
BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat tidak terlepas

dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal ini di

karenakan manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri,

melainkan berkelompok atau berteman dengan yang lainnya. Hidup bersama

merupakan salah satu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan

yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikin pula bagi seseorang

laki-laki maupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka

mereka tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Mereka ingin memenuhi

kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama dengan orang lain yang bisa

mencurhakan isi hatinya, berbagi satu dengan yang lain, dan bisa menjadi tempat

berbagi suka dan duka.

Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai

pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya

disebut sebagai sebuah perkawinan .

Perkawinan pada hakekatnya adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara

seseorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang

kekal dan bahagia.



Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pada zaman sekarang teknologi semakin berkembang pesat dan

kemajuannya juga semakin canggih, oleh karena itu komunikasi semakin mudah

untuk dilakukan. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap hubungan

internasional yang melintasi wilayah antar negara. Sejak Bangsa Indonesia

menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, Bangsa Indonesia mempererat

hubungan antara negara maupun mempererat hubungan antar bangsa dengan

mengikutsertakan diri pada organisasi PBB dan ASEAN.

Tidak hanya itu saja Indonesia adalah negara yang sangat prural, baik dari

suku bangsa, bahasa daerah, maupun agamanya. Keterbukaan Indonesia dalam

mempererat hubungan tersebut, membawa dampak tertentu pada hubungan

manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Dengan adanya hal

tersebut memungkinkan bisa terjadinya perkawinan campur.

Pengertian Perkawinan Campuran didefinisikan dalam pasal 57 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campur dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan
antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan
kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Perkawinan campur bisa terjadi antara perkawinan yang berbeda suku, ada

juga perkawinan yang berbeda agama dan mungkin kedua-duanya bisa terjadi.



Setiap perkawinan memiliki masalah yang harus dihadapi, sama halnya juga

denga perkawinan campur, mempunyai permasalahan yang harus dihadapi akibat

dari perbedaan-perbedaan itu. Jadi dari pernikahan campur ini terbentuklah

sebuah keluarga. Perbedaan tersebut yang membuat peneliti ingin meneliti proses

komunikasi yang terjadi di keluarga yang berbeda kebudayaan.

I.2. Indetifikasi Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana proses

komunikasi yang terjadi di keluarga yang berbeda kebudayaan. Mengartikan

konsep kebudayaan tersebut memiliki arti yang sangat luas, oleh karena itu

konsep kebudayaan tersebut perlu dipecah lagi ke unsur-unsurnya. Unsur-

unsurnya tersebut adalah unsur-unsur kebudayaan yang universal. Menurut

Koentjaraningrat (1994) unsur-unsur universal itu, yang sekalian merupakan isi

dari semua kebudayaan yang ada di dunia ini, adalah:

1) Sistem religi dan upacara keagamaan,

2) Sistem dan organisasi kemasyarakatan,

3) Sistem pengetahuan,

4) Bahasa,

5) Kesenian,

6) Sistem mata pencaharian hidup,

7) Sistem teknologi dan peralatan.



Susunan ketujuh unsur tersebut disusun berdasarkan yang sulit berubah

sampai mudah untuk berubah atau diganti dengan unsur-unsur serupa dari

kebudayaan-kebudayan lain. Salah satu contoh kasus yang baru-baru ini terjadi

yaitu kasus perceraian yang di alami oleh artis terkenal pada zaman 1980 yang

sampai sekarang masih terus berkarya dalam dunia perfilman adalah keluarga

Lidya Kandau dan Jamal Mirdad. Lidya Kandau dan Jamal Mirdad merupakan

salah satu contoh perkawinan campur, Lidya Kandau lahir di Jakarta, tetapi

memiliki hubungan darah Manado-Belanda dan menganut agama Kristen,

sedangkan Jamal Mirdad lahir di Kudus, Jawa tengah dan menganut agama Islam.

Gugatan penceraian yang digugat oleh Lidya Kandau kepada suaminya,

membuat masyarakat luas terkejut akan hal tersebut karena mereka sudah

menjalin pernikahan ini kurang lebih selama 27 tahun lamanya. Dalam sebuah

media online mengadakan wawancara terhadap Lidya Kandau sehingga

melontarkan sebuah pernyataan dalam wawancara tesebut

“Mungkin awalnya (karena) komunikasi. Ada tapi sudah berkurang,” cetus Lidya. “Pada
saat komunikasi untuk titik temu sudah tidak berjalan, kita mau refreshing kembali supaya cinta
dan perhatian tidak terkikis. Saya sama mas Jamal berpikir dewasa agar bisa menyatukan
kembali,” sambung oleh Lidya.1

Penikahan yang sudah di jalanin selama 27 tahun di akhir dengan

perceraian yang mungkin permasalahan awal yang terjadi dengan komunikasi

yang mulai tidak baik dah menjalar dengan isue perselingkuhan yang ada.).

1
RMOL. Rakyat Merdeka Online. Available

from http://blitz.rmol.co/read/2013/04/18/106897/Lidya-Kandau-Jamal-Mirdad,-
Penyebab-Perceraian-Muncul-Di-Lokasi-Syuting- ;Internet; accessed 19 April 2013.



Tetapi berbeda dengan satu keluarga ini yaitu keluarga Suparman Padma

dan Nancy Suparman. Kisah keluarga ini merupakan kisah nyata yang dialami

oleh mereka. Dalam kisah ini diceritakan kalau mereka menganut agama yang

berbeda, Suparman Padma menganut agama Islam dan Nancy menganut agama

Nasrani. Pada saat mereka ingin menikah mendapat pertentangan dari pihak

keluarga wanita yang tidak setuju dengan pernikahan yang berbeda agama. Pada

akhirnya mereka tetap menikah dan mereka jalanin rumah tangga mereka selama

51 tahun hingga sekarang perkawinan mereka masih utuh2.

Dengan kasus di atas peneliti ingin meneliti proses komunikasi yang

terjadi di pernikahan campur yang berbeda kebudayaan, khususnya berbeda

agama. Dalam ini agama merupakan unsur pertama yaitu sistem religi, yang di

mana perubahannya lambat dan tidak mudah untuk berubah.

I.3. Rumusan Masalah

Bagaimana proses komunikasi yang terjadi di keluarga yang berbeda agama?

I.4. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini peneliti memiliki tujuan yaitu mengetahui bagaimana proses

komunikasi yang terjadi di keluarga yang berbeda agama.

2
FIMELA.com. Indonesia online fashion & lifestyle magazine. Available

from http://www.fimela.com/read/2012/12/13/true-story-51-tahun-menikah-berbeda-
agama-bahagia-tetap-romantis?page=0,1 ;Internet; accessed 19 April 2013.



I.5. Kegunaan Penelitian

I.5.1. Kegunaan Teoritis

I.5.1.1. Memberikan kontribusi terhadap berkembangnya ilmu-ilmu

sosial, khususnya ilmu komunikasi yang berfokus kepada

komunikasi pertukaran sosial dan dialetika sosial untuk

mengetahui proses komunikasi yang terjadi di keluarga yang

berbeda agama.

I.5.1.2. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian

selanjutnya, khususnya penelitian mengenai proses komunikasi

yang terjadi di keluarga yang berbeda agama.

I.5.2. Kegunaan Praktis

I.5.2.1. Diharapkan dapat menjadi landasan dalam memahami

konstruksi proses komunikasi yang terjadi di keluarga yang

berbeda agama.

I.5.2.2. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca karya, dan

dapat membantu memberikan informasi mengenai proses

komunikasi yang terjadi di keluarga yang berbeda agama.

I.6. Sistematika Penelitian



Skripsi berjudul Proses Komunikasi yang Terjadi di Keluarga yang Berbeda

Agama terdiri atas 6 (enam) bagian atau bab. Bab pertama, Pendahuluan, berisi

pemikiran-pemikiran yang menjadi bahan pertimbangan penelitian dalam memilih

topik penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian.

Bab kedua, yaitu Objek Penelitian, berisi penjelasan meng mengenai

objek-objek yang akan diteliti, seperti apa itu keluarga dan biodata dari keluarga

yang akan di wawancara.

Bab ketiga, Tinjauan Pustaka, berisi menjelaskan mengenai teori-teori

yang menuntun peneliti dalam melakukan penelitian ini, seperti menggunakan

teori Teori Pertukaran Sosial dan Teori Dialektika Relasional.

Bab keempat, Metodologi Penelitian, menjelaskan metode-metode yang

akan peneliti gunakan untuk menjalankan penelitian ini, mulai dari metode

operasionalisasi konsep hingga metode untuk menguji reliabilitas.

Bab kelima, Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi hasil penelitian dan

pembahasan, sesuai dengan teori-teori yang digunakan peneliti untuk menuntun

penelitian ini.

Bab keenam, Penutup, berisi kesimpulan dan saran tentang permasalahan

yang diteliti dalam penelitian ini.
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