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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu dari tugas perkembangan

yang umumnya akan dialami oleh manusia. Sebelum melangkah ke

jenjang pernikahan, pasangan muda – mudi melakukan proses

berpacaran. Berpacaran adalah kegiatan berkasih – kasihan antara

dua muda – mudi yang sedang jatuh cinta, sebuah fase sebelum

memasuki kehidupan pernikahan (Surbakti, 2008) . Usia pertama kali

berpacaran di Indonesia tergolong sangat muda yakni usia 16 tahun.

Menurut survei Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) tahun 2017 terlihat baik laki-laki maupun perempuan

mengaku pertama kali punya pacar di usia 16 tahun (dalam Sutriyanto,

2017). Usia individu melangsungkan pernikahan rata-rata di Indonesia

berada di usia 20 tahun. Menurut Surya Chandra Surapaty selaku

Ketua BKKBN mengatakan bahwa data menunjukkan median usia

kawin pertama stagnan di angka usia 20 tahun selama 2 tahun

terakhir (2016-2017) (dalam Sutriyanto, 2017).

Pada usia dewasa awal apakah individu benar memiliki prioritas

untuk menikah dan bagaimanakah pengetahuan individu mengenai

pernikahan dapat dilihat melalui penelitian dilakukan oleh Krisnatuti

dan Oktaviani (2010) tentang persepsi dan kesiapan menikah pada

mahasiswa di Bandung sebanyak 72 mahasiswa, 36 laki-laki dan 36

perempuan. Hasilnya didapati prioritas pertama partisipan yakni

bekerja dan barulah prioritas kedua partisipan adalah menikah. Selain

itu, hasil juga menunjukkan pengetahuan mengenai pernikahan

partisipan berada di kategori sedang pada perempuan rata-rata

sebesar 57,35 lebih tinggi daripada rerata pengetahuan laki-laki (56,

62) (Krisnatuti & Oktaviani, 2010).
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Saat berpacaran, dapat digunakan sebagai kesempatan untuk

saling mengenal satu sama lain kecocokan dan perbedaan prinsip

yang mendasar sehingga dapat menentukan lebih jauh untuk berlanjut

untuk mau membawa hubungan ke pernikahan atau tidak. Kenyataan

memperlihatkan, tidak sedikit pernikahan yang berakhir dikarenakan

kesalahan dalam masa pacaran (Surbakti, 2008) . Pasangan yang

tidak pernah bertengkar selama berpacaran sebenarnya belum siap

untuk menikah karena tantangan terbesar masa berpacaran belum

terlewati sebab belum teruji secara mental untuk menghadapi situasi

krisis semasa pacaran. Penelitian Sari dan Sunarti (2013)

menganalisis faktor-faktor kesiapan menikah pada 110 orang dewasa

muda serta pengaruhnya terhadap usia menikah, didapatkan hasil

faktor kesiapan menikah yang muncul pada partisipan yakni kesiapan

emosi, kesiapan sosial, kesiapan seksual, kesiapan finansial dan

kesiapan spiritual. Kesiapan menikah yang penting pada laki-laki

adalah kesiapan finansial, sedangkan pada perempuan adalah

kesiapan emosi.

Kesiapan komunikasi tidak muncul padahal sangat penting

dalam menjalin hubungan namun belum tersadari oleh partisipan (Sari

& Sunarti, 2013) . Kesiapan komunikasi sangat penting karena butuh

kemampuan komunikasi untuk mengemukakan pendapat satu sama

lain. Perilaku menghindari konflik seperti tidak mau membahas

masalah atau tidak berani mengangkat isu-isu sensitif saat

berpacaran menjadi pilihan agar hubungan tetap langgeng meski

terjadi kesalah pahaman yang berlarut-larut sebelum ke jenjang

pernikahan. Hal yang diteliti dalam masa pacaran yakni asal usul atau

latar belakang, budaya, agama, urutan dalam keluarga, kesehatan,

pendidikan, pekerjaan, temperamen, karakter dan kepribadian

(Surbakti, 2008) . Berpacaran harus kembali pada esensi awal yakni

untuk saling mengenal satu sama lain dengan lebih dalam, untuk itu

perlu keterbukaan satu sama lain. Alasan seorang tidak mau terbuka
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berbagai macam, salah satunya menurut Surbakti (2008)

kekhawatiran kehilangan pacar merupakan ketakutan terbesar yang

dimiliki sehingga individu terus menerus menggunakan kedok agar

terlihat indah dan melepasnya satu persatu saat menikah sehingga

pasangan merasa terkejut dan tertipu.

Alasan seorang menikah beragam yakni hanya untuk kawin saja,

meluputkan diri dari beban hidup, untuk mengobati patah hati, tekanan

sanak keluarga, daya tarik seks atau menikmati kesenangan (Duval,

1990) . Memutuskan untuk menikah setelah berpacaran perlu

dimotivasi oleh alasan yang tepat yakni adanya kecocokan, menerima,

saling membutuhkan (Marlina, 2008) . Pernikahan memerlukan

perencanaan, dalam penelitian ini perencanaan dilihat melalui

Orientasi Masa Depan (OMD). OMD yakni bagaimana seorang

melihat masa depan mereka dalam istilah tujuan, harapan, ekspektasi,

dan perhatian mereka (Nurmi, Poole, & Kalakoski, 1994) . Kejadian

pertama yang muncul ketika dikaitkan dengan pemikiran masa depan

secara subjektif disebut bidang kehidupan mendatang. Menurut

Seginer dan Halabi-kheir (dalam Maha, 2013) bidang kehidupan

mendatang yang dilihat dalam orientasi masa depan individu meliputi

higher education, pekerjaan dan karir, serta pernikahan dan keluarga.

Penelitian ini fokus meneliti mengenai OMB Bidang Pernikahan dna

keluarga. OMD bidang pernikahan dan keluarga diartikan sebagai

pendangan seorang individu melihat masa depan mereka di bidang

pernikahan dan keluarga kelak. Menurut Seginer (2009) OMD merujuk

kepada kecenderungan individu terlibat dalam pemikiran masa depan,

dilihat dalam 3 dimensi yakni motivasi, kognisi dan perilaku. Motivasi

mengarah kepada pertanyaan apa yang mengingatkan seseorang

untuk berpikir mengenai masa depan atau apa yang mengingatkan

mereka untuk berpikir lebih jauh tentang masa depannya. Mengarah

kepada bagaimana individu merencanakan realisasi dari minat mereka

terhadap masa depan. Kognisi merepresentasikan kejadian dan
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pengalaman yang diantisipasi atau diharapkan serta kejadian yang

dikonstruksikan untuk masa depan. Perilaku merepresentasikan

kegiatan mencari tahu informasi terkait pernikahan dan keluarga kelak

serta memilih satu pilihan spesifik. Menurut Seginer dan Halabi-kheir

(dalam Maha, 2013) Bidang kehidupan mendatang yang dilihat dalam

orientasi masa depan individu meliputi higher education, pekerjaan

dan karir, serta pernikahan dan keluarga. Penelitian ini melihat OMD

bidang pernikahan dan keluarga pada peserta program discovery.

Penelitian Nur, Azizah dan Supraptiningsih (2016) yang meneliti

mengenai orientasi masa depan bidang perkawinan pada dewasa

awal yang orangtuanya bercerai di Bandung didapati hasil dari 10

partisipan sebanyak 8 orang memandang optimis mengenai masa

depan bidang pernikahan dan keluarga, sisanya hanya 2 orang yang

pesimis mengenai masa depan bidang perkawinan. Seorang yang

berasal dari keluarga bercerai pun mampu optimis dalam memandang

pernikahannya namun perlu mencari tahu mengenai kehidupan

pernikahan dan keluarga serta merencakan kehidupan berkeluarga

kelak. Seorang yang memiliki OMD yang jelas cenderung memiliki

keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai tujuannya, mampu

membuat perencanaan, yakin untuk mencapai tujuan dan melakukan

perilaku untuk mencapai tujuan tersebut (Tangkeallo, Purbojo, &

Sitorus, 2014) . Menurut Tabachnik, Miller, Relyea (dalam Mazibuko &

Tlale, 2014) seorang yang memiliki OMD mempunyai motivasi yang

kuat untuk sukses, memperlihatkan inisiatif dan membawa rencana-

rencana untuk ikut dalam kegiatan yang menunjang pencapaian

rencana tersebut, dan mau untuk terlibat dalam kegiatan yang baru

dan menarik selama lebih dari 1 periode waktu. Seorang yang

memiliki OMD cenderung mencari hubungan yang permanen,

sedangkan seorang yang tidak memiliki OMD cenderung tidak

berkeinginan untuk mencari hubungan yang permanen dan hanya

sementara (Horstmanshof & Zimitat, 2007) . Seorang yang memiliki
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OMD lebih berhati-hati dan selektif dalam memulai hubungan

(Mazibuko & Tlale, 2014) . Seorang muda yang memiliki OMD yang

baik terlihat beresiko kecil melakukan keburukan di masa datang

sebab memiliki perencanaan masa depan dalam hidupnya (Chen &

Vazsonyi, 2013) . Seorang yang memiliki OMD yang jelas terlihat

berresiko kecil melakukan kegiatan seksual yang tidak aman,

cenderung menggunakan kondom (Bryan, Kagee, & Broaddus, 2006).

Peneliti belum menemukan hasil studi yang menunjukkan

dampak negatif dari OMD bidang pernikahan dan keluarga yang

rendah. Jika dilihat dari hasil teori dan hasil studi yang ada, apabila

seorang memiliki OMD bidang pernikahan yang kurang jelas atau

rendah maka akan pesimis untuk mencapai tujuan kehidupan

pernikahan dan berkeluarga kelak serta cenderung kurang berhati-hati

dan kurang selektif dalam memulai hubungan. Selain itu OMD yang

kurang jelas dapat menyebabkan seseorang beresiko besar

melakukan hal buruk di masa datang contohnya melakukan hubungan

seksual tanpa pengaman serta kurang berkomitmen dalam

hubungannya. OMD sangat diperlukan sebagai bagian dari persiapan

pernikahan karena dengan adanya persiapan pernikahan dalam hal

kematangan emosi, kesiapan usia, kematangan sosial, kesiapan

model peran, kesiapan finansial serta kesiapan waktu yang cukup

yang dimiliki pasangan mempengaruhi pasangan menjadi lebih

bahagia dibandingkan pasangan yang menikah tanpa persiapan

(Fatma & Sakdiyah, 2015).

Gereja Katolik memiliki berbagai program untuk pasangan yang

mau menikah guna membekali pasangan tersebut dalam menempuh

hidup pernikahan mereka kelak. Program tersebut di antaranya ialah

program Katekese Persiapan Perkawinan (KPP) dan penyelidikan

Kanonik. KPP harus diikuti kurang lebih tiga bulan sebelum

perkawinan dilaksanakan (Budi, 2015) . Tujuan dari KPP ini adalah

mempersiapkan agar secara intelektual calon mempelai memahami
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ajaran Gereja tentang perkawinan serta aspek – aspek lain dari

kehidupan berkeluarga (aspek ekonomi, hubungan suami istri,

kesehatan dan sebagainya). KPP diharapkan dapat membekali

pasangan secara moral dan secara rohani. Secara moral, diharapkan

KPP dapat membekali mempelai agar siap untuk memasuki liku – liku

dan suka duka hidup berkeluarga, sedangkan secara rohani

diharapkan mempelai dapat menyadari peran Allah yang

mempertemukan mereka dalam perkawinan (Budi, 2015) .

Penyelidikan kanonik adalah sebuah penyelidikan yang dilakukan oleh

pastor paroki terhadap pasangan yang akan menikah.

Tujuan dari penyelidikan kanonik adalah untuk mengetahui

bahwa kedua mempelai dapat dinikahkan secara sah (valid) dan layak

(licit), menikah secara bebas dan tanpa kepura – puraan (Budi, 2015).

KPP dan Kanonik merupakan pembekalan yang diberikan kepada

calon pasangan mempelai yang serius ingin menikah untuk

membekali mereka secara moral dan rohani. Peneliti melakukan

wawancara pada tanggal 18 September 2017 di PPK Brayatmulyo

Guntur kepada narasumber selaku Ketua di Pusat Pendampingan

Keluarga (PPK) Semarang yakni Romo Aristanto Harisetiawan, MSF

terkait fakta – fakta di lapangan mengenai pernikahan Gereja Katolik.

Salah satu bahasan mengenai program yang diberikan masih

dianggap kurang untuk membekali calon pasangan yang ingin

menikah, sebab masih ditemukan fakta – fakta sebagai berikut dalam

pernikahan yakni pertama, cinta yang belum dewasa, masih

mengalami cinta romantis. Kedua, pasangan menikah masih tidak

kenal satu sama lain. Ketiga, pasangan menikah masih menyepelekan

rencana masa depan dalam pernikahan, masih terkesan easy going

terhadap masa depan. Keempat, cara berkomunikasi dalam hubungan

masih tergolong buruk. Kelima, bahasa seksual (eksplorasi seksual)

yang semakin meningkat
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Program persiapan pernikahan bertujuan untuk meningkatkan

kesiapan pernikahan pada pasangan yang telah memilih rencana

untuk menikah (Fitriana & Listiyandini, 2016; Fowers & Olson, 1986).

Menurut penelitian yang diadakan oleh Fatma dan Sakdiyah (2015)

mengenai perbedaan kebahagiaan antara pasangan yang menikah

dengan persiapan dan yang tanpa persiapan didapatkan hasil

pasangan yang menikah dengan persiapan memiliki tingkat

kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan pasangan yang menikah

tanpa persiapan.

Peningkatan pengetahuan akan kondisi pernikahan diharapkan

dapat menurunkan tingkat perceraian suami istri di Indonesia (Fitriana

& Listiyandini, 2016). Pentingnya persiapan pernikahan mengingat

fenomena yang terjadi di Indonesia terkait angka perceraian yang

tergolong tinggi. Indonesia merupakan negara dengan angka

perceraian tertinggi Asia Pasifik, data menunjukkan dari tahun 2009

hingga 2016 terjadi kenaikan angka perceraian sebesar 16-20 persen

(Astuti, 2017; Wijayanti, 2016) . Menurut data BPS, tahun 2015 di

Indonesia sebesar 347.256 angka talak dan cerai (BPS, 2015) .

Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama di Indonesia

menginginkan agar masyarakat yang ingin meresmikan pernikahan

harus mendapatkan pendidikan singkat dan sertifikat pranikah untuk

mencegah perceraian yang semakin banyak terjadi (VIVA, 2017) .

Menurut Lukman, kursus pengantin ini berguna untuk memberikan

pemahaman mengenai keluarga, membangun rumah tangga,

tanggung jawab hak suami dan istri dan hingga tanggung jawab

terhadap anak. Program pendidikan pra nikah untuk sementara akan

dilaksanakan di 16 provinsi (VIVA, 2017).

Peneliti melakukan wawancara kepada Romo Aristanto, seorang

Romo yang adalah konselor berdomisili di Semarang, aktif sebagai

konselor semenjak tahun 2002 di bidang perkawinan dan keluarga.

Beliau saat ini menjabat sebagai Koordinator Kerasulan Keluarga
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MSF Provinsi Jawa dan Direktor Pusat Pendampingan Keluarga MSF.

Berdasarkan keterangan dari Beliau, semenjak tahun 2008 sampai

dengan saat ini dengan rata-rata menangani konseling sebanyak 15

kali sebulan, didapati fakta bahwa pernikahan yang gagal sebanyak

1/3 disebabkan oleh kasus persoalan awal sebelum menikah, 1/3

disebabkan oleh masalah ekonomi dan 1/3 sisanya disebabkan oleh

ketidakmampuan merawat pernikahan, adanya pria idaman lain atau

wanita idaman lain, masalah pendidikan anak dan kecenderungan

hidup sendiri. Persoalan awal sebelum menikah dapat dikategorikan

kurangnya pengenalan pasangan satu sama lain.

Sebuah contoh kasus yang terjadi tahun 2017 didapati pasangan

yang baru saja menikah selama 2 tahun, suami berada di Banjarmasin

dan istri berada di Semarang. Selama 2 tahun pernikahan, pasangan

tersebut menjalani kehidupan long distance relationship (LDR)

sehingga mengalami kekurangan dalam intimitas, komunikasi buruk,

pernikahan dijalani sendiri – sendiri, kehilangan esensi kebersamaan.

Hal ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman dan

kesepakatan satu sama lain di awal hubungan sebelum pernikahan.

Contoh kasus yang kedua, pada tahun 2017 didapat pasangan

menikah yang telah menikah 2 tahun. Semenjak awal pernikahan,

pasangan tersebut menumpang tinggal di kediaman orangtua

perempuan dikarenakan pasangan perempuan memiliki ekonomi yang

baik. Dalam perjalanan pernikahan, terjadi pertengkaran antara

mertua sehingga berujung istri berselingkuh dan suami diusir dari

rumah. Kedua kasus tersebut sedang mengusahakan perceraian,

meskipun baru 2 tahun menjalani pernikahan. Kejadian ini benar –

benar menimbulkan kekhawatiran karena seharusnya bisa teratasi

dengan pengenalan pasangan dan kesepakatan yang dibangun

terlebih dahulu sebelum menikah. Krisis yang berat yang terjadi di

awal – awal pernikahan dikarenakan banyaknya pasangan muda yang

menikah dengan tergesa – gesa (premature marriage) belum saling
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mengenal dengan baik atau kawin karena sebab – sebab yang salah

diantaranya desakan orangtua, sudah pacaran terlalu lama, tidak mau

didahului adik, sudah terlanjur cinta, mengalami kehamilan lebih dulu

dan alasan – alasan lainnya.

Melihat fenomena – fenomena tersebut, maka Gereja Katolik di

Indonesia menginisiatifkan sebuah program yang masih tergolong

baru di gereja yakni Program Discovery. Program ini didaur ulang dari

program yang berada di Manila dan masuk di Indonesia pertama

kalinya di Jakarta tahun 1992. Tokoh yang pertama kali mengerjakan

program ini di Indonesia ialah Romo Jeremias Balapito Duan, MSF

dan Romo Marc Vanderqhe, CICM. Program ini di Indonesia baru

diberlakukan di 2 daerah yakni Jakarta dan Semarang. Program ini

baru masuk di Semarang tahun 2008 dan digiati oleh Romo Aristanto

Harisetiawan, MSF.

Program Discovery adalah sebuah program starfish, yakni

program yang menerapkan prinsip “pembelahan” sehingga program ini

dapat menjadi luas dengan sendirinya menjadi mandiri tanpa harus

bergantung kepada pihak – pihak tertentu. Program ini merupakan

workshop sehari yang dibawakan oleh Romo atau awam yang sudah

menguasai materi yang disajikan dalam program ini. Syarat mengikuti

program ini ialah pasangan serius yang berpacaran minimal 1 tahun

serta akan memutuskan untuk menikah. Usia pasangan tidak dibatasi

dan harus datang berdua. Keunggulan dari program ini ialah

merupakan pacaran sehari yang mampu menyajikan masalah –

masalah dalam pernikahan atau hal – hal tabu yang biasanya tidak

berani dibahas atau diungkap dalam masa pacaran sehingga

pasangan dapat saling mengenal satu sama lain dan tidak seperti

“membeli kucing dalam karung”. Hal – hal yang diungkap dalam

program ini yakni pertama, pemaknaan mengenai cinta, mengenali diri

sendiri dan pasangan mengenai cinta apa yang terkandung dalam

hubungan mereka. OMD bidang pernikahan dan keluarga memiliki
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sub dimensi kontrol dan sub dimensi komitmen sehingga dapat

mengukur cinta pada program discovery. Materi cinta pada program

ini merujuk kepada cinta sejati yang di dalamnya terkandung

komitmen. Cinta sejati juga memperlihatkan kontrol yakni tidak

mengikuti sekehendak hati perasaan yang muncul semata-mata

melainkan melihat dampaknya apakah dapat merusak perencanaan

masa depan pernikahan dan keluarga kelak. Kedua, latar belakang

personal yang memberikan dampak pada kepribadian pasangan.

OMD bidang pernikahan dan kelaurga memiliki dimensi motivasi yang

terkandung sub dimensi value atau nilai sehingga dapat mengungkap

latar belakang personal yang dianut dalam individu dalam memotivasi

dirinya memiliki masa depan bidang penrikahan dan keluarga yang

jelas. Ketiga, harapan – harapan dalam pernikahan. OMD bidang

pernikahan dan keluarga memiliki dimensi motivasi yang salah

satunya terdiri dari sub dimensi ekspektansi dan dimensi kognitif yang

salah satunya terdiri dari sub dimensi valensi atau harapan dan

ketakutan. Semakin tinggi dimensi motivasi maka akan semakin positif

dalam memandang kehidupan pernikahan dan berkeluarga kelak.

Keempat, pola komunikasi dalam hubungan. Kelima, bahasa seksual

yang terkandung dalam hubungan. OMD bidang pernikahan dan

keluarga yang memiliki dimensi kontrol dan dimensi komitmen yang

semakin tinggi maka akan semakin baik seseorang dalam

menghindari seks beresiko yang mengancam perencanaan kehidupan

pernikahan dan berkeluarga kelak.

Sejauh program ini diberlangsungkan, belum ada penelitian yang

mengangkat keefektifan program ini meskipun telah terdapat

beberapa testimoni dari peserta yang mengikuti program ini yang

secara positif merasa terbantu dengan mengikuti program ini.

Testimoni peserta seperti “semakin melihat perbedaan, tapi

menemukan perbedaan itu indah. Saya memilih pasangan yang saya

tahu, lebih mantap.”. Selain itu ada pula peserta yang merespon
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secara berbeda, yakni “menikah itu rumit”, “kalo gak cocok ya sudah”,

serta mengalami konflik saat program dan berakhir meninggalkan

pasangan saat program masih berlangsung (Harisetiawan, 2017).

Pengenalan pasangan yang sangat penting pada fase kedua,

ketiga dan keempat berkaitan dengan pengungkapan jati diri pribadi,

pengenalan pasangan serta eksplorasi kecocokan peran sampai

keputusan untuk berkomitmen dan menganggap memiliki kecocokan

jangka panjang harus dimiliki oleh masing-masing pasangan demi

terciptanya pernikahan yang bahagia, namun fenomena yang terjadi

saat ini membuktikan kurang pengenalan pasangan mengakibatkan

pasangan memutuskan untuk bercerai pada usia pernikahan yang

cukup dini.

Sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian yang meneliti

mengenai pengaruh program discovery terhadap OMD bidang

pernikahan dan keluarga. Selain itu, peneliti belum pernah

menemukan penelitian yang meneliti tentang efektivitas program

discovery di Indonesia. Penelitian OMD bidang pernikahan dan

keluarga biasanya dihubungkan dengan variabel harga diri dan

dukungan sosial (Lo-oh, 2016; Tangkeallo, Purbojo, & Sitorus, 2014).

B. Rumusan Masalah

Seberapa efektifkah program discovery dalam meningkatkan

orientasi masa depan bidang pernikahan dan keluarga pada

pasangan peserta program discovery?

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program

discovery dalam meningkatkan orientasi masa depan bidang

pernikahan dan keluarga pasangan peserta program discovery.
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D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangsih

pengembangan ilmu psikologi perkembangan terkait persiapan

pernikahan, OMD bidang pernikahan dan keluarga serta keefektifan

program discovery sebagai program yang mempersiapkan

pasangan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna bagi pasangan calon pengantin agar

semakin memiliki OMD bidang pernikahan dan keluarga yang jelas

dengan mengikuti program discovery.
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