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Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi
Muhammadiyah (APIK-PTM) yang terlahir di akhir tahun 2013
yang saat ini baru berusia empat tahun senantiasa berbenah secara
organisatoris. APIK-PTM merupakan wadah bagi program studi ilmu

komunikasi

di bawah naungan

Perguruan tinggi Muhammadiyah

seluruh Indonesia. Sebagai organisasi di bawah lingkup Muhammadiyah

APIK-PTM senantiasa bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam
rangka menunjang catur dharma Perguruan tinggi menuju terwujudnya

cita-cita luhur Muhammadiyah dalam membangun pradaban bangsa"
Berbagai aktivitas yang digagas dan dilahirkan setidaknya mamPu

membantu program studi dibawah naungan PTM untuk dapat
bersaing dengan perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi
swasta (PTS) lainnya di Indonesia. Semangat yang lahir dari insan
komunikasi PTM turut mewarnai Program studi ilmu komunikasi
Mulai dari membangun berbagai kerjasama, perumusan kurikulum,
pengelolaan laboratorium, hingga pelaksanaan silaturahmi APIK-PTM
di rangkai dengan agenda seminar internasional dan call for paper yang
dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO).
Ketiga kegiatan yang dilkasankan di UMPO merupakan arnanah
dari rapat pengurus APIK-PTM dengan tujuan untuk dapat menjadikan
program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Ponorogo
sebagai program studi terdepan di kota yang terkenal dengan REOG

Ponorogonya tersebut. Kegitan ini diharapkan melahirkan silaturahmi

yang kuat antar sesama program studi ilmu komunikasi PTM serta
melahirkan karya ilmiah yang dapat menambah khasanah komunikasi
untuk Indonesia.
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Buku yang berjudul "Komunika$i, Religi dan tsudayd' dan
"Komunikasi

B

erkemaj uan:' merupakan karya terbaik APIK-FTM yang

lahir dari kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah
Ponorogo. Buku ini diterbitkan sebagai benfuk apresiasi yang dalam
dari APIK-PTM guna menjawab berbagai kondisi yang ada di Indonesia
saat ini. Buku yang berisikan ide dan gagasan dari kumpulan Para
penulis yang lahir dari sebuah penelitian dan karya ikniah berusahan
untuk dapat menjawab berbagai permasaiahan yang ada di sekitar
lingkungan masyarakat kita.

Kami dari APIK-PTM menyadari bahwa karya sederhana APIKpTM ini tentunya masih banyak kekurangannya" oleh karena itu,
Kami senantiasa membuka diri untuk menerirna pendapat dan saran
dari berbagai pihak guna bersama membantu dalam penyernpurnaan
karya ini, sehingga kedepannya APIK-PTM dapat memperbaiki dan
melahirkan karya demi karya yang lebih baik kembali. Karni ucapkan
terimakasih yang dalam kepada para pembaca yang telah rn':nyisihkan
waktunya untuk membaca buku ini, semoga buku ini dapat menjadi
rujukan buat para pernbaca sekalian.
Dalam kesempatan ini, ucapan terimakasih yang teramat dalam
dari keluarga besar APIK-PTM kepada:

-

Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo,

Wakil Rekor Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Bupati KabuPaten Ponorogo
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhamrnadiyah

Ponorogo

-

Wakil Dekan Fakultas ilmu Sosial Ilmil Politik

Universitas

Muhammadiyah Ponorogo

-

Ketua dan sekretaris Program Studi ilmu Komunikasi Fakultas
Iimu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo

-

ProgramstudillmuKomunikasiPerguruanTinggiMuharnmadiyah
dan Aisyiyah dalarn jejaring APIK PTM
yang telah membimbing, mengarahkan dan memfasilitasi
terselenggaranya rangkaian kegiatan di universitas Muhammadiyah
ponorogo sehingga melahirkan dua buku sebagai karya bersama.
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UMPO), mas Fajar mas Nurudin, dan mas Filosa atas
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dan teristimewa
pengurus APIK-PTM, seluruh pimpinan program studi
dalam
berpartisipasi
telah
yang
Lpua" seluruh dosen ilmukomunikasi
ini'
kegiatan callfor paperyalgmelahirkan buku terbaik
Untukyang terakhir, izinkan Kami APIK-PTM mempersembahkan

sebuahbukuberjudul"KoMUNIKASIREIIGIDANBUDAYA,dan

*KOMUNIKASI BERKEMAJUAN'UNTUK INdONCSiA, Di USiA 72 tAhUN
Bangsaku""
Republik Indonesia, Dirgahayu Indonesia Ku""' fayalah

Medan, 17 Agustus 2017

DAFTAR ISI

Kata Pengantar:
Komunikasi, Religi dan Budaya

Abrar Adhani,

S.Sos,

lll

M.I,Kom

Komunikasi Menjawab Tantangan Zaman
Drs. H. Sulton, M.Si
Pengantar Editor

Bagian

1.

Religi dan Media Komunikasi

Media Sosial Instrumen Dakwah Merentasi Sempadan

1

3

MohdYusri Ibrahim
Pendekatan Komunikasi Antarbudaya dalam Memahami KonflikWarga Muhammadiyah dan Nahdlattil l-Ilama (NU)

t7

Said Romadlan
Pemetaan Dinarnika Komunikasi Dakwah hisyiyah
dalam Pusaran Tantangan lnternal dan Eksternal

35

Tri Hastuti Nur R, Haryadi Arief NR
Framing Berita Pembakaran Rumah Ibadah Di Tanjungbalai
Pada Harian Kompas Tahun 20 16

6l

Agus Tiiyono, Titis Fajriyati
Eksistensi Media Cetak di Tengah Persaingan Digital:

Studi Kasus Majalah Kuntum yang Mampu Bertahan Sebagai
Media Cetak Selama 40 Tahun

Ahmad GalangMa'rufa
Wacana Kebhinekaan dalam Media Kontemporer

95

SuaraMuhammadiyah.id
Ahsani Taqwim Aminuddin
Akses Teknologi dan Informasi di Pondok Pesantren Bahrul

11t

{.Ilum Tambakberas }ombang
D i dik H ar iy ant o, Alfiy at ul Hi d ay ah

xtx

Transit Transformasi

Sej

arah Islam Terkini' Peran A'{edia Komunitas

t23

dalamMentransfornrasikanBudayalslamdiYogyakarta

FajarDwiPutra
melalui M-Radio
Persepsi Mahasiswa terhadap Syiar islam
UMSU
Nurhasanah Nasution, Faizal Hamzah Lubis
Kota Bandung
Kompetensi Mubalig Muhammadiyah
Berkomunikasi di Media Massa
Euis Evi PusPitasari, Ahmad Rifai
Al Quran (Qaulan
Tafsir Tematik Komunikasi Verbal dalam
(Thaha: 4a)
Balighan (an-Nisa: 63), Qaulan Layyinann

13i

t43

161

Yan Hendra, Tenerman

Bagian

2.

Komunikasi dan Multikulturalisme:
BudaYa, Tradisi dan Kearifan Lokal

Tantangan Kebhinekaan di Era Media Sosial
Fitria Widiyani Roosinda, Muhammad Fadeli
Pola Komunikasi Masyarakat Multikultural
di Kota Medan Sumatera Utara

Tantry WidYanarti
Media Sosial dan lv{ultikulturalisme
Awendsa Urfatunnisa Tasyaul Muizzah
asal Sulawesi
Proses Komunikasi Antarbudaya Mahasiswa
Budaya Menurut (J Curve Theory

175

t77

i83

201

2t1

Selatan dalam Fase Adaptasi

di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Erwin RasYid
dalam Film IndoProblematika Isu Multikultur dan Minoritas
nesia (Studi pada Komunitas Film di Yogyakarta)

239

Filosa Gita Sukmono

(Pelestarian Seni Reyog
Mengelola Kearifan Lokal Ponorogo
Ekonomi)
Ponorogo Perspektif Idealitas dan Tuntutan

Nurullman,slametsantoso,NdoKurnianto'lusufHarsono
Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal dalam
Pemberdayaan

Kabupaten
Pengembangan Kerai inan Gerabah Sitiwinangun'
Cirebon, |awa Barat
aeny
l,turul Chamidah, D edet Erawati, Endah Nurhaw

251

267

Nilai-nilai Perguruan Pencak Silat dalam Manajemen Konflilc

28s

Sebuah Kajian Sosial di PSHT dan PSHW
Retno Iswati,Ag*s Wiyaka" Ratu Mataltari

Konflik dan Negosiasi di dalam Perspektif: Arsitektut
Teknologi dan Komunikasi
Santi Isnaini

303

Melestarikan Kearifan Lokal melalui Pemberdayaan Ekonomi
Kreatif di Kabupaten Garut, )awa Barat

323

Santi Susanti, Dian Sinaga, Fitri Perdana

Kediri Dadi Kali, Blitar Dadi Tatar Tulungagung Dadi Kedung:
Komunikasi Kosmis Masyarakat di Sekitar Gunung Kelud
Ropingi ellshaq

339

Penyelesaian Konflik Interpersonal Pasangan Pernikahan Dini:

Studi Kasus di Kabupaten Bantul Yogyakarta
Suciati, Nur Sofyan
Where Did You Goi Fenome na Ghosting dalam Hubungan
Interpersonal melalui CMC

34t

Alifah Ardiani
Hubungan antara Pekerjaan dan Komunikasi dalam Keluarga
TKW ke Luar Negeri berbasis Manajemen Keluarga
di Kabupaten Ponorogo
Elcnpti Wahjuni Djuwitaningsih Dian Suluh Krcuma D ewi

Makna Simbol Interaksi di Media Sosial Eksklusif Gay
di Kota Madiun
Maria Febiana Christanti, Nunik Hariyani

397

Memahami Promosi Anti-Homoseksual Majalah Hai

4t3

Muria Endah Sokowati
Multikulturalisme dalam Fluxus Video Eksperimental
di Era TheNew Media Art
Zuhdan Aziz

433

Memahami Kearifan Lokal Sebagai Representasi Ajaran

451

Sedulur Sikep

Taufik Suprihatini

Konflik Horizontal dan Konsep Diri Mahasiswa
Lisda Ariani Simabur

xxt

PeranOpinionLeaderdalamPenerapanlnovasiPertanian 48i
di Kecarnatan Mlarak Kabupaten Ponorogo
Niken Lestarini
Pelanggaran Konten Siaran Televisi Lokal di Daerah Istimewa 495
Yogyakarta: Studi Kasus Arah Dunia Televisi (ADITV)
Mariana Ufah, Ayu Nuangsari
Membangun Ketahanan Keluarga dengan
Interpersonal
Muhammad Thariq Faizal Hamzah Lubis

Kornunikasi

Resistensi Pejuang Perempuan Difabel (Analisis Wacana

Sara

Milis dalam Thyangan Perempuan Penyandang Difabel &

507

523

Tkans 7,

DAAITV danMetroTV)
Rizki Budhi Suhara, AhmadYusron, Muhammad Kamaluddin

ChangingTeacher-CentredtoStudent-CentredLearning

559

Communication: Elaboration of the Communication Practice

in Educational Setting
Rohfin Andria Gestanti
Intimate Relntionship Sesama Atlet dan Upaya Menghindari
konflik dengan Pelatih Untuk Membangun Motivasi Berprestasi
Sri

BudiLestari, WindaNur

Ramadhani

567

567

Kritis

Bias Gender dalam Berita Kriminal (Analisis Wacana
pada Berita Kriminal Pemerkosaan di www.poskotanews.com)

581

WidiyaYutanti

CommunicationTechniquesinMulticulturalCommunities
to Achieve Harmonious Relationships
(Study on the Multicultural Society in Tanah Hitam Abepura
)ayapura)
Izzotul Laili, Nahria, Syukri

)o(lt

a--

595

Penyelesaian Konflik Interpersonal
Pasangan Pernikahan Dini:
Studi Kasus di Kabupaten Bantul Yogyakarta
Suciati,
Nur Sofian
U n ive

Prog ra m Stu d i I I m u Kom u n i kasi
rsitas Mu ha m m ad iyah Yogyaka rta

@

su

ci ati u my@ya h oo.co. i d

Pendahuluan
Fenomena pernikahan dini bukanlah sebuah fenomena baru. Di
beberapa daerah di Indonesia, penikahan dini bahkan menjafi budaya
yang turun-temurun. survey yang dilakukan oleh plan Internasional,

yang bertajuk "Getting the Evidence: Asia Child Marriage Initiative.,
menyatakan bahwa di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan usia
remaja dan anak. Pada usia di bawah 18 tahun, terdapat 38 Zo wanita
yang menikah, sedangkan laki Jaki yang menikah di bawah umur hanya
3,7 o/o. Adapun faktor yang menyebabkan pernikahan dini disebabkan
oleh kuatnya tradisi dan cara pandang masyarakat pedesaan. Dalam hal
ini, orang tua banyak mendorong anak gadis mereka untuk menikah
dalam usia muda bahkan anak(L2-l4tahun).
Hasil penelitian menyimpulkan penyebab pernikahan dini adalah
rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, kualitas
layanan dan pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas
layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi, terutama untuk anak
perernpuan. Akibat lain yang mungkin muncul masih ada pembenaran
tindak kekerasan lakilaki terhadap perempuan dalam pasangan muda ini.
Fenomena di Banglades, mengharuskan seorang laki-laki harus menikahi
perempuan yang jauh lebih muda. Sebaliknya jika seorang wanita tidak
segera menikah, maka akan menjadi gunjingan banyak orang.

Direktur Regional Plan Internasional, Mark Pierce menjelaskan
juga bahwa pernikahan dini yang terus terjadi karena kuatnya
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diskriminasi gender, ketergantungan ekonomi anak PeremPuan sei:t
kuatnya tradisi. Namun demikian, dukungan dari LSM, kelompukelompok masyarakat, pemerintah, serta dukungan di tlnpt
perorangan, keluarga, dan masyarakat akan memberikan dampak r-g
positif (Liputan 6"com, 12 November 2015).
Dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat 7 menyebutkan bahwa ba-''
usia melakukan perkawinan minimal untuk wanita adalah 16 tr=
dan untuk pria adalah 19 tahun. Oleh karenanya ketika pasa.E
yang menikah di bawah usia ini maka disebutlah pernikahan '''Fsikiater RS lslam Bandung, Untung Sentosa menyebutkan bt-':
Indonesia menempati urutan ke-37 dan di Asia urutan ke-2 c''^n
peringkat pernikahan dini. Menurut Untung, beberapa faktor r-q
mempengilruhinya antara lain: kurangnya pemahaman sek --'*'
remaja, faktor budaya dan faktor ekonomi. Pendidikan 5sfu 56;-ar
seharusnya menjadi perhatian serius dari berbagai pihak, terutasf,
pendidikan formal di sekolah (pikiran ralryat.com, 15 Juni 2015).
Di lain pihak masing-masing daerah di Indonesia mem'' 'perkembangan masing-masing dalam jumlah pernikahan dini. Sa-;:
satu daerah yang cukup unik adalah kabupaten Bantul Yogyaka::a
Meskipun wilayah ini terdapat kasus NTCR (Nikah Talak Cerai '-'Rujuk) yang paling rendah di Yogyakarta, namun jumlah pasang.c"
pernikahan dini mencapai urutan tertinggi di Yogyakarta bahiie'
melebihi kota-kota besar lainnya seperti Jakarta dan Makasar (Ban::go.id, 2009). Sejaktahun 2008, kasus pernikahan dini di Bantul meionias
tajam. Hal ini terlihat dengan tingginya permohonan dispensasi kar^di KUA Bantul. Berikut adalah tabel tentang perkembangan kas'.x
pernikahan dini di Kabupaten Bantul Yogyakarta:
Tabel I
Bantul Yogyakarta Th 2008-2013
di
Kabupaten
Dini
Pernikahan
Pelaku
Jumlah

Sumber: Kompas.com, November
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Suciati

&

Nur Sofyon. Penyelesaion Konflik lnterpeisonot...

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dikatakan bahwa ada penambahan

yang sangat signifikan pada th 2A08-2011. Meskipun tahun 2009
mengalami penurunan, namun kemudian naik lagi. Salah satu kategori
terbanyak dari kasus ini adalah mereka yang hamil di luar nikah.
Data jumlah pernikahan dini tidak lepas dari kehamilan yang
tidak diinginkan oleh pasangan. |umlah kehamilan yang tidak
diinginkan ternyata mengalami peningkatan. Hal ini dilaporkan oleh
Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeringkat dari
masing-masing kabupaten di DIY, berikut hasil pemeringkatan yang
diperoleh pada tahun 2015 ;
Tabel 2
Pemeringkatan Jumlah Kehamilur yang Tidak Diinginkan di Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2015

Kabupaten

IumIah

Kota Yogyakarta

228 kasus

Bantul

275 kasus

Kulon progo

105 kasus

Gununs Kidul

148 kasus

Sleman

219 kasus

Sumber: Harian )ogya,Mirggo, 17 Februari 2016

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka dapat dilihat bahwa kabupaten
Bantul menempati rangking teratas dalam jumlah kehamilan yang tidak

diinginkan. Adapun beberapa sebab yang diasumsikan melatarbelakangi
fenomena hamil di luar nikah diantaranya diungkapkan oleh Ali Naseh
selaku Kepala Kantor Urusan Agama Piyungan, antara lain:

a.
b.

Konten informasi yang berbau pornografi
Aspek ekonomi

c. Perubahanlingkungan
d.

Kondisi geografi

Dilihat dari keempat faktor di atas, jelas bahwa perkembangan
teknologi mengambil posisi terpenting dalam memicu terjadinya
hubungan seks di luar nikah. Namun di sisi lain, peran orang tua juga tidak

bisa dielakkan. Peran orang tua untuk mengarahkan perilaku anaknya
mutlak menjadi syarat untuk terjadi atau tidaknya pergaulan bebas

ini
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perflikahr
dini Tradisi lokal yang mengharuskan te{adinya menikah muda membrx
anak tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Sebut saja Sutilq u
Kuatnya tradisi juga bisa menjadi sebab maraknya sebuah

seorang anak asal Rembang yang menjadi korban tradisi lokal. Ia dipak a

tahun. Ivleskibelurn mengerti a:sebuah pernikahan, namun apa daya iaharus tundukpadatradisi. Adat at:'

menikah cleh orangtuanya sejakusia

11

tradisi ini biasanya bertahan dan turun-temurun karena suatu mitos bah*::.
ketika seorang anak gadis yang sudah dilamar orang tidak diterima, mar;
anak tersebut tidak akan laku sampai tua. Kalaupun kemudian pasanga:
muda tersebut harus bercerai maka itu tidak jadi masalah.

Namun demikian untuk mengubah sebuah tradisi dalam masyarake:
yang sudah turun temurun bukanlah hal yang mudah. Kepedulian sebua:

iembaga kemanusiaan internasional Plan, mencoba untuk melakuka:
edukasi untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di Rembang i.n;

Hal ini diungkapkan oleh staf Plan Indonesia Novika Nurdiyanti yang
rnenyatakan bahwa beberapa langkah telah ditempuh lembaga untiili
meningkatkan kualitas hidup perempuan di wilayah ini, diantaranlz
edukasi, advokasi, pemberdayaan anak melalui forum anal! konseling.
hirggu gerakan akte masal (dw.com/id/kuatnya-tradisi-salah-satupenyebab-penikahan-dini/a-4897

8341, akses 19

Februari 2016)

Menikah dalam usia muda bukanlah tidak beresiko. Pengaruhrya
tidak saja berupa fisik namun juga psikis. Hal inilah yang menyebabkan
mengapa sebuah pernikahan dini rentan dengan perceraian. Berdasarkac
aspek fisik/ biologis maka usia, organ intim, atau alat reproduksi anak
belum siap untuk melakukan jalinan sela. Jika hal ini dipaksakan maka
akan menyebabkan anak kesakitan sehingga mempengaruhi jalinan sels
berkelanjutan. Terlebih lagi bila jalinan seks disertai kekerasan, bukan
berdasarkan suka sama suka maka mungkin akan terjadi infeksi bahkan
membahayakan jiwa anak yang bersangkutan. Dalam hal psikis, maka

diri anak, anak akan sering murung dan
tidak semangat. Selain itu muncullah rasa kurang percaya diri untuk
akan timbul penyesalan dalam

bergaul dengan anak-anak seusianya, mengingat statusnya sudah sebagai
istri orang. Pencapaian pendidikan menengah atau tinggi yang seharusnya
dirasakan anak maka akan hilang begitu saja (rumahnikah.com/pengaruhfisik-dan-psikis-akibat-pernikahan-dini,

April

20

1

6).

Selain akibat-akibat di atas, ada beberapa hal negatifyang lain yang

menjadi dampak pernikahan dini. Hal ini sebagairnana diungkapkan
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oleh Pelaksana Harian Badan Kependudukan dan BKKBN kalimantan
Timur, Yenrizal Makmur. Menurufnya bahwa pernikahan dini akan
rentan dengan perceraian karena ego yang tinggi, tanggung jawab
yang kurang serta resiko kematian yang tinggi bagi perempuan saat
melahirkan anak dalam usia yang sangat muda. Lebih lanjut dijeraskan
berdasarkan dampak psikis, akan menimbulkan beberapa persoalan:

a. Secara mental belum siap untuk menghadapi kehamilan
b. Perubahan peran, yaitu belum siap memikul tanggung jawab
seorang ibu

c.

Meningkatnya kasus perceraian karena tidak harmonis
Munculnya kasus perceraian disebabkan karena emosi yang rnasih
labii, gejolak darah muda, serta pola pikir yang belurn matang

erit astu. co m I gay a -hidup i 1 T 7 423 -b era gam
pernikahan-dini-html, akses 1 9 Februari Z}L 6).
(

b

-e

fek-

b

uruk-

Bahkan data menunjukkan bahwa lebih dari 50 % pernikahan diri tidak

berhasil, dan akhirnya bercerai. Ironisnya ada kasus pernikahan dini
hanya dalam hitungan minggu, laiu merekapun berpisah karena sudali

tidak sanggup menghadapi persoalan-persoalan yang melingkupi
rumah tangga mereka.

Dilihat dari kematangan emosional, sebenarnya anak usia dini belum
paharn benar mengenai apa hubungan seks dan apa tujuannya. Mereka
hanya melalaikan apa yang diharuskan pasangan terhadapnya tanpa
memikirkan hal apa yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. Gangguan
pikiran tersebut menyebabkan anak menjadi terganggu mental
Beberapa akibat lain pernikahan dini, antara lain:

&

Kekerasan terhadap anak

Hal ini terjadi karena anak tidak menurut apa kata orang tua
untuk mau menikah muda. Orang tua akan melakukan tindakan
kekerasan 6sik seperti menendang, atau memukul sehingga tidak
jarang anak kabur dari rumah. Bahkan ada kasus anak rnencoba
bunuh diri dengan minum cairan pestisida.

b.

Tingkat perceraian tinggi
Ketidaksiapan mental mengakibatkan konflik yang tidak mendapatkan

penyelesaian sehingga

jalan pintas yang mereka ambil

adalah

perceraian.
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c.

Kemiskinan meningkat, karena belum siap secara
ekonomi
Ketidaksiapan ekonomi disebabkan usia yang masih
berum produrc:
dan tingkat pendidikan yang rendah. Har ini menyebabkan
merek=

d.

belum bisa mengisi sektor-sektor ekonomi yang
seharusnya.
Trafikingleksploitasi dan seks komersial anak

setelah menikah biasanya perempuan akan dibebaskan
orangtuanr-.
Mereka akan keluar dari rumah dan memirih untuk
bekerju.-D.rg-

ketrampilan yang sangat terbatas maka pekerjaan
yang merei;;
dapatkan tidak sesuai dengan harapan. pada akhirnya
tidlk sedik:

dari mereka yang hanya bekerja sebagai wanita penghibur.

(life.viva.co.id/news/re adr r 6632 o lefek-buruk-pernikahan
bawah-umur, akses Maret 2OL6).

- ci- -

Demikianlah akibat-akibat negatif yang ditimbulkan
oleh pernikah*l di,.r.
Adapun beberapa pihak yang ikut disebut-sebut memiriki
peran untu-{

mengantisipasi terjadinya pernikahan dini adalah

p.r* or*g tru.

Pembahasan
Penelitian ini melibatkan tiga pasang informan pelaku
pernikaha:
dini. Ketiga pasangan informan, kita sebut dengan pasangan

pasangan C-D, dan pasangan E-F. Adapun
informan adalah sebagai berikut:

A_E

profil ketiga

pasari-i

Tabel 3

Karakteristik Informan
Pasangan

Nama

Informan

informan

Pasangan

I

Pendidikan

Usia saat

Pekerjaan

Keterangan

menikah

A

SMA

17

tahun

B

SMP

15

tahun

(suami-istri)

lasa cleaning Marriage h'
service
accident

Ibu rumah
tangga

Pasangan

II

(suami-istri)

C

SD

14

tahun

buruh

Dijodohkan

D

SD

14

tahun

Ibu rumah

orang tua

tangga

Pasangan

E

SMP

informan 3
F
(suami-istri)

l6 tahun

SMP

19

Sumber: data primer yang diolah, 2017
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tahun

buruh

Dijodohkar

Ibu rumah

orang fua

tangga
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Berdasarkan tabel 3 di atas terlihat bahwa semua informan
pasangan pernikahan

merupakn

dini dengan variasi pendidikan, pekerjaan, usia pada

,aat menikah dan sebab terjadinya pernikahan. Tingkat pendidikan yang
idak optimal berdampak pada jenis pekerjaan informan. Semua informan

stri berstatus

sebagai ibu rumah tangga sedangkan suarni beratatus sebagai

ibaning service danburuh. Tentu saja hal ini terkait dengan peluang kerja
ti"gkat pendidikan tertentu

r-ang menuntut kompetensi tertentu dengan

pula.

dini memang tidak dapat dilepaskan dari
konsep perjodohan orang tua sebagai faktor eksternal. Hal ini didukung
Sebab-sebab pernikahan

oleh penelitian terdahulu, bahwa beberapa daerah menjadikan perjodohan
sebagai hukum adat. Sebagaimana budaya pernikahan dini di dusun ]ambu

lIonyet, Madura sebagai sebuah budaya yang sudah menjadi hukum adat
dan tetap dilestarikan hirggu saat ini yang dilaksanakan dengan beberapa
macam cara, yaitu: perjodohan, praktik jampi-jampi (guna-guna), dan
manipulasi umur pernikahan (Munawara dkk, 20 1 5).

Di lain piha( kehamilan di luar nikah juga menjadi faktor lain
terjadinya pernikahan dini" Sebagaimana hal ini juga didukung
penelitian terdahulu yang berlokasi di Klaten. Penelitian ini berjudul
"Pengaruh pernikahan dini terhadap perceraian dini: Studi kasus di
Klatenl'Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa
beberapa faktor yang mempengaruhi adanya pernikahan dini di Klaten
antara lain: faktor sosial (lingkungan dan pergaulan bebas), faktor
hamil di luar nikah, faktor rendahnya pendidikan, faktor ekonomi
serta faktor rendahnya pemahaman agama (Hermawan, 2010).
Temuan lain yang juga menguatkan pada faktor penyebab pernikahan

dini adalah penelitian yang berjudul "Pengaruh Pernikahan Dini dan
Dampaknya Terhadap Keutuhan Keluarga: Studi Kasus di Kabupaten
Subang" (Rohmat, 2A09). Faktor internal dan eksternal penyebab

pernikahan dini di kabupaten Subang antara lain berupa rendahnya
ti"gl*t pendidikan dan kemauan sendiri sedangkan eksternal yang
mempengaruhi pernikahan dini adalah faktor perjodohan orang tua,
lingkungan, ekonomi, dan agama. Adapun di kabupaten Batang, sebuah

penelitian yang berjudul "Pernikahan Dini: Permasalahan, Dampak,
dan Solusinya dalam Konseling Keluarga Islami' menernukan fakta
bahwa fakfor-faktor yang menimbulkan pernikahan dini di Desa Kluwih

Kecamatan Bandar I(abupaten Batang tahun 2008-2010 antara lain
perta?na, untuk menghindari hubungan diluar nikah; kedua, menghindari
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cemooh dan fitnah dari tetangga; l<etiga, sudah menjadi tradisi; keemp
khawatir disebut perawan tua ( Fathuri, 2010).
Tabel 4

Sumberkonflik

Namalnforman

SumberKonflik

Fasangan A-B

-

Pasangan C-D

Pasangan E-F

-

Cemburu
Kebutuhan ekonomi rurnah tangga
Beban
anak
Kebutuhan ekonomi rumah tangga
Lebih mempercayai mertua

Cemburu
Salahpaham
Kebutuhan ekonomi

Sumber: data primer yang diolah, 2017

Wirawan (2010: 7-9) tertarik untuk melengkapi uraian tentang
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah konflik, yaitu;

a.

Keterbatasan sumber
Sumberyang dimaksud di sini termasuksumberyangdapat dilihat, dar'
tidak sekedar abstrak Misalnya saja keterbatasan dalam keuangan.

b.

'Iujuan yang berbeda
Setiap manusia memiliki tujuan yang berbeda. Namun demikian
dalam hubungan interpersonal, tujuan yang berbeda terkadang

mendorong munculnya konflik.

c. Komunikasi yang tidak baik
Komunikasi yang tidak baik di sini meliputi perilaku komunikasi
baikverbal maupun non verbal yang seringkali menyinggung orang
lain.

d.

Kebutuhan

Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda atauPun
rnungkin sama mengenai sesuatu yang terbatas jumlahnyaKebutuhan mendorong terj adinya perilaku manusia. |ika kebutuhan
terhambat atau diabaikan, maka akan bisa menimbulkan konflik.
Berdasarkan tabel4 di atas, maka sumber konflik bisa dikatakan
karena keterbatasan sumber dan kebutuhan. Keterbatasan sumber
yang dimaksudkan tentu saja sumber keuangan yang tidak mencukupi.
Adapun untuk kebutuhan, selain kebutuhan fisik kebutuhan afeksi juga
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terlihat dari adanya persoalan kecemburuan pihak suami terhadap
istri. Meski sernua informan suami memiliki pekerjaan, namun semua
informan istri rnengeiuhkan kecukupan uang yang diberikan suami.
Tabel 5

Frelnrensi dan Durasi Konflik

Konflik

Nama lnfornran

Frelnrensi dan Durasi

Pasansan A-B

Der minssu, istri tidak menegur pasangan

Pasansan C-D

2-3 bulan sekali, seharian istri tidak menyapa pasangan

Pasansan E-F

per minggu, 2 hari istri tidak menegur pasangan

i-2 hari

Sumber: data prirner yang diolah, 2017

dilihat berdasarkan dampak psikis, beberapa persoalan yang akan
muncul biasanya disebabkan usia. Kebanyakan informan belurn siap untuk
menjadi orang tua, belum siap memikul tanggung jawab seorang ibu, serta
bisa juga meningkatkan kasus perceraian karena tidak harmonis. Hal ini
dipicu dari emosi yang masih labil, gejolak darah muda, serta pola pikir
Jika

yang belum matang (beritastu.com I gaya-ltld;upl

L77

423-beragam-efek-

buruk-pernikahan-dini-htrnl, akses 19 Februari 2016).

Ciri psikis remaja dengan kondisi emosional yang masih labil memicu
konflik yang berkepanjangan, meski tidak selalu sampai pada tahap
perceraian.
Tabel 6
Perilaku Ketika Berkonflik

NamaPasangan

Perilalcu Ketika Berkonflik

Pasangan A-B

-

Pasangan C-D

Pasangan E-F

Tidak mau mengalah (istri)
Mendiamkan pasangan
Menangis

Membentak anak
Tidak mau mengalah (istri)
Merasa puas setelah suami minta maaf
Menangis
Banting pintu

Diam di kamar
Kata-kata kasar
Tidakmau mengalah

Diam
Pergi ke luar rurnah (suami)
Sumber: data primer yang dioiah, 2017
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Bentuk konflik ketiga pasangan terlihat dari perilaku konflik ma''ce"

6 di atas rnaka konflik informan dapat digoiongsn
menjadi sebagai konflik yang dinyatakan, konflik pribadi, dan kceffi
Berdasarkan tabel

reaksak Expressed conllict (konfltkyang dinyatakan) memungkinkan penm.
mengeluarkan amarah dan unek-uneknya sehingga kedua belah piim.
mengetahuinya sehingga dapat menambah stabilitas hubungan. Kondft.
pribadi yaitu konflik yang dilakukan oleh individu untuk kepentingam

sendiri, bukan untuk tujuan kolektif. Adapun konflik realistih adah
konflik yang tidak melemparkan kesalahan pada orang lain (Budru,
2Afi:278-33A). Semua istri ffirman mengeluarkan arnarahnya keFfiz
pasangannya ketika konflik, yang tidak lain adalah ekspresi negadf karua
berbagai persoalan yang dihadapi. lnforman juga melalui konflik hc'a
karena kepentingan mereka berdua dan tidak melemparkan kemara"tm
mereka kepada orang lain, seperti marah pada anak
Tabel 7
Penyelesaian Konflik

Mencari jalan cngah demi mempertahankan hubunga
Meminta saran orang fua/merhra
Menvadari kesalahan

Sumber : data primer yang diolah, 2017

Adapun De Vito (2004: 322 - 325) mengemukakan beberapa strateg

dalarn menghadapi konflik interpersonal. Ada lima jenis strateg:
pengelolaan konflik:

a,

Win-lose and win-win strategies

Alasan pernilihan win-win strategk adalah kepuasan bersama serta

tidak menimbulkan kebencian dari pihak lawan sebagaimana jika lawan
adalah pihak yang kalah atau sebaliknya. Selain itu, dengan win-win
strategis,pihak-pihak yang berkonflik akan sama-sama menyelamatkan
irn age tentang dirinya.
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b.

Avoidance

Disebut juga dengan penghindaran. Penghindaran ini dapat
dilakukan secara fisik, misalnya menghindari konflik dengan cara
meninggalkan area konflik Misalnya saja pergi untuk tidur, keluar
rumah, ataupun membunyikan suara keras agar tidak mendengar
suara apapun. Dalam konteks ini, orang meninggalkan konflik
secara psikologis dengan tidak menanggapi argumen atau masalah
yang dikemukakan. Cara ini tidak selalu menjadi cara yang terbaik
dalam solusi konflik karena tidak jarang hubungan pihak-pihak yang
berkonflik semakin renggang.

c. Force and talk strategies
Banyak orang sepakat bahwa kekerasan dalam konflik jauh merusak

hubungan, namun tak sedikit pula yang mengatakan bahwa kekerasan
fisik justru memperbaiki hubungan. Kekerasan yang dimalaud di sini
adalah termasuk kekerasan verbal dimana orang benar-benar terbuka

untuk mengungkapkan apa yang ia mau ungkapkan tanpa ditutuptutupi, meski dengan kasar. Kekerasan fisik, misalnya memukul atau
menampar perlu juga dilakukan sebagian orang untuk mengekspresikan
perasaan mereka ketika sedang berkonflik. Mungkin hal
ekstrem, namun pada sebagian orang ini sangat efektif.

d.

ini terlihat

Face detracting andface enhancing strategies

Pendekatan ini dilakukan dengan cara memperlakukan orang lain
sebagai pihak yang tidak kompeten dan tidak dapat dipercaya, atau

memiliki kemampuan. Konflik ini

tidak

cenderung bersifat merendahkan

pasangan, mempermalukan, hingga merusak reputasinya.

e.

Verbal aggressiveness and argumentativeness strategies

Verbal agressiveness dipandang sebagai strategi yang tidak
produktif, dimana salah satu pasangan berusaha memenangkan
pendapatnya dengan menyakiti Perasaan Pasangan. Misalnya saja
dengan melakukan penyerangan karakter, sehingga meimbulkan sakit
secara psikologis. Sedan gkan arptmentativeness adalah strategi dimana
kita menyuarakan opini menurut sudut pandang kita, sehingga kita
bisa mendiskusikan konflik yang terjadi"
Berdasarkan tabelT di atas dapat dijelaskan bahwa informan ketiga

informan menggunakan strategi menang-menang meskipun pada
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awalnya strategi menang-kalah, kekerasan verbar dan penghindaran.

Hal ini terbukti dengan prinsip mempertahankan hubungan yang
mereka pilih meski konflik sering terjadi. Hal ini tidak terlepas dari
budaya fawa yang mereka anut. Sebagai orang |awa, beberapa etika
dan nilai tetap mempengaruhi cara penyelesaian konflik. Etika
|awa
pada intinya didasarkan pada pantas dan tidak pantas. Ada dua kaidah
dasar dalam etika |awa yaitu prinsip rukun dan prinsip hormat. Rukun
bertujuan untuk mempertahankan keadaan harmonis. Rukun berartr

berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram tanpa perselisihaa

dan pertentangan. Kaidah hormat menyatakan agar manusia dalam
berbicara dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat
terhadap orang lain sesuai derajat dan kedudukannya (suseno dalam
Siswayanti, 2013).
Tabel 8

Kondisi Pasca Konflik

Saling menasihati untuk kebaikan rumah

Lebih romantis pasca konflik
Sumber: data primer yang diolah, 2017

Konflik interpersonal yang dapat dikelola secara konstruktif,
justru dapat memberikan manfaat yang positif bagi diri sendiri maupun
dalam hubungannya dengan orang lain. Beberapa manfaat positif dari
konflik dinyatakan oleh fohnson sebagai berikut (dalam Supratiknya,
1995:94-96)

a. Dengan konflik, kita sadar bahwa

ada persoalan yang perlu

dipecahkan dalam hubungan kita dengan orang lain.

b.

Dengan konflik menyebabkan dorongan dalam

diri

untuk

melakukan perubahan.

c. Konflik dapat mendorong diri kita untuk memecahkan

persoalan

yang selama ini tidak jelas kita sadari atau kita biarkan tidak muncul
ke permukaan.

d.
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Perbedaan pendapat dengan teman melalui
sebuah perdebatan,
akan mendorong kita untuk mendalami dan memaksa
kita untuk
melihat pokok persoalan iebih dalam.

e. Perbedaan pendapat dapat

f.

membimbing ke arah tercapainya
keputusan-keputusan bersama yang lebih matang
dan bermutu.
Konflik dapat mempererat dan memperkaya hubungan.

Flubungan yang tetap bertahan meskipun diwarnai
oleh banyak
konflik, justru menyebabkan kedua belah pihak sadar
berharganya hubungan mereka.

bahwa betapa

Berdasarkan tabei

7 di atas, makakonfliksemuapasangan
informan
tergolong konflik yang konstruktif. Masing-masing
informan merasa
perlunya saling menasihati satu dengan lainnya
dengan berkaca pada
persoalan yang telah mereka perselisihkan. Terlihat
bahwa salah satu
informan merasa hubungan rnereka lebih baik pasca
konflik.

setiap konflik interpersonar memiriki penyeresaian
dengan caranya

sendiri sesuai dengan karakter konflik. pendekatan yalng
bersifat
konstruktif lebih menitikberatkan pada persoalan yang-dihadapi
sekarang (bukan persoalan pada masa lalu), adanya
sharinlperasaan,
berbagi informasi secara terbuka, mengakui kesalahan,
,..tu

*.n.*i

kesamaan dalam perbedaan. Sementara itu, penyelesaian
konflik
yang destruktif mengangkat persoalan yang telah lalu,
mengungkap
ekspresi/emosi negatii, rnengungkap informasi-informasi
tertentu saja,
berfokus pada orang, serta rebih menunjukkan perbedaan.
Keduanya

jelas akan mempengaruhi kondisi pasca
konflik yang terjadi.

Kesimpulan
Berdasarkan temuan peneritian pernikahan dini
di Bantur
Yogyakarta, maka terdapat hal-hal unik yang dapat
dipaparkan. sebabsebab terjadinya pernikahan dini dibedakan menjadi
2 kondisi yaitu
atas dasar perjodohan dan atas dasar hamil di luar
nikah. Faktor
budaya ]awa sangat berpengaruh terhadap pernikahan
dini yaitu
pola perjodohan karena khawatir dengan gunjingan
tetangga. Semua
informan penelitian rnemiriki tingkat pendidikan yurg
,.iJf rendah

sehingga berpengaruh terhadap pekerjaan yang didapaikurryu.
Dalam
hal sumber konflik ada persamaan dari 3 pasang informan,
yaitu
pernenuhan kebutuhan ekonomi, faktor cemburu,
dan egoisme istri

Ko m u n ikasi, Relig i d an

Budaya

yang relatif tinggr. semua sumber konflik informan bisa digolongkan

ke dalam kategori

keterbatasan sumber dan kebutuhan. Dalam
berkonflik pihak suami dari ketiga pasangan pada awalnya cenderung
untuk mengalah atau menghindar demi mempertahankan hubungan
mereka. Namun pada akhirnya mereka saling menyadari kesalahan.
dengan tidak mengungkit peristiwa yang mereka perselisihkan. Dengan
demikian tipe menang-menang adalah tipe penyeresaian konflik dad

3 pasang informan tersebut. Konflik juga berdarnpak positif dalam
perkembangan hubungan mereka, yaitu h,bungan semakin membaik
pasca konflik, dengan kata lain tidak berujung pada perceraian.

370

lnterpersanal"'
Sucioti & Nur Sofyan' Penyelesaian Konflik

Daftar Ptrstaka
Br.rdiyatna, Muhammad dan Mona Ganiem
Antar F r ib adi. I al<x ta', Kencana

(2011)' Teori Komunikasi

Communication' Boston'
De Vito, |osept A. (2004)' The Interpersonal
Publisher Design and Production Service
Yogyal<atta: Kanisius
Supratiknya, 1 995, Komunikasi Antar Pribadi'

Konflih Teori'
Wirawan, Sarlito (2011). Konltik dan Managemen
Humanika'
Apkkasi, dan Penelitian' lakatta' Salemba

Munawaradkk(2015)'8udayaPernikahanDiniTerhadapKesetaraan
Ilmu Politik ISSN"
Gender,dalam itStp, iotna Ilmu Sosial dan
ac.id
2442 69 62Vol. i, No. 3 (20 i 5) 426 wwwpublikasi.unitri.
_

Dini Terhadap
Hermawan, Hendi, 2010, Pengaruh Pernikahan
UIN SUKA
Perceraian Dini: Studi kasui di Klaten'Yogyakarta:
Terladap
(2009). Pengaruh Pernikahan Dini dan Dampaknya
Rohmat
Sub arg'
Keutuhan Keluar ga: Studi Kasus di Kabup aten
UIN Sunan Kalijaga

Yo

gyakarta'

Dampak' dan
Fatkhuri, 2011, Pernikahan Dini' Permasalahan'
Keluarga lslaml' Semarang:
Soiusinya dalam Perspektif Bimbingan

UIN Waiisanga
Etika Budaya lawa dalam Tafsir
Siswayanti, Novita (2013)' Nilai-Nilai

pikiran ralcyat.com, 15 |uni 2015

-penikahandw.com/ id/kuatnya-tradisi- salah- satu-penyebab
dini/a-4897834/, akses 19 Februari 2016
rumahnikah.com/pengaruh-fisik-dan-psikis-akibat-pernikahan-dini'

APril2016
-beragam-efek-buruk-pernikahanberitasatu.com/ gaya-hidup I 17 7 423
2016
Februari
dini-html, akses 19

life.viva.co.id/news/readt|65370!efek-buruk-pernikahan-di-bawahumur, akses Maret 2016

Liputan 6.corn,

12 November 2015

371

