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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan masyarakat adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Ia 

berkembang secara linier atau seperti garis lurus, dari masyarakat sederhana atau 

primitif menuju ke masyarakat modern atau kompleks. Menurut Nottingham 

perkembangan masyarakat dikategorikan menjadi tiga kelompok.  Pertama, masyarakat 

terbelakang. Adalah sebuah masyarakat yang biasanya berjumlah kecil, terisolasi dan 

terbelakang. Tingkat perkembangan tehnik dan pembagian kerja relatif rendah. 

Keluarga adalah lembaga yang paling penting dan laju perubahan sosial juga masih 

lambat. Kedua, masyarakat pra-industri. Masyarakat ini ditandai dengan perubahan 

yang lebih cepat dari masyarakat tipe pertama,  luas daerah dan jumlah penduduknya 

lebih besar. Perkembangan teknologi dan pembagian kerja lebih beragam dan menuju 

pada spesialisasi. Ketiga, masyarakat  industri. Pada masyarakat industri kehidupan 

masyarakat berkembang sangat dinamik. Teknologi sangat berpengaruh terhadap 

seluruh aspek kehidupan manusia.
1
  

Perkembangan masyarakat seperti yang digambarkan oleh Nottingham diatas, 

merupakan sesuatu yang bermakna positif, hal ini dikarenakan selalu bersentuhan 

dengan kemajuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dari waktu ke waktu. 

Adanya pertumbuhan dan perkembangan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. 

Tetapi di sisi lain, perkembangan masyarakat yang sama juga melahirkan masalah-
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masalah baru yang menuntut penanganan secara serius. Ada dampak negatif dari 

perkembangan masyarakat.  

Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini terjadi persaingan antara nilai 

agama yang mengajarkan moralitas dan nilai sekuler, dimana keluarga semakin sering 

dididik untuk tidak perlu berdoa dan membaca Alkitab, dan nama Tuhan sudah jarang 

disebutkan, sehingga seringkali terjadi pelanggaran moral.
2
 Pelanggaran moral yang  

dilakukan oleh orang-orang dewasa, seolah-olah memberikan contoh kepada anak-

anaknya dan orang-orang muda untuk melakukan hal yang sama. 

Gaya hidup bebas di kalangan pemuda yang akhirnya “melahirkan” seks pra-

nikah, tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan suami-istri atau dengan sebutan umum 

yang dikenal masyarakat dengan istilah “kumpul kebo” adalah gejala-gejala sosial yang 

sering terdengar di tengah-tengah masyarakat.  Sedang bagi pasangan yang sudah 

menikah, selingkuh atau dimadu seakan menjadi bumbu dan warna tersendiri dalam 

kehidupan dewasa ini. Majalah Kartini dalam rubrik Oh mama, Oh Papa dengan judul 

artikel Lima Kali Aku Menjadi Istri Kedua, menuturkan seorang perempuan yang 

menjadi istri simpanan, kemudian bercerai. Menikah lagi dengan status istri kedua dan 

bercerai lagi. Tahun 2010 ia menikah lagi untuk yang keempat kalinya, juga sebagai 

istri kedua, tidak lama kemudian bercerai dan akhirnya menikah lagi untuk kali yang 

kelima. Tetap sebagai istri simpanan.
3
 Menikah, dan bercerai seakan menjadi pasangan 

yang tidak terelakan di zaman ini. Seorang istri yang bekerja sebagai tenaga 

administrasi di sebuah perusahaan swasta berselingkuh dengan seorang laki-laki yang 

belum menikah (single) lebih muda dua tahun darinya. Karena kecelakaan, suami 

meninggal kemudian istri menikah dengan teman selingkuhannya. Tidak lama setelah 

perkawinan keduanya bercerai.
 4
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Menikah, selingkuh, bercerai dan menikah lagi menjadi sesuatu yang tidak asing 

lagi bagi masyarakat, menjadi topik bacaan di media cetak, tontonan di media 

elektronik yang ditunjukan oleh para artis yang terkesan gemar melakukan kawin-cerai, 

dan menjadi buah bibir, perbincangan masyarakat umum, termasuk didalamnya anggota 

dan pengerja gereja.
5
  

Gereja, sebagai bagian dari masyarakat luas juga tidak dapat terhindar dari 

perselingkuhan, perceraian dan perkawinan lagi, yang terjadi pada diri anggota-

anggotanya. Dua tahun setelah penempatan di GKJW
6
 Jemaat Sidomulyo Kecamatan 

Ambulu Kabupaten Jember, Jawa Timur tahun 2005, penulis sudah diperhadapkan 

dengan permasalahan sosial yang terjadi ditengah-tengah Jemaat.
7
 Dua orang warga 

Jemaat pria, hampir secara bersamaan kedapatan berselingkuh oleh anggota 

keluarganya. Hal ini memberikan pertanda (signal) rentannya hubungan suami istri 

terhadap masalah-masalah sosial yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan 

rumah tangga mereka.  

Pada tingkat yang lebih luas, di Kabupaten Jember, Drs. Sudirman, Ketua 

Pengadilan Agama Jember dalam sebuah acara Excellent Family Training (Pelatihan 

Keluarga Asmara) di Jember pada tahun 2005, dengan jelas mengungkapkan, tahun 

2002 tingkat perceraian di Kabupaten Jember sebanyak 3.160 kasus. Hal ini membuat 
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Kabupaten Jember “mendapat peringkat” tiga di Jawa Timur, setelah Malang dan 

Banyuwangi dalam hal perceraian.
8
 

Menurut Wakil Panitera kantor Pengadilan Agama (PA) Jember, Heri Eka 

Siswanta, “Kecenderungan angka perceraian di Jember tahun ini meningkat 

dibandingkan tahun lalu.”
9
 Lebih lanjut ia menguraikan, selama tahun 2009 angka 

perceraian sebanyak 5.081 kasus, dengan didominasi cerai gugat sebanyak 3.280 kasus, 

dan cerai talak atau perceraian yang diajukan oleh pihak laki-laki sebanyak 1.634 

kasus.
10

 Sedang ditahun 2010 angka tersebut meningkat menjadi 5.293 kasus, dan 

sebagian besar didominasi oleh cerai gugat yakni perceraian yang diajukan oleh pihak 

perempuan. 

Sedang kasus perceraian yang diputuskan di Pengadilan Negeri (PN) Jember,  jika 

dihitung sejak tahun 2006 – 2011 relatif mengalami peningkatan juga. Kasus tersebut 

sebanyak 58 kasus perceraian, dengan perincian dua tahun terakhir, 2010 dan 2011 

masing-masing sebanyak 21 kasus dan 19 kasus perceraian. 

Tingginya kasus perceraian yang terjadi di lingkungan masyarakat dan gereja,
11

 

sebenarnya sudah menjadi perhatian GKJW. Dalam persidangan Majelis Agung (MA) 

GKJW tahun 2002 di Jemaat Wonorejo, Besuki Timur, termasuk dalam wilayah 
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 Tahun 2006 dalam kegiatan study Pendeta se-wilayah Majelis Daerah (Klasis) Besuki Barat yang 

bertempat di GKJW Jemaat Jatiroto saya pernah membagikan questionaire kepada peserta study Pendeta 

dengan maksud mengetahui pandangan dan pemahaman para Pejabat gereja (Pendeta, Penatua, Diaken 

dan Guru Injil) di lingkup Majelis Daerah Besuki Barat mengenai kecenderungan kawin-cerai yang 

terjadi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat luas, yang kemungkinan besar akan berpengaruh 

pada kehidupan warga jemaat. Sekaligus mencari faktor utama penyebab ke-disharmonis-an rumah 

tangga dan mencari formula pelayanan yang tepat. 

Data  sementara yang saya peroleh dari “penelitian” tersebut adalah: 

1. Permasalahan keluarga dalam jemaat perlu mendapat perhatian yang sangat serius. 

2. Diketahui dalam tiga tahun antara 2004 – 2006 di beberapa jemaat, terdapat masalah perselingkuhan   

3 sampai 5 kasus. 

3. Beberapa Majelis Jemaat memilih bercerai sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah dalam 

keluarga. 
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administratif Kabupaten Banyuwangi memutuskan tema kerja dalam PKP
12

 IV 

wujudkan keluarga Allah yang menjadi rahmat bagi semua orang
13

 bagi pelayanan 

gereja sepanjang tahun 2005-2010. Tema inilah kemudian yang menjadi arah dan 

sasaran pelayanan GKJW untuk terus-menerus berusaha mewujudkan dan 

menghadirkan keluarga-keluarga menjadi berkat, utuh dan bahagia. Dengan kata lain 

mengupayakan tidak terjadi perselingkuhan dan atau perceraian lagi pada keluarga-

keluarga Kristen. 

Perhatian yang tinggi terhadap masalah-masalah keluarga yang memprihatinkan 

di dunia yang semakin modern ini juga datang dari lembaga internasional Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB).  PBB memutuskan bahwa pada tahun 1994 adalah Tahun 

Keluarga Internasional yang patut dirayakan di seluruh dunia. Keluarga secara universal 

dianggap sebagai sel utama dan sangat vital dari masyarakat dan sangat tidak mungkin 

suatu masyarakat akan sehat tanpa keluarga yang sehat pula.
14

 Lagi pula setiap 

keluarga, suami istri memiliki tugas sebagaimana amanat Undang-Undang Perkawinan 
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 Istilah dalam GKJW, PKP singkatan dari Program Kerja Pembangunan, adalah program kegiatan 

pembangunan jangka menengah GKJW, sebagai penjabaran dari PRKP dengan jangkauan waktunya 
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 Tema diatas dijabarkan menjadi dua subtema. Subtema pertama (tahun 2005-2007) adalah “Keluarga 

harmonis GKJW berbagi kasih dengan sesama” dan subtema kedua (tahun 2008-2010), “Keluarga 

harmonis GKJW berbela rasa dengan sesama”.  

Dan penjelasan tema tersebut adalah sebagai berikut wujudkan merupakan perintah, namun bukan 

dilakukan atas kewajiban tetapi kesadaran sebagaimana firman Tuhan Yesus: “Sebagaimana Bapa 

mengutus Aku, maka Aku mengutus kamu.” (Yoh. 20:21). Keluarga Allah adalah istilah yang dipakai 

untuk menyebut diri keluarga besar GKJW (Efs. 2:19) dan keluarga Kristen (Maz. 128:1-6). Menjadi 

Rahmat adalah bagian tujuan dibentuknya keluarga (yang berawal dari perkawinan) oleh Tuhan.... 

Keluarga besar GKJW dipanggil ikut melaksanakan rencana karya-Nya di dunia ini.... Atas pemberlakuan 

kasih, kebenaran, keadilan dan damai sejahtera bagi masyarakat, bangsa dan negara. Di sinilah yang 

dimaksud dengan istilah menjadi rahmat. Bagi Semua Orang adalah tanpa dibatasi oleh perbedaan. 

Artinya bahwa rahmat itu diberikan kepada siapapun dan apapun, tanpa harus membedakan agama, suku, 

golongan, status sosial dsb. 

Tema pelayanan ini diangkat berdasarkan diskusi bahwa, “1). Keluarga Kristen sebagai bagian keluarga 

Allah merupakan bagian penting dalam pendidikan dan  pengembangan serta penghayatan iman; 2). 

Keluarga Kristen adalah saluran berkat/rahmat Allah kepada semua orang; 3). Tiga pokok (trisus – 

persekutuan, kesaksian dan cinta kasih – penulis) masih sangat penting dilaksanakan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara setidak-tidaknya sampai enam tahun mendatang (2005 – 2010 – 

penulis); 4). Oleh karena itu fungsi keluarga Kristen sebagaimana tersebut diatas perlu makin diwujudkan 

dan ditingkatkan. (Akta dan Catatan Sidang Majelis Agung GKJW ke 92/2002. Artikel 62: Tema dan 

Subtema PKP IV tahun 2005 – 2010, 31 – 32). 
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Republik Indonesia No. 1 tahun 1974,
15

 menjadikan perkawinan keluarga sebagai ikatan 

lahir batin untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang dewasa.  

Perceraian tetap saja terjadi, untuk itu dirasa penting menjadi refleksi bersama 

sekaligus otokritik (self-criticism) bagi Gereja, khususnya Jemaat-Jemaat GKJW yang 

berada di Kabupaten Jember, apakah sudah mewujudkan keluarga yang harmonis, 

sebagaimana yang dimaksud dalam tema kerja pelayanan? Dengan kata lain perlu digali 

faktor-faktor penyebab perceraian di Jemaat GKJW se-Kabupaten Jember.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Kasus-kasus perceraian yang terus terjadi di Jemaat-Jemaat GKJW secara khusus 

dan di wilayah Kabupaten Jember pada umumnya menjadi fakta sosial yang tidak 

terelakan.  Inilah kenyataan dan kondisi Jemaat, masyarakat yang menjadi perhatian 

serius bagi setiap keluarga-keluarga Kristen Jemaat GKJW. Pertanyaannya, faktor-

faktor apakah yang menjadi penyebab perceraian? 

Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian menjadi permasalahan yang sangat 

penting untuk dilakukan pengkajian lebih dalam, terutama terhadap kasus-kasus 

perceraian yang terjadi di Jemaat-Jemaat GKJW se-Kabupaten Jember. 

 

1.3. Tujuan Penulisan 

Untuk menjawab rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penulisan tesis ini 

adalah menganalisis faktor-faktor perceraian yang terjadi di Jemaat-Jemaat GKJW se-

Kabupaten Jember dengan menggunakan analisis pertukaran sosial.  
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1.4. Kajian Pustaka  

Konsep pertukaran sosial secara langsung akan memberikan perhatian kepada 

hubungan antar manusia secara pribadi dan interaksi sosial. Seseorang yang melakukan 

pelayanan kepada yang lain, ia mengharapkan akan mendapatkan kepuasan dan 

pelayanan kembali dari orang yang dilayani.
16

 Demikian juga yang terjadi dengan 

hubungan suami istri sebagai relasi interpersonal, ditentukan oleh kualitas dan keunikan 

hubungan yang dibangun atasnya. Artinya kebahagian dan atau kesedihan suami atau 

istri ditentukan oleh pasangannya masing-masing. Kepuasan dan kebahagiaan yang 

lahir dari hubungan tersebut akan menimbulkan integrasi, semakin akrabnya hubungan 

satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, ketidakpuasan yang disebabkan oleh relasi antara 

yang satu dengan yang lainnya berujung pada konflik dan oposisi, bahkan perpisahan.
17

  

Hubungan suami istri juga dapat dipahami dalam pengertian diatas. Kepuasan dan 

kebahagiaan dapat disejajarkan dengan keutuhan hubungan, sebaliknya, ketidakpuasan 

dipararelkan dengan perceraian. Meskipun hal ini tidak se-sederhana seperti yang 

dimaksudkan. Keutuhan dan perceraian suami istri tentunya bukan sesuatu yang muncul 

begitu saja, tanpa sebab, tetapi ditentukan oleh nilai yang muncul dari hubungan itu 

sendiri atau faktor internal dan faktor ekternal yang mengikuti hubungan tersebut, 

seperti uang, dukungan sosial, dan lain sebagainya, dalam perkawinan. Teori pertukaran 

menyebutnya dengan kualitas hubungan intrinsik dan ekstrinsik.
18

  

Keutuhan hubungan suami istri adalah harapan semua orang dan sekaligus 

kepuasan dari hubungan tersebut. Orang, tentunya tidak mempermasalahkan hal ini, 

karena memang inilah tujuan yang hendak dicapai dalam relasi sosial perkawinan. 
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 Peter M. Blau, Exchange and Power in Social Life (cet.12 dari originally published 1964, edisi 1986).  

New York: Wiley, 2008, 4. 
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 Jonathan H. Turner, The Structure of Sociological Theory, Sixth Edition. Belmont, CA: Wadsworth 
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Sedang perceraian adalah dampak hubungan sosial yang tidak diharapkan, meskipun 

terkadang manusia sulit menghindari peristiwa tersebut.  

Bagi masyarakat secara umum perceraian adalah aib pribadi dan keluarga, sebuah 

peristiwa yang memalukan dihadapan anggota gereja dan masyarakat. “Ini sangat 

memalukan dan merupakan kegagalan yang sangat besar”
19

 adalah jawaban responden 

yang menceritakan siatuasi perkawinannya  dalam Katheleen E. Jenkins. Individu yang 

bercerai biasanya memiliki perasaan malu yang tinggi sehingga sulit untuk menggali 

informasi yang berkenaan dengan perceraian tersebut. Ditambah “keengganan” gereja 

untuk secara aktif “terlibat” dalam kasus perceraian yang dialami anggotanya sehingga 

di beberapa tempat masalah perceraian seolah-olah termarginalkan dan tidak tersentuh 

oleh pelayanan pastoral.
20

 

Sedangkan kasus-kasus perceraian yang terjadi di Indonesia, Wahyu Pramono dan 

Bakaruddin Rosyidi mencatat paling tidak terdapat lima (5) hal yang menyebabkan 

perceraian di Sumatra Barat,
21

 diantaranya: (1). Perkawinan di usia muda; (2). 

Pengenalan yang singkat sebelum perkawinan; (3). Perkawinan yang tidak bahagia; (4). 

Perkawinan yang tidak disetujui oleh kerabat dan; (5). Pekerjaan dan pendapatan. 

Hampir senada dengan Wahyu Pramono dan Bakarudin Rosyidi, Maryati yang 

melakukan penelitian di Pengadilan Agama (PA) Jambi menemukan faktor-faktor yang 

berbeda yang menjadi penyebab perceraian
22

 antara lain: (1). Penelantaran; (2). Suami 

selingkuh; (3). Suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (4). Suami 

                                                           
19

 Kathleen E. Jenkins, In Concert and Alone: Divorce and Congregational Experience. Journal for the 

Scientific Study of Religion. (2010),  282. 
20

 Pemahaman yang dimiliki oleh warga Jemaat dan juga pejabat gereja, perceraian bukanlah urusan 

gereja, sehingga mereka enggan untuk berkonsultasi atau menyampaikan permasalahan perceraiannya ke 

gereja. Bagi Majelis Jemaat dan atau Pendeta yang mendampingin kasus perceraian warganya, mereka 

akan mendapatkan “cap” dari anggotanya sebagai yang merestui perceraian. 
21

 Wahyu Pramono and Bakaruddin Rosyidi,  Faktor - faktor Sosial yang Mempengaruhi Perceraian di 
Sumatera Barat. Project Report. Lembaga Penelitian Universitas Andalas. (2010, Unpublished), 15. 
22

 Maryati, Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat dan Akibat Hukumnya terhadap Anak dan Harta 

Bersama: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Jambi. Working Paper. Pascasarjana Unand. (2010, 

Unpublished), 8-12. 
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pencemburu (5). Suami sering tidak jujur; (6). Suami penjudi dan peminum minuman 

keras.  

Penelitian Pramono dan Rosyidi tentang faktor penyebab perceraian, “perkawinan 

yang tidak disetujui oleh kerabat” menjadi hal yang utama dalam masyarakat Cam di 

Kamboja dan di Malaysia. Bagi masyarakat Cam pemilihan jodoh dalam perkawinan 

dan pengenalan calon pengantin oleh kerabat akan menentukan masa depan keluarga. 

Jika perkawinan itu dilakukan diantara orang-orang yang sudah dikenal dalam 

“keluarga besar”, maka diharapkan tidak akan ada isu-isu yang mengganggu 

ketentraman perkawinan. Ini pula yang berhasil diidentifikasi oleh Fatimah Abdullah, 

Mohamad Zain Musa dan Farid Mat Zain, bahwa kelanggengan hubungan suami istri 

dalam masyarakat Cam sangat dipengaruhi oleh jenis perkawinan endogami atau 

eksogami. Endogami, yaitu hubungan perkawinan yang memilih pasangan hubungan 

cinta personalnya dari kaum keluarga atau masyarakat sendiri memiliki keutuhan 

keluarga yang lebih baik, jika dibandingkan dengan hubungan yang mengambil 

pasangan perkawinan dari luar keluarganya atau eksogami.
23

  

Hal baru yang tidak diketemukan oleh penelitian diatas, tetapi menjadi faktor 

yang menentukan kualitas hubungan keluarga, suami-istri dan anak adalah komunikasi. 

Noh dan Yusoff,
24

 menguraikan dalam penelitiannya pada keluarga Melayu di 

Terengganu – Malaysia, bahwa komunikasi atau perbincangan antara ayah dan ibu 

(suami istri) adalah hal yang sangat penting dan menentukan kebahagiaan hubungan 

keluarga, selain komunikasi yang dijalin antara orang tua dan anak. Komunikasi adalah 

faktor penting untuk menjaga kestabilan perkawinan suami istri. 

 

                                                           
23

 Fatimah Abdullah; Mohamad Zain Musa dan Farid Mat Zain, Perkawinan dan Keluarga dalam 

Masyarakat Cam. International Journal of the Malay World and Civilisation. (2010), 159. 
24

 Che Hasniza Che Noh dan Fatimah Yusooff, Corak Komunikasi Keluarga dalam Kalangan Keluarga 

Melayu di Terengganu. Jurnal Hadhari. (2011), 55. 
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1.5. Metode Penelitian 

1.5.1. Pendekatan Penelitian 

Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut digunakan metode penelitian kualitatif 

dan eksploratif (exploratory research) atau yang biasa disebut juga penelitian 

penjajagan/formulatif. 

Penelitian ini mengenai perceraian yang terjadi di Jemaat-Jemaat GKJW di 

Kabupaten Jember. Perceraian sebagai objek penelitian, dipahami sebagai gejala-gejala 

sosial, peristiwa-peristiwa, dan fenomena empiris yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat, karenanya metode yang tepat untuknya adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan 

pendekatan interpretatif dan wajar (naturalistik) terhadap pokok permasalahan yang 

dikajinya. Itu berarti penelitian kualitatif  benda-benda, peristiwa-peristiwa dalam 

konteks alaminya, berupaya untuk memahami, atau menafsirkan, dari makna yang 

dilekatkan orang-orang kepadanya. Penelitian kualitatif mencakup semua subjek yang 

dikaji dan kumpulan berbagai data empiris yang menggambarkan momen rutin dan 

problematis.
25

 

Dengan studi ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman atas 

permasalahan yang sedang dikaji, yaitu perihal perceraian yang terjadi di Jemaat-Jemaat 

GKJW  se-Kabupaten Jember, dan mendapatkan masukan-masukan, informasi dari 

sumber primer atau pertama perihal hal-hal yang berkenaan dengan perceraian. 

Informasi faktor-faktor penyebab perceraian
26

 menjadi hal yang sangat penting dalam 

penulisan tesis ini, dan dikemudian hari akan sangat bermafaat bagi pemerhati keluarga, 

Pendeta Jemaat, Gereja dan terutama keluarga-keluarga secara umum. 

                                                           
25

 Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research. Yogyakarta: Penerbit 

Pustaka Pelajar, 2009, 2; Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Penerbit Tiara 

Wacana, 2006, 34. 
26

 Peneliti juga sadar bahwa dalam kasus-kasus tertentu tidak bisa menggeneralisasi penyebab perceraian, 

tetapi paling tidak mendapatkan informasi yang berharga  dan bermafaat sebagai masukan bahan ajar 

katekisasi/konseling pra-nikah. 
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Permasalahan perceraian sebagai objek penelitian merupakan permasalahan yang 

sensitif tidak hanya bagi hubungan suami istri, tetapi juga masalah gengsi dan harga 

diri
27

 keluarga besar.
28

 Bagi masyarakat kegagalan hubungan suami istri karena 

perceraian adalah “aib keluarga” dan “rahasia keluarga” yang tersimpan rapi dari 

kalayak umum. Penulis meyakini akan banyak hal-hal baru dari “rahasia keluarga” 

tersebut dalam penelitian terhadap “pelaku” perceraian.  

Keberadaan penulis lebih kurang enam tahun di wilayah Kabupaten Jember, 

secara khusus Jemaat Sidomulyo di Kecamatan Ambulu merupakan bekal yang sangat 

membantu proses penelitian. Lokasi penelitian
29

 bukanlah tempat yang asing, satu 

sampai lima kali penulis pernah mengunjunginya. Sehingga janji bertemu dengan 

responden relatif tidak mengalami kesulitan. 

Keterbukaan responden adalah penting untuk dapat mengungkap pengalaman 

kegagalan membina keluarga. Responden sangat kooperatif dan sangat senang bisa 

membantu penelitian ini. Malahan ia mengatakan, “Biar saya saja pak yang mengalami 

kegagalan ini, saya tidak ingin jemaat yang lain mengalami nasib yang sama seperti 

saya.” Responden terbuka sekali dengan permasalahan yang dialami, bahkan beberapa 

kali ia menceritakan bagian-bagian tertentu sebelum peneliti menanyakanya. Sesuai 

dengan apa yang sudah direncanakan dalam penelitian ini dan kondisi lapangan yang 

sangat memungkinkan, depth interview atau wawancara mendalam adalah pendekatan 

yang tepat untuk penggalian informasi dalam permasalahan penelitian ini. 

 

 

 

                                                           
27

 Sarasehan teologi keluarga anggota Komisi Pembinaan Peranan Wanita (KPPW) MD Besuki Barat, di 

Jemaat Sidoreno Kecamatan Gumukmas. Maret 2011. 
28

 Yang dimaksud keluarga besar adalah keluarga yang meliputi ayah, ibu, anak, saudara, keponakan, 

orang tua dan anggota yang lain. 
29

 Selain GKJW Jemaat Sidomulyo. 
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1.5.2. Unit Amatan dan Unit Analisa 

Unit amatan dan unit analisa adalah Jemaat-Jemaat GKJW yang berada di 

Kabupaten Jember, antara lain Jemaat Sidomulyo, Jemaat Sumberpakem, Jemaat 

Jember, Jemaat Sidoreno, Jemaat Sidorejo dan Jemaat Rejoagung. 

 

1.5.3. Populasi dan Responden 

Seperti yang sudah diuraikan di depan bahwa objek dalam penelitian ini adalah 

warga Jemaat GKJW di Kabupaten Jember yang berstatus cerai dengan ketetapan 

Pengadilan Negeri.
30

 Hal ini dilakukan untuk semakin memfokuskan dan mempertajam 

analisis, setelah data-data yang dibutuhkan didapatkan. 

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan menyeluruh perihal pokok 

penelitian, peneliti memilih responden yang tidak dibatasi oleh perbedaan gender atau 

jenis kelamin. Dengan harapan bahwa gejala-gejala dilematis yang menyebabkan 

perceraian dapat diungkapkan secara berimbang baik oleh laki-laki maupun perempuan. 

Sekaligus kita akan mendapatkan gambaran secara sosiologis dan psikologis terhadap 

masalah penelitian yang diteliti. 

 

1.5.4. Tehnik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi sebagai salah satu tehnik 

pengumpulan data sosial. Yang dimaksud observasi adalah aktivitas mencatat suatu 

gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan-tujuan 

ilmiah. Atau dengan kata lain observasi terdiri atas kumpulan kesan tentang dunia 

                                                           
30

 Bagi warga Jemaat yang berstatus cerai dengan ketetapan Pengadilan Agama (PA) tidak disertakan 

sebagai responden penelitian. Dengan asumsi bahwa perkawinan bagi warga negara yang beragama 

Kristen sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dicatatkan di Kantor 

Catatan Sipil. Itu artinya ketika  mereka mengalami perceraian, akta keputusan perceraian ditetapkan 

Pengadilan Negeri sedangkan kutipan akta perceraiannya diterbitkan oleh DISPENDUKCAPIL (Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil). Meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat warga GKJW yang 

mendapatkan legalisasi perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA), dan ketika mereka bercerai 

ketetapan hukumnya diputuskan oleh Pengadilan Agama.  
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sekitar berdasarkan semua kemampuan daya cerap pancaindera manusia.
31

 Untuk 

menjelaskan hal-hal tentang perceraian yang tidak terungkap dalam observasi, akan 

diteliti dengan cara studi kasus terhadap responden yang berada di Jemaat yang tingkat 

homogenitasnya tinggi, yaitu Jemaat Rejoagung dan Jemaat Sidomulyo. 

Pemilihan responden yang berdomisili di Desa dan sekaligus Jemaat Rejoagung 

dan Jemaat Sidomulyo, dikarenakan kedua tempat tersebut dikenal dengan Desa 

Kristen. Responden di Jemaat Rejoagung Kecamatan Semboro dipilih berdasarkan 

pengamatan, ia adalah Desa Kristen yang masih ketat mempertahankan aturan-aturan 

Sabat seperti halnya yang terdapat dalam Alkitab.
32

 Ada semacam peraturan yang tidak 

tertulis dan ini sudah merupakan kesepakatan bersama dan sudah menjadi tradisi, hari 

Minggu sampai dibawah jam 12.00 WIB setiap warga Rejoagung tidak diperbolehkan 

pergi dan bekerja di sawah dan atau mempekerjakan orang lain di sawah, ladang atau 

tempat pekerjaan yang lain di wilayah Desa Rejoagung. Jika ketentuan ini dilanggar, 

maka pelaku akan dikenai sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku, yaitu denda 

pasir atau tanah urug untuk perbaikan jalan desa.
33

 

Selanjutnya, responden yang berada di Jemaat Sidomulyo, merupakan dusun kecil 

yang (dapat dikatakan) syarat dengan kegiatan-kegiatan gerejawi. Dusun yang dikenal 

lebih maju, jika dibandingkan dengan dusun-dusun yang ada di sekitarnya, di wilayah 

Kecamatan Ambulu, memegang nilai-nilai kekristenan yang melekat sejak kecil. Tujuh 

hari dalam satu minggu, praktis hanya hari rabu yang tidak ada kegiatan peribadahan. 

Selebihnya diisi dengan kegiatan gerejawi dari pembinaan anak-anak sampai dengan 

dewasa. Hari Senin dilaksanakan katekisasi anak dan remaja; Selasa, ibadah kelompok 

                                                           
31

 Denzin dan Lincoln, Handbook of Qualitative Research, 496, 523-524. 
32

 Penafsiran terhadap Keluaran 20:8 “Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat” diartikan oleh masyarakat 

dan Jemaat di Rejoagung sebagai hari yang terbebas dari pekerjaan pertanian di sawah. 
33

 Bentuk denda biasanya ditetapkan oleh tokoh masyarakat berdasarkan pada kebutuhan akan 

pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana desa. 
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doa; Rabu,
34

 rapat Majelis Jemaat dan atau pembinaan-pembinaan yang bersifat 

insidentil dan temporal; Kamis, kebaktian kelompok rukun warga (KRW); Jumat, 

pendalaman Alkitab (PA) kelas remaja, dan hari Sabtu diisi dengan kebaktian pemuda. 

Untuk mendukung hasil kajian terhadap pokok penelitian dilakukan juga 

penelitian terhadap saksi perkawinan dan saksi dalam sidang pengadilan putusan 

perceraian sebagai objek penelitian dan Pendeta Jemaat di GKJW Kabupaten Jember.
35

  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini   berupa data primer dan data 

skunder. Pengumpulan data skunder  dilakukan  melalui studi kepustakaan dan 

mengkaji dokumen-dokumen terkait. Sedangkan data primer diperoleh dengan cara 

wawancara dengan menggunakan instrumen   pedoman wawancara terstruktur. 

 

1.6. Definisi 

Perlu diuraikan – didefinisikan – secara singkat beberapa hal yang berkaitan 

dengan konsep diatas untuk mempertajam dan menjernihkan pokok-pokok penelitian 

dalam tulisan ini: 

1. Keluarga : Istilah “keluarga” yang dimaksud menunjuk pada unit sosial 

terkecil dalam masyarakat, yang umumnya terdiri dari ayah, 

ibu dan anak-anak yang belum menikah (nuclear family). 

Namun, kadang-kadang juga bisa mengacu pada unit sosial 

yang lebih luas, yang mencakup juga kakek-nenek, paman-

bibi, keponakan, dan sanak keluarga lainnya (extended 

family).
36

 

                                                           
34

 Biasanya dua Minggu sekali. 
35

 GKJW di Kabupaten Jember yang dilayani Pendeta Jemaat pada saat penelitian ini berlangsung adalah  

Jemaat Rejoagung, Jemaat Jember, Jemaat Sidoreno dan Jemaat Sidorejo, sedang Jemaat Sidomulyo dan 

Jemaat Sumberpakem belum ada Pendeta Jemaatnya, karena baru dimutasi. 
36

 M.S. Hadisubrata, Keluarga Dalam Dunia Modern: tantangan dan pembinaannya. Jakarta: BPK-GM, 

1992, vii. 
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2. Perkawinan : Istilah perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini hanya 

menunjuk pada perkawinan yang telah menerima pelayanan 

pemberkatan di gereja dan telah dicatatkan di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil. 

3. Suami-istri : Berkaitan dengan diatas, suami istri yang dimaksud adalah pria 

dan wanita yang telah menikah, menerima pemberkatan 

perkawinan gerejawi dan dicatatkan sesuai aturan negara yang 

berlaku. 

4. Perceraian : Adalah putusnya hubungan suami istri yang dikarenakan salah 

satu pasangan (atau keduanya) memutuskan untuk saling 

meninggalkan, dengan demikian berhenti melaksanakan peran 

suami istri. 

Berkaitan dengan pengertian perkawinan diatas, selanjutnya 

kasus perceraian yang menjadi objek penelitian, hanya mereka 

yang diputuskan oleh pengadilan negeri. 

5. Faktor-faktor :  Faktor-faktor yang dimaksud adalah hal-hal yang menjadi 

pemicu dan atau penyebab terputusnya hubungan keluarga, 

dalam hal ini suami istri yang berakhir pada perceraian. 

6. Pertukaran : Adalah teori sosial (teori pertukaran) yang melihat hubungan 

sosial antara seseorang dengan yang lain, baik dalam hubungan 

perseorangan maupun kelompok sebagai sebuah pertukaran 

biaya atau ongkos dan ganjaran atau imbalan. 

7. Ganjaran  : Ialah setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang 

dari suatu hubungan. Ganjaran dapat berupa uang, penerimaan 

sosial atau dukungan terhadap nilai yang dipegangnya. Dan nilai 

suatu ganjaran dapat berbeda-beda antara seseorang dengan yang 
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lain, dan berlainan antara waktu yang satu dengan waktu yang 

lain.  

8. Biaya : Adalah akibat yang dinilai negatif yang terjadi dalam suatu 

hubungan. Biaya itu dapat berupa waktu, usaha, konflik, 

kecemasan, dan keruntuhan harga diri dan kondisi-kondisi lain 

yang dapat menghabiskan sumber kekayaan individu atau dapat 

menimbulkan efek-efek yang tidak menyenangkan. Seperti 

ganjaran, biaya pun berubah-ubah sesuai dengan waktu dan orang 

yang terlibat di dalamnya.  

 

1.7. Garis Besar Penulisan 

Tulisan ini disusun dengan garis besar penulisan sebagai berikut: pertama, dalam 

Bab I, pendahuluan yang berisi tentang latar-belakang permasalahan yang menjadi 

bahan kajian dalam bab-bab berikutnya. Untuk mempertajam dan memperjelas 

permasalahan penelitian akan disusun dalam rumusan masalah. Dilanjutkan dengan 

kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian yang mendukung, metodologi penulisan 

dan batasan-batasan operasional penulisan.  

Dalam bagian yang kedua bab ini penulis akan menguraikan landasan teori yang 

akan digunakan sebagai piranti analisa penelitian. Teori yang dimaksud adalah teori 

pertukaran yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh terkait seperti Geoger C. Homans dan 

Peter M. Blau, sosiolog Amerika.  

Penyajian terhadap data-data hasil penelitian merupakan bahan kajian dalam bab 

ketiga, untuk itu di dalamnya akan diuraikan kondisi umum lokasi penelitian, dalam hal 

ini adalah kabupaten Jember. Dilanjutkan pada kondisi khusus lokasi penelitian, yaitu 

GKJW di Kabupaten Jember termasuk didalamnya data-data perceraian yang terjadi di 

Jemaat-Jemaat GKJW se-Kabupaten Jember dan faktor-faktor penyebabnya. 
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Keempat, mendialogkan hubungan perceraian dengan teori pertukaran sosial 

adalah kajian yang akan diuraikan dalam bab keempat. Diuraikan secara singkat latar 

belakang perceraian yang terjadi pada masa lampau. Proses menuju perceraian dan 

status sosial pasangan suami istri yang erat hubungannya dengan perceraian. Hubungan 

pertukaran sosial dan perceraian yang terjadi di tengah-tengah Jemaat-Jemaat GKJW di 

Kabupaten Jember, dilanjutkan dengan krisis keluarga dan masa depan hubungan suami 

istri dalam keluarga.  

Akhirnya, penutup dan kesimpulan akan mengakhiri seluruh bahasan dalam kajian 

tulisan ini secara keseluruhan. 


