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BAB I 
 PENDAHULUAN  

 

1.1.  Latar Belakang 

Pernikahan menjadi hal yang paling penting dalam fase kehidupan manusia. Tahapan 

ini adalah bagian dari jenjang atau hierarki kebutuhan hidup dari Abraham Maslow, yang 

menjelaskan adanya kebutuhan perlindungan, perhatian hingga aktualisasi diri. Kebutuhan 

pernikahan juga menjadi hal yang krusial saat dilihat dari perspektif biologis, saat seseorang 

menikah dengan tujuan melanjutkan keturunan, serta aspek ekonomi dan lain sebagainya. 

Besar hubungan antara pernikahan dengan komponen penting kehidupan yang disebut 

komunikasi. 

Komunikasi adalah salah satu aspek yang mendukung dalam kehidupan kita, sehingga 

kita menjadi tahu sangat pentingnya komunikasi. Banyak masalah yang timbul sebagai akibat 

kurang mampunya seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain. Perselisihan, konflik, 

perbedaan pendapat semua dapat timbul karena kurangnya komunikasi. Terkadang banyak 

orang yang berbicara tentang komunikasi tetapi tidak mengerti tentang komunikasi itu sendiri 

Kegiatan komunikasi yang dilakukan dapat terjadi dalam berbagai macam situasi 

yaitu intrapribadi, antar pribadi, kelompok, dan massa. Sebagaian besar kegiatan komunikasi 

yang dilakukan oleh manusia terjadi dalam situasi komunikasi antar pribadi. Komunikasi 

antar pribadi mempunyai banyak manfaat seperti komunikasi antar pribadi seseorang dapat 

menjalin hubungan yang lebih baik dan bermakna dengan seseorang lainnya atau menjalin 

persahabatan bahkan mendapatkan jodohnya 

Banyak masalah yang timbul berakar pada masalah komunikasi pada calon suami 

istri, apalagi pasangan calon suami istri yang pernikahannya dengan latar belakang agama 

yang berbeda. Percakapan merupakan jalan yang dapat mempererat hubungan calon suami 

istri. Bukan hanya pertukaran informasi, percakapan antar calon suami istri juga merupakan 

sarana dalam menyampaikan perasaan hati, memperjelas pikiran, menyampaikan ide, sarana 
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untuk saling memberi dukungan, cinta dan kasih, dan komunikasi antar calon suami istri juga 

merupakan salah satu jalan untuk belajar mengenal satu sama lain, belajar mengenai 

kebiasaan masing-masing, belajar untuk memahami perbedaan budaya suami maupun budaya 

istri. 

 Kasus yang ada di masyarakat sekarang, banyak terjadi perkawinan dengan latar 

belakang beda agama. Walau pemerintah sudah mengeluarkan peraturan yang ada di dalam 

Undang-Undang Perkawinan. Tetapi banyak kasus keluarga inti beda agama yang muncul 

sebagai akibat dari pernikahan beda agama tersebut. Banyak penelitian yang telah dilakukan 

sebagai reaksi munculnya gejala sosial di dalam masyarakat.  

Ada banyak perkawinan, antara lain kawin campur agama. Dalam pandangan 

psikolog anak dan perkawinan (Ariani 2007: ) ada sejumlah risiko yang harus dihadapi 

pasangan beda agama. Risiko itu bahkan sudah muncul jauh hari sebelum memasuki jenjang 

perkawinan. Saat masih pacaran, perbedaan agama itu sering menimbulkan masalah, 

misalnya ketika memilih makanan di sebuah restoran. Pilihan makanan mereka mungkin 

sekali berbeda, karena di dalam agama Islam ada makanan halal dan haram, sedangkan di 

agama lain, belum tentu ada aturan seperti itu. Memasuki jenjang perkawinan, tantangan akan 

kembali muncul, terutama dari pihak orang tua dan keluarga. Hal ini dikarenakan banyak 

orang tua yang tidak ikhlas jika anaknya mendapatkan suami atau istri yang berbeda agama. 

Risiko lain yang penting diperhatikan oleh pasangan beda agama adalah nasib anak-anak 

mereka. Orang tua mereka yang berbeda agama, akan membuat anak-anak mereka bingung, 

agama mana yang harus diikuti oleh anak, agama yang diikuti ayah atau agama yang diikuti 

oleh ibu.  

Menurut Monscavoir (2007) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak secara expresis 

verbis mengatur perkawinan campur berdasarkan perbedaan agama. Beberapa perkecualian 

yang dapat diterima adalah jika calon istri dari agama lain menikah dengan calon suami dari 

agama Islam, karena hal ini tidak menyalahi peraturan perkawinan dalam agama Islam. Tidak 



 3 

semua KUA mau melaksanakannya karena adanya perbedaan pemahaman Al-Qur’an antar 

ulama.  

Selain permasalahan administrasi yang harus dihadapi oleh pasangan-pasangan yang 

akan kawin campur agama, perkawinan campur agama juga mempunyai masalah-masalah 

lain yang krusial yang berpengaruh besar terhadap masa depan perkawinan mereka. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Hurlock (1996: 289) bahwa masalah yang paling sulit dihadapi dalam 

membina keluarga yang bahagia adalah masalah penyesuaian diri dari masing-masing 

pasangan dan salah satunya berkaitan dengan agama. Dalam perkawinan campur agama, 

masalah penyesuaian diri seringkali dipicu oleh perbedaan agama. Akibatnya perkawinan 

mengalami masalah terus menerus yang tak terselesaikan dan akhirnya memicu munculnya 

perceraian.  

Permasalahan lain yang akan muncul bagi pasangan suami istri beda agama adalah 

meyakinkan keluarga sendiri untuk mau menerima pasangan. Masalah lain yang ada adalah 

apakah kita diterima di keluarga pasangan kita atau tidak dan apakah keluarga kita dengan 

keluarga pasangan kita cocok. Artinya, banyak hal yang perlu dipersiapkan dan dibicarakan 

sebelum acara pernikahan dilakukan. Posisi pasangan suami istri di keluarga tergantung dari 

seberapa dekat dengan keluarga dan persepsi keluarga mengenai keyakinan satu sama lain. 

Menjalin relasi yang baik dengan keluarga pasangan adalah satu langkah yang mutlak 

dilakukan. Hal yang ditemui pada awalnya keluarga mempunyai persepsi negatif (prasangka) 

terhadap salah satu keyakinan. Sehingga jelas bahwa komunikasi dengan keluarga pasangan 

(kelompok keyakinan yang berbeda) sangat dibutuhkan untuk membentuk relasi,  karena 

dapat mengubah opini, dan sikap keluarga terhadap perbedaan masing masing , sehingga aksi 

yang kita harapkan dari mereka dapat terwujud. 

Salah satu contoh perkawinan beda keyakinan yang dijalani oleh pasangan dengan 

inisial namanya AAM dengan DO. Pasangan ini telah melangsungkan pernikahan pada 

tanggal 25 maret 2012. Perjalanan pasangan ini dalam mendapatkan restu kedua orang tua 

masing masing sempat mendapatkan berbagai permasalahan. Permasalahan terutama timbul 
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dari keluarga pihak laki-laki. Keluarga laki laki awalnya sangat menentang rencana 

pernikahan tersebut.  Mereka beranggapan akan status anak nantinya. Melalui berbagai usaha 

terutama dengan memberikan pendekatan lebih dan melakukan komunikasi yang lebih intens 

kepada orang tua pihak lelaki, akhirnya keluarga laki laki  memberikan restu dan menyetujui 

perkawinan mereka  

Contoh kasus di atas menunjukkan  semua hal berkaitan dengan perbedaan antara 

personal dalam hal ini keluarga masing masing sebelum menikah perlu dibahas tuntas, 

sehingga terjalin komunikasi yang searah sebelum menikah. Melalui komunikasi yang baik 

kedua keluarga akan saling mengenali lingkungan keluarga masing masing, karena 

pernikahan bukan hanya menyatukan dua kepribadian, tetapi juga menyatukan dua keluarga. 

Selain itu juga harus mempelajari culture keluarganya, dan kedua pasangannya pun harus 

saling terbuka sehingga dapat mengurangi terjadinya salah paham 

 Interaksi antar keluarga maupun antara pasangan sendiri bisa terjadi proses 

komunikasi antar kelompok (antar agama). Topik komunikasi dalam persiapan pernikahan 

biasanya mengenai cara yang akan dilakukan dalam resepsi pernikahan, apakah sesuai 

keyakinan dari masing masing pihak atau bahkan keduanya, jika komunikasi ini baik, maka 

di antara kedua keluarga akan terjalin relasi yang lebih baik, sehingga bisa diprediksikan 

bahwa tidak ada masalah (masalah terkait beda keyakinan) dalam persiapan pernikahan. 

Dalam kenyataannya ada pasangan beda agama yang mengambil keputusan untuk tetap 

melangsungkan perkawinan. Namun, ada pula sebagian yang membatalkan atau tidak jadi 

meneruskan ke jenjang perkawinan. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti latar belakang 

mereka yang berani mengambil sikap untuk melakukan perkawinan beda agama Menyikapi 

kondisi di atas, peneliti mencoba untuk mendapatkan data sebenarnya melalui penelitian 

mengenai Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Berbeda Keyakinan Dalam Memperoleh 

Persetujuan Orang Tua. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasikan 

rumusan masalah adalah  Bagaimana Pola komunikasi Pasangan Suami Istri Berbeda 

Keyakinan Dalam Memperoleh Persetujuan Orang Tua. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk 

Menggali Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Berbeda Keyakinan Dalam 

Memperoleh Persetujuan Orang Tua. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1.  Kegunaan Teoritis 

Hasil Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan pemahaman dalam bidang 

ilmu pengetahuan khususnya dalam komunikasi interpersonal, yang berkaitan 

dengan cara pasangan suami istri yang mengahadapi sebuah perbedaan terutama 

didalam mendapatkan persetujuan orang tua.  

2.  Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pasangan yang akan 

akan menjalani perkawinan beda agama khususnya dalam melakukan komunikasi 

dengan orang tua masing masing untuk mengurangi dampak konflik yang muncul. 

 
 




