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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah mahluk sosial yang memiliki keinginan untuk menjalin 

hubungan dengan orang lain. Manusia pun diciptakan untuk hidup berpasang-

pasangan. Guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi 

dengan memiliki pasangan. Hubungan yang terjalin dapat berupa hubungan 

pertemanan, persahabatan, pacaran, hidup bersama (cohabitation), dan hubungan 

perkawinan melalui institusi pernikahan. Walaupun hidup bersama dapat menjadi 

alternatif untuk menggantikan pernikahan, tetapi sebagian besar manusia tetap 

memilih untuk menjalani pernikahan, karena pernikahan diikat dalam sebuah 

institusi yang legal (Atwater & Duffy, 1999). 

Pernikahan di Indonesia merupakan satu-satunya hubungan legal yang 

diakui antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk mengekspresikan 

kebutuhan seksual, ekonomi, pengasuhan anak, dan membagi peran diantara 

pasangan. (Gardiner & Kosmitzky dalam Papalia, Olds & Feldman, 2009 ). 

Namun, jangankan untuk sampai pada tahap pernikahan, pada tahap pencarian 

pasangan pun kerap dirasa sulit oleh sebagian orang. Di Indonesia sendiri, 

terdapat beberapa penelitian yang mengungkapkan tentang tingginya angka 

populasi lajang, dengan tren angka yang meningkat tiap tahunnya. 

Seperti yang dikutip dari Koran Tempo pada 4 Oktober 2015, menurut 

Chief Executive Officer Setipe.com, Razi Thalib, mengatakan bahwa angka lajang 



2 
 

  
Universitas Pelita Harapan 

 

di Indonesia mencapai 52 juta orang, dengan rentang usia dari 18 hingga 40 tahun. 

Riset serupa juga dilakukan oleh Zola Yoana, pendiri Heart Inc. Menurut riset 

Zola, jumlah lajang di atas usia 27 tahun meningkat dua persen setiap tahun pada 

2010 hingga 2014. Pada 2010, jumlah lajang pria mencapai 4,9 juta orang 

sementara lajang perempuan mencapai 4,7 juta.  Angka ini meningkat drastis pada 

2014, jumlah lajang pria mencapai 5,1 juta dan perempuan mencapai 5 juta. Zola 

juga mengatakan bahwa kebanyakan dari para lajang berasal dari kelas menengah 

keatas serta memiliki karier bagus, dan berpendidikan tinggi (Triyono & Pramita, 

2015). 

 

Gambar 1.1 Contoh Artikel Populasi Jomblo Indonesia 

Sumber tempo.com 

 

Hal serupa juga dilontarkan oleh Co-Founder dan Chief Executive 

Officer dari Lunch Actually yaitu Violet Lim, yang mengungkapkan bahwa 

tingginya tuntutan dunia pekerjaan membuat para lajang menghabiskan seluruh 

waktunya untuk pekerjaan. Karenanya, mereka tidak ada waktu lagi untuk 

mencari pasangan (Goenawan, 2016). 



3 
 

  
Universitas Pelita Harapan 

 

 

 Gambar 1.2 Contoh Artikel Penyebab Jumlah Jomblo Melesat 

Sumber detik.com 

 

Padatnya aktivitas dan kemacetan dalam perjalanan yang kerap ditemui 

sehari-hari oleh para penduduk terutama para lajang di kota besar seperti Jakarta 

dapat menjadi penyebab lain tersendiri yang menghambat bagi para lajang di 

Jakarta, untuk melakukan pencarian jodoh. Namun, sesungguhnya menjadi lajang 

bukan lah hal yang mereka inginkan. Hal ini terlihat dari banyak beredarnya 

ujaran yang bernada menyindir ataupun lelucon di masyarakat tentang kaum 

jomblo (lajang), baik dalam bentuk iklan, meme, dan berbagai istilah seperti jones 

(jomblo ngenes). Kerap kali status lajang atau jomblo ini menjadi suatu social 

pressure di masyarakat, karena di anggap belum mampu untuk mencari pasangan. 

Sehingga dengan menangkap kebutuhan akan pencarian pasangan dan fenomena 

lajang tersebut, muncul beberapa alternatif pencarian jodoh yang dinilai praktis, 

mudah, dan dapat menjaring potensi calon pasangan lebih banyak tanpa harus 

bepergian jauh, cocok dengan karakter masyarakat yang tinggal di kota besar 

seperti Jakarta. Salah satu alternatif pencarian jodoh yang paling digemari adalah 

aplikasi kencan daring atau online, karena aplikasi tersebut praktis dan dapat 
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diakukan kapanpun dan dimanapun. Beberapa situs pencarian jodoh seperti 

setipe.com mengklaim pada kolom fact sheet mereka bahwa pada tahun 2014 

telah memiliki 83,326 pengguna dengan 7,000 pendaftar setiap bulannya, serta 

aplikasi Tinder yang sangat populer memiliki 10 juta pengguna aktif di Indonesia.  

Namun dibalik populernya situs dan aplikasi kencan online, ada 

kecenderungan terjadi beberapa peristiwa negatif, seperti contohnya : praktik 

pelecehan seksual dan tidak sedikit pula yang berujung pada penipuan, 

pemerkosaan, bahkan hingga pembunuhan. Pada 2013 tercatat ada 55 kasus yang 

terkait dengan aplikasi kencan Tinder, sementara hingga Oktober 2015 angkanya 

meningkat menjadi 412 kasus (Effendi, 2016).  

 

 

Gambar 1.3 Contoh Artikel Aplikasi Kencan Rawan Kejahatan 

Sumber pikiran-rakyat.com 

 

Selain itu, terdapat riset yang dilakukan oleh Global Web Index, 

mengungkapkan bahwa ternyata 42 persen dari pengguna aplikasi Tinder, 
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menggunakan aplikasi tersebut untuk selingkuh, karena mayoritas pengguna 

Tinder ternyata sudah menikah (Elshinta, 2015).  

 

Gambar 1.4 Contoh Artikel 42 persen Pengguna Aplikasi Kencan Tinder 

Selingkuh 

Sumber elshinta.com 

 

Hal ini bisa jadi disebabkan karena minimnya informasi yang utuh 

mengenai calon pasangan, serta adanya hal yang tidak diungkapkan kepada calon 

pasangan seperti status pernikahan, usia, pekerjaan, pendidikan, dsb, karena 

kemudahan untuk mendaftar dan menggunakan aplikasi kencan oline tersebut, 

sehingga kurang adanya supervisi atau pengawasan dalam menjalin hubungan via 

kencan online. Karena kita hanya tinggal membuat akun, bila dianggap cocok 

oleh mesin aplikasi karena saling meng-klik foto satu sama lain, melakukan chat, 

dan selanjutnya berujung pada pertemuan langsung secara tatap muka. Semua 

proses itu dilakukan hanya secara berdua antara calon pasangan tersebut, tanpa 

adanya pihak ketiga yang mengawasi proses perkenalan tersebut, sehingga potensi 

untuk berbohong pada saat berkomunikasi via chat sangat besar kepada calon 

pasangan , terutama saat sebelum bertatap muka, agar menarik calon 
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pasangannya. Mulai dari status pernikahan, pekerjaan, bahkan foto yang 

terpampang di akun kencan online tersebut. Maka tidak heran, muncul berbagai 

kasus peristiwa yang tidak mengenakan akibat dari kencan online tersebut. 

Alternatif lain yang kini kerap dijalankan oleh sebagian masyarakat di 

Indonesia khususnya di Jakarta untuk mencari pasangan, terutama untuk tujuan 

menikah adalah melalui melalui prosesi ta’aruf. Berbeda dengan situs dan aplikasi 

kencan online yang sangat bebas dan mudah dalam penggunaannya, umumnya 

proses ta’aruf ini dilakukan oleh para umat muslim di dalam suatu lingkup 

pengajian, dengan diperantarai oleh guru mengaji atau seseorang yang dianggap 

senior dalam pengajian tersebut. Adanya pihak perantara sebagai pihak yang 

mensupervisi proses perkenalan tersebut yang membedakan prosesi ta’aruf 

dengan produk pencarian pasangan lainnya. Fenomena ta’aruf ini tidak hanya 

terjadi pada masyarakat biasa, namun juga terjadi pada selebriti di Indonesia, 

terdapat beberapa nama selebriti tanah air yang melakukan ta’aruf seperti : Oki 

Setiana Dewi dengan Ory Vitrio; Dude Harlino dengan Alyssa Soebandono, Fedi 

Nuril dengan Vanny Widyasasti (Naedy, 2016).  
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Gambar 1.5 Contoh Artikel Artis yang Ta’aruf 

Sumber liputan6.com 

 

Selain terjadi pada selebriti, fenomena pencarian jodoh dengan ta’aruf juga 

pernah menjadi tema besar dari beberapa film di Indonesia, yaitu film : Aku, 

Kamu, dan KUA serta Ketika Cinta Bertasbih. Tidak sampai disitu, wakil 

gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2017 - 2022 yaitu Sandiaga Uno, juga 

sempat mengeluarkan ide program bertajuk “Pojok Ta’aruf” bagi warga jomblo di 

Jakarta, hal ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia sudah tidak terlalu asing 

lagi dengan ta’aruf, karena cukup banyak diperbincangkan di dunia sosial (Senja, 

2017). 

 

 

Gambar 1.6 Contoh Artikel Sandiaga Berencana Bikin “Pojok Taruf” 

Sumber kompas. 
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Ta’aruf  dalam bahasa arab diterjemahkan sebagai mengenal. Berkenalan 

dapat dilakukan kepada siapa saja baik perempuan maupun laki-laki, makna 

ta’aruf manjadi lebih khusus ketika ditujukan bagi yang sedang mencari jodoh 

tanpa melalui proses pacaran. Ta’aruf di definisikan sebagai proses mengenal dan 

penjajakan calon pasangan dalam rangka mengetahui lebih dalam tentang calon 

suami atau istri, dengan bantuan dari seseorang atau lembaga yang dapat 

dipercaya sebagai perantara atau mediator untuk memilihkan pasangan sesuai 

dengan kriteria yang diinginkan sebagai proses awal untuk menuju pernikahan 

(Abdullah, 2003).   

Jadi  makna ta’aruf secara luas adalah berkenalan, sedangkan makna 

sempitnya adalah berkenalan yang dimaksud untuk menikah dengan tuntunan 

Rasulullah Saw. Istilah ta’aruf sebenarnya adalah istilah yang baru, sebab pada 

zaman nabi, orangtua atau wali yang bertanggung jawab untuk memilihkan suami 

yang salih untuk anak perempuannya (Hana, 2012). Pernikahan melalui proses 

ta’aruf ini sebagai wadah untuk mengenal pasangan secara islami, menghindari 

para pelaku melakukan aktifitas-aktifitas layaknya suami istri seperti contohnya : 

berpegangan, berpelukan, berciuman bahkan sampai melakukan hubungan intim. 

Pernikahan dengan ta’aruf sudah semakin dikenal dengan makin banyaknya orang 

yang mempraktikkan ta’aruf sebagai salah satu cara menuju maghligai rumah 

tangga yang sesuai syariat. Dahulu, orang mengenal istilah pacaran, yang kini 

konotasinya menjadi negatif karena akibat-akibat yang dihasilkannya, seperti seks 

bebas, dan hamil diluar pernikahan  (Hana, 2012). 
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Proses perkenalan dengan ta’aruf sejatinya dilakukan dengan tidak 

memakan waktu yang lama hingga akhirnya pasangan tersebut memutuskan untuk 

melanjutkan ke tahap pernikahan atau tidak. Selain itu yang membedakan ta’aruf 

dengan proses pacaran, adalah dimana tidak akan membiarkan pria dan wanita 

bertemu tanpa mediator, sedangkan untuk pemberian rentang waktu yang tidak 

terlalu lama dalam prosesnya, selain bertujuan untuk menghindari perbuatan yang 

tidak diinginkan, juga agar calon pasangan tidak mengulur-ulur waktu untuk 

memantapkan diri menuju tahap pernikahan. Maka itu, peran mediator sangat 

penting dalam prosesi ta’aruf untuk dapat menjembatani calon pasangan untuk 

saling berkomunikasi dan agar mendapatkan informasi yang kuat terhadap calon 

pasangan supaya terhindar dari penipuan, serta memantau jalannya prosesi 

perkenalan tersebut. 

Karena selama menjalani proses ta’aruf peran mediator menjadi sangat 

penting dikarenakan fungsi mediator sendiri yaitu sebagai fasilitator antar kedua 

pasangan untuk saling mengenal satu sama lain, selain itu juga untuk 

meminimalisir kontak langsung diantara pasangan selama masa ta’aruf 

berlangsung agar tidak terjadi khalwat atau berduaan. Calon pasangan ta’aruf juga 

umumnya menaruh kepercayaan besar kepada mediator. Karena mereka 

menganggap mediator merupakan seseorang yang bukan hanya sekedar fasilitator 

dalam proses ta’aruf namun mereka juga menganggap mediator sebagai orang tua 

kedua mereka yang mampu memberikan gambaran secara objektif terkait 

informasi diri calon pasangannya. Pasangan ta’aruf juga kerap menjadikan 

mediator sebagai tempat untuk mereka meminta pendapat dan pertimbangan 
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selama keberjalanan proses ta’aruf. Karena pentingnya peran dari pihak mediator 

dalam mengkomunikasikan dan meyakinkan calon pasangan tersebut lah yang 

membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pola komunikasi 

dari pihak mediator kepada calon pasangan dan keluarga calon pasangan dalam 

proses ta’aruf secara lebih lanjut.  

Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana 

cara calon pasangan ini dalam berkomunikasi dalam prosesi ta’aruf karena 

minimnya akses mereka untuk dapat berkomunikasi secara intens berdua, juga 

karena melihat begitu pentingnya peran mediator dalam proses ta’aruf ini, peneliti 

justru skeptis melihat fenomena ini. Peneliti skeptis akankah ada potensi dari 

pihak mediator untuk melebih-lebihkan cerita kepada pihak calon pasangan, 

karena keadaan mereka yang tidak dibiarkan untuk menjalin komunikasi secara 

berdua-duaan, serta menaruh kepercayaan besar pada pihak mediatornya.  

Untuk itu penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

yang banyak mengkaji tentang bagaimana pola komunikasi antara calon pasangan 

dalam prosesi ta’aruf, tanpa membahas peranan dan bagaimana komunikasi selain 

antar calon pasangan juga dengan pihak mediatornya. Seperti pada penelitian yang 

dilakukan oleh Marlia (2015), yang hanya meneliti tentang pengalaman pasangan 

ta’aruf pada saat menjalani proses ta’aruf, dan untuk memahami jalinan 

komunikasi untuk membangun intimate relationship pada pasangan ta’aruf. Lalu, 

juga seperti penelitian yang dilakukan oleh Azti (2012), yang membahas tentang 

adaptasi yang terjadi di awal pernikahan, pada pasangan yang menikah melalui 

proses ta’aruf. Penelitian sebelumnya belum ada yang membahas bagaimana pula 
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komunikasi yang terjadi antara pihak mediator kepada pihak calon pasangan, 

mengingat peran dari pihak mediator yang besar untuk kesuksesan ta’aruf.  

Pada penelitian kali ini, peneliti akan meneliti suatu komunitas yang telah 

cukup lama melakukan praktik ta’aruf, dengan telah menghasilkan banyak 

pasangan menuju jejang pernikahan. Komunitas tersebut bernama Komunitas 

T’aruf Membangun Umat (KTMU). Komunitas ini berdiri pada tahun 2007 di 

Jakarta, dengan prosedur awal yaitu menyaring CV atau biodata yang masuk dari 

website mereka, hingga akhirnya dibina dan dipertemukan secara tatap muka 

untuk proses ta’aruf hingga akhirnya menikah. Penelitian tentang ta’aruf dalam 

suatu komunitas juga belum dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, hal 

ini pula yang membuat peneliti tertarik untuk menelitinya lebih lanjut. Peneliti 

ingin mengetahui bagaimana cara kerja dari suatu komunitas tersebut dalam 

melakukan ta’aruf, serta apa saja hambatan yang ditemui oleh komunitas ini, serta 

bagaimana masyarakat sekitar menilai praktif ta’aruf yang dilakukan oleh 

komunitas ini.  

Karena beberapa penelitian sebelumnya lebih sering menekankan tentang 

komunikasi antara calon pasangan, maka kali ini peneliti ingin lebih menggali 

pola komunikasi dari pihak mediator sebagai pihak yang sangat berperan penting 

dalam kesuksesan proses ta’aruf, dengan juga melakukan penelitian pada peserta 

ta’aruf sebagai bentuk pengecekan. Unsur kebaruan yang ada pada penelitian ini 

selain meneliti bagaimana pola komunikasi antara dua pihak yaitu pihak mediator 

dan peserta ta’aruf yang berada pada sebuah komunitas ta’aruf, peneliti juga 

menggunakan analisis interaksionisme simbolik sebagai pisau analisa. 
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1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan pada point 

sebelumnya yaitu meningkatnya angka lajang di Indonesia, hingga bermunculan 

berbagai aplikasi dan website dengan tema kencan online yang memiliki banyak 

pengguna, namun ternyata tidak sedikit terjadi kecenderungan perbuatan negatif 

seperti  penipuan, pemerkosaan, bahkan hingga pembunuhan, padahal tujuan 

awalnya adalah untuk mencari pasangan hidup. Munculnya perbuatan yang 

mengarah kepada perbuatan negatif tersebut ditengarai karena selain mudahnya 

proses perkenalan pada kencan online tersebut, juga ketiadaan pihak yang 

mensupervisi dan mengawasi proses perkenalan tersebut, serta adanya 

kecenderungan untuk berbohong dalam pengkomunikasian tentang jati diri 

mereka sebenarnya. Alternatif lain untuk mencari pasangan hidup lainya adalah 

dengan prosesi ta’aruf. Prosesi ta’aruf ini umumnya dilakukan oleh para umat 

muslim di dalam suatu lingkup pengajian, dengan diperantarai oleh guru mengaji 

atau seseorang yang dianggap senior dalam pengajian tersebut. Adanya pihak 

perantara sebagai pihak yang mensupervisi proses perkenalan tersebut yang 

membedakan prosesi Ta’aruf dengan produk pencarian jodoh lainnya. 

Walaupun munculnya keberadaan pihak mediator dalam prosesi ta’aruf 

yang berfungsi sebagai pihak yang bertugas untuk mengawasi, memberikan 

informasi, serta menjembatani komunikasi antar calon pasangan yang hendak 

melakukan perkenalan menuju tahap pernikahan, namun peneliti tetap skeptis 

ingin meneliti lebih lanjut apakah memang pihak mediator ini dapat dipercaya 
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dalam proses komunikasinya kepada pihak calon pasangan, sehingga akhirnya 

peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa ta’aruf dapat menjadi alternatif yang 

baik dan patut dipertimbangkan bagi para lajang untuk mencari pasangan 

hidupnya. Karena bisa saja pihak mediator melebih-lebihkan atau mengurangi 

keadaan sesungguhnya dari masing-masing calon pasangan saat menceritakan 

profil antar pasangan. Terlebih lagi  calon pasangan dikondisikan untuk tidak 

melakukan komunikasi dengan intim secara berduaan tanpa adanya pihak 

mediator. Sehingga, sedikit banyak kesuksesan dari proses perkenalan dan 

penggalian informasi yang utuh pada masing-masing pasangan ditentukan lewat 

pihak mediator. Karena apabila masing-masing pasangan mendapatkan informasi 

yang dilebih-lebihkan atau dikurangi dari pihak mediator, dikhawatirkan akan 

terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan untuk tahap pernikahan. Karena 

dalam penelitian ini, peneliti meneliti suatu komunitas yang menamakan diri 

mereka Komunitas Ta’aruf Membangun Umat (KTMU), penulis tertarik dan ingin 

meneliti lebih lanjut tentang bagaimana suatu komunitas yang biasa melakukan 

praktik ta’aruf ini bekerja, serta apa saja hambatan yang ditemui oleh komunitas 

ini, dan bagaimana masyarakat sekitar menilai praktif ta’aruf yang dilakukan oleh 

komunitas ini. 

Sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan 

peneliti, maka diperlukan kerangka pemikiran berupa teori atau pendapat para 

ahli. Dalam hal ini, teori yang digunakan tentu saja harus memiliki relevansi 

dengan topik penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, peneliti memilih teori Interaksionisme Simbolik dari 
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sebagai teori untuk menyoroti interaksionisme simbolik yang dilakukan antara 

pihak mediator dengan pihak calon pasangan ta’aruf. 

Peneliti memilih menggunakan teori interaksionisme simbolik sebagai 

pisau analisis dalam penelitian ini karena interaksioniseme simbolik merupakan 

salah satu model riset yang ingin mengungkap realitas perilaku manusia dengan 

memunculkan intepretasi atas simbol-simbol dalam interaksi sosial. Teori ini 

mampu menjelaskan simbol-simbol dalam interaksi sosial menjadi suatu 

perspektif bersama menjadi sesuatu yang memiliki makna yang dapat dipahami 

oleh individu (subjek) yang melakukannya. 

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas beserta teori 

yang akan dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti menentukan pertanyaan 

utama yang akan diteliti dengan lebih mendalam dan menjadi Fokus Penelitian 

adalah : 

Bagaimana pola komunikasi dilihat dari sisi interaksionisme simbolik dalam 

proses ta’aruf pada Komunitas Ta’aruf Membangun Umat ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya penelitian kajian ilmiah ini bertujuan untuk menemukan 

jawaban atas masalah-masalah yang telah dikemukakan diatas. Oleh karena itu 

tujuan dari penelitian ini adalah menyajikan temuan mendalam tentang bagaimana 

pola komunikasi dilihat dari sisi interaksionisme simbolik yang digunakan oleh 

para mediator dalam prosesi ta’aruf dalam suatu komunitas untuk dapat 
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mesukseskan calon pasangan menuju ke jenjang pernikahan, dengam melihat dari 

sudut mind, self, dan society nya. Dari hasil penelitian ini diharapkan terdapat 

pencerahan tentang bagaimana bentuk interaksionisme simbolik antara mediator 

dengan calon pasangan dalam prosesi ta’aruf di dalam suatu komunitas, sebagai 

alternatif dari pencarian jodoh bagi para lajang. 

 

1.4  Kegunaan atau Manfaat Penelitian 

Berdasarkan kegunaan dan manfaatnya, penelitian ini dibagi menjadi tiga 

jenis yaitu manfaat akademis, manfaat praktis, dan manfaat sosial. Penjelasan 

untuk masing-masing manfaatnya adalah sebagai berikut: 

 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan teori dalam ilmu komunikasi khususnya studi mengenai 

pola komunikasi dilihat dari sisi interaksionisme simbolik yang 

dilakukan oleh mediator pada calon pasangan pada suatu komunitas 

dalam proses ta’aruf. Para peneliti dan akademisi lain diharapkan dapat 

melanjutkan penelitian tentang pola komunikasi ta’aruf dengan 

menggunakan teori lainnya. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai 

sumbangan pemikiran tentang interaksionisme simbolik dalam prosesi 

ta’aruf antara pihak mediator dengan calon pasangan. 

2. Dapat dijadikan suatu bahan rujukan oleh para peneliti selanjutnya 

dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai interaksionisme 

simbolik dalam prosesi ta’aruf. 

 

1.4.3 Manfaat Sosial 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi alternatif bagi para 

lajang diluar sana yang sangat banyak jumlahnya, untuk dapat 

menjadikan ta’aruf sebagai alternatif pilihan untuk menemukan 

pasangan.  

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terdiri dari enam bab yang saling terkait dan 

berisi uraian serta analisa di dalamnya. Berikut ini merupakan uraian singkat dari 

sistematika penelitian yang digunakan oleh peneliti.  

Bab satu adalah bagian pendahuluan yang merupakan pengenalan latar 

belakang dari pertanyaan penelitian yang akan dibahas. Peneliti akan menguraikan 

kondisi terkini dari jumlah lajang yang meningkat di Indonesia berdasarkan data-

data dari berbagai penelitian, serta berbagai solusi dan alternatif dalam pencarian 
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jodoh saat ini untuk para lajang, seperti kencan online yang menurut berbagai data 

terdapat kecenderungan terjadinya penipuan dan kasus lainnya, hingga sampai 

pada alternatif lain yaitu ta’aruf. Namun, peneliti sendiri ingin mengetahui lebih 

lanjut apakah memang ta’aruf sendiri bisa menjadi alternatif lain yang tepat untuk 

pencarian pasangan. Untuk menelitinya, peneliti ingin mencoba melihat pola 

komunikasi yang terjadi antar mediator dengan calon pasangan dalam prosesi 

ta’aruf dengan melihat dari sisi interaksionisme simbolik yaitu dilihat dari mind, 

self, dan society nya. Dari uraian dan penjelasan tentang fenomena tersebut, 

peneliti kemudian akan merumuskan masalah yang selanjutnya menjadi fokus 

penelitian, disertai dengan tujuan dan manfaat penelitian. 

Bab dua merupakan objek penelitian yang merupakan penjelasan 

mengenai pihak yang akan diteliti. Pihak yang diteliti adalah pihak mediator dan 

peserta ta’aruf yang tergabung dalam suatu komunitas ta’aruf yaitu Komunitas 

Ta’aruf Membangun Umat (KTMU). 

Bab tiga merupakan tinjauan pustaka yang merupakan pembahasan 

mengenai teori dan penelitian terdahulu yang mendasari dan mendukung 

penelitian ini. Teori yang dibahas adalah teori mengenai Interaksionisme Simbolik 

dari George Herbert Mead serta Blumer dengan penjabaran tentang Mind, Self, 

Society, lalu teori tindakan social sebagai akar dari teori interaksionisme simbolik, 

serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini. 

Bab empat adalah metodologi penelitian yang merupakan tahapan - 

tahapan dan metode yang dipakai oleh peneliti dalam mengumpulkan data, serta 
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menganalisa data yang diperoleh hingga akhirnya mendatangkan kesimpulan dan 

saran.  

Bab lima adalah hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan 

laporan hasil dari pengamatan da observasi peneliti, serta analisa terhadap 

masalah yang diteliti. Hasil penelitian dan Analisa pembahasannya dicatat dan 

dilaporkan selengkap lengkapnya pada bagian ini. Pada bagian akhir bab ini, 

adalah pembahasan dari temuan peneliti terhadap objek penelitian. 

Bab enam adalah simpulan dan saran yang merupakan rangkuman dari 

seluruh penelitian dan hasil yang didapatkan serta saran akademis, saran praktis 

dan saran kepada masyarakat sebagai tanggung jawab peneliti terhadap 

masyarakat. 




