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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dengan zaman yang semakin modern, dinamika perubahan di masyarakat 

meningkat, begitu juga populasi pernikahan beda agama di setiap negara (O'Leary 

2001 dalam McPhail, 2019). Modernisasi yang terjadi pada zaman  sekarang 

mempengaruhi perubahan urbanisasi serta meningkatnya keberagaman seperti 

pendidikan dan tingkat ekonomi yang menyebabkan fenomena pernikahan beda 

agama kian marak (O'Leary, 2001,  dalam  McPhail, 2019 ). Indonesia adalah 

negara yang mayoritas penduduknya memiliki keberagaman agama, namun 

peraturan ini tidak memudahkan pasangan pernikahan beda agama melangsungkan 

pernikahannya, dibuktikan dari  banyaknya pasangan yang lebih memilih untuk 

menikah ke luar negri (Lukito, 2008).  Hukum pernikahan Republik Indonesia 

tahun 1974  nomor 1 pasal 22 menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, 

pernyataan ini secara tidak langsung mendiskreditkan adanya pernikahan beda 

agama di Indonesia (Wahyuni, 2018). Ironisnya adalah Undang-Undang di 

Indonesia tentang pernikahan dilindungi sebagai hak asasi manusia, tetapi 

kenyataanya pernikahan beda agama sulit dilaksanakan di Indonesia sehingga 

pasangan pernikahan beda agama tidak mendapatkan kemerdekaan yang dijanjikan 

oleh negara (Wahyuni,2018). Oleh karena itu, fenomena pernikahan beda agama 

menjadi hal yang tidak umum dan tabu di Indonesia (Wargadiredja, 2018). 

Nyatanya fenomena pernikahan beda agama di Indonesia kian meningkat, pada 
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tahun 2012 ada sekitar 1.109 pasangan dan per tahun 2017 aktivis Indonesian 

Conference on Religion and Peace (ICRP), sudah memfasilitasi konseling pada 

3000 pasangan pernikahan beda agama dan 827 pasangan dengan cara melakukan 

konsultasi kemudian mendampingi pasangan dalam proses pencatatan sipil untuk 

bisa melaksanakan prosedur pernikahan yang sama seperti pernikahan sama 

agama  di Indonesia (Wargadiredja, 2018).  Namun, pasangan pernikahan beda 

agama masih sangat rentan dengan stigma yang kurang baik serta dikucilkan oleh 

lingkungan sekitar (Larasati &  Desiningrum, 2016). Di Indonesia pernikahan beda 

agama memiliki stigma negatif karena dianggap melarang hukum agama dan 

hukum negara (Qurrotul, 2018).  Maka ketika ada pasangan yang menikah secara 

beda agama akan sulit untuk diterima oleh masyarakat, bahkan ditemukan dalam 

media-media seperti majalah pemberitaan di indonesia khususnya media dengan 

dasar keagamaan mendiskreditkan fenomena pernikahan beda agama (Susanto & 

Zhang, 2017). 

 Bukan hanya tekanan  dari  lingkung, pasangan pernikahan beda agama  

juga cenderung mengalami konflik pernikahan yang menyebabkan kualitas 

pernikahan bersifat negatif (Curtis, Taylor, Ellison 2002, dalam Gurrentz, 2017). 

Kualitas pernikahan adalah bagaimana pasangan memandang dan mengukur 

pernikahan mereka dengan cara mengevaluasi hubungan mereka dengan lawan 

pasangannya (Fletcher, Simpson, Thomas, 2000). Wright, Rosato, O'Reily (2016) 

melakukan penelitian pada 20,000 pasangan suami-istri beda agama yang menganut 

agama Katolik dan Protestan di Irlandia Utara. Pada penelitian ini ditemukan bahwa 

pasangan pernikahan beda agama lebih memiliki resiko tinggi untuk bercerai 

dibandingkan dengan pasangan pernikahan sama agama. Kualitas pernikahan yang 
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rendah menyebabkan tingginya tingkat perceraian dikarenakan pasangan merasa 

siap untuk menikah, namun nyatanya pasangan kurang bisa menjalani tugas 

tanggung jawab dan menghadapi konflik dengan paangannya yang berbeda dengan 

dirinya (Wright, Rosato, O'Reiley, 2016). Konflik pernikahan lain yang muncul 

juga berupa salah satu pasangan yang mendominasikan ajaran agamanya terhadap 

pasangannya atau ke dalam hubungan pernikahan (Curtis, Taylor, Ellison, 2002; 

dalam Gurrentz, 2017). Pasangan pernikahan beda agama perlu memprioritaskan 

rasa toleransi khususnya dalam mendidik anak yang memerlukan pengertian 

pasangan untuk dapat memiliki hak yang sama dalam mendidik anak agar dapat 

menjalankan peran yang setara antara suami dan istri (Wardhana & Syafig, 2017). 

Kim & Swan (2019) mengatakan dampak kualias pernikahan yang rendah dapat 

mempengaruhi hubungan orang tua dengan anak menjadi renggang dan hubungan 

pernikahan bukan lagi menjadi prioritas utama sehingga akan menyebabkan konflik 

pernikahan yang semakin meningkat.  Maka perlu dimengerti bahwa pasangan 

pernikahan beda agama akan mengalami resiko konflik yang khusus dengan adanya 

perbedaan agama dalam pernikahannya, sehingga mereka membutuhkan kesiapan 

secara psikologi lebih lagi (Hikmatunnisa & Takwin, 2007). Lain halnya terjadi 

pada pasangan pernikahan sama agama dengan kualitas pernikahan dipengaruhi 

oleh faktor keagamaan ketika menghadapi konflik pernikahan sebagai cara 

penyelesaian masalah alternatif yang diimani menjadi solusi untuk memperbaiki 

hubungan (Fard, Shahabi, Zardkhaneh, 2013). Salah satu kesamaan yang dimiliki 

oleh pasangan berupa kebersamaan menghadiri ibadah keagamaan menunjukan 

tingginya komitmen dan rendahnya kecenderungan untuk terjadinya perceraian 

(Allgood,l. 2008).   
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  Dalam pernikahan akan terjadi perubahan peran suami-istri yang 

berkontribusi pada kualitas pernikahan (Carr, Freedman, Cornman, Schawrz, 

2014). Dalam suatu survey nasional ditemukan bahwa istri memiliki skor kualitas 

pernikahan lebih rendah dibandingkan suaminya (Amatoo, Booth, Johnson, & 

Rogers, 2007). Hal  ini menjelaskan adanya  kesenjangan kualitas pernikahan antar 

gender ditemukan bahwa perempuan lebih merasa pernikahannya dengan 

pasangannya tidak berkualitas (Jackson, Miller, Oka, Henry, 2014). Rendahnya 

kualitas pernikahan berujung pada perceraian, khususnya pada pernikahan beda 

agama, para istri cenderung untuk menginisiasikan perceraian dibandingkan laki-

laki (Brinig dan Allen 2000, dalam Vaaler et. al., 2009). Di Indonesia terjadi hal 

yang sama dimana terdapat banyaknya kasus yang merugikan istri di Indonesia, 

khusunya ada sebanyak 348.446 kasus pada akhir tahun 2017 mengenai 

penganiayaan pada perempuan yang dilaporkan oleh Komisi Nasional Anti 

Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) (Fajrini, Ariasih, dan 

Latifah, 2018).  Data dari pengadilan agama Jakarta Selatan pada tahun 2015 

mencatat kasus cerai oleh gugatan keinginan istri disebabkan oleh adanya pihak 

ketiga, tidak ada tanggung jawab, kekerasan dalam ruma tangga, dan masalah 

ekonomi, penyebab terbesar tidak ada keharmonisan dalam menjalani kehidupan 

rumah tangga (Yusuf & Latifa, 2017). Resiko negatif tersebut diakibatkan oleh 

kualitas pernikahan yang kurang baik sehingga pasangan tidak memprioritaskan 

hubungan pernikahannya (Curtis, Taylor, Ellison 2002, dalam Gurrentz, 2017). 

Kemudian pada tahun 2016 ditemukan pada data Mahkamah Agung, pihak istri 

lebih banyak mengajukan guguatan cerai ke pengadilan agama dengan total 

224.240 laporan. Berdasarkan data yang dikutip detik.com dari website Mahkamah 
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Agung (MA), sebanyak 419.268 pasangan bercerai pada tahun 2018 , dari jumlah 

itu, perceraian paling banyak dari pihak isti yaitu 307.778 perempuan, sedangkan 

dari pihak suami hanya sebanyak 111.490 orang (Saputra, 2019). Menurut teori 

feminis, hal ini terjadi dikarenakan istri yang berada pada lingkungan patriarki lebih 

didominasi oleh peran suami (Osmond & Thorne, 1993 dalam Jackson, 2014). 

Intimidasi atau kekerasan yang sering dialami istri dapat dilihat dari segi konteks 

sosial (Jackson, 2014). Di Indonesia beberapa budaya seperti budaya patriariki 

menetapkan suami sebagai kepala rumah tangga dan mandat istri adalah untuk 

mengikuti kebijakan suami (Seo, 2013). Berger (1990) mengatakan individu adalah 

hasil produk sosial diikuti dengan nilai dan norma masyarakat yang turut andil 

membentuk perilaku, apabila yang dipercayai individu bersifat patriarki maka 

mengakibatkan superioritas laki-laki yang berujung pada suami lebih mendominasi 

istri (Gurrentz, 2017). Bernards (1972) menjelaskan bahwa pernikahan akan 

lebih  merugikan pada wanita seperti kurangnya kesetaraan peran otoritas mengatur 

keuangan dalam rumah tangga, resiko tinggi mengalami kekerasan emosional, dan 

adanya standar ganda pada perilaku seksual (Jackson, Miller, Oka, Henry, 

2014). Kerugian dan pengalaman buruk yang dialami oleh istri yang menyebabkan 

istri menginisiasikan perceraian adalah akibat kualitas pernikahan yang kurang baik 

sehingga mempengaruhi komitmen yang rendah antar pasangan (Mahoney, 2001 

dalam Fard, Shahabi, Zardkhaneh, 2013), perasan cinta yang kurang dirasakan 

mengakibatkan pernikahan menjadi renggang (Hutapea, 2017), rendahnya 

hubungan intim menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (Oropesa & Landale, 

2004 dalam Ellison, Burdette, Wilcox; 2010), dan menguji kepercayaan antara 

pasangan (Curtis & Ellison, 2002 dalam Ellison, Burdette, Wilcox, 2010), seluruh 
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pengalaman ini menjelaskan dampak yang dialimi karena kualitas pernikahan yang 

kurang baik. Maka dari itu peneliti memutuskan menganalisa penelitian pernikahan 

dari sudut pandang istri dalam kualitas pernikahan.  

 Penelitian sebelumnya oleh Kim & Swan (2019) menemukan pasangan 

pernikahan beda agama memiliki kualitas pernikahan yang rendah dikarenakan 

perbedaan yang sangat signifikan menyebabkan relasi antara pasangan dan anak 

semakin renggang. Kim & Swan (2019) juga menemukan aspek keagamaan yaitu 

tingkat religiusitas pasangan memiliki peran dalam mempengaruhi kualitas 

pernikahan. Penelitian Kim & Swan (2019) dilakukan pada subjek suami, sehingga 

berangkat dari ide penelitian sebelumnya peneliti ingin menganalisa kualitas 

pernikahan beda agama dari sudut pandang istri, mengingat lokasi penelitian 

bertempatan di Indonesia yang beberapa daerah menganut prinsip patriarki maka 

peneliti mengharapkan hasil yang lebih berbeda dibandingkan penelitian 

sebelumnya. Penelitian mengenai kualitas pernikahan beda agama berlokasi di 

negara yang melegalkan pernikahan beda agama masih sedikit khususnya di 

Indonesia, hal ini juga menjadi pertimbngan peneliti untuk melakukan penelitian di 

Negara Indonesia dimana undang-undang pernikahan tidak melindungi pasangan 

pernikahan beda agama namun populasi pernikahan beda agama kian meningkat. 

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan kualitas pernikahan 

pada pernikahan beda agama dan sama agama sehingga penemuan penelitian ini 

dapat mengidentifikasi bagaimana pernikahan beda agama memiliki persamaan dan 

perbedaan dalam menyikapi kualitas pernikahan.  

 

 



 

   7 
 
 

1.2 Masalah Penelitian 

 1. Bagaimana perbedaan dinamika kualitas pernikahan pada istri dalam 

 pernikahan sama agama dan beda agama? 

  2.  Dimensi kualitas pernikahan apa yang paling mempengaruhi kualitas 

 pernikahan pada istrti dalam pernikahan sama agama dan beda agama? 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan bisa mengetahui perbedaan kepuasan pernikahan 

pada pernikahan seagama dan beda agama.   

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis berupa: 

 a. Memberikan jawaban pada rumusan permasalahan yaitu, ada atau  

 tidaknya perbedaan kualitas pernikahan pada istri dalam pernikahan sama 

 agama atau beda agama. 

 b. Menambah wawasan penelitian pada teori kualitas pernikahan, 

 khususnya di Indonesia. 

 c. Menambah wawasan penelitian pada fenomena  pernikahan beda 

 agama, khususnya di Indonesia 

 d. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya seputar teori kualitas 

 pernikahan 

 e. Menjadi bahan tambahan pengetahun pada bidang Psikologi Pernikahan 

 dan Keluarga.  
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1.4.2  Manfaat Praktis 

1. Bagi istri dalam pernikahan sama agama dapat menambah pengetahuan 

menenai dinamika pernikahan dan aspek keagamaan yang dapat membantu 

untuk mempertahankan kualitas pernikahan.  

2. Bagi istri dalam pernikahan beda agama dapat menambah pengetahuan 

mengenai dinamika pernikahan dan aspek keagaman yang dapat membantu 

untuk  menangani perbedaan agama yang berdampak pada kualitas 

pernikahan.  

3. Bagi praktisi medis, konselor, atau lembaga pelayanan lainnya dapat 

menjadi acuan pengetahuan mengenai ilmu psikologi pernikahan. 

4. Bagi pembaca dapat meningkatkan kesadaran fenomena pernikahan yang 

terjadi di Indonesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


