ya, dilain sisi itu adalah ibadah kita, sisi lain itu wajib kita sama 

keluarga. Masalahnya itu…apa…jika sudah ikut, kegiatan itu harus diikuti terus, ndak 

bisa ditinggal.”. Tidak hanya pembagian waktu, pengaturan atau pengelolaan 

emosi juga menjadi permasalahan.Banyak kasus yang menunjukkan keluarga 

yang terlantar akibat ditinggal khuruj oleh suami, tentunya hal ini bertentangan 

dengan prinsip keluarga Islami. 

Namun memang, tidak semua terjadi seperti hal diatas, dengan 

pemahaman yang sudah baik, aktivis Jamaah tabligh lebih bisa membagi antara 

dakwah dan keluarga. 

Diluar hal itu, permasalahan lainnya yang muncul juga menjadi 

penghambat dalam pelaksanaan kegiatan sebagai anggota Jamaah Tabligh serta 

perannya dalam keluarga.Suami tidak dapat menolak atau menghindar dari 

masalah, tuntutan atau tekanan yang menimpa dirinya. Oleh karena itu tingkah 

laku coping merupakan suatu proses yang dibutuhkan sepanjang waktu, baik di 

lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Tidak terkecuali pada keluarga 

anggota Jamaah Tabligh.  

Demikianlah pentingnya tanggung jawab seorang muslim terhadap 

kehidupannya di dunia sebagai hamba Allah yang dipercaya memikul predikat 

khalifah fî al-ard. Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawabnya 

terhadap keluarganya dan tanggung jawabnya sebagai muslim yang konsekuen 

terhadap perintah agamanya (di jalan Allah). 
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Jamaah Tablgh (JT) berupaya untuk mewujudkan ajaran Islam secara 

konsisten sesuai dengan ajaran dan yang dilakukan oleh Nabi SAW pada masa itu. 

Sehingga kadang-kadang apa yang dilakukan oleh mereka (anggota JT) tidak 

sesuai lagi dengan zamannya terutama masalah yang berhubungan dengan 

keseimbangan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. 

Masalah adalah ujian dari Allah, sabar dan shalat merupakan anjuran Islam  

ketika seseorang sedang menghadapi masalah, karena Allah yang mengetahui 

jalan keluar dari setiap permasalahan. Sebagaimana firman Allah:  

بِِریَن ي َ َمَع ٱلصَّٰ لَٰوِةۚ إِنَّ ٱہللَّ ۡبِر َوٱلصَّ   ۱٥۳َ◌ٰ◌ٓ◌أَیُّھَا ٱلَِّذیَن َءاَمنُوْا ٱۡستَِعینُوْا بِٱلصَّ

 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS. 

Al baqarah; 153) 

 

Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dapat menekan risiko 

permasalahan menjadi semakin besar.Hal ini sejalan dengan pendapat Lazarus & 

Folkman (dalam Aeurbach & Gramling 1998), diperlukan adanya perencanaan 

dalam penyelesaian masalah.Perencanaan dilakukan dengan melibatkan tindakan 

yang teliti, berhati-hati, bertahap dan analitis. 

Lebih lanjut, Lazarus dan Folkman menjelaskan strategi coping diartikan 

sebagai proses atau cara untuk mengelola dan mengolah tekanan psikis (baik 

secara eksternal maupun secara internal) yang terdiri atas usaha baik tindakan 

nyata maupun tindakan dalam bentuk intrapsikis (peredaman emosi, pengolahan 

input dalam kognitif). Tujuannya adalah untuk menyesuaikan diri terhadap 
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tuntutan atau tekanan baik dari dalam maupun dari luar diri individu yang 

dilakukan ketika ada tuntutan yang dirasa menantang atau membebani.  

Kemampuan individu untuk melakukan strategi  coping,  pada  dasarnya  

dipengaruhi  oleh beberapa hal, antara lain adalah kreativitas, tipe kepribadian dan 

gaya belajar. Kreativitas misalnya, sebagai faktor internal individu merupakan 

potensi  yang  terkait  dengan  kognitif  seseorang yang  akan  membentuk  cara  

berpikir  individu dan menjadikannya memiliki ketrampilan untuk memecahkan 

masalah.  

Melalui kemampuan memecahkan  masalah  yang  didasari  oleh  

kreativitas  akan  mengarahkan  individu  untuk  dapat mencari informasi-

informasi yang relevan guna membantunya  menganalisa  situasi  permasalahan  

agar  ia  mampu  mengidentifikasi  masalahnya  dan  menghasilkan  alternatif  

tindakan  serta membuat pertimbangan alternatif kemudian melaksanakan 

tindakan  secara tepat. 

Ketrampilan memecahkan  masalah  yang  didukung  kreativitas akan 

memudahkan individu dalam menghasilkan  ide-ide  alternatif tindakan,  lebih  

flexibel  dalam melakukan  analisa  situasi  permasalahan  serta  lebih  mudah  

dalam  menguraikan idenya  menjadi  langkah -langkah tindakan  yang 

tepat.Individu satu dengan individu yang lain berbeda dalam memilih strategi 

koping yang akan digunakan untuk mengurangi dan mengatasi stres. Hal ini 

disebabkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi individu dalam memilih 

strategi koping, baik dari individui sendiri ataupun dari lingkungan individu. 
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Konflik yang terjadi karena tuntutan keaktifan dalam Jamaah Tabligh 

dengan kewajiban sebagai kepala keluarga yang ada menjadikan tekanan yang 

lebih pada suami, disatu sisi suami sangat mencintai keluarganya, namun disisi 

lain aktifitas dakwah juga menuntut adanya totalitas sehingga menimbulkan 

konflik, baik yang terjadi dalam keluarga maupun sosialnya. Suami menjdai lebih 

mudah terpancing emosinya ,stress, mengalami permasalahan dalam komunikasi 

dan management waktu. 

Tekanan menjadikan permasalahan berlarut-larut dan akan mengakibatkan 

adanya gesekan-gesekan yang pada akhirnya menjadi suatu hal yang dapat 

mengancam keutuhan rumah tanggga itu sendiri, pentingnya strategi coping yang 

tepat dapat menghindarkan dari timbulnya permasalahan yang lebih besar. 

Sehingga membutuhkan strategi coping yang sesuai agar mampu menyelesaikan 

permasalahan tersebut, maka penelitian ini berfokus pada pemahaman strategi 

coping pada suami anggota Jamaah Tabligh. 

Untuk mengetahui bagaimana informan melakukan copingatas masalahnya 

dan mendapatkan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara obyektif, 

perlu dilakukan pengkajian secara ilmiah, oleh karena itu rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana strategi copingpernikahan yang dilakukan 

olehsuami anggota  Jamaah Tabligh. 

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul:       

“Strategi Coping Pernikahan pada Suami Anggota Jamaah Tabligh” 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan memahami perilaku coping pada suami anggotajamaah tabligh yang memiliki 

permasalahan rumah tangga. 

C. Manfaat Penelitian 

Melalui hasil penelitian ini, di harapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Bidang Keilmuan Psikologi, dapat menjadi referensi dan memperkaya 

khasanah keilmuan psikologi. 

2. Bagi Informan penelitian, dapat membantu informan dalam 

mengimplementasikan dan menyelaraskan nilai-nilai pernikahan dalam 

kehidupan rumah tangga melalui perilaku coping yang positif 

3. Bagi Peneliti Lain, dapat dijadikan referensi untuk mengadakan penelitian 

sejenis dan  mengembangkan lagi penelitian ini sehingga menambah khasanah 

keilmuan baik Psikologi maupun Islam serta sebagai acuan dalam pemahaman  

tentang konsep keluarga Islami khususnya didalam lingkup jamaah tabligh. 


