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Undang-Undang R.I Tahun 1974 tentang Perkawinan mengorientasikan bahwa perkawinan 

merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun kenyataannya dewasa ini berbagai media telah seringkali 

memberitakan mengenai kasus-kasus perceraian, baik itu yang dialami oleh masyarakat biasa, 

tokoh masyarakat serta kalangan pejabat dan artis. Fenomena tersebut menjelaskan kepada 

kita bahwa perceraian bukan lagi menjadi hal yang tabu di dalam kehidupan bermasyarakat. 

Senada dengan hal itu, Santrock (2002) menerangkan bahwa perceraian telah menjadi wabah 

dalam setiap kebudayaan, dan hal itu meningkat secara tetap sebesar 10% setiap tahunnya. 

Data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (dalam detiknews.com) 

menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2011 hingga 2012 tercatat 476.961 kasus perceraian 

yang masuk ke meja persidangan. Jumlah ini meningkat 11.52% jika dibandingkan pada 

tahun 2009 hingga 2010. Dari sekian banyak kasus perceraian yang terjadi di Indonesia, 

faktor ekonomi dan perselingkuhan merupakan pemberi andil terbesar terjadinya perceraian 

dalam sebuah perkawinan. Peningkatan angka perceraian setiap tahunnya seperti yang telah 

diuraikan pada data tersebut, secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa komitmen 

perkawinan antara masing-masing individu dalam mencapai tujuan perkawinan itu sendiri 

secara umum menurun. 

 

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang telah disebutkan di atas, seperti 

permasalahan ekonomi dan perselingkuhan memang merupakan bagian dari sumber penyebab 

konflik dalam hubungan interpersonal, khususnya pada pasangan suami-istri. Johnson & 

Johnson (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2009) menerangkan bahwa konflik interpersonal 

dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam kebutuhan (needs) dan terbatasnya sumber daya 

finansial. Jika dihubungkan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, maka 

permasalahan ekonomi sangat berkaitan dengan terbatasnya sumber daya finansial. Sementara 

perselingkuhan erat hubungannya dengan perbedaan dalam pemenuhan kebutuhan (needs). 

 

Beberapa hal yang menjadi penyebab perceraian seperti yang telah dikemukakan di atas 

hanyalah sebagai faktor pemicu, namun hal yang paling mendasar atas terjadinya sebuah 

perceraian adalah tidak adanya komitmen yang dibangun antara masing-masing pasangan 

dalam mencapai tujuan perkawinannya (Prianto et al, 2013). Jadi seperti apapun besarnya 

masalah yang hadir dalam hubungan perkawinan akan selalu dapat diatasi jika terdapat 

sebuah komitmen yang melandasi hubungan tersebut. Vangelisti & Perlman (dalam Arif, 

2013) menerangkan bahwa hal ini terjadi karena seseorang dengan komitmen yang kuat 

memiliki kecenderungan untuk mengakomodasi dan mengutamakan kepentingan 

pasangannya daripada kepentingan pribadinya. Sikap tersebut ditunjukkan karena komitmen 

merupakan intensi untuk mempertahankan hubungan, menjaga rasa kesetiaan, saling 

memberikan perhatian, serta bentuk pengorbanan dan pengabdian seseorang terhadap 

pasangannya. Oleh karena itu, hadirnya sebuah komitmen perkawinan akan membantu 

pasangan suami-istri dalam menjaga stabilitas hubungannya.  

 

Adams & Jones (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2009) menyebutkan bahwa terdapat beberapa 

hal yang membuat individu cenderung untuk berkomitmen dalam hubungan perkawinannya, 

yaitu batasan-batasan moral, sosial dan keluarga, serta pendirian untuk menjaga janji yang 

telah diucapkannya dalam perkawinan itu sendiri. Semua hal tersebut merupakan komponen 

moral secara normatif yang menghadirkan rasa tanggung jawab personal untuk menjaga dan 

meyakini ikatan perkawinan, serta merasakan ketakutan sosial ketika mereka tidak mampu 

mempertanggungjawabkan janji perkawinan yang telah diucapkannya (Adams & Jones, 
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1997). Terkait dengan komponen moral secara normatif, Dayakisni & Yuniardi (2008) 

menjelaskan bahwa nilai-nilai dalam sebuah kebudayaan memberikan peranan pada setiap 

sikap, keyakinan, dan perilaku individu untuk menentukan standar norma mereka ketika hidup 

bermasyarakat. Artinya adalah setiap kebudayaan memegang peranan penting untuk 

menentukan komponen moral secara normatif pada segala aspek kehidupan manusia melalui 

proses enkulturasi maupun sosialisasi, termasuk kaitannya dengan komitmen yang berfungsi 

sebagai penjaga stabilitas dalam hubungan perkawinan. 

 

Bulanda & Brown (2005) melaporkan bahwa faktor budaya sangat relevan dalam membentuk 

sebuah komitmen perkawinan pada keturunan kulit hitam dan kulit putih di Amerika. 

Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa keturunan kulit hitam sangat rentan berhadapan 

dengan ketidakstabilan hubungan perkawinan karena mereka cenderung berada pada kualitas 

perkawinan yang lebih rendah. Maksudnya adalah nilai yang berada dalam kebudayaan 

keturunan kulit hitam memberikan otoritas penuh pada setiap individu untuk melangsungkan 

sebuah perkawinan dalam kondisi apapun, terlepas dari mampu atau tidaknya mereka secara 

mental dan finansial. Sementara pada keturunan kulit putih menunjukkan bahwa mereka lebih 

mampu menjaga stabilitas hubungan perkawinannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh nilai-nilai 

dalam kebudayaan mereka yang cenderung melindungi dan mengakomodasi kebutuhan 

perkawinan keluarganya ketika berada dalam keadaan ekonomi yang kurang beruntung. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Chung & Um (2008) mengungkapkan bahwa proses 

akulturasi pada pasangan campuran Korea-Amerika mengindikasikan hadirnya kepuasan dan 

komitmen perkawinan. Indikasi ini dilatarbelakangi oleh nilai-nilai individualis dari 

kebudayaan Amerika yang diduga dapat melemahkan kewajiban dan tanggung jawab individu 

dalam kehidupan berumah tangga mampu diakomodasi oleh nilai-nilai dalam kebudayaan 

Korea yang lebih moderat. Selain itu, Bowman & Dollahite (2012) menemukan bahwa 

masyarakat India sangat menghargai ikatan perkawinannya, senantiasa menjaga kesucian dari 

ikatan tersebut, dan menganggap bahwa perceraian merupakan sebuah tindakan yang tidak 

dapat diterima secara sosial. Hal ini terjadi karena nilai-nilai dalam kebudayaan Hindu yang 

melekat pada masyarakat India telah mengajarkan mereka sejak kecil untuk senantiasa 

memberi rasa hormat, menjaga pola komunikasi, serta mengedepankan kompromi dan 

negosiasi ketimbang mengaktualisasikan kepentingan pribadi. Sehingga perilaku tersebut 

berdampak pada proses stimulasi untuk membina hubungan yang lebih positif dengan 

pasangan hidup mereka di masa mendatang, menciptakan hubungan suami-istri yang intim, 

egaliter, dan penuh kasih sayang serta membentuk keterampilan beradaptasi demi tercapainya 

kebermaknaan dalam ikatan perkawinan tersebut. Temuan-temuan di atas senada dengan 

pendapat dari Santrock (2002) yang menyatakan bahwa konteks sosiokultural merupakan 

pengaruh yang kuat dalam hubungan perkawinan. 

 

Koentjaraningrat, Matsumoto (dalam Dayakisni & Yuniardi, 2008) menjelaskan bahwa 

budaya merupakan sebuah hasil pemikiran dan produk yang berisikan seperangkat nilai serta 

keyakinan. Hal ini termanifestasi dalam bentuk gagasan, sikap, atau perilaku untuk dijadikan 

pedoman bagi individu yang berada pada kebudayaan tersebut. Budaya dengan fungsi-fungsi 

psikologis manusia (kognitif, afektif, dan konatif) menurut pandangan relativitas dijelaskan 

bahwa keduanya saling mempengaruhi dan berkembang dalam merepresentasikan diri 

manusia atau dengan kata lain culture and psyche make each other up, termasuk kaitannya 

dengan hadirnya sebuah komitmen dalam hubungan perkawinan yang melibatkan keseluruhan 

dari fungsi psikologis tersebut. 
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Culture and psyche make each other up terjadi karena di dalam sebuah kebudayaan terdapat 

seperangkat nilai yang kemudian berkonsekuensi pada fungsi-fungsi psikologis manusia. 

Lonner & Malpass (dalam Dayakisni & Yuniardi, 2008) menjelaskan bahwa nilai senantiasa 

melibatkan keyakinan umum tentang cara bertingkah laku yang diinginkan maupun yang 

tidak diinginkan dan sebagai penentu perbuatan atau tindak-tanduk anggota masyarakat. 

Posisi dari nilai-nilai budaya adalah sebagai pembentuk nilai-nilai secara pribadi serta 

kebutuhan-kebutuhan manusia untuk kemudian diyakini dan disikapi sebagai perilaku yang 

nampak di tengah masyarakat. Adanya nilai tersebut menjadikan setiap manusia menunjukkan 

perilaku yang dapat diterima secara sosial. 

 

Angka perceraian di Sulawesi Selatan menempati urutan ke-10 se-Indonesia. Perceraian yang 

terjadi di Sulawesi Selatan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain 

di Indonesia, misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang berada pada urutan 

teratas (tribunnews.com; antarajatim.com). Faktor demografi pada dasarnya memang menjadi 

penyebab perbedaan angka perceraian di wilayah tersebut. Namun tergolong rendahnya angka 

perceraian di Sulawesi Selatan juga tidak dapat dipisahkan dari nilai budaya yang dianut oleh 

masyarakat etnis Bugis-Makassar. Hal ini didukung oleh Prof. Dr. Nasaruddin Umar yang 

menyatakan bahwa perceraian adalah sebuah aib bagi orang Bugis-Makassar. Oleh karena itu, 

ketika orang Bugis-Makassar menjaga hubungan perkawinannya berarti mereka telah 

merepresentasikan nilai budaya siri’ na pacce dalam hidupnya (dalam Jurlan, 2014). 

 

Etnis Bugis-Makassar sendiri menjadikan budaya siri’ na pacce sebagai suatu tuntunan dan 

pedoman dalam menjalani kehidupanya. Siri’ na pacce berasal dari bahasa Makassar yang 

berarti malu dan pedih. Pelras (2006) menerangkan bahwa makna dari prinsip siri’ na pacce 

adalah sebuah kesadaran psikologis pada individu untuk senantiasa menjaga rasa malu serta 

harga dirinya, baik itu dalam bersikap maupun pada saat menunjukkan sebuah perilaku. 

Masyarakat Bugis-Makassar meyakini bahwa menjaga sebuah komitmen berarti turut 

merepresentasikan harga diri mereka. Hal ini tertuang dalam kalimat petuah dari para leluhur 

yang berbunyi taro ada taro gau’, artinya adalah sejalannya antara pikiran, hati, perkataan, 

dan perbuatan atau dengan kata lain sinkronisasi fungsi-fungsi psikologis (kognitif, afektif, 

dan konatif) merupakan hal yang sangat penting bagi orang Bugis-Makassar dalam sebuah 

proses pengambilan keputusan. Kaitannya dengan komitmen perkawinan adalah ketika orang 

Bugis-Makassar telah mengucapkan janji untuk hidup bersama, maka masing-masing individu 

dalam pasangan tersebut berkewajiban menjaga keberlangsungan hubungan mereka. Namun 

perlu diketahui bahwa pemahaman dan kepatuhan setiap anggota dalam sebuah kebudayaan 

tidak selalu sama karena kebudayaan merupakan konstruk individu maupun konstruk sosial. 

Tinggi atau rendahnya pemahaman dan kepatuhan bergantung pada derajat/tingkat 

internalisasi setiap individu pada nilai-nilai dari kebudayaan tersebut (Dayakisni & Yuniardi, 

2008). 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah 

korelasi (hubungan) antara nilai budaya siri’ na pacce dengan komitmen perkawinan pada 

masyarakat etnis Bugis-Makassar? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

korelasi (hubungan) antara nilai budaya siri’ na pacce dengan komitmen perkawinan pada 

masyarakat etnis Bugis-Makassar. Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi dalam konteks hubungan interpersonal pada pasangan perkawinan, khususnya pada 

masyarakat etnis Bugis-Makassar. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

informasi dan wawasan dalam ranah ilmu psikologi sosial, khususnya pada kajian lintas 

budaya. 


