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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah mahkluk individu dan mahkluk sosial yang tidak dapat 

hidup sendiri. Pada awalnya terlahir ditengah-tengah keluarga, mulai berdinamika 

dan mendapatkan teman-teman baru di tengah masyarakat dan akhirnya 

membentuk keluarga sendiri bersama pasangannya yang diawali dengan 

pernikahan.  

Memasuki masa kedewasaan, seorang laki-laki harus mempersiapkan diri 

untuk dapat hidup dan menghidupi keluarganya, ia harus bekerja untuk mencari 

nafkah dan membina karirnya. Kaum perempuan juga mempersiapkan diri untuk 

hidup berumah tangga. Tugas masa perkembangan pada dewasa awal adalah 

mulai bekerja, memilih seorang teman hidup, belajar hidup bersama dengan suami 

atau istri, membina suatu keluarga. Dalam memilih teman hidup biasanya dewasa 

awal akan menempuh berbagai tahapan, antara lain pendekatan dengan seseorang 

atau pacaran dan biasanya diteruskan menuju ke tahap yang lebih jauh yaitu 

dengan melakukan pernikahan. 

Pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan titik awal dari sebuah 

pembentukan keluarga serta peristiwa bersejarah dalam kehidupan manusia. 

Pernikahan atau perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 

1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa).  
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Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah 

dan melarang keras untuk membujang. Anas Ibnu Malik Radiliyallaahu ‘anhu 

berkata, ”Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan kami 

berkeluarga dan sangat melarang kami membujang”. Dalam riwayat yang lain, 

rasulullah bersabda ”Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah 

mampu berkeluarga hendaknya ia kawin karena ia dapat menundukkan pandangan 

dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa 

sebab ia dapat mengendalikanmu” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud). 

Dan beliau bersabda, ”Diantara kamu semua yang paling buruk adalah yang hidup 

membujang, dan kematian kamu semua yang paling hina adalah kematian orang 

yang memilih hidup membujang” (HR. Abu Ya’la dan Thabrani) 

Setiap orang yang aqil baligh dapat melakukan suatu pernikahan kapanpun 

ia mau asalkan sudah mampu. Orang yang dikatakan sudah mampu adalah orang 

yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dari segi materi maupun 

imateri. Rasulullah pernah berkata kepada Ali, “Wahai Ali, ada tiga perkara yang 

tidak baik kalau diakhirkan (ditunda-tunda) yaitu sholat jika sudah datang 

waktunya, jenazah jika sudah hadir, menikahkan anak gadis jika sudah datang 

jodohnya”. (HR. Ahmad) 

Tetapi pernikahan juga menjadi salah satu sumber kecemasan dan akan 

menjadi hal yang tidak normal apabila tingkatannya tidak sesuai dengan proporsi 

ancaman atau menjadi sangat ekstrem (Nastalia, 2008). Karena pada hakikatnya 

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang dapat menimbulkan berbagai gejala 

kejiwaan termasuk di dalamnya kecemasan, sebelum pernikahan terjadi, ketika 
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pernikahan terjadi dan sejenak sesudah pernikahan itu terjadi (Pangesti, 2002). 

Setiap individu mempunyai kondisi kecemasan yang berbeda-beda dalam 

menghadapi pernikahan. Kecemasan menghadapi pernikahan bisa disebabkan 

oleh kurang percaya diri, takut tidak akan bahagia, khawatir pernikahannya gagal, 

emosinya belum matang dan minimnya pengetahuan tentang seks (Hurlock, 

2002). Dalam perkawinan yang dibutuhkan tidak hanya hubungan biologis semata 

melainkan harus diperhitungkan kesiapan fisik, psikis, maupun materi seseorang 

untuk menikah dan apabila tidak siap akan menimbulkan kecemasan, (Wijayanto, 

2007). 

Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya perempuan dan laki-laki 

di usia cukup dan kondisi kehidupan mapan namun enggan untuk menikah karena 

berbagai sebab. Salah satunya adalah ketertarikan wanita pada bidang karir 

dibandingkan dengan menikah. Menurut indeks kebahagiaan yang dikelurkan oleh 

BPS tahun 2014, menunjukkan bahwa penduduk yang berstatus belum menikah 

sedikit lebih bahagia ketimbang mereka yang sudah menikah. Indeks kebahagiaan 

dirumuskan berdasarkan sepuluh aspek kehidupan yakni pekerjaan, pendapatan 

rumah tangga, kondisi rumah dan aset, pendidikan, kesehatan, keharmonisan 

keluarga, hubungan sosial, ketersediaan waktu luang, keadaan lingkungan dan 

kondisi keamanan. Petikan wawancara wartawan BBC Indonesia Rizki Warshati 

adalah sebagai berikut: 

"Memang yang masih single (lajang) kan masih bebas, apalagi bagi yang 

sudah bekerja. Dia belum ada tekanan apa-apa. Kalau diikuti dengan 

kondisi lingkungan yang baik, dia akan lebih bahagia ketimbang yang 

sudah menikah. Kalau sudah berdua kan tidak hanya mikirin diri sendiri 

saja, tetapi juga pasangannya,"  

 



4 

 

 

Permasalahan manusia dewasa ini sangat kompleks dan beragam. Satu 

diantaranya adalah kondisi kecemasan. Kecemasan adalah suatu keadaan tertekan 

atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera 

terjadi, kecemasan merupakan respon yang tepat terhadap ancaman, tetapi 

kecemasan bisa menjadi abnormal bila datang tanpa penyebab dan bila tidak 

sesuai proporsinya (Nevid dkk,2003) 

Fausiah (2003) mengatakan bahwa kecemasan adalah munculnya perasaan 

takut dan kehati-hatian atau kewaspadaan yang tidak jelas dan tidak 

menyenangkan. Selain itu kecemasan seringkali disertai dengan gejala fisik 

seperti sakit kepala, jantung berdebar dengan cepat, dada terasa sesak, sakit perut, 

tidak tenang dan tidak dapat duduk diam. 

Kecemasan adalah hal normal sebagai manusia, tetapi bagi beberapa 

individu kecemasan dapat keluar kendali sampai mengacaukan gaya hidup. Ini 

biasanya terjadi saat si penderita menjadi sangat ketakutan terhadap gejala-gejala 

fisik yang dirasakan dan mulai menghindari tempat-tempat dan situasi-situasi 

yang akan memunculkan gejala-gejala itu. Rasa khawatir, gelisah, takut, waswas, 

tidak tenteram, panik dan sebagainya merupakan gejala umum akibat cemas. Bila 

kecemasan hebat sekali mungkin terjadi panik. Individu dalam keadaan ini 

menjadi berbahaya dengan sikap yang agresif dan mengancam (Maramis, 2005). 

Pernikahan adalah sebuah hal yang harus diputuskan secara serius dan 

dengan matang. Tentunya setiap pasangan ingin membina hubungan rumah 

tangga yang langgeng tanpa adanya perceraian. Menikah hanya untuk sekali 

seumur hidup, itulah yang selalu dipikirkan oleh wanita modern, sehingga ia tidak 
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ingin sembarangan memutuskan untuk menikah (Bintang.com). Cekcok antar 

pasangan menikah yang sering terjadi dalam rumah tangga merupakan salah satu 

alasan yang menyebabkan seseorang enggan untuk menikah.  

Fakta yang penulis ketahui bahwa hidup membujang atau melajang 

semakin marak terjadi di daerah perkotaan. Banyak sekali orang-orang dewasa 

yang merasa keberatan jika mereka meninggalkan masa lajang, mereka 

beranggapan bahwa separuh kebebasannya akan tersita karenanya.  

Pada tahun 2003, sekitar 75% dari perempuan usia 20 sampai 40 dan 80% 

laki-laki pada usia tersebut tidak menikah, dibanding dengan 36% dan 55% pada 

tahun 1970. Bahkan diantara mereka yang berusia 30 sampai 34 sebanyak 23% 

perempuan dan 33% laki-laki belum menikah hingga tahun 2003 Fields (dalam 

Papalia 2009). 

Terdapat seseorang dewasa yang tetap memilih untuk melajang karena 

mereka belum menemukan pasangan yang tepat, dan yang lain melajang karena 

memilih. Semakin banyak sekarang perempuan yang mampu untuk menunjang 

diri sendiri, dan terdapat sedikit dorongan untuk menikah. Beberapa orang ingin 

tetap bebas mengambil resiko, bereksperimen dan melakukan berbagai perubahan, 

mengejar karir, melanjutkan pendidikan, lebih merasa bahwa menyendiri itu 

menyenangkan, dan ada juga yang menghindari pernikahan karena takut akan 

berakhir dengan perceraian (Papalia, 2009).  

Apapun alasannya , menunda pernikahan sampai umur tua tidak 

diharapkan, selain tentunya tidak disukai oleh agama. Sebaliknya, mempercepat 

pernikahan sangat dianjurkan, sebagaimana tersirat dalam firman Allah SWT, 
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“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri ( bujangan ) di antara kalian dan 

orang-orang shaleh diantara para hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. 

Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah-lah yang akan menjadikan kaya dengan 

karunia-Nya (QS. An-Nur (24): 32).  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suwanti (2003) dengan judul 

”Hubungan Antara Kematangan Emosi dan Tingkat Religiusitas dengan 

Kecemasan Dalam Menghadapi Pernikahan” menunjukan sumbangan efektif 

kematangan emosi terhadap kecemasan dalam menghadapi pernikahan = 23,59%, 

sumbangan efektif tingkat religiusitas terhadap kecemasan dalam menghadapi 

pernikahan = 25,59%. Total sumbangan efektif = 49,2%  ditunjukan oleh R
2 

= 

0,492, yang artinya ada hubungan antara kematangan emosi dan tingkat 

religiusitas dengan kecemasan dalam menghadapi pernikahan.  

Beberapa subjek yang penulis wawancarai berkaitan dengan gejala 

kecemasan menghadapi pernikahan  mengungkap beberapa hal sebagai berikut: 

...masih belum menemukan yang cocok, pernikahan kan kalau bisa sekali 

seumur hidup, jadi ya emang harus benar-benar hati-hati dalam memilih 

pasangan hidup, supaya nggak menyesal nantinya. Lagian jodoh udah ada 

yang ngatur kok mas, jadi kalau emang belum ditakdirkan ketemu dengan 

jodohnya, mbok sampai jungkir balik ya ndak bakalan ketemu (wawancara 

subjek T: 09/03/16) 

 

Subjek lainnya juga mengungkapkan alasan dirinya memutuskan untuk 

menunda pernikahan, berikut kutipannya : 

Masih belum siap mas, masih mau nabung dulu, mau beli rumah dulu,  

mau mapanin karir dulu jadi nanti kalau sudah menikah sudah ada 

jagannya, kalau buru-buru menikah takute nanti malah keteteran kondisi 

keuangannya, karena kebutuhan untuk hidup berkeluarga kan ndak sedikit 

mas (wawancara subjek K: 09/03/16) 
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Sesungguhnya kecemasan tidak perlu terjadi, apabila individu memiliki  

religiusitas yang baik. Kecemasan dalam hal materi, kesulitan mencari pasangan 

yang cocok, ketakutan sering bertengkar nantinya dalam rumah tangga ataupun 

ketakutan akan perceraian dan lain sebagainya tidak akan terjadi apabila individu 

mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupannya. Seseorang yang kurang 

membekali dirinya dengan pengetahuan agama, bimbingan dan arahan keagamaan 

dalam kehidupannya, akan menjadi satu pemicu berkembangnya perilaku individu 

yang semakin meningkatdan akan berdampak pada sikap dan perbuatannya, serta 

lebih memudahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama.  

Menurut Wulff (dalam Raiya, 2006) ”religion” berasal dari bahasa latin 

religio, beberapa ahli mengatakan awalnya digunakan untuk menunjukm lebih 

dari kekuatan manusia, yang membutuhkan seseorang untuk merespon dengan 

cara tertentu untuk menghindari beberapa konsekuensi yang mengkawatirkan. 

Religiusitas adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh 

keyakinan,seberapa pelaksanaan ibadah dan akidah, dan seberapa dalam 

penghayatan atas agama yang dianutnya (Nashori & Mucharam, 2002). 

Religiusitas memiliki peranan penting dalam penyesuaian diri. Penelitian 

oleh Bergins dkk (dalam Sari, 2008) yang hasilnya menunjukan bahwa individu 

yang religius (dalam arti benar-benar menginternalisasikan kepercayaan-

kepercayaan agama mereka dan hidup dengan aturan agama itu secara tulus dan 

ikhlas), dapat menyesuaikan diri dengan baik dan jarang mengalami kecemasan. 

 Oleh karena itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

”Hubungan Antara Religiusitas dengan Kecemasan Menghadapi Pernikahan”  
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara religiusitas dengan kecemasan menghadapi pernikahan 

2. Tingkat kecemasan menghadapi pernikahan pada subyek penelitian 

3. Tingkat religiusitas pada subyek penelitian  

4. Sumbangan efektif religiusitas dengan kecemasan menghadapi pernikahan 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

a. Bagi ilmuwan psikologi diharapkan dengan penelitian ini dapat 

memperdalam, memperkaya dan mengembangkan khasanah keilmuan 

psikologi, khususnya tentang religiusitas 

b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kerangka pemikiran pada penelitian yang akan datang. 

2. Manfaat praktis  

Mampu memberikan informasi dan pemahaman serta memperluas cara 

pandang masyarakat bahwa pernikahan memerlukan religiusitas yang baik 

sehingga tidak menimbulkan kecemasan. 


