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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Bailon dan Maglaya (1978) keluarga atau rumah tangga 

adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan 

beberapa orang yang terkumpul  tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap 

dalam keadaan saling ketergantungan. Dalam sebuah keluarga terdapat dua 

atau lebih pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan 

perkawinan atau pengangkatan dihidupnya. Setiap anggota keluarga 

berinteraksi satu sama lain, memiliki perannya masing-masing dan 

menciptakan serta mempertahankan suatu budaya (Sudiharto; 2007). 

Dalam mempertahankan sebuah hubungan yang lama pasti selalu 

mengalami sebuah permasalahan mulai dari yang kecil sampai yang besar, 

dari yang bisa di maafkan sampai yang mengaju ke meja pengadilan. Salah 

satu contoh permasalahan keluarga yang menuju  meja hijau adalah sebuah 

perceraian. Perceraiaan memiliki arti putusnya suatu perkawinan, yang 

mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-

bini (suami istri). (M. Syaifuddin, 2013: 15) 

Berdasarkan  para ahli, seperti Nakamura (1989), Turner & Helms 

(1995), Lusiana Sudarto & Henny E. Wirawan (2001), ada beberapa faktor 

penyebab perceraian yaitu a) kekerasan verbal, b) masalah atau kekerasan 

ekonomi, c) keterlibatan dalam perjudian, d) keterlibatan dalam 

penyalahgunaan minuman keras, e) perselingkuhan. Dalam harian 
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Republika, Rabu 19 Januari 2011, yang diolah dari Bimas Islam Kementrian 

Agama RI, bahwa kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 

2007 berjumlah 25.522 dan pada tahun 2008 berjumlah 54.425 yang 

diselesaikan Pengadialan Agama. (M. Syaifuddin, 2013 : 10) 

Seiring perlakuan tindakan diatas banyak perempuan yang sadar akan  

hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, maka perempuan sebagai istri tidak 

tinggal diam dan tidak mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki 

maka pihak perempuan akan menggunakan hak-haknya dengan mengajukan 

gugatan cerai ke pengadialan. (A. Reni, 2009 : 395) 

Faktor diatas merupakan alasan istri mengajukan surat cerai ke 

pengadilan untuk menggugat suaminya. Seorang istri tidak lagi mau 

diperlakukan sewenang-wenang oleh suami, sehingga apabila istri 

menerima perlakuan dari suami dan sudah tidak dapat ditolerir olehnya, 

maka si istri akan melakukan tindakan untuk mempertahankan hak-haknya, 

antara lain mengajukan gugatan perceraian (M. Syaifuddin, 2013 : 11). 

Berdasarkan Pengadilan Agama di Kota Malang, jumlah perkara 

perceraian di Pengadilan Agama juga terus meningkat. Dikutip dari tulisan 

Samsul Hadi dalam  artikel “Angka Pernikahan Dini dan Perceraiaan di kota 

Malang Meningkat” dalam tribunnews.com pada 2013 lalu, angkat 

perceraian di Pengadilan Agama mencapai 1.591 kasus, dengan rincian cerai 

gugat sebanyak 1.110 perkara dan cerai talak sebanyak 481 perkara. 

Sedangkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, jumlah perkara 
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perceraian ada 6.369 kasus perceraian, hal tersebut, menempatkan Malang 

Raya di posisi teratas angka perceraian di Jawa Timur. 

Besarnya tingkat perceraian di Malang Raya menyebabkan munculnya 

sebuah rubik yang mengemas tentang permasalahan dalam rumah tangga 

yang berujung pada perceraian sebuah keluarga. Rubik ini ada pada Pojok 

kiri bawah pada koran harian Radar Malang dan rubik ini berjudul “Nganal 

Kodew” dalam bahasa walikan atau dalam bahasa jawa “Lanang Wedok” 

dan dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti “Pria Wanita”. 

Menurut Yoyon redaksi dari rubrik “Nganal Kodew” kasus perceraian 

memiliki nilai berita yang layak untuk disebarkan luaskan pada khalayak 

dan faktanya masyarakat kita sendiri juga sangat “menikmati” pemberitaan 

tersebut. Rubrik berita yang baru dimuat mulai Februari 2012 ini dipilih 

oleh redaksi untuk mengingatkan keluarga tentang bahaya seputar rumah 

tangga dan memberi pengetahuan agar berhati-hati terhadap masalah  

keluarga yang mungkin muncul. Data-data dan narasumber yang ada dalam 

rubrik ini berasal dari peliputan di kepolisian, Pengadilan Agama, hingga 

informasi dari masyarakat sekitar. Rubrik “Nganal Kodew” dimuat setiap 

hari dengan segmentasi khusus untuk masyarakat yang sudah menikah di 

sekitar Malang Raya. Selain dituntut untuk mengedepankan fakta, kreatifitas 

penulis dalam rubrik juga harus selalu diasah dan ditingkatkan. Menurut 

wartawan penulis rubrik “Nganal Kodew”, Yoyon, dalam penulisannya 

selama kurun waktu kurang lebih lima bulan, tingkat peminatnya cukup 
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banyak diminati masyarakat karna gaya bahasa yang populer, lucu, dan 

menarik (wawancara, 10 Maret 2012, pukul 17.15). 

Rubik ini menceritakan sebuah realitas berita tentang permasalahan 

keluarga di Kota Malang yang dikemas secara unik agar menarik peminat 

pembaca koran. Dalam rubik ini pemberitaan memberikan nama samaran 

untuk pelaku dengan nama Markucel, Markonah, Srintil, dan Srontol. Setiap 

pemberitaan dalam rubik Markucel dan Markonah adalah pasangan suami 

istri, lalu untuk Srintil dan Srontol adalah seseorang  yang selalu datang 

untuk mengganggu kehidupan pasangan tersebut. Setiap pemberitaan selalu 

menggunakan bahasa atau singkatan yang aneh dan lucu serta karikatur 

yang sedikit menggambarkan kejadian dalam setiap permasalahan yang 

berujung pada perceraiaan. 

Rubik ini pernah diteliti oleh Niken Larasati pada tahun 2014 dengan 

judul ”Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Rubrik Berita “Nganal 

Kodew” Dalam Surat Kabar Radar Malang”. Dalam hasil penelitiannya, 

peneliti memiliki hasil berdasarkan kode etik jurnalistik yang digunakan 

oleh peneliti adanya pelanggaran kode etik jurnalsitik yang dilakukan oleh 

rubrik berita “Nganal Kodew” dalam surat kabar Radar Malang meliputi 

pelanggaran kategori berita yang memuat unsur kekerasan, kategori berita 

yang memuat unsur pornografi, ketegori berita memuat unsur opini penulis, 

kategori berita memuat unsur singkatan dan akronim, serta kategori berita 

yang memuat unsur bahasa tidak baku. Sedangkan berita dalam rubrik 

“Nganal Kodew” yang tidak melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik 
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yaitu kategori berita yang memuat unsur berita menyesatkan atau dusta dan 

kategori berita yang memuat unsur identitas narasumber. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah 

meski mengangkat suatu rubrik yang sama kami menggunakan metode yang 

berbeda dimana penelitian terdahulu adalah penelitian kualitatif 

menggunakan teknik filling sistem sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan analisis isi kuantitatif, selain itu penelitian ini menggunakan 

teori struktural fungsional dimana bertujuan untuk mengetahui lebih dalam 

isi pada rubrik “Nganal Kodew” faktor apa yang sering muncul dan 

menyebabkan sebuah perceraiaan dalam sebuah kehidupan rumah tangga 

yang sering diangkat oleh rubrik ini. 

Berdasarkan  latar belakang diatas penulis ingin mengetahui faktor 

apa saja yang menyebabkan perceraiaan dalam rumah tangga dalam rubik 

“Nganal Kodew” dengan teknik analisis isi. Analisis isi dilakukan  untuk 

mengetahui seberapa besar faktor penyebab perceraian dalam rumah tangga 

yang terjadi di kota Malang. Metode analisis isi merupakan teknik penelitan 

yang obyektif, sistematis, dan terperinci tentang isi media (Flournoy,1989 : 

12). Atas dasar tersebut penulis mengabil judul “Faktor Penyebab 

Perceraiaan Dalam Media Cetak (Analisis Isi Rubrik “Nganal Kodew” di 

Harian Radar Malang) 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: “Seberapa besar frekuensi kemunculan 

permasalahan sosial pada rubik “Nganal Kodew” di harian Radar Malang?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang penelitian dan rumusan masalah di 

atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

frekuensi kemunculan permasalahan sosial pada rubik “Nganal Kodew” di 

harian Radar Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Manfaat Akademis 

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti untuk 

melakukan sebuah peneliti masalah yang serupa. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran 

bagaimana isi pemberitaan yang ada pada media cetak dalam 

memberitakan sebuah permasalahan sosial. 

 


