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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Bratawidjaja (2000) Etnis Jawa atau orang Jawa terkenal sebagai 

suku bangsa yang sopan dan halus. Etnis Jawa sangat menjunjung tinggi nilai-

nilai dan norma-norma kehidupan untuk mencari keseimbangan dalam tatanan 

kehidupan yang pada akhirnya menjadi adat istiadat yang diwujudkan dalam 

bentuk tata upacara dan masyarakat diharapkan untuk mentaatinya, dalam 

masyarakat Jawa upacara adat adalah pencerminan bahwa semua perencanaan, 

tindakan dan perbuatan telah diatur oleh tata nilai luhur. Tata nilai yang 

dipancarkan melalui tata upacara adat merupakan tata kehidupan masyarakat Jawa 

yang serba hati-hati agar dalam melaksanakan pekerjaan mendapatkan 

keselamatan lahir batin. Masyarakat Jawa mempunyai berbagai tata upacara adat 

sejak sebelum lahir (janin) sampai meninggal. Setiap tata upacara adat 

mempunyai makna tersendiri dan sampai saat ini masih cukup banyak yang 

dilestarikan. Salah satu upacara adalah pernikahan. 

Etnis jawa memaknai pernikahan adalah sesuatu yang sakral, makna 

simbolik dari prosesi pernikahan adat Jawa membuktikan bahwa prosesi simbolik 

dalam melaksanakan pernikahan pada budaya jawa sering dilakukan untuk 

menjadikan pernikahan tersebut sakral untuk kelanggengan kehidupan rumah 

tangga. Upacara panggih misalnya, prosesi yang dilakukan selama upacara ini 

berlangsung seperti wiji dadi yang artinya menyatukan pikiran dan melambangkan 

kesetiaan satu sama lain dan Adicara bucalan gantal, makna yang terkandung di 
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dalamnya adalah bahwa kedua mempelai secara lahir batin telah menyatukan 

tekad dan rasa yang utuh untuk menghadapi suka duka maupun pahit getirnya 

kehidupan rumah tangga, nilai-nilai yang terkandung pada prosesi pernikahan 

dalam budaya jawa, dan juga pandangan akan sikap dan sifat yang dimiliki oleh 

orang jawa tentu saja bisa menjadikan salah satu nilai lebih bagi orang-orang yang 

akan mengambil keputusan untuk menikah. 

Menurut Suryadi dan Ramdhani (1998) pengambilan keputusan pada 

dasarnya merupakan bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang 

mungkin dipilihnya yang prosesnya melalui mekanisme tertentu, dengan harapan 

akan menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik. Beberapa faktor-faktor yang 

juga berperan dalam pengambilan keputusan adalah kognisi, motif, dan sikap. 

Kognisi berkaitan dengan perihal berpikir, mempertimbangkan, dan mengamati 

apakah calon pasangan yang dipilih sesuai dengan harapan. Motif berkaitan 

dengan dorongan, keinginan, dan hasrat bahwa pasangan ini sesuai dengan tujuan 

yang akan dicapai dalam menjalani rumah tangga. Terakhir yaitu sikap yaitu 

kecenderungan untuk bereaksi, ketika si pengambil keputusan telah menemukan 

pasangan yang tepat dan merasa calon pasangan telah memenuhi tujuan yang 

ingin dicapai, maka individu yang akan mengambil keputusan akan memantapkan 

pilihannya. 

Menurut Khoiriyah (2012) pengambilan keputusan menikah adalah proses 

pemilihan secara sadar dari sejumlah alternatif pilihan hidup guna memutuskan 

untuk melakukan suatu ikatan suci dalam pernikahan. Ditinjau dari prilaku si 

pengambilan keputusan adalah, pengambilan keputusan menikah adalah ketika 
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seseorang masih mempertimbangkan untuk memilih apakah dari alternatif-

alternatif yang ada seseuai dengan harapannya untuk melakukan pernikahan, 

karena pernikahan itu sendiri merupakan satu langkah penting dalam kehidupan 

seorang yang harus dipertimbangkan secara matang agar terciptanya 

keharmonisan dalam pernikahan tersebut,  untuk itu dibutuhkan pengambilan 

keputusan yang tepat sesuai dengan harapan dan tujuan pernikahan. 

Pengambilan keputusan menikah merupakan tindakan mengevaluasi satu 

atau lebih pilihan hidup guna untuk  melakukan  akad atau ikatan suci antara laki-

laki dan perempuan (pernikahan) (Kusumayani, 2016).  Individu yang mempunyai 

keinginan untuk menikah akan mencari pasangan yang sesuai dan tepat untuk 

dirinya yang bisa diajak bekerja sama dalam berumah tangga, karena menurut 

(Taupattinaya & Hartati, 2014) element penting dari pengambilan keputusan 

menikah adalah kriteria pasangan. Sugiarto (2015) berpendapat bahwa dalam 

melakukan pengambilan keputusan menikah budaya juga termasuk menjadi salah 

satu kriteria dalam memilih pasangan. Karena budaya berfungsi sebagai konsep 

yang berlaku pada suatu masyarakat yang memiliki nilai budaya yang sejak kecil 

meresapi nilai budaya tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Degenova 

(2008) yang mengatakan bahwa suku atau etnis adalah salah satu kriteria dalam 

memilih pasangan.  

Salah satu etnis yang sangat menjunjung tinggi budaya dan meresapi nilai 

budayanya dengan baik adalah etnis jawa, etnis jawa memandang bahwa 

pernikahan adalah sesuatu yang sakral sehingga diharapkan dalam menjalaninya 

cukup sekali seumur hidup, namun tidak semua masyarakat jawa mampu meresapi 
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makna yang terkandung dalam pernikahan sehingga memilih jalan perceraian. 

Hasil wawancara dilapangan beberapa kasus ditemukan bahwa orang jawa 

memilih untuk berpisah dan meninggalkan pasangan. “Berdasarkan hasil 

wawancara dengan lima warga di desa Sungai Pinang yang berinisial SH, LH, 

MA, NA, DI penulis menyimpulkan bahwa jika mereka ingin menikah dengan 

orang jawa terutama pada kaum wanitanya mereka mengatakan bahwa untuk 

memikirkan terlebih dahulu secara matang, memang tidak semua wanita dari etnis 

Jawa yang memiliki sifat buruk, akan tetapi dari lima orang tersebut ada diantara 

responden telah mengalami ditinggal oleh istrinya demi bersama laki-laki lain. 

Dan responden ini telah menyesal memutuskan menikah dengan orang Jawa. 

Disebabkan kasus ditinggalkan pasangan nya tersebut. 

Desa Sungai Pinang adalah salah satu desa yang terletak dikecamatan Kubu, 

Kabupaten Rokan Hilir, mayoritas penduduk didesa Sungai Pinang beretnis 

Melayu dan beragama Islam, meski beberapa ada yang beretnis non Melayu, 

seperti Minang, Batak, dan Jawa dan etnis lain diterima dengan baik didesa ini, 

semua masyarakat memeluk Islam, bisa dipastikan di desa Sungai Pinang ini 

masyarakat sangat taat dalam menjalankan kegiatan keagamaanya, pondok 

pasentren hingga perguruan tinggi semuanya berbasis Islam bahkan sekolah 

umum di desa ini lebih ditekankan pada pelajaran agama. Selain budaya penduduk 

juga menganggap bahwa peraturan hidup yang berlaku di masyarakat harus sesuai 

dengan aturan agamanya. Karena kentalnya nilai agama dimasyarakat sungai 

pinang, mereka menganggap bahwa perceraian adalah sesuatu yang dilarang dan 
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merupakan aib bagi keluarga besar jika ada salah satu satu dari mereka yang akan 

bercerai. 

Untuk mewujudkan pernikahan yang harmonis dan terjaga keutuhannya, 

agar tidak mengalami perceraian maka individu dihadapkan pada keharusan untuk 

mengambil keputusan memilih, seperti yang telah dijabarkan diatas etnis 

pasangan juga menjadi salah satu kriteria memilih pasangan yang tepat sesuai 

yang diharapkan, karena baik buruknya etnis calon pasangan akan mempengaruhi 

persepsi individu untuk melakukan pengambilan keputusan. Gibson dkk (dalam 

Mansyur dan Lukman, 2005) menyatakan bahwa aspek psikologis banyak 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Faktor internal meliputi kreativitas 

individu, salah satunya adalah persepsi. Mukarromah & Nuqul (2012) juga 

mendukung bahwa salah satu aspek psikologis yang mempengaruhi seseorang 

untuk melakukan pengambilan keputusan menikah adalah persepsi. Salah satunya 

adalah persepsi terhadap etnis pasangan. (Tuapattinaya & Hartati, 2014) Dengan 

demikian, dibutuhkan pasangan yang dimana didalam diri pasangan tertanam 

nilai-nilai budaya yang akan menjadikan ia menganggap bahwa pernikahan adalah 

sesuatu yang sakral dan sangat menjaga akan keutuhan dan keharmonisan rumah 

tangga yang sedang diarungi bersama pasangan. 

Tuapattinaya & Hartati (2014) mengemukan dari hasil penelitiannya bahwa 

persepsi dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan untuk 

menikah, ketika seseorang mampu menginterpretasikan dengan baik informasi 

yang diterima tentang etnis pasangan dapat membuat seseorang lebih terbuka 

dalam menerima pasangan yang menjadikan seseorang lebih mudah untuk 
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mengambil keputusan menikah, begitu pula sebaliknya jika seseorang tidak 

mampu menginterpretasikan dengan baik atas informasi yang diperoleh terhadap 

etnis pasangan maka akan membuat seseorang lebih sulit dalam membuat 

keputusan. 

Persepsi dalam pengertian psikologi menurut Sarwono (1994) adalah proses 

penerimaan informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut 

adalah penginderaan yang berupa penglihatan, pendengaran, dan peraba. 

sedangkan alat untuk memahaminya adalah kesadaran yang berupa kognisi, 

menurut Sobur (dalam Oktavia, 2009) persepsi merupakan pemaknaan terhadap 

hasil penglihatan. Persepsi juga merupakan proses pemahaman atau pemberian 

makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses 

penginderaan terhadap objek, pristiwa atau hubungan gejala selanjutnya diproses 

oleh otak. Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang dihasilkan 

tanggapan setelah rangsangan diterapkan pada manusia. 

Fieldman (dalam Kushariyanti, 2007) juga menambahkan bahwa persepsi 

mencakup kognisi yang berupa pengetahuan, penerimaan stimulus, dan penafsiran 

stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi prilaku 

dan sikap yang terjadi dilingkungan dan bagaimana segala sesuatu tersebut 

mempengaruhi persepsi dan prilaku yang dipilihnya. Menurut Walgito (2002) 

persepsi adalah suatu proses yang aktif, karena seluruh aspek dalam diri individu 

dalam melakukan pemaknaan menyebabkan stimulus yang sama dapat diartikan 

berbeda-beda pada beberapa individu. Pengalaman, perasaan, kemampuan 
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berfikir, dan kebutuhan seseorang dapat mempengaruhi persepsi seseorang 

terhadap etnis jawa. 

Persepsi terhadap etnis mampu mendorong seseorang untuk membuat 

keputusan yang lebih tepat dalam memilih pasangan, seseorang yang memiliki 

tujuan yang jelas untuk pernikahannya akan mencari seseorang yang tepat sesuai 

apa yang dia persepsikan pada pasangannya agar dapat mengoptimalkan 

keputusannya dalam memilih. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “hubungan persepsi terhadap etnis jawa 

dengan pengambilan keputusan menikah dengan orang yang beretnis jawa”. 

B. Rumusan masalah 

Apakah ada hubungan antara persepsi terhadap etnis jawa dengan 

pengambilan keputusan menikah dengan orang yang beretnis jawa 

C. Tujuan penelitian 

Sejalan dengan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menguji secara empiris hubungan antara persepsi terhadap Etnis 

jawa dengan pengambilan keputusan menikah dengan Etnis Jawa. 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang tema senada sebelumnya pernah dilakukan oleh 

Mukarromah dan Nuqul (2012) dengan judul “Pengambilan keputusan mahasiswa 

menikah saat kuliah pada mahasiswa uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”. 

Namun penelitian ini memiliki perbedaan, perbedaannya terletak pada tujuan 
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peneliti yaitu peneliti ingin melihat apakah persepsi terhadap etnis jawa 

mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menikah dengan orang jawa, 

sedangkan penelitian sebelumnya ingin melihat dinamika pengambilan keputusan 

menikah, subjek penelitiannya juga berbeda, penelitian ini menggunakan etnis non 

jawa sementara penelitian sebelumnya meneliti mahasiswa. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Tuapattinaya dan Hartati (2014) dengan 

judul pengambilan keputusan untuk menikah beda etnis: studi fenomenologis 

pada perempuan jawa, kesamaan dari penelitian ini adalah pengambilan keputusan 

untuk menikah namun perbedaanya adalah pengambilan keputusan untuk menikah 

dilakukan oleh wanita jawa, sementara penelitian ini bagaiman persepsi 

mempengaruhi pengambilan keputusan menikah dengan orang yang beretnis 

jawanya. 

Penelitian senada juga dilakukan oleh Amadah (2014) dengan judul 

dinamika pengambilan keputusan menikah tanpa restu orang tua (studi kasus pada 

perempuan menikah tanpa restu orang tua di jawa timur), namun penelitian ini 

memiliki perbedaan yaitu tentang metode penelitian yang menggunakan metode 

kualitatif, namun sama-sama bertujuan melihat bagaimana dinamika pengambilan 

keputusan untuk menikah. 

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

dilakukan mengenai hubungan persepsi terhadap etnis jawa dengan pengambilan 

keputusan menikah dengan etnis jawa, dapat dipastikan bahwa penelitian ini 

masih baru dan belum ada yang melakukan penelitian sebelumnya. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat, manfaat 

secara teoritis, dan manfaat secara praktis. 

1. Manfaat secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran ilmiah 

yang dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu psikologi, khususnya 

Psikologi Sosial, Psikologi Keluarga. 

2. Manfaat secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama 

masyarakat, dan mahasiswa mahasiswi lainnya yang tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam tentang fenomena pengambilan keputusan menikah dengan orang yang 

beretnis jawa bisa dijadikan sebagai bahan tambahan referensi. 

 

 

 

 

 

 

 


