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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengambilan Keputusan Menikah dengan Orang yang Beretnis Jawa 

1. Pengertian Pengambilan Keputusan Menikah dengan Orang yang 

Beretnis jawa 

Menurut Siagian (1990) pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan 

yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan  

yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Artinya disini 

adalah dalam pengambilan keputusan itu diharapkan mampu memilih alternatif 

yang paling sesuai agar solusi yang akan dicapai dapat dengan tepat memenuhi 

kriteria permasalahan yang dihadapi, ini sesuai dengan pendapat, Baron dan 

Byrne (2005) pengambilan keputusan adalah menggabungkan dan 

mengintegrasikan informasi yang ada untuk memilih satu dari beberapa 

kemungkinan tindakan. Bahwa kemudian pengambilan keputusan ini individu 

harus mampu mengintegrasikan dan menggabungkan informasi yang diperoleh 

untuk menetukan tindakan yang paling tepat yang dibutuhkan dalam pengambilan 

keputusan tersebut. 

Pengambilan keputusan juga didefenisikan sebagai proses dalam 

mengevaluasi satu atau lebih pilihan dengan tujuan untuk meraih hasil terbaik 

yang diharapkan (Sweeney & Mcfarlin dalam Sarwono, 2009) 

Menikah atau pernikahan adalah perjodohan laki-laki dan perempuan 

menjadi suami istri (Purwadarminta dalam Walgito, 2004). Ini berarti bahwa 
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perkawinan adalah bersatunya dua orang sebagai suami isteri (Horrnby dalam 

Walgito, 2004). 

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, yang dikenal dengan 

undang-undang No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan yaitu 

ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan (No.1) 1974). 

Etnis jawa adalah orang orang yang secara turun temurun menggunakan 

bahasa jawa, bertempat tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta mereka 

yang berasal dari daerah-daerah tersebut (Herusatoto, 2000) 

Jadi pengertian pengambilan keputusan menikah dengan orang yang 

beretnis jawa adalah proses dalam mengevaluasi satu atau lebih pilihan hidup 

untuk melakukan akad atau ikatan suci dengan orang yang secara turun-temurun 

menggunakan bahasa jawa, bertempat tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur, 

atau mereka yang berasal dari daerah-daerah tersebut. 

2. Aspek Aspek dalam Pengambilan Keputusan Menikah dengan Orang 

yang Beretnis Jawa. 

Siagian (1991) menyatakan bahwa ada aspek-aspek tertentu bersifat internal 

dan eksternal yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.  

Aspek internal tersebut antara lain : 

a. Pengetahuan 

Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang secara langsung maupun tidak 

langsung akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, biasanya 
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semakin luas pengetahuan, semakin mempermudah dalam pengambilan 

keputusan. 

b. Kepribadian 

Aspek  kepribadian ini tidak nampak oleh mata tetapi besar pengaruhnya 

bagi pengambilan keputusan 

Aspek eksternal antara lain: 

c. Orang lain 

orang lain dalam hal ini menunjuk pada bagaimana individu melihat 

contoh atau cara orang lain dalam melakukan pengambilan keputusan. 

B. Persepsi Terhadap Etnis Jawa 

1. Pengertian Persepsi terhadap Etnis Jawa 

Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian, terhadap 

rangsangan yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan 

sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. 

Karena merupakan aktivitas yang integrated, maka seluruh pribadi, seluruh apa 

yang ada dalam diri individu aktif berperan dalam persepsi itu (Walgito,2001). 

Pareek (dalam Sobur, 2011) mengemukakan persepsi adalah menerima 

menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi 

kepada rangsangan panca indra atau data. Menurut Devito (dalam Sobur 2011) 

persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang 

mempengaruhi indera kita. 

Menurut Suharnan (2015) persepsi merupakan dua proses berlangsung 

secara serempak antara keterlibatan aspek-aspek dunia luar (stimulus informasi) 
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dengan dunia didalam diri seseorang (pengetahuan yang releven dan telah 

disimpan dalam ingatan), dua proses dalam persepsi itu disebut Bottom up (aspek 

stimulus) dan top down (pengetahuan seseorang). 

Menurut Matlin, (dalam Suharnan, 2005) persepsi adalah suatu proses 

penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki (yang disimpan didalam ingatan) 

yang diterima oleh alat indera seperti mata, telinga dan hidung. 

Etnis jawa adalah secara antropologi budaya, orang-orang yang secara 

turun-temurun menggunakan bahasa jawa, bertempat tinggal di Jawa Tengah dan 

Jawa Timur, serta mereka yang berasal dari daerah tersebut (Herusatoto, 2000) 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi terhadap etnis 

jawa adalah proses menerima, menyaring dan memberikan penilaian terhadap 

stimulus tentang orang-orang yang secara turun-temurun menggunakan bahasa 

jawa, bertempat tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta mereka yang 

berasal dari daerah-daerah tersebut, yang diterima oleh individu, baik yang 

diterima oleh luar diri individu maupun dalam diri individu sehingga stimulus 

tentang etnis jawa tersebut menjadi sesuatu yang berarti. 

Fungsi psikologis, dalam proses ini yang memegang peranan tidak hanya 

stimulus yang mengenainya, tetapi juga melibatkan individu yang bersangkutan 

dengan melibatkan pengalaman-pengalamannya yang memungkinkan ia untuk 

menginterpretasikan, menilai dan mendiskriminasikan dengan tepat setiap 

stimulus yang terdapat dilingkungannya. Persepsi bersifat individual setiap 

individu akan mempersepsikan dengan cara yang berbeda walaupun pada stimulus 

yang sama dan akan membentuk prilaku yang berbeda pula. 
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2. Komponen-Komponen Persepsi Terhadap Etnis Jawa 

Pareek (dalam Sobur, 2011) menyatakan bahwa terdapat tiga komponen utama 

dalam proses persepsi yaitu: 

1. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari 

luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit 

2. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga 

mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai 

faktor seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, 

kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada 

kemampuan seseorang untuk mengdakan pengkategorian informasi yang 

diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi 

sederhana. 

3. Interpretasi dan persepsi yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk 

tingkah laku sebagai reaksi yang berupa penarikan kesimpulan dan 

tanggapan terhadap informasi yang ditujukan dengan tingkah laku.   

Sementara Walgito (2002) menyatakan bahwa persepsi itu mengandung tiga 

komponen yang membentuk struktur sikap, yaitu: 

1. Komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang 

berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan yaitu hal-hal yang 

berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap 

2. Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang 

berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. 
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Rasa senang merupakan hal positif, sedangkan rasa tidak senang 

merupakan hal yang negatif. 

3. Komponen konatif (komponen perilaku), yaitu komponen yang 

berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. 

Komponen ini menunjukkan intensitas sikap yaitu menunjukkan besar 

kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap 

objek sikap. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan komponen persepsi 

terdiri dari komponen kognitif yang tersusun dari pengetahuan atau informasi 

tentang objek sikapnya sehingga dapat terbentuk suatu keyakinan tentang objek 

sikapnya tersebut, komponen afektif yang berhubungan dengan rasa senang 

ataupun rasa tidak senang yang erat hubungannya dengan nilai-nilai kebudayaan 

atau sistem nilai yang dimiliki, aspek konatif merupakan kecenderungan bertindak 

terhadap objek sikap. 

C. Etnis Jawa 

1. Pengertian Etnis Jawa 

Etnis Jawa adalah orang-orang yang secara turun temurun menggunakan 

bahasa Jawa, bertempat tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta mereka 

yang berasal dari daerah-daerah tersebut. 

2. Perkawinan dalam Budaya Jawa 

Pernikahan bagi etnis jawa dipandang sebagai upacara pengukuhan, inisiasi, 

perubahan dimensi jeneng untuk itulah perlu adanya upacara pernikahan, 

pernikahan bagi masyarakat jawa diyakini sebagai sesuatu yang sakral, kesakralan 
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tersebut melatar belakangi pelaksanaan pernikahan dalam budaya jawa (Solikhin 

dalam Sugiarto, 2015). Dalam filosofi jawa, konsep perkawinan selalu 

disandingkan dengan istilah metu, manten, dan mati. Istilah ini disebut sebagai 

siklus hidup. 

Salah satu siklus hidup dalam etnis jawa adalah manten atau disebut juga 

menikah tentu saja menikah adalah melibatkan ikatan antara laki-laki dan 

perempuan sah, yang dalam budaya jawa disebut laki-rabi atau fase bebojoan. 

Yaitu upaya bersama untuk memenuhi kebutuhan pasangan.Ada tiga kebutuhan 

dalam berpasangan sebagai suami dan istri yaitu cumbana bersenggama dengan 

cara yang benar, bebrayan (berkeluarga), dan menikmati keindahan. Ketiga hal 

tersebut harus dipenuhi seluruhnya, jika tidak melengkapi tiga hal tersebut bukan 

bebojoan namanya (Sugiarto, 2015) 

D. Kerangka Pemikiran 

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Pareek 

(dalam Sobur, 2011) untuk persepsi terhadap etnis jawa, dan teori Siagian untuk 

pengambilan keputusan menikah dengan etnis jawa, pengambilan keputusan 

adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap  hakikat alternatif  yang 

dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan 

yang paling tepat. Menikah dengan orang yang beretnis jawa dapat diartikan 

sebagai penyatuan ikatan lahir bathin antara seseorang dengan orang yang secara 

turun temurun menggunakan bahasa Jawa, bertempat tinggal di Jawa Tengah dan 

Jawa Timur serta orang-orang yang berasal dari daerah-daerah tersebut  (Budiono, 

2000). 
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Keputusan menikah dengan orang yang beretnis jawa merupakan keputusan 

yang sangat kompleks, karena selain menyatukan dua keluarga, bertemunya dua 

etnis dengan nilai budaya yang berbeda akan membutuhkan adaptasi dan adaptasi 

tersebut mengandung konsekuensi. Konsekuensi yang timbul berupa konflik, baik 

konflik internal yang berasal dalam diri individu maupun konflik eksternal yang 

berasal dari lingkungan luar. Hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan (Tuapattinaya, dan Hartati, 2014) 

Pengambilan keputusan merupakan pemilihan tindakan dari sejumlah 

alternatif yang ada (Mansyur & Lukman, 2005). Nigro (Moordiningsih & 

Faturachman, 2006) menyatakan pengambilan keputusan ialah pilihan sadar dan 

teliti terhadap suatu alternatif yang memungkinkan dalam suatu posisi tertentu 

untuk merealisasikan tujuan yang diharapkan. Proses memilih pasangan erat 

kaitannya dengan fungsi kognitif yaitu proses membuat keputusan untuk menikahi 

calon pasangannya. Para pemilih pasangan membuat keputusan untuk menikahi 

calonnya dengan menggunakan berbagai macam strategi pengambilan keputusan 

dan mengetahui fakor-faktor yang mempengaruhinya.  

Nahlohy (2017) menyatakan bahwa pengambilan keputusan juga merupakan 

proses berpikir yang memperoleh pengetahuan melalui aktivitas mengingat, 

menilai, menalar, membayangkan kedepan, dan berbahasa. Adanya tuntutan 

menyebabkan individu membuat keputusan. Pengambilan keputusan menikah 

tidak terbentuk begitu saja, persepsi terhadap pasangan yang akan dinikahi juga 

menjadi salah salatu faktor, sesuai dengan pernyataan (Taupattinaya & Hartati, 
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2014) bahwa aspek psikologi seperti persepsi pasangan menjadi salah satu 

penyebab seseorang terbuka dalam menerima pasangan. 

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. 

Menurut Walgito (2002) persepsi adalah suatu proses yang aktif, karena 

seluruh aspek dalam diri individu melakukan pemaknaan menyebabkan stimulus 

yang sama dapat diartikan berbeda-beda pada beberapa individu. Persepsi 

terhadap etnis jawa menyangkut bagaimana mendorong seseorang untuk bereaksi 

terhadap etnis jawa agar mencapai keputusan terbaik dalam memilihnya untuk 

dijadikan pasangan hidup sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari 

pernikahan. 

Orang-orang dari etnis jawa dapat dijadikan pasangan yang ideal oleh 

seseorang yang akan menikah, karena cendrung memaknai pernikahan adalah 

sesuatu yang sakral (Sugiarto dalam Nahlohy, 2017) juga mengatakan hasil dari 

temuannya bahwa etnis jawa cendrung lebih disukai untuk menjadi pasangan. 
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Karena memiliki sifat yang santun dan lemah lembut, etnis jawa juga lebih 

dipandang sebagai orang-orang yang begitu menjunjung tinggi nilai budaya yang 

mereka anut. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa aspek persepsi 

terhadap etnis jawa meliputi aspek seleksi dimana proses individu dalam 

menyaring informasi tentang etnis jawa melalui alat indera yang didapat dari luar, 

berikutnya aspek interpretasi, dimana individu sedang dalam proses 

mengorganisasikan informasi yang ada sehingga menjadi arti, berikut aspek 

interpretasi dan persepsi dalam hal ini dinamakan reaksi terhadap informasi yang 

didapat tentang etnis jawa yang diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku. 

Ketiga aspek persepsi individu terhadap etnis jawa berinteraksi 

mempengaruhi terjadinya sikap atau prilaku seseoarang untuk memilih etnis jawa, 

semakin baik persepsi terhadap etnis jawa maka semakin tinggi keingin individu 

untuk mengambil keputusan menikah dengan orang yang beretnis jawa, namun 

apabila persepsi terhadap etnis jawa buruk maka akan rendah keinginan untuk 

menikah dengan orang yang beretnis jawa, jadi persepsi terhadap etnis jawa 

dengan pengambilan keputusan menikah dengan orang jawa sangat dipengaruhi 

oleh harapan dan kebutuhan individu terhadap etnis jawa tersebut. 

Menurut Tuapattinaya & Hartati (2014) juga mengemukan dari hasil 

penelitiannya bahwa persepsi dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil 

keputusan untuk menikah, persepsi positif terhadap etnis pasangan dapat membuat 

seseorang lebih terbuka dalam menerima pasangan yang menjadikan seseorang 

lebih mudah untuk mengambil keputusan menikah, begitu pula sebaliknya jika 
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persepsi seseorang negatif terhadap etnis pasangan maka akan membuat seseorang 

lebih sulit dalam membuat keputusan. 

 Jadi persepsi seseorang terhadap etnis jawa sangat penting dan sangat 

berperan dalam memberikan informasi untuk melakukan pengambilan keputusan 

menikah dengan orang yang beretnis jawa, hal ini disebabkan karena persepsi 

terhadap etnis pasangan menjadi element penting dalam memilih pasangan agar 

tercapai keharmonisan dalam hubungan pernikahan yang akan dijalani. 

E. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah  “ada hubungan antara 

persepsi terhadap etnis jawa pengambilan keputusan menikah dengan etnis jawa. 

 

 


