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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap individu yang hidup pasti memiliki masalah, sehingga setiap 

individu butuh penanganan akan masalah yang dihadapinya dengan kata 

lain coping. Cholil dan Sarbana (2007, h.136) menuturkan bahwa masalah 

adalah bagian dari sebuah kehidupan dan berawal dari pikiran individu atau 

cara pandang individu. Menurut Carver (dalam Wade and Tavris, 2007, h. 

303) bahwa tanggapan terhadap kesulitan akan dijawab tiap individu 

berbeda-beda, ada yang menyerah, bertahan hidup dengan beberapa 

keterbatasan, pulih sepenuhnya atau terus belajar dan berusaha belajar dari 

pengalaman dan keluar menjadi individu yang lebih kuat akibat dari 

kesulitan yang individu alami. 

Menurut beberapa informasi, setiap masalah mampu membuat 

perubahan emosional, fisik, dan mengakibatkan stress dalam tingkat yang 

membahayakan, seperti di dalam buku “Kendalikan Stres Anda”, (Losyk, 

2005, h 203), musik dapat memberi efek terapeutik bagi individu. Jika 

individu dapat mendengarkan jenis musik menenangkan yang tepat, di 

tempat kerja, maupun di rumah, itu akan membantu pengurangan tingkat 

stres individu, sehingga masalah menjadi terasa lebih ringan. Selain 

mendengarkan musik, bermain musik juga banyak diminati dan sudah 

berperan sebagai hobi, melihat peminat musik yang mulai terlihat semakin 

banyak dan tempat kursus musik juga tidak kehabisan murid. Melihat pada 

peminat musik dengan tahap yang lebih tinggi atau lebih mendalam, 

individu membuat hiburan dan kesenangannya sendiri dengan 

menggunakan alat musik tertentu yang menjadi kesenangan dan pilihan 

individu tersebut. Beberapa dari para peminat melanjutkan jenjang yang 
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lebih serius dan menjadikan hobi sebagai pekerjaan yang dinilai secara 

profesionalitas. Para peminat ini juga tidak sedikit yang dibayar untuk 

melakukan hobinya bermusik dengan menggunakan instrumen yang 

menjadi keahlian masing-masing. Bagi individu yang memiliki kemampuan 

beserta talenta yang melebihi individu lain tentunya akan dibayar untuk 

menghasilkan karya musik seperti mengomposisikan lagu, membuat lagu, 

dan memainkan lagu tersebut. Berangkat dari sebuah hobi, menjadi sebuah 

pekerjaan yang menyenangkan dan para individu ini juga bisa 

mengaktualisasikan diri.  

Ditinjau dari pengaruh musik bagi manusia, termasuk di dalamnya 

meredakan masalah dan bentuk kecintaan terhadap musik, seharusnya 

musisi tidak mengalami banyak masalah. Dilihat dari keadaan yang 

sebenarnya, banyak masalah juga masih melanda para musisi. Penulis juga 

termasuk salah satu penggiat musik di Semarang, tak jarang mendapat 

cerita bahwa penggiat musik atau lebih spesifik pada musisi sering 

mengalami masalah karena banyaknya tuntutan kerja yang besar. Selain itu 

permasalahan - permasalahan seperti ekonomi dan keluarga membuat 

individu menjadi lesu dalam bermusik sehingga beberapa individu memilih 

minum-minum, memakai obat-obat terlarang, bahkan mencari sebuah 

selingkuhan hanya sebagai tempat sandaran hati semata. 

Masalah akan semakin kompleks saat individu memulai hubungan 

yang lebih serius, yaitu hubungan berkeluarga. Sebelum menikah, mencari 

nafkah mungkin hanya untuk kepentingan diri sendiri, tidak membagi 

perasaan, cinta kasih, maupun materi kepada orang lain selain keluarga, 

namun saat setelah menikah akan menambah beban pikiran dan menambah 

kewajiban bagi seorang laki-laki terutama untuk mencari nafkah dan 

sanggup menghidupi keluarganya. Walau memang tidak semua laki-laki 

menjadi tulang punggung keluarga, namun budaya, dan ajaran agama sudah 

menanamkan akan hal ini sejak dahulu kala. Ajaran ini juga masih sangat 



17 

 

kuat di negara Indonesia, sehingga menambah beban para lelaki yang sudah 

berkeluarga, apalagi jika laki-laki ini berkeluarga dengan wanita yang 

memiliki pekerjaan sebagai musisi juga, yang notabene masyarakat men-

stereo type atau selalu berpandangan bahwa pekerjaan sebagai musisi 

adalah pekerjaan yang tidak menjanjikan, walau pada kenyataannya ada 

juga musisi yang kehidupannya lebih layak dan sukses dibanding seorang 

enterpreneur yang sukses, namun tak sedikit pula para musisi yang 

memiliki istri seorang musisi dan memiliki banyak masalah, mulai dari 

masalah tuntutan kerja, finansial, anak, hingga kebutuhan akan seks. 

Banyak musisi yang hidupnya tidak jauh dari masalah keluarga, 

bahkan terdapat banyak kasus para musisi memiliki keluarga yang bisa 

dikatakan kacau dan rumit, tak banyak yang berujung pada perceraian. 

Beberapa kasus di negeri ini, seperti hubungan keluarga Ahmad Dhani 

dengan Maia Estianti, yang rusak karena Ahmad Dhani berselingkuh 

dengan rekan Maia, Mulan. Alasan yang diperkuat Dhani bahwa Maia tidak 

bisa menjadi istri yang baik bagi Dhani, sehingga Dhani mulai berselingkuh 

dengan Mulan. Wawancara dikutip oleh Noviandi (2013, h. 1) Dhani 

menyatakan bahwa : 

"Sampai saat ini saya masih memahami bahwa kepala rumah tangga 

adalah laki-laki. Dan sampai saat ini saya memahami bahwa laki-

laki di atas wanita. Itu memang tidak berubah, belum berubah, atau 

tidak berubah sama sekali," 

Pernyataan ini memperkuat pernyataan sebelumnya tentang penyebab 

rusaknya pernikahan Dhani yang disebabkan Maia sudah tidak bisa menjadi 

istri yang baik, dan Dhani sudah berusaha membimbing Maia lantaran Maia 

terlalu sibuk dengan karirnya di dunia tarik suara. Pernyataan Dhani pun 

dilanjutkan : 

"Karena saya kekeuh pada prinsip lama, justru mantan istri saya 

yang berubah. Itu yang membuat pernikahan pertama saya cerai 

berai," 
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Dhani memperkuat opininya bahwa Dhani merasa Maia sudah tidak 

bisa mendengar dan menuruti perintah Dhani sebagai kepala rumah tangga. 

Melihat dari sisi lain, Maia menggugat cerai Dhani dengan alasan bahwa 

Maia tidak mau di madu dan tidak mau ada wanita lain yang mendampingi 

Dhani, wanita yang dimaksud adalah Mulan Jameela, rekan Maia sendiri. 

Selain Ahmad Dhani dengan Maia, terdapat Anang Hermansyah yang 

mengalami kekecewaan akibat Krisdayanti yang didapati melakukan 

perselingkuhan dengan berbagai lelaki, termasuk diantaranya Rahul, 

seorang pengusaha dari Timor Leste yang sekarang sudah menjadi suami 

dari Krisdayanti. Kejadian ini sebenarnya dipandang sebelah mata oleh 

Anang karena tidak adanya penjelasan yang riil, namun semakin diperkuat 

dengan pernyataan dari anaknya yang mendapati Krisdayanti sedang ada di 

dalam kamar hotel berduaan bersama Rahul, sehingga dengan segera Anang 

meledak dan menceraikan Krisdayanti. 

Berbagai macam hal, keluarga musisi akan selalu memiliki coping 

akan masalah masing-masing. Menurut King (2010, h.51) coping berarti 

mengelola dan mendorong usaha dalam menyelesaikan masalah kehidupan 

dan mencari cara menguasai atau mengurangi. Lazarus and Folkman (dalam 

Blonna, 2012, h.47) disebutkan bahwa Coping adalah usaha atau upaya 

kognitif dan perilaku untuk mengelola stres potensial yang dilihat sebagai 

ancaman. Terdapat dua jenis coping yang sering dijumpai yaitu problem-

focused coping dan emotion-focused coping. Problem-focused coping 

adalah cara menghadapi masalah secara langsung dan menghadapinya 

dengan melakukan tindakan, misalnya jika ada musisi yang mempunyai 

target untuk membuat album dalam waktu satu bulan, dia akan fokus pada 

mengaransemen lagunya dan menyelesaikan album tersebut. Lain hal 

dengan emotion-focused coping, yaitu cara menghadapi masalah dengan 

mengubah cara pandang individu untuk meredakan maslaah, seperti contoh 

seorang anak sulung yang meninggal dunia, cara anggota keluarga 
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meredakan kesedihan dengan banyak berdoa agar anak sulung ini dapat 

tenang di surga dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan kekuatan. 

Kedua cara ini tidak ada yang bagus dan tidak ada yang buruk karena 

keduanya sama-sama efektif, tergantung dari masalah yang dihadapinya. 

Setiap keluarga pasti memiliki masalah dalam setiap bahtera rumah 

tangga, namun selain beberapa contoh rumah tangga di atas, terdapat 

beberapa contoh kehidupan rumah tangga musisi yang dapat menjadi 

inspirasi bagi keluarga lain, baik musisi maupun masyarakat biasa. Seperti 

halnya Endah dan Rhesa. Duo akustik ini sudah mengarungi bahtera rumah 

tangga sejak lima Desember 2009 hingga sekarang. Endah dan Rhesa sering 

melakukan tur musik selama beberapa tahun ini, dan selalu berada di satu 

panggung. Wawancara yang dilakukan oleh Eunike (2010, h. 1) tentang 

pembagian waktu antara rumah tangga dengan kehidupan bermusik yang 

dijawab oleh Endah : 

“Karena memang dalam kehidupan sehari-hari kami, musik 

merupakan suatu hal yang sering sekali kami bicarakan. Justru 

kehidupan yang lain itu jarang sekali frekuensinya. Hahaha. 

Misalnya gue ga bisa masak, Rhesa tidak akan terlalu mengangaap 

itu sebagai suatu masalah. Lain hal nya kalau gue ga bisa 

memainkan lagu yang seharusnya gue mainin. Nah, dari situ udah 

keliatan kalo Rhesa lebih malas kalo gue ga latihan gitar dibanding 

gue ga bisa masak.” 

Rhesa pun juga menambahi pernyataan Endah dengan : 

“Yap, betul sekali. Haha. Ketertarikan lawan jenis itu kan berbeda-

beda, ada yang sama-sama suka makanan, travelling, olahraga, 

naaaah, kalo kita nih benar-benar tertarik di musik. Ketertarikan 

kita berdua terhadap musik jauh lebih besar daripada ketertarikan 

kita untuk berpacaran. Teman kami, Dedi vokalis Andra and the 

Backbone pernah bilang kalau kami ini mencampurkan antara musik 

dan percintaan.” 

Berbeda dengan pasangan musisi Bonita dan Adoy yang tergabung dalam 

sebuah grup akustik indie, Bonita n The Husband. Kehidupan rumah tangga 

Bonita dan Adoy yang sudah di karuniai seorang anak, dan selalu berada di 
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satu panggung, namun tidak menjadi suatu masalah ketika harus selalu satu 

panggung dengan sang suami. Wendranirsa (2015, h. 1) juga pernah 

melansir serta mewawancarai kedua pasangan musisi tersebut : 

"Kalau kesulitan, aku pikir di tiap keluarga pasti ada ya. 

Tapi,kesangkut-sangkut sama apekerjaan kami bermusik tuh hampir 

enggak ada. Maksudnya, masalah kami adalah masalah pribadi, 

masalah tabiat masing-masing, ketidaksetujuan, apa segala macem, 

menurut aku normal sekali. Tapi, ketika sudah berhubungan sama 

musik, itu alhamdulillah kami selalu satu pendapat. "Anak-anak 

(para personel lain grup musik tersebut) itu udah sering banget lihat 

kami berdua lagi ngambek, sebel. Tapi, begitu di atas panggung, 

kami berjalan aja, kayak enggak ada apa-apa sih. Malah, dengan 

kami bermusik, akhirnya ketika pengalaman musik itu begitu 

menyenangkan, kami turun dari panggung itu, aku bisa minta maaf 

sama dia atau sebaliknya. Atau, kami, 'Udah itu kita perbaiki 

nanti',"  

Masalah pasti ada di tiap rumah tangga, namun karena ada kesamaan 

hobi dan pekerjaan Endah dan Rhesa, dan Bonita dan Adoy lebih memilih 

untuk fokus terhadap hobi. Terkadang hobi dan pekerjaan adalah coping 

tersendiri bagi pasangan musisi, hingga dalam sebuah pertunjukan, para 

musisi harus profesional diatas panggung sehingga tak banyak orang 

mengira bahwa pasangan ini sedang menghadapi masalah. Beberapa contoh 

keluarga musisi di atas, tidak disebutkan dalam media tentang 

permasalahan hidup keluarga, namun dalam berbagai macam wawancara 

yang ada, Endah dan Rhesa beserta Bonita dan Adoy telah berhasil 

melakukan coping terhadap masalah keluarga. 

Penulis juga aktif berdekatan langsung dengan kehidupan musisi di 

Semarang sebagai seorang pemain saxophone, sangat memperhatikan 

kehidupan sebagai musisi dan peduli dengan musik. Selain memperburuk 

kehidupan musisi, kegagalan dalam coping yang dijalani oleh musisi 

mampu membuat anggapan masyarakat atau stereo type yang semakin 

buruk tentang kehidupan seorang atau keluarga musisi, padahal pekerjaan 
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sebagai musisi adalah pekerjaan yang baik dan halal yang tidak patut untuk 

dicela. Permasalahan yang ditambah dengan lingkungan pergaulan yang 

buruk, seakan semakin memperkeruh perjalanan kehidupan musisi. 

Permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti, karena belum pernah ada 

penelitian tentang coping yang dilakukan pasangan musisi, selain itu 

penelitian ini diharapkan menjadi titik balik perubahan paradigma 

masyarakat tentang kehidupan musisi yang sebenarnya dilihat dari cara 

pasangan musisi menyelesaikan masalah keluarga. Itulah sebabnya penulis 

ingin meneliti tentang coping pasangan musisi dalam mencapai 

keharmonisan keluarga. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang 

coping pada pasangan musisi dalam mencapai keharmonisan keluarga. 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi titik balik pandangan 

masyarakat serta memberikan informasi yang dapat bermanfaat bagi para 

musisi, keluarga, dan masyarakat mengenai coping pada pasangan musisi 

dalam mencapai keharmonisan keluarga. 

  


