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BAB IV 

PERTUKARAN SOSIAL DAN PERCERAIAN 

 

 

4.1. Pengantar 

Teori pertukaran dalam sosisologi melihat perkawinan sebagai suatu proses 

pertukaran antara hak dan kewajiban, reward  dan cost,  keuntungan dan kerugian yang 

terjadi diantara pasangan suami istri. Karena perkawinan merupakan proses menyatunya 

laki-laki dan perempuan sebagai individu yang hidup dan tinggal bersama, dalam 

tempat tinggal yang sama, maka proses pertukaran dalam perkawinan harus senantiasa 

diperbincangkan dan disepakati bersama.
1
 Seperti halnya perkawinan, perceraian juga 

merupakan suatu proses yang panjang, didalamnya menyangkut banyak aspek seperti: 

emosi, sosial dan pengakuan atau ketetapan secara resmi oleh masyarakat melalui 

keputusan pengadilan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang 

berlaku.  

Sebagaimana hasil penelitian (Bab III), perceraian merupakan proses yang 

ditunjukan oleh gejala-gejala sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat, maka dalam bab ini, penulis akan membahasnya dengan menggunakan 

perspektif sosiologis, secara khusus dengan analisa teori pertukaran (Bab II). 

 

4.2. Latar Belakang Perceraian 

Mengawali bab ini, penulis perlu menguraikan secara singkat perihal latar 

belakang perceraian. Pada zaman pra-Kristen, secara umum, perceraian atau lebih 

tepatnya pihak yang menceraikan hanya tersedia kepada suami. Di antara orang Ibrani, 

                                                           
1
 Perlu disepakati dikarenakan pasangan suami istri memiliki latar belakang pendidikan, keluarga, sosial-

budaya, keinginan dan kebutuhan yang berbeda. Perbedaan ini sangat berpengaruh terhadap kualitas 

pertukaran, apakah mendatangan kebahagiaan atau sebaliknya. Mendatangkan kelestarian pasangan atau 

sebaliknya, dst. 
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misalnya, seorang suami bisa menceraikan istrinya untuk hampir alasan apapun,2  

sedangkan istri tidak memiliki dasar yang sah yang tersedia baginya. Dalam situasi 

seperti ini, opini publik dan tekanan kelompok, cenderung menjaga agar suami 

menyalahgunakan hak istimewa perceraian  mereka.  

Dalam agama Kristen, perceraian pada akhirnya dihapuskan. Perkawinan 

dipandang sebagai sesuatu yang bernilai sakral (sakramental) di dunia,3 dan yang dapat 

memisahkan perkawinan laki-laki dan perempuan hanya melalui kematian. “Pernikahan 

itu merupakan persekutuan hidup yang begitu utuh antara laki-laki dan perempuan, 

sehingga menuntut keutuhan itu secara mutlak dalam menghadapi pihak ketiga. Dengan 

demikian pernikahan itu merupakan lembaga yang begitu suci, yang diperuntukkan 

Allah bagi  manusia. Manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang tak terpisahkan itu, 

dikehendaki Allah supaya bersatu.”4 

Bapa-bapa gereja menyadari bahwa dalam kehidupan rumah tangga dalam kondisi 

tertentu mungkin mengalami permasalahan dan menjadi tidak tertahankan lagi, 

karenanya dalam kasus-kasus tertentu mengizinkan perceraian secara terbatas, tetapi 

tidak mengizinkan mereka untuk menikah kembali. Perceraian secara terbatas diberikan 

dengan alasan-alasan yang berat dan serius, misalnya “kekejaman yang mengancam 

kehidupan dan kesehatan.” Kekejaman yang dimaksud adalah tindakan suami yang 

brutal. Perlu dicatat bahwa pembatasan perceraian ini juga dimaksudkan untuk 

                                                           
2
 “Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, . . . dan jika laki-laki yang 

kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan 

perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya” (Ul. 24:1-3). 
3
 “demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, 

tidak boleh diceraikan manusia" (Mat. 19:6). 
4
 M.H. Bolkestein, Kerajaan Yang Terselubung (Cet. Ketiga). Jakarta: BPK-GM, 1999, 191.  

Terhadap peraturan ini Yesus memberikan satu perkecualian yaitu “zinah”. Perzinahan (Yun. Porneia) 

meliputi segala macam bentuk kebejatan seksual (bd. Mat. 5:32). Oleh karena itu, perceraian diijinkan 

apabila telah terjadi kebejatan seksual. Berikut ini adalah beberapa fakta alkitabiah yang penting 

mengenai perceraian.  Ketika Yesus mengecam perceraian dalam Mat. 19:7-8, yang dikecamNya 

bukanlah perpisahan karena zinah, melainkan perceraian yang diijinkan dalam masa Perjanjian Lama 

jikalau suami menemukan bahwa istrinya tidak perawan lagi setelah upacara pernikahan diadakan (Ul. 

24:1-4). Sikap agak longgar ditunjukan oleh Paulus dalam 1 Kor. 7:12-16 mengenai pernikahan dan 

pembelotan menunjukan bahwa pernikahan dapat dibatalkan juga. Tafsiran atau catatan bagi Matius 19:9 

dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, 1543. 
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membuat dan mempertahankan kehidupan rumah tangga yang baik, meskipun 

terkadang hal itu sulit untuk dilakukan.5  

Gerakan reformasi (Protestan) menolak teori kekudusan (sakramental) 

perkawinan.6 Mereka berdalih bahwa perkawinan bukan tanggungjawab gereja an sich, 

tetapi tanggungjawab negara. Peralihan tanggungjawab ini membuka peluang bagi 

pengakuan perceraian mutlak. Bagaimanapun juga para reformator menolak konsep 

perceraian dengan kesepakatan bersama, dengan tetap berpedoman bahwa perkawinan 

bisa larut sampai kematian memisahkan, tetapi mengizinkan perkawinan kembali atau 

perceraian dengan alasan harus serius, seperti perzinahan, kekejaman dan desersi yang 

dibuktikan dalam ranah hukum. Dengan kata lain, perceraian diberikan kepada 

pasangan suami istri melalui ketetapan pengadilan.  

Di Asia – sebagaimana negara berkembang lainya sedang dihantui permasalahan 

perceraian keluarga yang sedang meningkat dengan cepat. Di Cina, misalnya, negara 

tengah mempertimbangkan untuk mempersulit perceraian. Akibat Revolusi Budaya, 

peraturan perkawinan yang sangat bebas disahkan. Menurut peraturan itu, perkawinan 

dianggap sebagai kontrak kerja yang dapat diakhiri jikalau suami dan istri sama-sama 

menginginkanya. Bahkan jika salah satu pasangan berkeberatan, perceraian dapat 

diterima jikalau perasaan saling mencintai telah lenyap dari perkawinan. Hanya 

                                                           
5
 William M. Kephart, The Family, Society and the Individual (second edition). USA: Houghton Mifflin 

Company, 1966,  543. 
6
 Martin Luther dalam Katekismus Besar memberikan catatan bahwa Tuhan Allah mengajarkan kepada 

laki-laki dan perempuan untuk menghargai dan menjunjung tinggi hidup perkawinan. Tuhan 

menghendaki agar manusia menghormati, memelihara dan mewujudkan hidup sebagai suatu kehidupan 

bahagia, yang berasal dari Dia dan ditetapkannya sebagai yang pertama dari segala kedudukan. Tuhan 

menciptakan laki-laki dan perempuan, suami dan istri bukan untuk berbuat mesum, bukan untuk bercerai, 

melainkan supaya mereka tetap bersatu, membuahkan hasil, mempunyai anak-anak, mengasuh dan 

mendidik mereka untuk kemuliaan Allah. Allah telah memberi kelimpahan hidup perkawinan dan 

menyerahkan segala sesuatu di dunia ini untuk melengkapinya dengan penuh kelimpahan. Martin Luther, 

Katekismus Besar Martin Luther (Luther’s Large Catechism). Jakarta: BPK-GM, 2001, 79-81. 
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dibutuhkan waktu dua minggu untuk menunggu sebelum pasangan itu membayar empat 

dolar, dan sejak itu mereka terlepas dari ikatan perkawinan satu sama lain.7 

Di Indonesia, pada tahun 2010, data perceraian dari Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Agama (Badilag) menunjukkan kasus perceraian 169.673 (57%) diajukan 

oleh perempuan, dan 81.535 (28%) oleh laki-laki.8 Sedangkan data yang diberikan oleh 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, sebagai lembaga yang 

menerbitkan kutipan akta perceraian bagi penggugat dan tergugat, menyatakan bahwa 

13,09% atau 58 keluarga mengalami perceraian jikalau dibandingkan dengan pasangan 

yang mencatatkan perkawinannya (443 pasangan) pada tahun 2006-2011.9  

Dari data diatas, apabila dipersempit kembali dalam konteks Jemaat-Jemaat 

GKJW di Kabupaten Jember, dari 58 keluarga yang bercerai 25,86% atau 15 keluarga 

(lihat tabel 10) adalah warga Jemaat GKJW.10 Hal ini menunjukkan betapa seriusnya 

permasalahan keluarga dewasa ini, secara khusus bagi GKJW.  

 

4.3. Pilihan Mempertahankan Hubungan Suami Istri atau Bercerai? 

Menikah, selanjutnya tetap mempertahankan hubungan suami istri dan atau 

bercerai adalah sebuah pilihan. Dalam teori pilihan rasional aktor
11

 menjadi fokusnya, 

dimana ia memiliki tujuan dan sasaran dari tindakan yang mereka lakukan.  “Orang 

                                                           
7
 Anthony Giddens, Runway World: bagaimana globalisasi merombak kehidupan kita. Jakarta: Penerbit 

PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, 50. 
8
 Rahmat Arijaya, Mengapa Perceraian di Indonesia Meningkat? (artikel diambil dari internet dan 

merupakan terjemahan bebas dari artikel berbahasa Inggris yang telah dimuat di www.thejakartapost.com 

tanggal 12 September 2011)  
9
 Dalam kasus perceraian tersebut tidak disampaikan secara detail, apakah pihak laki-laki atau perempuan 

dan berapa banyak diantara mereka yang mengajukan gugatan perceraian. 
10

 Data tidak termasuk warga Jemaat Jember yang berada di wilayah perkotaan, hal ini dikarenakan 

Jemaat Jember (pegawai TU dan Pendeta Jemaatnya) tidak dapat memberikan data yang dimaksud. 
11

 Aktor yang dimaksud adalah suami dan atau istri, tetapi tidak menutup kemungkinan juga orang tua 

dan saudara pasangan suami istri. 
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bertindak secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan yang dibangun oleh nilai atau 

preferensi atau kepuasan.”
12

  

Mengapa bercerai?
13

 Analisa teori pertukaran terhadap poin 3.5.3. Suasana 

Perkawinan, menunjukan bahwa ketika pasangan suami istri di Jemaat GKJW 

Kabupaten Jember saling bertukar kasih sayang, perhatian, perasaan, yang bersifat 

intrinsik dan uang, harta benda, kekayaan dan sumber daya lain yang bersifat ekstrinsik, 

mereka merasakan adanya kebahagian dan kepuasan hidup rumah tangga sebagai suami 

istri. Ketika terjadi konflik dan ketegangan, perbedaan pendapat terhadap sesuatu, 

bahkan pertengkaran, tidak dilihat sebagai sebuah pertentangan atau oposisi 

(opposition) antara suami dan istri yang membawa perpecahan atau perpisahan dan 

perceraian. Sebaliknya, dilihat sebagai sesuatu yang wajar dan perekat (bumbu) dalam 

kehidupan rumah tangga. Dalam kondisi seperti ini, suami istri semakin belajar akan 

prinsip timbal-balik dan keadilan untuk mengembangkan integrasi kelompok duaan-

nya. Mereka juga akan terus berusaha mengembangkan pelayanan yang bermanfaat bagi 

penghargaan yang lain. Dengan lain kata, ketika prinsip-prinsip norma dan nilai 

pertukaran tetap dijaga, maka suami istri tentunya akan berusaha sekuat tenaga untuk 

mempertahankan keutuhan hubungan yang sudah terjalin selama ini.  

Keputusan mempertahankan hubungan suami istri, sudah tentu dibuat, ketika 

kedua pribadi ini secara adil menerima kebahagian yang sama, sesuai dengan apa yang 

diharapkan dalam pertukaran cinta kasih yang mereka maksud. Sedang kesepakatan 

mengakhiri pertukaran dyadic yang unik bagi pasangan suami istri warga GKJW Jemaat 

                                                           
12

 Secara konseptual yang dilakukan aktor adalah upaya untuk memaksimalkan keuntungan (ekonomis), 

atau pemuasan kebutuhan dan keinginan hatinya.  Tokoh teori pilihan rasional, Coleman mengakui bahwa 

di dunia nyata orang tidak selalu bertindak rasional, namun ia merasa bahwa hal ini tidak banyak 

membawa perbedaan dalam teorinya: “Asumsi implisit saya adalah bahwa prediksi teoritis yang 

dikemukakan di sini pada dasarnya tidak membedakan apakah aktor bertindak menurut rasionalitas 

sebagaimana yang umum dipahami atau menyimpang dari yang telah diamati.” James S. Coleman dalam 

George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi: dari teori sosiologi klasik sampai 

perkembangan mutakhir teori sosial modern. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009, 480. 
13

 Lihat pedoman wawancara. 



112 
 

di Kabupaten Jember merupakan keputusan yang tidak mudah, meskipun mereka harus 

memilih untuk bercerai. 

 

4.4. Proses Menuju Perceraian 

Teori pertukaran sosial melihat perkawinan, hubungan suami istri warga GKJW di 

Kabupaten Jember sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban, reward  

dan cost, keuntungan dan kerugian yang terjadi diantara kelompok duaan, suami istri. 

Perkawinan merupakan proses integrasi, antara laki-laki dan perempuan sebagai 

individu, bahkan sebagai kelompok keluarga yang lebih besar yang hidup dan tinggal 

bersama, sementara latar belakang yang menyertainya berbeda satu dengan yang 

lainnya. Artinya dalam keperbedaan tersebut, proses pertukaran dalam perkawinan 

harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama.  

Sebagaimana hasil penelitian dalam Bab III, bahwa proses menuju perceraian 

yang dialami oleh warga Jemaat GKJW di Kabupaten Jember, penulis melihat diawali 

dengan mandegnya proses take and give antara pasangan suami istri. Tidak dicapainya 

penghargaan suami istri dalam bentuk ganjaran intrinsik seperti: kasih sayang dan 

perhatian, dan ganjaran ekstrinsik seperti: uang-kebutuhan ekonomi, barang-barang 

kebutuhan rumah tangga dan jasa. Akibatnya, dalam hubungan duaan ini, tidak dapat 

memuaskan masing-masing pihak. Dalam situasi seperti ini biasanya muncul perasaan-

perasaan suami istri warga Jemaat GKJW di Kabupaten Jember bahwa pasangannya: 

1. Mulai memaksakan kehendaknya sendiri atau egoisme pribadi; 

2. Satu dengan yang lain saling mencari kesalahan pasangannya; 

3. Lebih memilih konflik daripada mencari jalan keluar untuk kepentingan 

bersama; 
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4. Mencoba untuk menunjukan kekuasaan dan superioritasnya.
14

 

Mandegnya proses pertukaran antara suami istri warga Jemaat GKJW sebagai 

kelompok dyad memunculkan konflik oleh rasa permusuhan dan kebencian diantara 

kedua belah pihak. Dalam proposisi stimulus Homans dan juga prinsip timbal balik 

Blau menyebutkan, semakin banyak orang bertukar hadiah satu sama lain, semakin 

besar pula kemungkinan pertukaran timbal balik selanjutnya terjadi diantara mereka; 

dan semakin hubungan timbal balik ini tidak dilakukan, semakin menerima sanksi 

negatif dalam norma pertukaran sosial.15  Penulis pernah berbicara dengan seorang ibu 

warga Jemaat GKJW di Kabupaten Jember yang ingin bercerai. Ia berkata, “Pak, saya 

mau kembali kepada Togog (bukan nama sebenarnya), kalau ia bersedia merubah 

sikapnya. Tidak hanya mengucapkan janji, tetapi melakukan betul janjinya tersebut. 

Kalau tidak, lebih baik berpisah. Saya capek Pak, tidak kuat”16 Situasi demikian 

semakin sulit, karena semakin menghilangnya pujian serta penghargaan yang diberikan 

kepada pasangan. Padahal, pujian dan penghargaan, cinta kasih yang diberikan kepada 

pasangan suami istri merupakan dukungan emosional yang sangat diperlukan dalam 

suatu perkawinan. Hal-hal tersebut diatas mengakibatkan hubungan suami istri semakin 

jauh dan memburuk. 

Penulis menyebut situasi mandegnya pertukaran suami istri warga Jemaat GKJW 

di Kabupaten Jember seperti diatas sebagai “lampu kuning”,17 alarm peringatan akan 

bahaya perceraian yang mengancam keutuhan rumah tangga. Hubungan pertukaran 

suami istri sedang mengalami krisis perkawinan yang serius. 

                                                           
14

 Band. Sri Tresnaningtias Gulardi, Perubahan Nilai di Kalangan Wanita yang Bercerai dalam buku: 

Bunga Rampai Sosiologi Keluarga.  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.  
15

 Blau, Exchange and Power in Social Life,  92; Turner, The Structure of Sociological Theory, 272. 
16

 Wawancara dengan L, 7 Maret 2012. 
17

 Scanzoni dan Scanzoni  menyebut hal yang sama dengan peringatan 
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Untuk mempermudah penjelasan suasana perkawinan warga Jemaat GKJW di 

Kabupaten Jember dalam proses bergerak menuju perpisahan pasangan suami istri 

karena perceraian,  penulis menggambarkan dalam fase-fase sebagai berikut: 

1. Berawal dari respon kasih sayang yang kurang. Akibat hubungan yang demikian, 

pasangan berusaha mencari kompensasi untuk kekurangan hubungan dalam 

beberapa kasus. 

2. Kemungkinan kata “perceraian” mulai disebutkan. Hal ini mempertegas hubungan 

yang terjadi dengan “inisiator” yang memulai keinginan tersebut dengan 

pasangannya yang mulai terpengaruh secara pasif oleh siklus perceraian. 

3. Munculnya keprihatinan sebelum diketahui oleh banyak orang. Cerita solidaritas ini 

sangat penting sebagai alasan untuk menjaga diri. Sekali saja berantakan, maka 

perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. 

4. Keputusan perceraian dibuat, biasanya setelah perseteruan yang sangat panjang 

(long discussion), meskipun beberapa kali keputusan dibuat tanpa pemikiran ke 

masa lampau. 

5. Sebuah krisis yang diperparah dengan perpisahan. Memutus hubungan adalah 

pengalaman traumatik yang paling baik, meskipun hal ini dirasa menjadi jalan satu-

satunya. 

6. Akhirnya, keputusan perceraian menjadi kenyataan. Bisa jadi hal ini melalui 

periode yang panjang setelah penundaan dan perpisahan. Pemikiran ini menjadi 

akhir dari kasus yang ada, prosedur hukum (legal procedure) dibutuhkan sebelum 

tahap akhir adaptasi baru dimulai. 

7. Periode managemen mental dan rekonstruksi menutup kasus. Mulai memasuki 

hubungan sosial dengan mitra baru dan memiliki kelonggaran penuh.
18

 

                                                           
18

 Bandingkan dengan The Family, Revised, by Willard Waller and Rueben Hill, Copyright 1938, 1951 

by Holt, Rinehart and Winston dalam Atlee L., Stroup, Marriage and Family: A Developmental 

Approach. New York: Division of Meredith Publishing Company, 1966,  564. 
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Tahap 
1 

•Berkurangnya kasih sayang suami istri. Mencari kompensasi 
hubungan yang lain.  

Tahap 
2 

•  Kata "perceraian" mulai disebutkan. 

Tahap 
3 

•  Munculnya keprihatinan. 

Tahap 
4 

•Keputusan perceraian dibuat setelah terjadi perseteruan yang panjang. 

Tahap 
5 

•Adanya perpisahan suami istri. 

Tahap 
6 

•Perceraian terjadi setelah menempuh jalur hukum. 

Tahap 
7 

•Memasuki hubungan sosial dengan orang lain dan memiliki 
kelonggaran penuh. 

Gambar 5 

Proses Menuju Perceraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Cinta, Perkawinan dan Perceraian 

Depth interview yang penulis lakukan terhadap responden dan beberapa diskusi 

dengan Pendeta Jemaat di lingkungan GKJW di Kabupaten Jember; perbincangan 

ringan, tetapi cukup serius dengan beberapa Penatua-Diaken Jemaat; serta beberapa 

saksi perkawinan dan saksi  (dalam) perceraian membahas pertanyaan “mengapa 

menikah?” Seperti yang  tertulis dalam Bab III poin 3.5.5. Motivasi Perkawinan dan 

Pemahaman Perceraian, jawaban yang dihasilkan atas pertanyaan tersebut tidak sama 

antara yang satu dengan yang lain.19 Pertama, Cinta (love).20 Hampir semua responden 

                                                           
19

 Band. William M. Kephart,  The Family, Society and the Individual (second edition). 462 – 464. 
20

 Mengenai jenis-jenis cinta, Yakub Susabda, dalam Pembinaan Keluarga Kristen (97-98) membagi 8 

variasi hubungan kompoenen cinta, yaitu: 1). Cinta diluar kesadaran (schizophrenic love); 2). Cinta 

hampa (non love); 3). Suka (liking); 4). Cinta nafsu (infatuation love); 5). Cinta yang kosong (empty 

love); Cinta romantis (romantic love); 7). Cinta tanpa pengenalan (fatuous love) dan; 8). Cinta 

persahabatan (companionate love). Bambang Ruseno Utomo, Keluarga Tumbuh Bersama. Malang, IPTh 

Balewiyata, 2006. 44 – 48. 

Sedangkan hendrick dan Hendrick membagi cinta menjadi: 1). Eros: passionate love atau cinta yang 

membara, ciri-cirinya saling tertarik begitu saling berjumpa; 2). Storge: companionate love atau cinta 

karib, yaitu cinta yang bercirikan persahabatan yang  mendalam, tidak emosional dan tidak misterius; 3). 

Ludus: cinta main-main, cinta ini biasanya menampakan tindakan mempunyai dua pacar dan mereka 

tidak boleh saling berjumpa; 4). Mania: cinta posesif, yaitu cinta yang tidak bisa tenang kalau sang 

kekasih sedang dengan orang lain, meskipun itu hanya dalam pikiran; 5). Pragma: cinta logika. Ciri-

cirinya, yang terbaik adalah mencintai seseorang yang berlatar belakang sama dan; 6). Agape: cinta yang 

tidak mementingkan diri sendiri. Cinta jenis ini memiliki ciri, lebih baik saya yang menderita daripada dia 
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berpendapat bahwa cinta (romantic love) menjadi faktor utama dalam perkawinan. 

Cinta yang dimaksud adalah ikatan emosional yang memungkinkan seseorang menjalin 

hubungan yang lebih akrab, yang tidak dimiliki oleh hubungan mana pun dalam 

interaksi sosial, selain antara dua orang yang saling mencintai. Cinta jenis romantic love 

adalah cinta yang tumbuh karena penampilan yang masih muda, cakep, sehat atau yang 

lain, tentang komitmen nanti dulu. Karenanya cinta jenis ini biasanya mudah terjadi 

fair. “Cinta merupakan unsur penting, tapi hal itu hendaknya tidak menjadi satu-satunya 

unsur”21 dalam perkawinan. Alasan cinta pula yang membuat responden pada masa 

pacaran melakukan hubungan seks pra-nikah. Dan dikemudian hari “memaksa” 

pasangan cinta kasih ini untuk menikah. 

Kedua, persahabatan (companionship). Beberapa responden bercerita, bagaimana 

awalnya hubungan cinta-kasih mereka tumbuh dalam pertemanan yang terjalin akrab 

dengan pasangannya. Pasangannya (dulu) tidak lain merupakan teman bermain waktu 

masih bersekolah di STM atau SMA, termasuk juga teman aktivitas pelayanan di 

gereja.22  

Ketiga, ekonomi. Banyak orang berpendapat bahwa menikah adalah salah satu 

cara untuk memenuhi dan menyelamatkan kebutuhan ekonomi.23 Pihak laki-laki, 

biasanya menikah dengan alasan “supaya ada yang mengelola ekonomi sebagai hasil 

pendapatan kerjanya.” Hal ini didasarkan pada asumsi, selama ia membujang, hasil 

pekerjaannya “habis sia-sia”, dan tidak nampak hasil pekerjaannya. Sedang bagi 

seorang wanita, menikah, salah satu faktor yang menyebabkan adalah supaya ada yang 

membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.  

                                                                                                                                                                          
atau orang sering kali menyebutnya dengan cinta walaupun. Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Sosial: 

individu dan teori-teori psikologi sosial. Jakarta: Balai Pustaka, 1999. 212. 
21

 Sidney J. Smith, Before Saying Yes to Marriage. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003. 7. 
22

 Wawancara dengan responden M, 03 Maret 2012 pukul 12.00-13.40 WIB dan L, 07 Maret 2012 mulai 

pukul 18.55 sampai selesai. 
23

 Wawancara dengan responden B, 04 Maret 2012 pukul 12.00-13.40 WIB dan L, 07 Maret 2012 mulai 

pukul 18.55 sampai selesai. 
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Keempat,  stigma tidak laku kawin.24 Dalam masyarakat masih ada stereotype 

perawan tua atau jejaka tua yang biasa dikenakan kepada mereka yang dalam usia 

tertentu belum menikah. (Salah satu)  responden bercerita, bahwa perkawinanya yang 

pertama dulu dilakukan hanya untuk menjawab ejekan masyarakat tentang stigma 

tersebut. Jadi dasar utama yang mendorong perkawinannya hanya supaya diakui oleh 

masyarakat, ia juga laku kawin. Stigma sosial tersebut menjadi beban berat bagi 

seseorang yang menyandangnya. 

Analisa teori pertukaran melihat, bahwa hal-hal yang mendorong warga Jemaat 

GKJW di Kabupaten Jember memutuskan untuk menikah tidak secara otomatis 

membuat mereka bahagia. Romantic love yang pada mulanya hanya didasarkan hanya 

pada penampilan fisik, penampilan yang menarik (appearance); ataupun hubungan 

yang dibangun berdasar banyaknya kesamaan hobi dan kegiatan yang lain (similarity); 

stigma tidak laku kawin dan faktor ekonomis, membutuhkan apa yang disebut 

pengorbanan (cost) dan penghargaan (reward). Pertukaran cost-reward yang dilakukan 

terus menerus oleh pasangan suami istri akan mampu membangun complementarity 

diantara mereka dan melanggengkan hubungan cinta kasih diantar suami istri warga 

GKJW di Kabupaten Jember. 

Tetapi kenyataan berkata lain, Romatic love yang mendasari perkawinan warga 

Jemaat GKJW di Kabupaten Jember tidak mampu mengeksplorasi sumber daya 

pasangan pertukaran yang harus dipertukarkan. Romantic love yang mewujud dalam 

tindakan perasaan sayang, perhatian, bahkan kesediaannya mengorbankan uang, harta 

dan kekayaan yang diberikan oleh aktor tidak  mampu mempertahankan hubungan 

pertukaran cinta kasih pasangan suami istri warga GKJW di Kabupaten Jember.  

Pertanyaannya, mengapa suami dan atau istri warga GKJW di Kabupaten Jember  

lebih memilih untuk mengakhiri hubungan pertukaran yang sudah ada? Atau dengan 

                                                           
24

 Wawancara dengan responden A, 08 Maret 2012 pukul 10.00-11.30 WIB. 
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Perceraian di GKJW Kabupaten Jember 

kata lain, mengapa mereka memilih untuk bercerai? Suami atau istri warga GKJW di 

Kabupaten Jember memilih berhenti dan keluar dari pasangan pertukaran, lebih 

dikarenakan ia merasa tidak mendapatkan penghargaan sebagaimana yang diharapkan. 

Biaya dan atau pengorbanan yang sudah dikeluarkan untuk hubungan pertukaran tidak 

sebanding dengan imbalan dan penghargaan yang diterima. 

Karena pada dasarnya perkawinan adalah sebuah pertukaran (exchange). 

Pertukaran yang dilakukan oleh suami istri warga GKJW di Kabupaten Jember untuk 

dapatnya memberi keuntungan, baik fiskal ataupun emosional. “Dia akan mencintai 

saya dengan mengorbankan kebahagiaannya dan saya akan mencintainya dengan 

mengorbankan kebahagiaan saya, dan dengan demikian akan ada dua orang yang tidak 

bahagia tetapi saling mencintai seumur hidup mereka.”25 Jika tidak demikian, perceraian 

bisa menghampiri sebuah keluarga. 

 

4.5. Dukungan Sosial dan Perceraian 

Peristiwa perceraian di Jemaat Sidomulyo terjadi pertama kalinya pada tahun 

1972-an, satu kasus. Hal yang lebih kurang sama juga terjadi pada warga Jemaat 

Rejoagung, perceraian pertama kali terjadi pada kisaran tahun 1975-an, satu kasus. 

Lama setelah dekade tahun 

1970-an, empat dasa warsa 

kasus-kasus gugatan 

perceraian di pengadilan 

tidak pernah terjadi di 

lingkungan masyarakat 

                                                           
25

 Anthony de Mello, Awarness: butir-butir mutiara pencerahan. Jakarta: PT Gramedia Pustakan Utama, 

1998. 13. 



119 
 

Kristen di kedua desa tersebut. Meskipun tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam tahun-

tahun tersebut permasalahan keluarga warga GKJW di Kabupaten Jember yang 

berujung perpisahan antara suami dan istri juga pernah terjadi, tetapi tidak pernah 

berakhir di pengadilan.26 

Sampai dengan penelitian ini dilaksanakan27 perceraian oleh warga GKJW di 

Kabupaten Jember selanjutnya baru terjadi pada tahun 2007. Di Jemaat Sidomulyo 

misalnya, terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara periode lampau (1972-an) 

dengan periode sekarang. Tahun 1972 satu kasus perceraian, sedangkan di tahun 2000-

an terdapat empat kasus.  Dari segi angka dapat dikatakan tidak ada perbedaan yang 

mendasar, karena dari jumlah satu ke empat. Hanya selisih tiga angka. Tetapi dari segi 

kualitas, perubahan dari jumlah satu di tahun 1972 ke jumlah empat pada tahun 2007-

2011 tentunya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang tidak mudah untuk 

dijawab.  

Apa yang menyebabkan perceraian di Jemaat-Jemaat GKJW se-Kabupaten 

Jember semakin meningkat? Mengapa pada masa yang lalu, 1975-an sampai tahun 

sebelum 2000-an tidak ada keluarga Kristen warga GKJW di Kabupaten Jember yang 

bercerai, tetapi sekarang keluarga-keluarga semakin berterus terang untuk menyerahkan 

permasalahan keluarga pada persidangan-persidangan di pengadilan? Dengan kata lain 

mengajukan gugatan perceraian. Bagaimana semuanya itu bisa terjadi? Memperhatikan 

hasil penelitian yang terangkum dalam poin “Faktor-faktor Penyebab Perceraian” (Bab 

III), penulis melihat dukungan sosial mempunyai peran yang sangat signifikan 

mempengaruhi  warga GKJW di Kabupaten Jember mengambil sebuah keputusan. 

Itulah  sebabnya  penulis menempatkan hal ini sebagai faktor utama penyebab 

perceraian di Jemaat GKJW Kabupaten Jember. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam 

                                                           
26

 Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat di Jemaat Sidomulyo, tertanggal, 24-09-2012, pukul 

10:11 WIB dan kepala desa Rejoagung  tertanggal, 24-09-2012 pukul 20:41 WIB dan  27-09-2012 pukul 

09:42 WIB melaui telepon. 
27

 Penelitian dilaksanakan pada 03 s/d 08 Maret 2012. 
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teori pertukaran, dukungan sosial kepada orang lain sangat membantu, melegitimasi dan 

sekaligus mengesahkan pembenaran-pembenaran keputusan dan tindakan seseorang 

untuk  melakukan perceraian. Dalam teori pertukaran sosial (Bab II), dukungan sosial 

pertama-tama bukan masalah benar atau salah,28 bukan masalah dogma atau ajaran 

gereja,29 karena meskipun perceraian dianggap sebagai yang salah, melanggar norma-

norma kekristenan dan Alkitab Kristen, tetapi tetap sulit untuk tidak dilakukan.  

Dukungan sosial memiliki makna yang besar, yang diwujudkan dalam 

penghargaan sosial yang penting dan menjadi sumber dasar pengaruh sosial.30 Hal  ini 

pada akhirnya memotivasi seseorang yang sedang mengalami masalah hubungan suami 

istri untuk mengambil keputusan bercerai daripada mempertahankan keutuhan keluarga. 

Bagi penulis, keputusan bercerai dilakukan warga GKJW di Kabupaten Jember lebih 

dikarenakan kuatnya dorongan dan dukungan sosial dari lingkungan sosial, baik 

lingkungan sosial yang paling dekat dengan responden maupun lingkungan sosial yang 

lebih luas. 

 

4.5.1. Masyarakat Permisif 

Berbekal pengalaman penulis tinggal dan pelayanan di lingkungan masyarakat 

Kristen, GKJW yang berada di wilayah Kabupaten Jember dan observasi yang 

dilakukan selama penelitian, masyarakat masih kental dengan semangat 

                                                           
28

 Seorang aktivis gereja yang sudah terbiasa dengan pelayan firman dalam kebaktian-kebaktian, yang 

juga memiliki pemahaman bahwa manikah dalam kekristenan hanya satu kali untuk seumur hidup, ketika 

melihat permasalahan keluarga anaknya yang sudah berpisah dua tahun dengan suaminya, pada akhirnya 

ia menyarankan supaya anaknya bercerai dengan suaminya. 
29

 Prof. G.R. Dunstan mengatakan, (baik perjanjian Allah maupun) perkawinan manusia mengandung: 

1. Suatu prakarsa kasih, yang mengundang respon, dan dengan demikian menciptakan suatu sambung 

rasa; 

2. Suatu sumpah kesepakatan, yang melindungi kesatuan itu terhadap ketidaklanggengan perasaan; 

3. Kewajiban-kewajiban kesetiaan; 

4. Janji pemberkatan bagi mereka yang setia pada ketetapan-ketetapan itu, dan; 

5. Pengorbanan, kerelaan untuk pasrah terhadap kematian, khususnya kematian dari ego kita yang sama, 

yang hanya tahu mengutamakan kepentingan diri sendiri. John Stott, Isu-Isu Global Menantang 

Kepemimpinan Kristian (cetakan ke-3). Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1996,  394. 
30

 Blau, Exchange and Power in Social Life,  62. 
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keharmonisan.
31

 Harmoni jagad alit dan jagad ageng.
32

 Sebuah semangat dan sikap 

yang mengedepankan kerukunan, dan keharmonisan, meskipun terjadi ketegangan 

ataupun sikap tidak bersetuju dengan yang lain. Masyarakat warga GKJW di Kabupaten 

Jember lebih bersikap konformis dan berusaha untuk tidak menonjolkan diri diatas yang 

lain. Ketika tetangga ataupun saudara mereka melakukan perselingkuhan dan atau 

perceraian, sebagai tindakan yang dianggap bersalah oleh masyarakat, mereka tidak 

bersedia menegur, mengingatkan apalagi memusuhi sebagai bentuk protes terhadap 

tindakannya. Warga GKJW di Kabupaten Jember notabene warga desa, sebagian besar 

hanya membicarakan tindakan bersalah orang lain “di belakang”. 

Sikap diam, tidak mengambil tindakan yang dilakukan oleh warga GKJW di 

Kabupaten Jember dan masyarakat, bahkan oleh perangkat desa seolah menjadi 

pendorong seseorang untuk tetap melakukan tindakannya. Mereka menerima tanda atau 

signal masyarakat permisif, sebagai masyarakat yang dapat menerima tindakan-

tindakan yang mereka lakukan selama ini. Atau sikap diam tersebut diartikan sebagai 

persetujuan terhadap tindakan yang dilakukan. 

Mayoritas responden warga GKJW di Kabupaten Jember bertetangga dan atau 

berteman dengan lingkungan sosial yang akrab dengan perselingkuhan dan atau 

perceraian. Hal ini dianggapnya sebagai sebuah keuntungan, lebih mudah 

“mendapatkan informasi tentang perceraian dan cara pengurusan administrasinya”, ke 

depan paling tidak menjadi bekal ketika hal yang sama menimpa kehidupan rumah 

tangganya.  Ditambah lagi mentalitas sama rasa sama rata yang dimiliki oleh 

masyarakat di Jemaat-Jemaat GKJW se-Kabupaten Jember, artinya ketika orang lain 

                                                           
31

 Lihat Bab III, poin 3.4.3. Sambat Sinambat. 
32

 Jagad alit adalah gambaran dari manusia itu sendiri, sedang jagad ageng gambaran dunia secara 

umum. Falsafah Jawa ini mengajarkan bahwa keharmonisan manusia itu sendiri akan berpengaruh 

terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar dan selanjutnya alam dunia secara umum. Budiono 

Herusatoto, Simbolisme Jawa. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2008. 135. 
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selingkuh dan atau bercerai dan hal tersebut bisa diterima oleh masyarakat,
33

 maka yang 

lain akan menuntut hal yang sama dengan yang dialami oleh mereka yang sudah 

bercerai, apabila dikemudian hari yang lain mengalami peristiwa yang sama. Alasan 

yang paling masuk akal bagi penulis, mengapa angka perceraian di tahun 1970-an hanya 

satu (di Jemaat Sidomulyo dan Rejoagung), dan baru empat puluh tahun kemudian 

terjadi perceraian kembali? Dukungan sosial masyarakat. Tahun 1970-an masyarakat 

Kristen masih sangat kukuh dan tabu dengan peristiwa-peristiwa yang berbau 

perceraian.
34

 Tekanan masyarakat terhadap sikap bercerai membuat tidak adanya kasus-

kasus perceraian yang terjadi. Sebaliknya, pada masa sekarang masyarakat semakin 

terbuka dan bebas, permisif terhadap tindakan-tindakan yang tidak merugikan dirinya. 

Perceraian, sebuah peristiwa yang pada masa lampau oleh warga GKJW di Kabupaten 

Jember dianggap sebagai sesuatu yang tabu, tidak patut diperbincangankan, melanggar 

norma masyarakat dan dosa besar, sekarang dipandang sebagai peristiwa yang biasa dan 

lumrah. Dulu, masyarakat sangat perhatian dengan tetangga terlebih saudara, sekarang 

tergerus oleh nilai-nilai individualistis. 

Meningkatnya jumlah perceraian di Jemaat-Jemaat GKJW secara tidak langsung 

memberikan gambaran masyarakat yang bertempat tinggal di desa Kristen mulai dapat 

menerima, bahwa perceraian merupakan peristiwa yang dapat menimpa keluarga 

                                                           
33

 Bandingkan dengan buku Divorce: how and when to let go, karangan John H. Adam dan Nancy 

Williamson Adam (penerbit Prentince-Hall, 1979). Kutipan ini dimuat dalam nomor terbitan bulan Juni 

1982 majalah New Women, yang mengklaim mempunyai lebih dari 8 juta pembaca: “Benar, perkawinan 

anda dapat menjadi usang. Wajar kalau orang berganti nilai dan gaya hidup. Mereka menginginkan 

pengalaman-pengalaman baru. Perubahan adalah bagian dari hidup. Perubahan dan pertumbuhan adalah 

ciri-ciri yang layak dibanggakan, pertanda suatu kepribadian yang lincah dinamis. Anda harus menerima 

kenyataan bahwa dunia masa kini, dengan coraknya yang aneka ragam itu, kemungkinan Anda sebagai 

pasangan akan bertumbuh secara sendiri-sendiri adalah justru amat besar. Melepaskan perkawinan Anda 

– itu dapat merupakan prestasi Anda yang paling besar. Perceraian dapat merupakan langkah positif, 

bersifat mengatasi persoalan dan berorientasi ke masa depan. Perceraian dapat merupakan kemenangan 

pribadi Anda yang gilang-gemilang.”  John Stott, Isu-Isu Global Menantang Kepemimpinan Kristian. 372 
34

 Apabila terjadi perselingkuhan dan atau tindakan-tindakan yang sekiranya mendatangkan kerawanan 

sosial, ada tindakan tegas dari perangkat desa. Setiap warga masyarakat yang melakukan kesalahan dan 

melanggar norma sosial dan agama, mereka akan dikenai sanksi hukuman berupa denda bahan-bahan 

material untuk perbaikan sarana umum, misal jalan. Besarnya denda ditetapkan oleh perangkat desa. 

(Entah takut terkena sanksi atau yang lain, yang jelas) pada tahun 1970-an sampai dengan tahun 1996-an 

masyarakat masih kuat berpegang pada norma-norma sosial yang dianut di lingkungan mereka.  
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Kristen. Perceraian yang terjadi pada warga GKJW di Kabupaten Jember, yang 

kemudian diikuti oleh peristiwa perceraian selanjutnya menjadi tekanan psikologis bagi 

keluarga yang lain. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi keluarga yang sedang 

dilanda krisis rumah tangga akan mengikuti keputusan bercerai sebagai jalan keluar dari 

beban permasalahan keluarga. 

 

4.5.2. Resiprositas dan Dorongan Teman  

Prinsip moral tentang resiprositas merembesi kehidupan masyarakat petani warga 

Jemaat-Jemaat GKJW di Kabupaten Jember, dan mungkin kehidupan sosial pada 

umumnya. Dalam kalimat yang sederhana, prinsip ini didasarkan pada gagasan, orang 

harus membantu mereka yang pernah membantunya atau setidak-tidaknya jangan 

sampai merugikannya. Sebagaimana prinsip resiprositas Blau, semakin banyak orang 

bertukar hadiah satu sama lain, semakin besar pula kemungkinan pertukaran timbal 

balik selanjutnya di antara mereka. Dan semakin hubungan timbal balik ini tidak 

dilakukan, semakin menerima sanksi negatif dalam norma pertukaran timbal balik. 

Dengan demikian prinsip ini mengandung arti satu hadiah atau jasa yang diterima akan 

menciptakan kewajiban timbal-balik untuk membalas dengan hadiah atau jasa yang 

setidak-tidaknya memiliki nilai yang sama di kemudian hari oleh penerima hadiah.  

Dalam kehidupan pertemanan dan pergaulan sehari-hari  di lingkungan Jemaat 

GKJW di Kabupaten Jember, hal ini banyak dijumpai dalam berbagai bentuk kegiatan. 

Bentuk-bentuk saling membantu berupa solidaritas antar kawan dan sahabat merupakan 

contoh yang tepat bagi prinsip resiprositas. Seorang teman35 yang tidak mempunyai 

rokok tidak akan kawatir tidak bisa merokok, apabila ia berkarib dengan temannya yang 

juga sama-sama perokok dan kebetulan sedang merokok.  

                                                           
35

 Teman yang dimaksud dalam poin ini dipakai dalam pengertian teman dan atau sahabat dalam 

pergaulan, juga dapat diartikan teman kencan selain suami atau istri, dengan kata lain teman selingkuhan, 

PIL atau WIL. 
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Prinsip resiprositas dan solidaritas melandasi pola-pola kehidupan saling bantu 

dalam pertemanan, seperti yang tercermin dalam kehidupan sosial warga Jemaat GKJW 

di Kabupaten Jember (lihat Bab III). Ketika seorang teman sedang menghadapi masalah 

keluarga dalam kehidupannya, biasanya mereka akan bercerita dengan sahabatnya, 

dengan harapan teman yang lain dapat membantu meringankan beban pikirannya. Inilah 

yang dialami oleh warga Jemaat GKJW di Kabupaten Jember, dalam menghadapi 

persoalan keluarganya. Sehingga atas dasar inilah seseorang menjadi sangat bergantung 

pada adanya teman. 

Pengaruh atau dorongan teman warga GKJW di Kabupaten Jember dalam 

lingkungan sosial mempunyai pengaruh yang sangat besar. Salah satu keuntungan 

seorang teman adalah mendampingi keberadaan seseorang dalam kehidupannya di 

tengah masyarakat. Ia bersedia mengorbankan diri bagi kebahagiaan dan kebaikan 

temannya, meskipun imbalan yang diterimanya tidak sebanding dengan 

pengorbanannya.36 Artinya teman juga berperan “menstimulasi perilaku, mengevaluasi, 

memberikan umpan balik, dan memberikan penguatan terhadap respon atau perilaku 

yang ditampilkan seseorang.”37 

Seperti halnya maksud proposisi stimulus yang dimaksud oleh Homans, apabila 

seorang warga GKJW di Kabupaten Jember melakukan tindakan perselingkuhan, dan 

teman-temannya memberikan penguat positif melalui atribut-atribut seperti di atas 

terhadap perilaku perselingkuhan, besar kemungkinan individu yang bersangkutan akan 

terus melakukan tindakan perselingkuhan.38 Demikian juga terjadi pada perceraian. 

Ketika seorang warga GKJW di Kabupaten Jember mengajukan gugatan perceraian 

kepada pasangannya, dan teman-temannya termasuk juga teman selingkuhannya 
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 Band. Amsal 17:17. 
37

 Satiadarma, Menyikapi Perselingkuhan, 72. 
38

 Satiadarma, Menyikapi Perselingkuhan, 73. 
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memberikan penguat positif, maka akan sangat dimungkinkan aktor semakin berani 

mengambil langkah berpisah dan bercerai dengan suami dan atau istrinya. 

 

4.5.3. Dukungan Orang Tua dan Saudara 

Dukungan sosial berikutnya yang menjadi salah satu penyebab perceraian warga 

Jemaat GKJW di Kabupaten Jember datang dari orang tua dan atau saudara. Bagi 

masyarakat pedesaan di wilayah Jemaat-Jemaat GKJW di Kabupaten Jember, apabila 

seseorang menghadapi permasalahan biasanya lebih mengandalkan sanak-saudaranya 

daripada sumber dayanya sendiri. Ini dilakukan atas dasar pertimbangan timbal balik ia  

memberikan hak kepada saudaranya atas sumbangsih tenaga, pikiran dan perhatian. 

Keluarga dan tentunya juga kerabat, kawan dan sahabat yang telah menolongnya dari 

kesulitan mengharapkan perlakukan yang sama apabila ia sendiri berada dalam 

kesulitan.39 Dapat dikatakan, sebetulnya masyarakat agraris warga GKJW di Kabupaten 

Jember, diantara keluarga dan kerabat mereka membantu satu sama lain dikarenakan 

adanya konsensus yang tidak tertulis mengenai resiprositas sebagaimana yang dimaksud 

dalam teori pertukaran sosial dengan prinsip timbal balik dan prinsip keadilan. Dan 

bantuan yang mereka berikan dapat juga disamakan dengan uang yang mereka simpan 

di bank, yang bisa digunakan nanti apabila mereka sendiri berada dalam kesulitan.   

Bagi warga GKJW di Kabupaten Jember, permasalahan keluarga yang 

berhubungan dengan perselingkuhan dan perceraian, atau masalah-masalah keluarga 

yang lain, yang dianggap sebagai aib keluarga, sebelum permasalahan ini menjadi 

“besar” dan diketahui oleh masyarakat secara umum, biasanya diusahakan untuk 

diredam oleh keluarga. Hanya keluarga dekat saja atau anggota keluarga yang ber-

“simpati” atasnya, yang mengetahui permasalahannnya.  Mereka menjaga supaya aib 
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 James C. Scott, Moral Ekonomi Petani: pergolakan dan subsistensi di Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES, 

1981. 43. 
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keluarga ini tidak sampai menjadi bahan pembicaraan masyarakat umum, apalagi di 

kemudian hari diketahui oleh Majelis Jemaat GKJW dan atau perangkat desa. Mereka 

merasa malu, apabila peristiwa-peristiwa semacam ini didengar dan diketahui oleh 

pemuka agama atau Pendeta dan tokoh masyarakat.  

Ketika permasalahan perselingkuhan dan perceraian dalam keluarga sudah 

“terbuka” secara umum, didengar dan diketahui masyarakat luas, ada kecenderungan 

orang tua, dan saudara-saudara yang lain membela keluarga kandungnya. Anggota 

keluarga Jemaat GKJW di Kabupaten Jember yang bermasalah di lindungi atau 

didukung (back up), seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Dalam kasus semacam ini pihak 

orang tua dan keluarga tidak lagi memperhitungkan benar atau salah, logika 

penyelesaian masalah dengan baik, tetapi lebih pada sikap emosi dan menjaga harga 

diri. 

Jikalau memperhatikan dengan seksama kasus-kasus perceraian yang terjadi 

dalam kehidupan Jemaat GKJW di Kabupaten Jember, hampir sebagian besar di 

didukung oleh pihak keluarga, baik orang tua maupun saudara. Kasus-kasus gugatan 

perceraian yang terjadi di Pengadilan Negeri Kelas I Jember dengan Nomor 

35/Pdt.G/2007/PN.Jr. dan Nomor 100/Pdt.G/2007/PN.Jr. Tertulis dalam putusan 

pengadilan bahwa yang menjadi saksi dalam persidangan tersebut adalah keluarga dan 

atau sanak saudara penggugat.40 Apapun yang melatar belakangi atau motivasi 

kesediaan mereka menjadi saksi dalam persidangan, yang jelas keberadaan keluarga, 

orang tua dan saudara dalam persidangan semakin memperkukuh semangat warga 

GKJW di Kabupaten Jember untuk berpisah dengan pasangannya.  

4.5.4. Perbedaan sikap pendeta GKJW 

Dukungan sosial berikutnya, yang memberikan persetujuan terhadap semakin 

meningkatnya perceraian pada warga GKJW di Kabupaten Jember adalah perbedaan 

                                                           
40

 Nama-nama saksi dalam persidangan dan pihak-pihak yang terkait didalamnya dapat dibaca secara 

lengkap dalam turunan putusan perkara perdata sebagaimana nomor diatas. 
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sikap Pendeta GKJW terhadap perceraian. Dalam Tata dan Pranata GKJW tahun 1996 

tidak secara jelas dan tegas bersikap terhadap perceraian. Satu-satunya butir yang 

berhubungan dengan perceraian adalah penjelasan bunyi bab 1 pasal 3 Pranata tentang 

Perkawinan, “tujuan perkawinan adalah kehidupan rumah tangga yang bahagia, lestari 

dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah.” Selanjutnya, “.... Kata “lestari” menyatakan 

bahwa ikatan suami istri itu berlaku sepanjang hidup, dan oleh karena itu GKJW tidak 

mengatur tentang perceraian.” Penafsiran terhadap memori penjelasan tersebut, 

terutama kalimat “bahwa ikatan suami istri itu berlaku sepanjang hidup” dapat 

bermacam-macam.  

Sikap GKJW diatas sangat berbeda dan bertolak belakang dengan sikapnya pada 

masa lampau terhadap perceraian. Secara jelas Tata dan Pranata terbitan tahun 1982, 

yang dicetak dalam dua bahasa, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dalam satu 

buku, bab IX pranata tentang perceraian mengatur “peluang” perceraian. Perceraian 

dapat dilakukan oleh orang Kristen disebabkan karena: 

1. Menyeleweng/berjina. 

2. Suami atau istri pergi dengan maksud jahat hingga lebih dari dua tahun. 

3. Dihukum penjara lima tahun atau lebih karena perbuatan jahat dan jatuhnya 

hukuman itu sesudah kawin.  

4. Melukai/menyakiti suami/istri dengan sangat hingga membahayakan. 

5. Salah satu fihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. 

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.41 

                                                           
41

 Tata dan Pranata GKJW. Malang: PPMA GKJW, 1982,  61. Band. Peraturan Pemerintah Nomor 

9/1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, pasal 19. Dalam Undang-Undang 

Perkawinan dan Undang-Undang Kewarganegaraan. Bandung: Fermana, 2007,  260 
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Disisi lain, secara terbuka GKJW menerima sebuah kenyataan yang terjadi dalam 

kehidupan bermasyarakat, adanya keluarga-keluarga yang mengalami perceraian dan 

kemudian menikah kembali. Perceraian yang dimaksud bisa terjadi atas diri warga 

Jemaat GKJW dan atau umat gereja dan agama lain. Karenanya GKJW memberikan 

formula dalam Surat Tanda Kewargaan GKJW yang tertulis, “menikah untuk kedua 

kalinya disebabkan perkawinan yang pertama terputus karena meninggal atau 

perceraian.”42  

Melihat kebijakan GKJW yang demikian, baik yang terformula dalam Tata dan 

Pranata GKJW maupun yang tersirat, secara tidak langsung dalam Surat Tanda 

Kewargaan menimbulkan tanggapan yang berbeda di kalangan Pendeta GKJW terhadap 

perceraian. Pertama, tidak jarang Pendeta GKJW memiliki pemahaman perceraian 

adalah urusan pengadilan, bukan masalah gereja. Mereka beranggapan masalah 

perceraian tidak ada sangkut pautnya dengan pelayanan gereja. Sikap demikian, 

memang tidak sepenuhnya dapat dipersalahkan. Karena putusnya perkawinan seseorang 

harus ditetapkan dalam persidangan di pengadilan dan diatur dalam peraturan 

perundangan tersendiri. Tetapi, Gereja sebagai lembaga yang mensahkan perkawinan 

seperti yang diamanatkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (pasal 

2) mempunyai tangung jawab moral untuk turut mendorong dan menjaga pertumbuhan 

hidup berkeluarga. Dengan lain kata, ketika keluarga-keluarga yang telah mendapat 

pengesahan dan pemberkatannya di gereja mengalami permasalahan dan harus 

berhubungan dengan hukum, apapun alasannya, gereja mempunyai tanggung jawab 

moral sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab pelayanannya untuk sedapatnya 

melakukan advokasi dan atau pendampingan.43  

                                                           
42

 Dalam Surat Tanda Kewargaan yang lama, tertanggal tahun 1976-an tidak terdapat tulisan yang 

berkaitan dengan peristitiwa perceraian atau  perkawinan kedua seperti Surat Tanda Kewargaan yang 

baru. 
43

 Dalam hal ini Sinode GKJ lebih bersikap tegas. Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ, pasal 50 

mengatakan: 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara mendalam dengan responden, 

diketahui hampir setiap kasus perceraian warga Jemaat GKJW di Kabupaten Jember 

kurang mendapat perhatian yang serius atau tidak adanya upaya pendampingan yang 

dilakukan oleh pihak gereja terhadap pihak-pihak yang “berselisih”. “Pada mulanya 

pihak Majelis Jemaat, termasuk Pendeta Jemaat tidak mengetahui proses perceraian 

yang sudah berjalan.” Di lain kesempatan, “Pak Pendeta tidak bisa membantu proses 

perceraian, karena itu urusan pengadilan, karenanya silahkan diurus sendiri.” Demikian 

hubungan responden dengan Pendeta Jemaat dan Majelis Jemaat, ketika dalam proses 

perceraian di pengadilan. Akibatnya kasus-kasus perceraian warga GKJW di Kabupaten 

Jember tidak pernah mendapatkan pendampingan dari Majelis Jemaat. 

Berikutnya, ada Pendeta Jemaat yang terkesan mempersulit permohonan 

pelayanan pemberkatan perkawinan kedua setelah bercearai bagi warga Jemaat, atau 

belum bersedianya Pendeta Jemaat melayani pemberkatan perkawinan kedua setelah 

perceraian. Tetapi di lain pihak ada Pendeta dan atau Majelis Jemaat yang bersikap 

lebih moderat dan toleran. Apabila seseorang ingin menikah, sementara calon 

pasangannya masih berurusan dengan pengadilan karena kasus perceraian, ia tidak 

begitu mempermasalahkan. Sejauh syarat-syarat administrasi yang diperlukan gereja 

dan lembaga perkawinan, dalam hal ini catatan sipil dapat dipenuhi, maka tidak ada 

alasan untuk tidak melayaninya. Dengan demikian, kesan yang muncul dalam 

pemikiran warga Jemaat, Pendeta GKJW tidak memiliki sikap yang sama terhadap 

perceraian. Ada yang begitu kukuh menolak. Apabila terpaksa terjadi, dan yang bercerai 

tersebut menikah kembali tidak bersedia melayani. Di sisi lain, ada Pendeta Jemaat 

yang terbuka dan moderat. Menerima kenyataan, tidak semua umat dapat 

                                                                                                                                                                          
1) Pada dasarnya Gereja tidak dapat membenarkan adanya perceraian, karena perceraian adalah dosa. 

2) Gereja berkewajiban mendampingi dengan intensif bagi warga yang hendak bercerai sampai dapat 

mengambil keputusan etis yang bertanggung jawab. 

3) Gereja berkewajiban menggembalakan warga yang telah bercerai sampai warga tersebut menyatakan 

pertobatan. 
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mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Terkadang ada warga Jemaat yang 

bercerai, dan apabila yang telah bercerai tersebut menikah kembali, gerejapun terbuka 

untuk melayani. 

Sikap Pendeta Jemaat yang terbuka terhadap perceraian, baik secara langsung 

maupun tidak langsung menurut penulis memiliki dampak yang luas bagi kehidupan 

bergereja. Dalam Pranata GKJW Pendeta adalah gembala, pemimpin dan pemuka 

Gereja, dalam kedudukan yang demikian sama halnya memposisikan Pendeta dalam 

kedudukan superior dibandingkan warga jemaat. Blau menekankan status superior 

memiliki kekuatan yang penting dalam hal memberikan dukungan atau persetujuan 

sosial. Dukungan dari mereka yang memiliki status sosial lebih tinggi akan bermakna 

besar bagi mereka yang mengalami tekanan untuk mendapatkan kemurahan hati yang 

lebih besar.  

Selain itu, menurut pengertian pertukaran yang dikembangkan Homans 

berdasarkan prinsip-prinsip psikologi, perilaku Pendeta GKJW di Kabupaten Jember 

yang “menyetujui” (social approval) perceraian menjadi model atau memberikan 

pertukaran bagi warga Jemaat, sehingga ketika pasangan suami istri mengalami 

permasalahan  keluarga dan hendak bercerai mereka sudah mendapatkan model atau 

penghargaan untuk bercerai.  

 

4.6. Status Sosial Pasangan Pertukaran dan Perceraian 

Kuatnya pengaruh lingkungan sosial yang menjadi penyebab perceraian warga 

Jemaat GKJW Kabupaten Jember, juga tercermin dari depth interview yang ditujukan 

kepada responden, “apakah anda dan atau pasangan anda memiliki pekerjaan tetap?; 

Apakah selama ini kebutuhan anda terpenuhi dengan baik?” Mayoritas responden 

membagikan ceritanya, bahwa kebutuhan hidup berkeluarga selama ini 

menggantungkan diri pada dukungan atau bantuan ekonomi orang tua, baik itu pihak 
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keluarga suami maupun istri.
44

 Hal ini menggambarkan adanya hubungan ekonomi 

keluarga yang tidak seimbang pada kasus perceraian suami istri warga Jemaat GKJW di 

Kabupaten Jember. Pihak suami atau istri yang berasal dari keluarga kaya  menganggap 

diri sebagai penyuplai, penyedia jasa, tetapi kurang mendapatkan imbalan yang 

sebanding dari pasangannya dengan biaya yang dikeluarkan. Perasaan yang demikian, 

kemudian menimbulkan sikap dan tindakan yang sangat mempengaruhi hubungan 

perkawinan. Dengan kalimat yang lebih sederhana, status sosial (social class) pasangan 

suami istri sangat berpengaruh terhadap keutuhan perkawinan. 

Salah satu hal yang penting dalam sosiologis untuk melihat perceraian adalah 

analisis teori pertukaran terhadap “perbedaan kelas” dalam masyarakat GKJW di 

Kabupaten Jember. Secara umum stratifikasi kelas didasarkan pada pendapatan, 

pendidikan, pekerjaan atau jabatan dan status sosial.  

Penulis mencoba menganalisis social class yang ada di GKJW Kabupaten Jember. 

Kelas sosial masyarakat Jemaat-Jemaat GKJW di Kabupaten Jember dapat dibagi 

menjadi tiga bagian: kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah, sebagai berikut:  

 

4.6.1. Keluarga Kelas Atas 

Sejauh ini kelas atas adalah kelompok yang paling kecil dalam Jemaat GKJW di 

Kabupaten Jember, tetapi merupakan kelas yang sangat berpengaruh dalam populasi. 

Tidak jarang mereka digolongkan sebagai kaum “elit”. Dan sangat kecil kemungkinan 

salah satu anggota keluarga kelompok ini menikah dengan orang dari luar golongan 

mereka.  

Berdasar temuan penelitian dalam Bab III, keluarga kelas atas dalam sistem 

stratifikasi sosial berusaha terus menerus dalam perjuangan mempertahankan 

kedudukan mereka, dengan memaksakan anak-anak mereka tetap bertahan pada kelas 
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 Baca Bab III, poin 3.5.1.3. Pekerjaan Pada saat perceraian dan 3.6.1.1. Faktor dukungan Sosial. 
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atas. Biasanya kelas ini lebih banyak mengeluarkan energi untuk mengantisipasi dan 

mengendalikan anak-anaknya supaya tidak jatuh dalam kelas sosial yang lebih rendah.
45

  

Pewarisan harta kekayaan adalah dasar utama perkawinan masyarakat kelas atas. 

Misal, perkawinan di Eropa abad pertengahan, menurut sejarawan Prancis, Georges 

Duby, perkawinan di Abad Pertengahan tidak  melibatkan “kesenangan, nafsu atau 

fantasi.46 Pada abad awal pertengahan, posisi kelas didasarkan sebagian pada 

kepemilikan properti dan sebagian pada penguasaan ilmu agama. Pada periode sesaat 

sebelum itu, keberanian dan keterampilan dalam perang memainkan peran yang sangat 

besar dalam membangun sebuah keluarga pada high class.47  

Para orang tua keluarga kelas atas di lingkungan GKJW Kabupaten Jember 

kebanyakan menuntut kepatuhan anak-anak selaku ahli waris, karena anggota keluarga 

yang “memberontak” dapat diancam dengan kehilangan baik kedudukan sosial maupun 

keuntungan ekonomis. Hal-hal semacam ini yang mengancam keutuhan rumah tangga 

anak-anak mereka, karena tuntutan dan tekanan orang tua. 

 

4.6.2. Keluarga Kelas Menengah  

Tepat di bawah kelas atas, seperti yang diuraikan sebelumnya adalah keluarga 

menengah.48 Keluarga kelas menengah memiliki masa lalu yang singkat dan biasanya 

tidak memiliki catatan geneologi-sejarah keluarga. Kontak pribadi antar anggota 

keluarga besar, sangat jarang lebih dari tiga generasi, hanya berkisar pada keturunan 

ketiga (cucu) atau keempat (buyut). Selanjutnya, apabila keluarga kelas menengah ini      

m                                                              
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 Goode, Sosiologi Keluarga,  169 – 173; Kephart, The Family,   484 – 488. 
46

 Anthony Giddens, Runway World,  51. 
47

 Kephart, The Family.  483. 
48

 Kephart kelas dibawah kelas atas adalah kelas menengah-atas, mengategorikan kelompok profesional 

dalam status kelas masyarakat “menengah atas”. Memang, batasan yang dikenakan untuk membedakan 

kelas “menengah atas” dengan kelas memengah secara tepat (agak) mengalami kesulitan. Misal kaum 

white collar – clerical or sales – dalam beberapa hal mereka memposisikan diri sebagai kelompok yang 

berstatus sosial menengah atas, meskipun sebenarnya dalam beberapa karakteristik dan cara hidup mereka 

disebut kelas menengah. Kephart,  The Family. 490. 
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memiliki kesempatan “naik kelas” ke kelas atas, mereka melupakan masa lalunya. Dan 

supaya diakui dalam kelas sosial yang baru, mereka merubah sedikit namanya. Misal, di 

Jemaat GKJW Sidomulyo, ada sebutan “tuan Takur” untuk mereka yang kaya. 

Dalam populasi masyarakat GKJW di Kabupaten Jember, dari 5.742, jiwa warga 

dewasa49 penulis melihat bahwa kelas menengah adalah kelas masyarakat yang lebih 

besar jumlahnya, jika dibandingkan dengan kelas atas ataupun kelas masyarakat yang 

lebih rendah. Pengalaman tingal dan bersosialisasi dalam pelayanan diantara mereka, 

para orang tua dalam keluarga kelas sosial menengah, memiliki perjuangan berusaha 

untuk memberikan yang terbaik, pendidikan bagi anak-anaknya, terutama anak laki-

laki. Hampir semua orang tua dalam kelas ini menginginkan kehidupan anak-anaknya 

lebih baik dari mereka (ayahnya), misal status sosial-ekonominya dan mereka percaya 

bahwa pendidikan adalah sarana untuk menggapai impian tersebut. Terungkap dalam 

percakapan yang muncul, “Biarpun orang tuanya menjadi petani, tetapi saya berharap 

anak-anak mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik, karenanya ia harus 

sekolah yang tinggi.” 

 

4.6.3. Keluarga kelas bawah 

Tepat di bawah kelas menengah dalam struktur kelas keluarga warga GKJW di 

Kabupaten Jember adalah orang-orang dan atau keluarga yang dikategorikan dengan 

blue collar.50 Mereka adalah buruh tani, petani penggarap, tenaga kasar – serabutan, 

tukang/buruh listrik, dan lain-lain; Kelas pekerja dan menduduki anak tangga bawah 

dalam tangga sosial-ekonomi; pekerja tidak terampil, buruh harian, yang belum tentu 

dipekerjakan – tidak tentu bekerja, dan kronis menganggur. Keluarga kelas rendah ini 

                                                           
49

 Populasi warga Jemaat GKJW se-Kabupaten Jember yang berjumlah 5.742 KK tersebut terdiri dari 

Jemaat Jember (kota) 691 KK; Rejoagung 768 KK; Sidomulyo 184 KK; Sidorejo 405 KK; Sidoreno 279 

KK dan Sumberpakem 88 KK. Laporan Komisi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan MD Besuki 

Barat dalam Sidang MD Besuki Barat I/2011, 15-17 April 2011 di Jemaat Sidorejo tabel 2 hal 6. 
50

 Istilah yang digunakan oleh Kephart untuk lower class. 
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adalah anggota masyarakat yang menjadi perhatian banyak pelaku penyelenggara 

kesejahteraan sosial, baik yang dilakukan gereja dan atau lembaga swasta lainya 

maupun lembaga kesejahteraan pemerintah.51  

Dalam masyarakat kelas bawah warga Jemaat GKJW Kabupaten Jember, 

perkawinan “pertama-tama merupakan unit ekonomi dan tidak ubahnya merupakan 

proses alam.”52 Menikahkan anak ataupun menikah tidak ubahnya dengan 

bertambahnya jumlah tenaga kerja yang dapat meringankan beban ekonomi keluarga. 

Produksi pertanian, entah itu pertanian sawah (basah) ataupun tegal (kering) biasanya 

melibatkan seluruh anggota keluarga. Anak, menantu ataupun saudara yang tinggal satu 

rumah, mereka bekerja atas nama dan untuk keluarga. Artinya, mereka adalah tenaga 

kerja yang tidak mendapatkan bayaran. Hal semacam inilah yang sekarang seringkali 

menjadi keluhan dan kendala dalam perkawinan “anak-anak” keluarga kelas bawah”. 

“Saya tidak mau menerima ajakan istri untuk tinggal di rumah mertua, karena saya 

disana hanya bekerja untuk membantu orang tuanya dan tidak mendapatkan upah. 

Bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya? Demikian salah satu 

ungkapan responden menceritakan kondisinya.” 

Menurut Kephart, orang kelas bawah sangat sadar bahwa dia berada di anak 

tangga bagian bawah tangga sosial-ekonomi, dan lebih penting, ia menyadari bahwa 

posisinya tidak mungkin berubah. Kurangnya mobilitas ke atas menjadi karakteristik 

kelas pekerja.53  
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 Band. Masyarakat miskin yang dimaksud dalam UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial.  Pasal 5 ayat 2 Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan 

memiliki kriteria masalah sosial: a. kemiskinan; b. ketelantaran; c. kecacatan; d. keterpencilan; e. 

ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f. korban bencana; dan/atau g. korban tindak kekerasan, 

eksploitasi dan diskriminasi. Dan pasal  9 ayat  1 Jaminan sosial dimaksudkan untuk: a. menjamin fakir 

miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik 

dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi 

agar  kebutuhan dasarnya terpenuhi. 
52

 Giddens, Runway World.  51 – 52. 
53

 Kephart,  The Family. 496. 
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Dalam observasi yang penulis lakukan di Jemaat GKJW Kabupaten Jember 

sebagian besar masyarakat kelas bawah, pria dan wanita biasanya memiliki keinginan 

tulus dalam membina tata hidup rumah tangga. Para pria ingin menjadi suami yang baik 

bagi istrinya dan sekaligus menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya, sebaliknya, 

wanita kelas bawah rindu untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya dan istri yang 

setia buat suaminya. Tetapi keinginan untuk menghadirkan keluarga sebagaimana yang 

lahir dari sifatnya sulit tercapai. Kelas bawah cenderung miskin perencanaan ekonomi.54 

Hal ini nampak dalam pengamatan penulis selama enam (6) tahun di Jemaat Sidomulyo 

dan sekitarnya. Setiap kali mereka memiliki banyak uang, misalnya hasil panen atau 

pendapatan upah pekerjaan, mereka cenderung menghabiskan uang tersebut untuk 

apapun tanpa banyak pertimbangan. “Hasil atau upah sekarang dihabiskan sekarang, 

besok mencari lagi.” Demikian kalimat yang tepat untuk menggambarkan kebiasaan 

“ekonomi” masyarakat kelas bawah. Dengan kata lain, masyarakat kelas bawah kurang 

berfikir tentang masa depan, baik itu masa depan keluarga secara umum, terutama 

kebutuhan anak-anak di hari esok.  

Hal-hal diatas di perparah oleh sikap hidup kaum laki-laki kelas bawah, yang 

gemar berkumpul dan bermain di warung pada waktu siang atau malam hari. Dapat 

dibayangkan, dampak dari pergaulan ini adalah judi lotre, remi (kartu) bahkan minum-

minuman keras atau mabuk. Hasilnya pertengkaran dengan istri di rumah. Dapat 

ditebak, masalah-masalah semacam ini sangat mengganggu tata hidup rumah tangga 

yang berakhir pada perpisahan atau perceraian. 

Dalam analisa teori pertukaran, disadari atau tidak bahwa masyarakat, dimana 

GKJW hadir didalamnya terjalin dalam satu sistem sosial yang terajut dalam tradisi dan 

kebiasaan setempat. Terdapat kelas sosial. Masyarakat di Sidomulyo, misalnya, 

menyebut mereka yang memiliki lahan sawah luas, dan kemampuan ekonomi diatas 
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dengan tuan takur.55 Secara tidak langsung masyarakat “membagi” dirinya menjadi 

“kelas kaya” dan “kelas miskin”.  

Hubungan  pertukaran antar kelas diantara mereka, seolah-olah tidak ada 

permasalahan yang menyertainya. Apabila muncul permasalahan didalamnya, 

semuanya dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, dan wajar, demikianlah kehidupan 

bersama di tengah-tengah masyarakat.  

Dalam konteks keluarga dan perkawinan, pertukaran sosial antar kelas dapat 

nampak dalam kehidupan keluarga, dimana pasangannya berasal dari kelas sosial yang 

berbeda. Dalam kehidupan sosial yang sangat cair, terdapat kemungkinan terjadi 

perkawinan antar kelas (cross class) meskipun belum ada data kuantitatif yang 

representatif. Tetapi dapat dianalisa, bahwa penelitian terhadap warga Jemaat GKJW di 

Kabupaten Jember, sangat kentara bahwa pertukaran cinta kasih laki-laki dan 

perempuan dalam perkawinan perkawinan antar kelas, antar suku dan antar agama 

sangat ditentang oleh orang tua dan keluarga, terutama pihak kelas atas.56 

Dalam perkawinan antar kelas, suami istri dapat menikmati pertukaran cost dan 

reward, saling memahami perbedaan latar belakang, status sosial-ekonomi, pendidikan, 

lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya, tetapi orang tua mereka terutama kelas 

atas, belum tentu menerima pertukaran ini dengan iklas. Bagi kelas dibawahnya 

perkawinan dengan kelas yang lebih atas adalah keuntungan yang besar, tetapi 

sebaliknya, dari sisi kelas atas tidak ada imbalan yang sepadan yang diterimanya. Jika 

dianalisa lebih lanjut sikap orang tua yang demikian sangat berdampak dalam 

perkawinan anak-anaknya. Orang tua kelas atas memiliki keinginan yang kuat untuk 

turut campur tangan terhadap urusan rumah tangga anaknya. Yang dilakukan adalah 
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 Mengapa menyebut yang kaya dengan tuan takur? Hal ini  berawal dari sebuah sarkasme bagi mereka 

yang kaya, yang diidentikan dengan tokoh yang biasa dikenal dalam film-film India sebagai tuan tanah. 

Kaya dan kejam terhadap orang lain.  
56

 Perkawinan antar kelas, lebih banyak kemungkinan wanita yang menikah dengan kelas yang lebih 

tinggi. Goode, Sosiologi Keluarga,  167. 



137 
 

menopang hampir seluruh kebutuhan hidup keluarga anaknya. Kebutuhan akan 

peralatan rumah tangga, seperti peralatan dapur sampai belanja keperluan makan-

minum, bahkan juga kebutuhan susu bagi cucunya. Tidak hanya kebutuhan barang yang 

dipenuhi, orang tua kelas atas juga berusaha mengatur kehidupan anak kandungnya 

sendiri yang notabene sudah menjadi istri dan atau suami orang lain. Dari sikap yang 

demikian menimbulkan sakit hati sang menantu, sehingga secara tidak langsung dapat 

memperlemah pertukaran, bahkan memutus hubungan pertukaran tersebut, yang pada 

akhirnya berdampak pada perpisahan atau perceraian. 

Ketika reaksi atau imbalan yang diharapkan tidak muncul, maka tindakan akan 

hilang. Pada saat ikatan perkawinan dibangun, imbalan yang diberikan bertujuan 

memelihara dan memperkuat ikatan yang sudah ada. Imbalan dalam pertukaran sosial 

antar kelas, yang dipertukarkan dapat bersifat intrinsik atau dari dalam seperti cinta, 

kasih sayang dan hormat, tetapi juga dapat bersifat ekstrinsik seperti uang, kerja fisik 

dan lain sebagainya. Dalam kasus antar kelas status sosial ini tidak mungkin masing-

masing pihak dapat memberikan imbalan yang setara satu sama lain. Artinya, transaksi 

pertukaran pribadi antara keluarga status sosial kelas atas dengan menantu atau individu 

kelas dibawahnya dapat melahirkan perbedaan status dan kekuasaan. Dalam kondisi 

seperti ini, jika pertukaran ini dilanjutkan akan menyebabkan lahirnya legitimasi, yang 

pada akhirnya menumbuhkan benih-benih oposisi dan perubahan sikap dan pemahaman 

dari masing-masing pihak.  

Apabila, hal ini terjadi secara berkelanjutan/terus-menerus, maka pasangan dari 

kelas rendah akan merasa sebagai pihak yang “tertekan/tertindas”, baik oleh 

pasangannya sendiri maupun oleh mertuanya. Perasaan tertindas, tidak dihormati, tidak 

dihargai, dan suasana batin yang merasa sudah tidak mendapatkan kasih sayang, cinta 

dari pasangan pertukaran intrinsik, pada akhirnya juga berdampak pada berhentinya 

pertukaran ekstrinsik seperti: suami tidak memberikan uang belanja, atau orang tua 
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kelas atas menghentikan dukungan ekonomi kepada keluarga anak dan terutama 

menantu. Dalam suasana yang seperti ini, pertukaran sosial tidak lagi terjadi.  Dapat 

dibayangkan, putusnya hubungan antara satu dengan yang lain akan terjadi.  

Singkat kata, dalam proses pertukaran (Blau) yang mengkhususkan pada tindakan 

yang bergantung pada pemberian hadiah, hubungan pertukaran suami istri antar kelas 

sosial dalam keluarga akan membuka peluang seperti gambar berikut. Contoh hubungan 

pertukaran suami dari kelas atas atau memiliki sumber daya lebih, dengan istri dari 

kelas rendah atau memiliki keterbatasan sumber daya, sebagai berikut: 

 

Gambar 6 

Kedudukan pasangan kelas atas terhadap kelas bawahnya 

 
Suami 

(Kelas Atas/Upper Class) 

Jika suami membutuhkan sesuatu dari istri, tetapi istri tidak dapat memberikan apapun yang 

sebanding dengan pertukarannya, maka akan terbuka peluang keadaan: 

 

 

 

 

Istri 

(Kelas dibawahnya/Lower Class) 

Suami 

(keluarga) dapat 

memaksa istri 

untuk 

membantunya. 

Suami 

(keluarga) 

Menundukan 

diri terhadap 

istri sebagai 

wujud 

penghargaan 

hubungan. 

Suami 

(keluarga) 

akan mencari 

orang lain 

untuk 

memenuhi 

kebutuhannya. 

Suami terus 

bergaul dengan 

baik tanpa 

mendapatkan 

apa yang 

dibutuhkannya 

dari istri. 

 

4.7. Hubungan Pertukaran Sosial dan Perceraian 

Pasangan suami istri warga Jemaat GKJW di Kabupaten Jember sepakat, bahwa 

tujuan perkawinannya adalah kesejahteraan hidup keluarga.
57

 Oleh sebab itu suami istri 

mempunyai tanggungjawab yang sama dalam prinsip reciprocity di tengah-tengah 
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 Band. Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 Bab I Pasal  1, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Mahaesa.” 
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interaksi sosialnya. Teori pertukaran sosial melihat interaksi sosial inilah yang secara 

umum menjadi sumber kebahagiaan mereka, baik itu yang berhubungan dengan harta-

uang, cinta maupun kekuasaan. Hubungan itu mendatangkan kepuasan yang timbul dari 

perilaku pasangan. Dan dari hubungan itu diharapkan untuk saling memperhatikan, 

saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling berbuat sesuatu bagi 

sesamanya dan saling memberikan dukungan sosial.
58

 Apabila tidak, maka pasangan 

pertukarannya, suami dan atau istri akan mengalami kesedihan, karena tidak dapat 

melibatkan orang lain. “Cinta” dan “kekuasaan” akan kehilangan makna, tanpa adanya 

pihak lain untuk dicintai ataupun dikuasai. Artinya, secara umum penderitaan dan 

kebahagiaan manusia ditentukan oleh tindakan dan perilaku orang lain. Kebahagian dan 

ketidakbahagiaan; keutuhan hidup keluarga dan  perpisahan suami istri ditentukan oleh 

istri dan atau suami itu sendiri. Termasuk didalamnya, baik tindakan yang 

mendatangkan kesenangan atau keuntungan disatu pihak, maupun ketidaksenangan 

dipihak lain.  

Dalam rangkaian analisa pertukaran sosial terhadap kasus-kasus perceraian yang 

terjadi di lingkungan Jemaat-Jemaat GKJW se-Kabupaten Jember, penulis melihat 

beberapa alasan pertukaran yang terjadi dalam hubungan suami istri sebagai kelompok 

dyad mendapat reward kepuasan atau tidak bagi pasangan. Pertama, kepuasan 

pasangan suami istri warga Jemaat GKJW di Kabupaten Jember terhadap imbalan 

sangat berkaitan dengan harapan dan kenyataan pertukaran yang sedang berlangsung. 

Imbalan yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dalam pengertian 

pengorbanan (cost) salah satu pasangan pertukaran lebih besar dari reward yang 

diterima. Pada mulanya hubungan intrinsik yang  dipertukarkan oleh pasangan kekasih, 

yang pada akhirnya masuk pada hubungan yang lebih intim dalam perkawinan, mereka 

sama-sama merasakan kepuasan. Perhatian, cinta dan kasih sayang semakin membawa 
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mereka dalam ikatan hubungan emosional, yang seolah-olah tidak dapat dipisahkan oleh 

orang atau kelompok lain. Intimnya hubungan intrinsik tidak mempedulikan biaya 

pertukaran ekstrinsik yang harus dikeluarkan dari hubungan tersebut. 

Karena pertukaran juga harus memperhatikan prinsip-prinsip justice dan 

reciprocity, maka pasangan pertukaran ini mulai menghitung-hitung “keuntungan 

ekonomis” dari hubungan pertukaran yang dibangun. Rasa puas akan timbul, ketika 

kedua-belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan dari pertukaran tersebut, tetapi 

sebaliknya ketidakpuasan akan datang, ketika salah satu pihak, suami atau istri merasa 

lebih banyak berkorban dibandingkan pasangannya. Rasa ketidakpuasan ini akan 

semakin meningkat, apabila pasangan pertukaran membandingkan layanan yang sudah 

diberikan, baik dalam pengertian intrinsik maupun ekstrinsik.  

Kedua, kepuasan dan atau ketidak-puasan suami istri warga Jemaat GKJW di 

Kabupaten Jember juga disebabkan oleh karena pasangan pertukaran membandingkan 

dengan orang lain, misal mantan pacar, tetangga atau saudaranya. Hasil penelitian 

menunjukan ketidakpuasan suami atau istri dalam pertukaran juga disebabkan oleh 

“kecemburuan” terhadap pihak lain, karena mereka merasa pasangan pertukarannya 

bersikap tidak adil dan lebih memperhatikan orang lain, misalnya orang tua, saudara, 

dan atau “pasangan gelapnya”. Istri atau suami merasa sudah mengerahkan sepenuh 

sumber daya tenaga dan pikiran, serta perhatiannya untuk rumah tangga, tetapi mengapa 

penghargaan yang diberikan dibedakan dengan pihak lain yang nota bene lebih kecil, 

jika dibandingkan dengan pihak lain. Bukti di lapangan menunjukan ada suami dan atau 

istri yang selalu “patuh” kepada orang tuanya daripada kepada norma-norma yang ada 

dalam pertukaran suami istri dan rumah tangga  mereka. Ia lebih memperhatikan dan 

mengedepankan kepentingan dengan pihak ketiga dibandingkan dengan pasangan 

pertukarannya sebagai suami istri. Dampak dari kondisi seperti ini, adanya perasaan 

saling curiga, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan diantara teman pertukaran. 
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Suami dan atau istri mulai membandingkan rasio input-output pasangannya 

dengan orang lain. Suami dan atau istri dipandang pasangannya tidak lebih baik dari 

saudaranya, teman, tetangga dan bisa juga mantan pacar mereka. Ia merasa pasangan 

pertukarannya tidak mampu memberikan kepuasan yang lebih baik. Imbalan yang 

diterima dimungkinkan lebih kecil jikalau dibandingkan dengan orang lain, apabila 

mereka melakukan pertukaran yang sama. 

Suami dan istri, masing-masing mengukur kekuatannya, sumber daya yang 

dimilikinya dan merasa kekuatannya lebih besar dengan performance yang diterimanya. 

Hal ini terjadi karena tidak adanya keterbukaan dan kejujuran diantara pasangan 

pertukaran, sehingga suami istri yang sudah terikat dalam pertukaran yang intim sulit 

mengembangkan pandangan yang realistik dari tindakan-tindakan yang telah mereka 

lakukan. 

Pada tahap ini pasangan pertukaran, suami istri Jemaat GKJW di Kabupaten 

Jember sudah underestimate penghargaan yang diberikan oleh “lawan” pertukarannya. 

Sebesar apapun imbalan dan penghargaan yang diberikan pasangan kepadanya tetap 

dianggap lebih kecil atau bahkan tidak menutup pengharapannya sebagaimana apabila 

imbalan itu diberikan oleh orang lain.  

Ketiga, suami istri warga Jemaat GKJW di Kabupaten Jember sebagai pasangan 

pertukaran sering salah mengerti (misperceive) terhadap norma dan nilai pertukaran 

yang ada. Salah persepsi ini seringkali menyebabkan ketidakpuasan suami istri dalam 

transaksi pertukaran, sehingga konflik suami istri sering timbul dalam hubungan 

pertukaran yang mereka sepakati (lihat Bab III poin 3.6.2. Faktor Pendukung Penyebab 

Perceraian).  

Blau menjelaskan, norma dan nilai khusus (particularistic values) merupakan 

media integrasi dan solidaritas diantara pasangan pertukaran dalam sebuah kelompok. 

Suami istri sebagai kelompok sosial dyad semestinya juga memiliki semangat 
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“patriotisme” sebagaimana kesamaan perasaan yang mempersatukan individu atas dasar 

hubungan tatap muka. Tetapi perasaan underestimate, salah mengerti dengan hubungan 

transaksi yang terjadi dan tindakan membandingkan pasangan dengan orang lain dapat 

mengeliminasi semangat integritas dan solidaritas kelompok.  

Tidak jarang keretakan hubungan suami istri yang terjadi dalam kasus-kasus 

perceraian disebabkan oleh komunikasi yang tidak baik. Ada responden yang 

menyatakan sejak awal perkawinan mereka mengalami masalah dalam komunikasi. 

Salah paham yang disebabkan oleh salah persepsi dapat menyebabkan tindakan yang 

salah dalam menanggapi imbalan sebagaimana yang harus dilakukan dalam pertukaran. 

Terakhir, puas atau tidaknya suami istri warga Jemaat GKJW di Kabupaten 

Jember dalam hubungan pertukaran disebabkan oleh karena kombinasi variasi imbalan 

intrinsik dan ekstrinsik. Kebahagiaan atau ketidak-bahagiaan hubungan suami istri 

sangat bergantung kepada yang bersangkutan, bagaimana pasangan ini mengeksplorasi 

sumber daya yang ada, baik sumber daya yang berasal dari hubungan itu sendiri, misal 

cinta, perhatian, dsb. Maupun sumber daya eksternal, harta, kekayaan material dsb. 

Meminjam istilah dalam Undang-Undang Perkawinan, “Suami istri wajib saling cinta 

mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu 

terhadap yang lain”, bagaimana ikatan emosional hubungan batin yang sudah terbentuk 

tersebut disempurnakan oleh sumber daya lahiriah yang mereka pertukarkan. Tidak 

jarang para suami, merasa diri sebagai kepala keluarga, yang kemudian dilegitimasi 

oleh sistem patriakhi yang berkembang dalam lingkungan tempat tinggalnya, kurang 

melibatkan pasangannya atau istrinya dalam mendesain kebijakan dan keputusan rumah 

tangga. Istri merasa penghargaan intrinsiknya kurang mendapat perhatian dari suami. 

Semua pengambilan keputusan dilakukan oleh suami. Sistem seperti ini sangat kurang 

mengelaborasi penghargaan intrinsik diantara yang ekstrinsik. 
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Kebutuhan pertukaran hubungan suami istri Jemaat GKJW di Kabupaten Jember 

akan sulit dipenuhi kelanggengannya, jika tidak ditopang oleh pertukaran yang bersifat 

ekstrinsik. Sebaliknya ikatan sosial dyad suami istri akan terasa hambar tanpa semangat 

dan perasaan yang mempersatukan mereka sebagai imbalan yang berasal dari hubungan 

itu sendiri. Tanpa rasa cinta dan perhatian keluarga juga terancam integritas dan 

solidaritasnya. Karenanya suami istri dalam keluarga dapat belajar bahwa suatu ikatan 

sosial yang unik dan ganjaran intrinsik dapat menjadi efektif dalam menjamin hadiah 

ekstrinsik dari pasangan.  

Evektifitas dan variasi hubungan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik dalam 

keunikan hubungan suami istri dapat menjamin kelanggengan pertukaran yang ada. 

 

4.8. Krisis Suami-Istri Tengah Berlangsung 

Meskipun tingkat perceraian di GKJW se-Kabupaten Jember meningkat, rata-rata 

pemuda jika ditanya “Apakah nanti akan menikah, meskipun sekarang banyak terjadi 

perceraian?” Hampir dapat dipastikan, jawabannya masih mau menikah. Artinya 

keinginan seseorang memilih mengakhiri masa lajangnya di pernikahan dan tingkat 

menikah lagi setelah bercerai masih sangat tinggi.59 Dan keluarga sebagai sebuah 

pranata sosial yang dibangun oleh adanya pertukaran sosial antara yang satu dengan 

yang lain tidak pecah, meskipun sudah sangat berbeda dari apa yang dulu pernah ada. 

Krisis keluarga, mungkin demikian kalimat yang tepat untuk menggambarkan 

kondisi hubungan pertukaran suami istri yang terjadi pada Jemaat-Jemaat GKJW di 

Kabupaten Jember. Sanderson mengungkapkan, barangkali krisis keluarga, hubungan 

suami-istri yang sesungguhnya bukanlah bahwa orang semakin banyak hidup bersama 

tanpa pernikahan atau lebih banyak yang bercerai. Krisis yang sesungguhnya ialah 

meningkatnya ketidakmampuan suami istri memerankan fungsinya, mengelola reward 
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 Lihat Bab III poin 3.5.4. Bercerai dan Menikah Lagi; dan 3.6.1.2. Faktor Menikah Kembali. 
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dan cost pertukaran yang berprinsip timbal-balik. Agaknya keluarga semakin 

kehilangan kemampuannya untuk melindungi para remaja terhadap tekanan persaingan 

yang ekstrim dalam peradaban kapitalis yang maju, dan semakin menghadapkan kaum 

wanita dengan tekanan-tekanan itu. Memang hal ini mempunyai implikasi yang besar 

bagi kesejahteraan psikologis pada individu-individu dalam masyarakat modern, 

maupun keseluruhan warna dan karakter kehidupan sosial.
60

 

Dalam terang teori pertukaran, krisis keluarga di tengah-tengah kehidupan Jemaat 

GKJW se-Kabupaten Jember, hubungan suami-istri ini muncul karena ketidakmampuan 

mereka baik sebagai pribadi maupun kelompok sosial mengelola “surga” keintiman 

pertukaran intrinsik yang dibangun sepanjang pertukaran sosial. Pertukaran intrinsik 

dan yang kemudian berkembang menjadi ekstrinsik dapat hadir sebagai sesuatu yang 

tidak terkontrol oleh aktor, ketika norma-norma pertukaran yang adil tidak lagi menjadi 

kepatuhan bersama. Dan “pengrusakan sarang” (destruction of the nest) diperparah oleh 

kemungkinan muncul subordinasi ditengah-tengah keluarga dalam pertukaran sosial 

antara suami dan istri dan atau suami-istri dengan keluarga besarnya. 

Penilaian tentang krisis hubungan suami istri warga Jemaat GKJW di Kabupaten 

Jember, yang selanjutnya berdampak pada krisis keluarga sebenarnya menggambarkan 

keluarga sebagai lembaga sosial yang sangat penting dan memandang secara negatif 

upaya pelemahannya. Walau pandangan positif demikian bisa dibenarkan, namun 

gambaran buruk tentang kehidupan keluarga tidak bisa diabaikan.61 

 

4.9. Masa Depan Hubungan Suami-istri  

Setiap kelompok sosial, demikian juga hubungan pertukaran suami-istri warga 

Jemaat GKJW se-Kabupaten Jember dalam keluarga menaruh perhatian dan harapan 
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akan masa depan hubungan pertukaran untuk menjadi semakin seimbang dan adil. 

Sebagai pasangan pernikahan (marital dyad) suami-istri tunduk pada prinsip-prinsip 

reciprocity, meskipun sering muncul pertanyaan diantara pasangan pertukaran ini 

“Bagaimana masa depan hubungan pertukaran suami-istri yang saya jalani?”  

Ada yang mengatakan, pranata keluarga akan hidup terus meski dalam bentuk 

yang sangat berbeda, sedang yang lain memperkirakan menghilangnya keluarga, paling 

tidak pada suatu saat di masa yang akan datang. Novel futuristik yang terkenal dari 

Aldous Huxley yakni Brave New World dan film fiksi-ilmiah Logan’s Run, misalnya, 

kedua-duanya melukiskan suatu masyarakat masa datang di  mana teknologi  maju 

menjadikan keluarga itu hidup berkelebihan. Dalam Logan’s Run ada beberapa kendala 

ditempatkan pada kegiatan seksual, tidak ada satuan-satuan perkawinan dan keluarga, 

dan anak-anak tidak mengetahui siapa orang tua mereka. Pesan lain dari dalil “kematian 

keluarga” (death of the family) pada umumnya mengemukan suatu pesan yang konsisten 

dengan tema tidak adanya keluarga dalam Logan’s Run: bahwa teknologi maju akan 

menghapuskan perlunya semacam kehidupan keluarga yang terorganisasi dan bahwa 

keluarga akan menghilang. Keluarga malah tidak diperlukan untuk reproduksi, karena 

hal ini akan berlangsung melalui “bayi-bayi tabung”.
62

 

Orang yang beranggapan keluarga akan sirna, barangkali salah. Kalau 

memperhatikan kenyataan sosial di Kabupaten Jember (lihat tabel 2), bahwa perceraian 

semakin marak terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, ternyata tidak membuat 

seseorang untuk trauma membangun pertukaran sosial yang lebih intim dalam 

hubungan suami istri. Tetap ada saja orang-orang muda, bahkan mereka yang setelah 

bercerai akhirnya juga meminta pemberkatan perkawinan kepada Pendeta Jemaat 

sebagai hasil dari hubungan pertukaran yang unik. Jika memperhatikan tabel 2, angka 

perkawinan yang dicatatkan di Catatan Sipil Kabupetan Jember dari tahun ke tahun 
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semakin meningkat. Tahun 2006, mereka yang mencatatkan perkawinannya berjumlah 

51 pasangan, meningkat menjadi 111 pasang di tahun 2011. Meskipun tidak dapat 

dipungkiri juga, terdapat kecenderungan pasangan-pasangan yang tidak menikah 

diperbolehkan untuk hidup bersama, dengan tetap memperhatikan dalil-dalil pertukaran. 

Sebagai catatan akhir, hubungan suami istri warga Jemaat GKJW di Kabupaten 

Jember dan perceraian yang memisahkan keduanya bukan semata-mata suatu transaksi 

pertukaran antara yang bersangkutan dan masyarakat secara umum. Hubungan suami 

istri dan kasus-kasus perceraian didalamnya merupakan suatu gejala sosiokultural yang 

berbeda-beda menurut kondisi sosial dan kebudayaan yang melandasinya, dan juga 

merupakan suatu kesatuan yang mungkin diatasnya bertumpu kecenderungan dan 

harapan imbalan para anggotanya. Bagaimana hubungan pertukaran suami istri dan 

perceraian terutama bagi warga Jemaat GKJW di Kabupaten Jember di masa depan? 

Sebagaimana harapan pertukaran akan hubungan timbal-balik yang menghasilkan 

integrasi dan solidaritas sosial, disisi lain perpisahan akan selalu ada, tetapi sebaliknya 

kecenderungan pertukaran dalam perkawinan suami istri akan tetap ada.  

 

4.10. Kesimpulan 

Seperti halnya perkawinan, demikian juga perceraian yang terjadi dalam 

kehidupan warga Jemaat GKJW se-Kabupaten Jember merupakan sebuah proses yang 

didalamnya menyangkut banyak aspek: emosi, sosial, ekonomi dan juga keyakinan. 

Dalam pengertian teori pertukaran, perkawinan dapat dikatakan sebagai proses saling 

bertukaran “hadiah” antara suami dan istri. Mereka bertukar baik, kasih sayang, 

perhatian, ikatan emosional (intrinsik), maupun materi, uang, harta dan lain sebagainya 

(ekstrinsik), yang berfungsi semakin membuat hubungan pertukaran diantara mereka 

menjadi unik dan tertutuk untuk pihak lain terlibat didalamnya. Ada “keuntungan” yang 

diperoleh masing-masing pihak. Sebaliknya, perceraian memutus hubungan pertukaran 
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yang terjadi selama ini. Penghargaan intrinsik dan ekstrinsik yang pernah menjadikan 

dua insan ini berintegrasi, sekarang dipandang sebagai sesuatu yang mendatangkan 

oposisi dan konflik. Dulu dipandang sebagai sebuah keuntungan (profit), sekarang 

sebaliknya, dilihat sebagai hubungan yang merugikan sehingga harus segera diputuskan. 

Perceraian atau putusnya hubungan suami istri warga GKJW di Kabupaten 

Jember bukanlah semata-mata gagalnya transaksi pertukaran antara yang bersangkutan, 

tetapi merupakan gejala sosial menurut konteks sosialnya, yang terjalin menjadi 

kesatuan yang mungkin diatasnya bertumpu kecenderungan dan harapan imbalan para 

anggotanya. 

Semakin meningkatnya perceraian yang terjadi di Jemaat-Jemaat GKJW pada 

tahun 2000-an ini menggambarkan adanya krisis hubungan suami istri yang terjadi di 

tengah-tengah keluarga. Meskipun krisis hubungan suami istri mengalami peningkatan, 

jikalau dibandingkan dengan dasawarsa tahun sebelumnya, bukan berarti hubungan 

keluarga, pertukaran suami istri akan lenyap seperti dalam film Logan’s Run, tetapi 

sebaliknya masa depan hubungan suami istri akan tetap ada. Hal ini dapat dilihat dari 

data statistik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, semakin 

meningkatnya pasangan yang mencatatkan perkawinannya sesuai perundangan yang 

berlaku. 


