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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat yang mendiami suatu daerah tertentu

memiliki adat istiadat dan kebudayaan masing-masing. Setiap kehidupan

masyarakat memiliki adat istiadat yang merupakan aturan dalam tata hidupnya.

Adat istiadat yang dikenal berpuluh-puluh tahun oleh suatu kelompok

masyarakat dikenal sebagai tradisi. Kebudayaan Indonesia memiliki beraneka

ragam budaya daerah yang menjadi kekayaan budaya bangsa. Masing-masing

daerah memiliki ciri khas dan keunikan tertentu yang mewakili setiap

daerahnya. Salah satu daerah yang memiliki ciri khas dalam budaya adalah

Jawa. Jawa sendiri dikenal salah satu suku bangsa di Indonesia yang memiliki

tradisi kokoh yang masih bertahan sampai saat ini. Sepanjang sejarahnya,

segala jenis pengaruh kebudayaan yang berasal dari luar selalu berkembang

dan akhirnya terbentuk wujud dari luar tanpa meninggalkan ciri khas

kejawennya yang tradisional.

Di era globalisasi ini dapat mendorong timbulnya modernisasi dan

kecenderungan meninggalkan nilai-nilai tradisional, terutama mengenai

pelaksanaan adat. Pengaruh modernisasi dan budaya yang berbeda

menyebabkan para orang tua dan tetua adat memberikan bekal pada generasi

mudanya, terutama bagi mereka yang ingin mencari pasangan hidupnya.

Pemilihan pasangan hidup bukanlah tugas yang mudah untuk menetapkan
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pasangan hidup merupakan suatu tugas yang sulit, karena setiap individu

memiliki pandangan untuk memilih teman hidup. Seringkali pandangan

tersebut sukar untuk mendapatkan pasangan hidup sesuai keinginan kita,

karena lebih banyak dipengaruhi oleh aturan dan kebiasaan keluarga yang

meperhatikan adat istiadat. Sehingga hukuman adat tetap menjadi pegangan

bagi generasi muda dalam menjalani kehidupannya dimanapun mereka berada.

Dalam masyarakat sederhana soal memilih jodoh atau pasangan hidup

tidaklah semata-mata bergantung pada kehendak dari mereka yang menikah

saja. Soal perkawinan ditentukan oleh sekurang-kurangnya ditentukan oleh

anggota keluarga, disamping itu setiap anggota keluarga terikat pada

ketentuan-ketentuan yang diharuskan melalui sebuah norma dan norma hukum

adat (Dominikus Rato, 2011:14). Dalam hukum adat, perkawinan adalah suatu

ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud

mendapatkan keturunan dan membangun serta membina keluarga rumah

tangga. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk

saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan

damai. Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan agar dari perkawinan

itu di dapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan

kerabat (Hilman Hadikusuma, 2003:70)

Di kalangan anggota keluarga masyarakat adat yang telah maju orang

tua/keluarga telah dikalahkan oleh muda-mudi yang tidak lagi mau terikat

dengan kehendak orang tua/keluarga, tidak lagi membeda-bedakan asal usul

masyarakat adat seseorang untuk melakukan perkawinan. Disamping itu
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peranan orang tua/keluarga dalam memberi petunjuk terhadap anak-anak

mereka dalam mencari pasangan hidupnya masih terlihat berpengaruh. Pihak

orang tua masih menginginkan agar dalam mencari jodoh anak-anak mereka

memperhatikan bibit bobot dan bebet.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin dan persatuan antara dua

pribadi yang berasal dari keluarga, sifat, kebiasaan, dan budaya yang berbeda.

Pernikahan membutuhkan penyesuaian secara terus menerus. Pernikahan yang

tanpa dilandasi rasa cinta juga diperlukan saling pengertian, kesediaan untuk

saling menerima pasangan dengan latar belakang yang merupakan bagian dari

kepribadiannya. Pernikahan bukan hanya mempersatukan diri tetapi seluruh

keluarga besarnya juga ikut serta. Pernikahan adalah ungkapan iman, dimana

terjadi persatuan dua tubuh dan pribadi yang berbeda, di dalamnya seseorang

menaruh makna dan kebahagiaan hidupnya dalam seseorang lain (Norman,

2007:105 dalam Ningrum).

Perkawinan juga merupakan sebuah tahapan tinggi dalam hubungan

atau relasi antar pribadi. Dengan adanya sebuah ikatan sakral perkawinan,

berarti dua insan manusia sudah saling memahami karakteristik pasangan

masing-masing. Kekuatan sebuah perkawinan dapat dilihat dengan adanya

ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Dalam

sebuah ikatan pernikahan tidak akan terlepas dari adanya komunikasi, karena

setiap hari terjadi proses interaksi antar suami dan istri. Namun masing-

masing pasangan memiliki cara tersendiri dalam komunikasi. Komunikasi

yang terjadi antara suami istri disetiap masing-masing keluarga berbeda. Hal
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ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu usia pernikahan,

kondisi sosial ekonomi, latar belakang pasangan atau lebih dalam proses

pengiriman pesan dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga

pesan yang dimaksud dapat dipahami dan dimengerti (Ningrum,2010).

Komunikasi yang terjadi antara pasangan suami istri dalam kehidupan

berkeluarga dapat dikategorikan sebagai komunikasi interpersonal yang

diartikan oleh Deddy Mulyana (2007: 73) dalam Suranto Aw sebagai

komunikasi antar orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap

pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal ataupun

non verbal.

Komunikasi interpersonal tidak hanya dibutuhkan dalam hubungan

kemasyarakatan, tetapi juga dalam lingkungan keluarga. Salah satunya adalah

komunikasi interpersonal yang dilakukan antara pasangan suami istri.

Pernikahan merupakan bentuk interaksi antara manusia yang sifatnya paling

intim dan setiap individu yang menikah sangat mengharapkan bahwa

pernikahan mereka akan langgeng dan bertahan sampai akhir hayat.

Komunikasi yang baik juga harus dilakukan dengan sangat efektif

untuk menghindari konflik keluarga yang akan tejadi, karena dengan

manajemen komunikasi yang baik dapat menciptakan keharmonisan dan

saling paham antara suami isntri yang menikah adat ngalor ngulon.

Tidak mudah untuk pasangan pernikahan adat ngalor ngulon

memlihara komunikasi interpersonal mereka. Tetapi jika mereka mempunyai
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cara-cara untuk memelihara hubungan mereka maka akan bisa

memperthankan prnikhan mereka, yaitu salng terbuka, jujur satu sama lain,

saling mengerti, memiliki rasa empati terhadap pasangannya, selalu

memberikan dukungan, berfikir positif terhadapa pasangan maupun saling

mengisi satu sama lain dan menikmati hubungan yang adat, maka

kelangsungan pernikhan adat ngalor ngulon akan langgneg.

Komunikasi interpersonal menjadi ujung tombak dalam penyelesaian

konflik rumah tangga, karena dengan adanya komunikasi tersebut maka setiap

pasangan suami istri dapat lebih terbuka dengan pasangan masing-masing

dalam penyampaian maupun penyelesaian masalah. Konflik dalam setiap

pasangan suami istri merupakan hal yang biasa dalam menjalani sebuah

hubungan, seperti pertentangan pendapat atau perbedaan kepentingan

(Novitasari, 2012). Tetapi hampir setiap suami istri mencita-citakan kehidupan

perkawinan yang bahagia dan harmonis namun untuk mewujudkannya

bukanlah persoalan mudah karena konflik juga dapat terjadi dimana saja,

kapan saja dan segala macam penyebabnya, termasuk persoalan tentang adat

yaitu pernikahan adat ngalor ngulon (Merista, 2013).

Pernikahan adat ngalor ngulon merupakan pantangan besar bagi

masyarakat Jawa termasuk Jawa Timur, sebuah tradisi turun temurun, adat

yang sangat ditakuti yaitu sebuah kepercayaan yang masih melihat arah letak

rumah antar pihak keduanya. Ngalor ngulon adalah posisi dimana ketika

orang yang meninggal dunia terutama pemakaman untuk orang Muslim di

posisikan kearah utara (kepala di utara, kaki selatan) dengan menghadap
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kearah kiblat atau wajah menghadap kiblat. Jika sebuah pasangan dalam

menjalani hubungan akan mengalami ketidakharmonisan dalam sebuah

hubungan dan kedua orang tua akan mendapatkan kesialan bagi keluarga itu

sendiri maupun antar keluarga pasangan. Sehingga pasangan yang akan

menjalani hubungan harus lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup

dan juga memperhatikan adat istiadat mereka (Yuliana, 2014).

Dwi Agustin Miftahul Jannah mahasiswa Jurusan Hukum Islam,

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel untuk menempuh proses akhir

studi telah meneliti tentang: “Pandangan Ulama’ Desa Sukomolo Kecamatan

Kedungpring Kabupaten Lamongan Terhadap Larangan Perkawinan Antar

Dusun Ngulon Ngalor”. Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa dalam

perkawinan antar dusun ngulon ngalor terdapat faktor-faktor yang

menyebabkan adanya tradisi larangan perkawinan antar dusun yang

didasarkan pada keyakinan masyarakat yang turun temurun dari nenek

moyang yang dipercaya berdampak pada rejeki dan kematian pasangan,

namun simpulan dari pandangan dan adat warga berbeda dengan pandangan

ulama dimana hal tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam bahwa memilih

jodoh bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan jauh dari

malapetaka.

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti berasumsi bahwa setiap

pasangan memiliki cara yang berbeda dalam menanggapi adat ngalor ngulon,

hal tersebut berpengaruh pada komunikasi pasangan tersebut dan bagaimana

komunikasi interpersonal yang terjalin pada pasangan tersebut. Dari hasil
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penelitian sebelumnya peneliti ingin melakukan penelitian yang berfokus pada

komunkasi interpersonal dalam menjalin sebuah hubungan perkawinan pada

adat ngalor ngulon. Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini bahwa

pernikahan ngalor ngulon akan mendapatkan malapetaka, sedangkan

penelitian ini berfokus pada bagaimana komunikasi interpersonal pasangan

atas adat ngalor ngulon.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Komunikasi Interpersonal

dalam Menjalin Hubungan Perkawinan Adat Ngalor Ngulon pada Pasangan

Suami Istri di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang?”

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi interpersonal dalam

menjalin hubungan perkawinan adat ngalor ngulon pada pasangan suami istri

di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

1.4. Manfaat Penelitian
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1.4.1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan

memperluas wawasan pengetahuan ilmu komunikasi, khususnya pada

bidang kajian komunikasi interpersonal yaitu mengenai komunikasi

interpersonal dalam menjalin hubungan perkawinan adat ngalor ngulon.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan pula dapat

memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang komunikasi

interpersonal yang dilakukan pasangan suami istri dalam menjalin

pernikahan adat ngalor ngulon.


