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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Meskipun manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling 

sempurna akan tetapi,  Setiap manusia  terlahir pada hakikatnya 

adalah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, 

dengan membutuhkannya satu sama lain maka terciptalah interaksi  

antar sesama manusia, dengan berinteraksinya antar sesama 

makhluk sosial maka terjadilah proses komunikasi.  

Komunikasi sebagai interaksi menyetarakan komunikasi 

dengan proses sebab-akibat atau aksi-reaksi, yang arahnya 

bergantian. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia karena manusia benar-benar 
membutuhkan untuk berhubungan dengan manusia 

lainnya, baik itu dilakukan secara komunikasi verbal 

(bahasa) ataupun non verbal (symbol,kode,gambar dan 

lainnya). Menurut Deddy Mulyana dalam bukunya Ilmu 

Komunikasi Suatu Pengantar (2010:72) 

Proses komunikasi dapat dilihat dari berbagai perbedaan 

situasi yaitu intrapribadi (komunikasi dengan diri sendiri), 

antarpribadi (komunikasi dengan bertatap muka), kelompok 

(terjadi dalam suatu organisasi bersifat informal dan formal) dan 

massa (komunikasi yang mengunakan media massa).  

Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antara orang-

orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap 

pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, 

baik secara verbal maupun non verbal. Deddy Mulyana 

dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (2010:81) 

komunikasi antar pribadi dapat kita jumpai disekitar kita seperti 

komunikasinya suami istri didalam keluarga. Dalam kontek 

komunikasi antarpribadi, komunikasi pada hubungan suami istri 
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merupakan hal yang sangat penting karena menjadi hal yang sangat 

potensial dalam masalah kepercayaan antar sesama.   

Dengan adanya komunikasi antarpribadi yang dilakukan 

dalam hubungan pasangan suami istri maka terciptalah 

kepercayaan,  

Dalam komunikasi antarpribadi, membangun kepercayaan 

adalah satu tujuan yang hendak dicapai karena dengan 

kepercayaan juga individu-individu dapat membangun 

hubungan sosial dan berkomunikasi dengan baik. Menurut 

Silfia Hannani dalam bukunya (2017:72)   

kemudian dengan terciptanya rasa kepercayaan juga turut 

membangun suasana keakraban hubungan suami istri.  

Berbicara masalah hubungan suami istri maka tak lepas 

dengan masalah pernikahan. Negara kita Indonesia memiliki 

keaneragaman suku, budaya, ras dan agama. Dengan 

keaneragaman yang dimiliki menciptakan atau memunculkan 

fenomena pernikahan beda agama yang sering terjadi, misalnya 

seorang penganut agama Islam menikah dengan agama Nasrani. 

beda agama, ada beberapa yang mempersalahkan ketika hubungan 

kedua pasangan memiliki perbedaan kepercayaan, karena sebagian 

besar orang percaya bahwa agama merupakan suatu tonggak atau 

tiang keluarga, jika dalam satu keluarga terjadi perbedaan agama 

sebagian orang merasa pesimis bahwa perbedaan tersebut akan 

berdampak pada kelangsungan rumah tangganya kelak terjadi 

banyak hambatan karena perbedaan itu sendiri. Namun bagi 

sebagian orang perbedaan suatu agama bukan menjadi masalah 

untuk melangsungkan sebuah pernikahan, walaupun dengan 

perbedaan yang ada. 

Umumnya keluarga yang tidak memiliki perbedaan agama 

jika dibandingkan dengan keluarga yang mempunyai perbedaan 

agama jelas sangat berbeda dalam proses penyampaian komunikasi 

yang dilakukan, keluarga normal akan dengan mudah melakukan 
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komunikasi karena adanya persamaan agama, berbeda dengan 

pasangan suami istri atau keluarga yang beda agama, dalam proses 

komunikasi maupun interaksi dalam kehidupan sehari – hari 

menjadi sangat menarik untuk dibahas, terlebih lagi ketika 

keluarga normal lainya banyak yang gagal mempertahankan 

kelangsungan keluarga mereka karena suatu konflik tertentu 

namun keluarga yang berbeda agama mampu menjaga 

kelangsungan rumah tangga mereka selama bertahun-tahun secara 

harmonis menjadikan satu nilai tambah dibandingkan keluarga 

normal biasanya.   

Akan tetapi bukan berarti keluarga beda agama terhindar dari 

konflik keluarga yang terjadi, setiap keluarga pasti mengalami 

konflik tertentu baik itu konflik kecil ataupun konflik yang sangat 

besar yang mengakibatkan terganggunya hubungan keharmonisan 

dan keakraban antar individu dalam keluarga, apalagi keluarga 

beda agama yang rawan terkena konflik, pasalnya masalah agama 

adalah satu faktor yang sangat riskan penyebab konflik karena 

umumnya orang sangat emosial kalau sudah menyangkut masalah 

agama jika tidak didasari dengan toleransi oleh rasa kepercayaan 

dan menghargai, Konflik yang sering terjadi kebanyakan bersifat 

negatif bagi hubungan karena konflik merupakan perselisihan, 

ketidak harmonisan dan ketidaksesuaian, tapi dalam interaksi 

sosial konflik juga memiliki dampak positif bagi individu, seperti 

sebagai penyadar sekaligus bahan intropeksi diri untuk berubah 

menjadi lebih baik. Dari uraian diatas tadi bahwa maintenance 

relationship dalam keluarga beda agama menjadi hal yang sangat 

penting untuk proses kelangsungan rumah tangga mereka. 

Dalam buku Dinda dan Canary (2003) Dikutip ada empat 

pengertian umum Pertama maintenance relationship 

digunakan untuk menjaga relasi yang ada melakukkan 

cara mempertahankan suatu hubungan yang sudah ada, 
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hanya ditujukan agar tetap berkomunikasi saja contoh: 

kirim ucapan selamat lebaran ke semua teman kita. Kedua, 

maintenance relationship melibatkan untuk menjaga suatu 

hubungan dalam level keintiman tertentu yang bisa 

dipertahankan contoh: tetap menghubungi teman kuliah 

walaupun sudah  sama-sama jadi alumni. Ketiga, 

maintenance relationship sebagai suatu hubungan dalam 

kondisi yang saling memuaskan atau menguntungkan 

contoh: pasangan suami istri yang mencoba menhidupkan 

kembali rasa-rasa romantis. Keempat, maintenance 

relationship sebagai cara mempertahankan hubungan yang 

belum mengalami gangguan ataupun yang sudah 

mengalami. dari skripsi (Robby Jie, 2013: 4-5) 

 Dengan adanya pernikahan beda agama jelas anak menjadi 

permasalahan dalam topik ini, karena anaklah yang harus menjadi 

korban untuk masalah agama mereka akan sulit untuk memilih 

agama mana yang akan dianutnya, sedangkan orang tua memiliki 

kewajiban untuk memberikan contoh dan pengajaran di sisi lain 

orang tua juga akan menjadi kurang tepat jika membiarkan anaknya 

untuk memilih agamanya sendiri sebelum mereka menginjak 

dewasa karena keyakinan agama ditentukkan oleh pendidikan sejak 

usia dini, sebagai orang tua yang berkewajiban memenuhi 

kebutuhan sang anak jelas ingin anaknya dapat menerima 

pemahaman agama yang cukup agar kelak menjadi orang yang 

dapat diandalkan ataupun diharapkan orang tua, Maka keluarga 

yang mempunyai perbedaan agama sudah pasti memiliki cara yang 

berbeda pula dalam memberikan pemahaman atau pendidikan 

tentang agama terhadap anaknya, menentukan keputusan dalam 

pengambilan agama seorang anak bukanlah menjadi hal yang 

mudah bagi pasangan beda agama, maka diperlukannya 

komunikasi antara suami dan istri untuk mempertimbangkannya, 

komunikasi yang bersifat pemeliharaan atau menjaga keutuhan 
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rumah tangga inilah yang menjadi pendorong untuk peneliti untuk 

melakukan penelitian dengan judul, Maintenance Relationship 

Suami Istri Beda Agama Dalam Pengambilan Keputusan Agama 

Untuk Anak, Sehingga atas dasar ini peneliti sangat meminati apa 

yang akan dibuatnya penelitian ini nantinya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menyusun rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 Bagaimana maintenance relationship atau pemeliharaan 

hubungan suami istri beda agama dalam pengambilan keputusan 

agama anak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah penelitian diatas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendalami tentang 

maintenance relationship atau pemeliharaan hubungan terhadap 

suami istri beda agama dalam pengambilan keputusan agama anak. 

 1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi 

mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian tentang 

maintenance relationship 

b. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan 

empiris bagi peneliti dan mahasiswa lainnya mengenai 

maintenance relationship 

2. Manfaat praktis 

Penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan 

bagi pasangan yang ingin menjalin keluarga lintas agama, 

serta menjadi masukan bagi keluarga lintas agama. 


