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ABSTRAK

RESPON MASYARAKAT PERKOTAAN DAN PEDESAAN TERHADAP
PERKAWINAN BEDA AGAMA

(Studi di Kelurahan Kampung Baru Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung
dan Desa Pujo Asri Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah)

Oleh

RENNY SUSPA DIYANTI

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan latar belakang, baik
pengalaman, pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat perkotaan dan pedesaan
dalam merespon perkawinan beda agama. Tipe penelitian adalah deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif . Penelitian ini dilakukan pada 2 lokasi yang berbeda yakni di
Kelurahan Kampung Baru yang mewakili tipe wilayah perkotaan dan Desa Pujo Asri
yang mewakili wilayah pedesaan. Responden berjumlah 100 orang dengan
pembagian perwilayah adalah 50:50. Teknik pengambilan sampling kebetulan
(haphazard). Metode analisis data statistik deskriptif (penyajian distribusi dan
perhitungan frekwensi) dan inferensial (multiple response). Hasil penelitian
menunjukan bahwa ada perbedaan pemahaman (kognitif) antara masyarakat
perkotaan dan pedesaan dalam menanggapi  isu perkawinan beda agama, yakni
masyarakat pedesaan lebih mengetahui isu perkawinan beda agama dibandingkan
masyarakat perkotaan. Hal serupa juga terjadi pada respon masyarakat perkotaan dan
perdesaan pada aspek sikap (afektif) dan tindakan (psikomotorik). Dalam  hal ini
terdapat kecenderungan bahwa masyarakat perdesaan lebih dapat menyikapi dan
memberikan tindakan yang lebih moderat dibandingkan masyarakat perkotaan.

Kata Kunci:
Perkawinan Beda Agama, Masyarakat Pedesaaan, dan Masyarakat Perkotaan



ABSTRACT

URBAN AND RURAL COMMUNITIES RESPONSE TO INTERFAITH
MARRIAGE

(Study in District of Kampung Baru, Subdistric. Labuhan Ratu, Bandar Lampung
City and Pujo Asri Village, Subdistrict Trimurjo, Lampung Tengah Regency)

By

RENNY SUSPA DIYANTI

This study aims to reveal the background, either the experience, knowledge,
attitudes and actions of urban and rural communities in response to interfaith
marriage. This type of research is descriptive with quantitative approach. This
research was conducted at two different locations, in Kampung Baru which
represents the type of the urban area and Pujo Asri village which represents the rural
area. Respondents were 100 people in total with 50 : 50 allocation per region. This
research used accidental sampling technique (haphazard). The analysis method was
descriptive statistic (presentation of the frequency distribution and calculation) and
inferential (multiple responses). The results show that there are differences of
understanding (cognitive) between urban and rural communities in responding to the
issue of interfaith marriage, where rural communities are more aware of the issue of
interfaith marriage than urban communities. A similar thing happened in response to
urban and rural communities in the aspect of attitudes (affective) and actions
(psychomotor). In this case there is a tendency that rural communities can respond
and give more moderate actions than urban communities.

Keywords:
Interfaith Marriage, Rural Community, and Urban Community
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1.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makna perkawinan sebagai sebuah ikatan sosial, lazim dipahami oleh

sebagian besar masyarakat. Pada konteks lainnya, perkawinan juga memiliki

ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan

diantara keduanya. Kajian mengenai perkawinan sebagai bahasan dalam ilmu

sosial telah banyak disinggung oleh para pakar. Dalam perkembangannya, kajian

mengenai perkawinan selalu dikaitkan dengan pembahasan mengenai keluarga

(e.g. Strong, DeVault, Cohen, 2007; Peters & Dush, 2009; Lamanna & Riedmann,

2011).

Perkawinan sebagai kajian dalam ilmu sosial dapat dilihat dari beberapa

perspektif. Boasdottir (2012) mengutip gagasan John Witte Jr. tentang empat

perspektif yang dapat digunakan dalam menggambarkan perkawinan, diantaranya

yakni: agama, sosial, kontraktual, dan natural. John Witte Jr. mengungukapkan

bahwa:

“A religious perpective regards marriages as a spiritual or
sacramental association, subject to the creed, cult, and canons of the
church community. A social perspective treats marriage as a social
estate, subject to expectations and exactions of local community and
to spesial state laws of contract, property, and inheritance. A
contractual perspective describes marriage as a voluntary
association, subject to the wills and preferences of the couple, their
children, and their household. Hovering in the background is a
naturalist perspective that treats marriage as a created institution,
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subject to natural laws of reason, conscience, and bible” (terjemahan
bebas: Perspektif agama memandang pernikahan sebagai asosiasi
spiritual atau sakramen, tunduk pada keyakinan, dan sekte. Perspektif
sosial memperlakukan pernikahan sebagai realitas sosial, tunduk pada
harapan dari masyarakat setempat dan undang-undang negara.
Perspektif kontraktual menggambarkan pernikahan sebagai asosiasi
sukarela, tunduk pada kehendak dan keinginan pasangan, keinginan
anak-anak mereka, dan rumah tangga mereka. Perspektif naturalis
yang melihat pernikahan sebagai lembaga yang diciptakan, sesuai
dengan hukum alam, akal, hati nurani, dan alkitab).

Bila ditelusuri lebih lanjut, hakikat perkawinan bila ditinjau dari perspektif

keagamaan memiliki kekhasan masing-masing. Sebagai gambaran, perkawinan

dalam syariat Islam merupakan perjanjian yang kuat dan kokoh, yang dengan

Allah mengikat pria dan wanita, sehingga mereka disebut "suami-istri" setelah

sebelumnya sebagai "individu" (Qaradhawi, 1995). Lebih lanjut, Qaradhawi

(1995) menekankan jika, "dalam bilangan, masing-masing mereka sebagai

"individu", tetapi dalam timbangan hakikat mereka sebagai "suami atau istri",

karena masing-masing menggambarkan salah satunya, dan segala suka dan duka

dirasakan bersama-sama" (hlm. 503). Dalam pandangan Katolik, perkawinan

merupakan suatu "perjanjian" atau foedus (Hadiwardoyo, 1988). Sedangkan,

pandangan Kristian perkawinan merupakan persekutuan hidup dan cinta (Gilarso,

1996). Hadiwardoyo (1990) mengungkapkan bahwa perkawinan merupakan

sebagai suatu kenyataan manusiawi yang bernilai tinggi dan sekaligus sebagai

kenyataan yang suci, yang dikehendaki dan diberkati oleh Allah.

Indonesia sebagai negara yang majemuk, telah memiliki kerangka yang jelas

perihal perkawinan. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang

Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 telah termuat beragam hal mengenai seluk-

beluk perkawinan, mulai dari dasar, syarat, pencegahan, batalnya, perjanjian, hak

dan kewajiban suami-istri, harta benda, putusnya perkawinan, hingga kedudukan
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anak. Namun demikian, kondisi kontemporer menunjukkan permasalahan lain

yang relevan untuk dikaji dan dilihat secara sosiologis dari peristiwa perkawinan

tersebut. Beberapa masalah terkait dengan perkawinan yang lazim disinggung

oleh beberapa pihak yakni mulai dari perkawinan beda agama, hak anak dari

perkawinan beda agama, hingga hak kebendaan sebagai konsekuensi dari

perkawinan beda agama tersebut.

Perkawinan beda agama di Indonesia bisa dilihat dari adanya artis yang

melakukan perkawinan beda agama, diantaranya adalah Jamal Mirdad (Islam) dan

Lidya Kandau (Kristen) menikah melalui penetapan pengadilan pada tahun 1986,

Amara (Islam) dan Frans Mohede (Kristen) menikah di Hongkong pada tahun

1999, Ari Sihasale (Katolik) dan Nia Zulkarnaen (Islam) menikah di Perth

(Australia) pada tahun 2003, Rio Febrian (Kristen) dan Sabrina Sagita Kono

(Islam) menikah di Thailand pada tahun 2010, dan penyanyi Shanti (Islam) dan

Sebastian Peredes (Katolik) di  Sukabumi pada tahun 2010.

Tabel 1. Perkawinan Beda Agama menurut Agama, Jenis Kelamin dan Tahun

Angka PBA
Menurut

Agama, Tahun
dan Jenis

Kelamin Agama

1980 1990 2000

Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita
Islam 0.7 0.6 0.9 0.9 0.5 0.6
Protestan 6.0 8.6 10.6 13.8 5.1 3.6
Katolik 13.3 15.4 11.4 8.7 6.9 13.0
Hindu 19.0* 9.6* 16.3 2.7 60.0 -
Budha - - 37.5 21.9 - -
Lain-lain - - 35.5 0 - -

Sumber: Sensus Penduduk 1980, 1990 dan 2000 (islamlib.com)
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Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 1980 sampai 2000 penganut

agama Islam paling sedikit yang melakukan perkawinan beda agama

dibandingkan agama- agama minoritas dan agama- agama di luar Islam cenderung

melakukan perkawinan beda agama. Jenis kelamin laki-laki cenderung melakukan

perkawinan beda agama dibandingkan perempuan.

Menarik dicermati kasus pada pertengahan September 2014 lalu, berbagai

media memberitakan uji materi atas Undang-Undang Perkawinan yang diajukan

oleh beberapa kalangan. Salah satu yang ramai disorot ialah tentang perkawinan

beda agama. Sebagaimana diberitakan republika.co.id (07/09), seorang mahasiswa

dan empat alumni Universitas Indonesia (UI) mengajukan gugatan untuk

meminjau kembali (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap

Pasal 2 ayat 1 UU No 1/ 1974 tentang Perkawinan. Tak pelak reaksi besar tidak

hanya di kalangan masyarakat, tetapi juga di internal FHUI sendiri. Mereka tidak

setuju dengan upaya “melegalisasikan” nikah beda agama itu (hukumonline.com,

18/9).

Undang-Undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974

menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun demikian,

pada tataran realitas ditengah masyarakat, terdapat praktik yang digunakan untuk

mensiasati aturan tersebut, diantaranya yakni: perkawinan beda agama yang

dilakukan di luar negeri, kemudian kembali dan dicatatkan di Indonesia;

seseorang yang beralih sementara menjadi penganut agama lain untuk menikah,

kemudian balik lagi ke agama semula setelah menikah, dan lain-lain.
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Beberapa peneliti berupaya mengungkap fenomena perkawinan beda agama

dilihat dari aspek sosial. Inayati (2008) menggambarkan beberapa masalah yang

kerap muncul dari perkawinan beda agama, diantaranya yakni: masalah keluarga,

masalah ibadah, masalah anak, masalah kehidupan sehari-hari menyangkut

makanan, dan masalah saat menghadapi waktu sulit. Dalam hal ini Inayati (2008)

menyoroti pada pola penyesuaian perkawinan yang dilakukan oleh setiap subjek

akan berbeda untuk setiap masalah. Penelitian lain menyebutkan bahwa pasangan

perkawinan campuran memiliki tingkat  kesuburan yang  rendah dibandingkan

populasi umum, serta bukti kematian bayi/anak lebih tinggi di antara keluarga

perkawinan campuran. Gambaran tersebut mengindikasikan kurangnya dukungan

keluarga dan sosial karena ketidaksetujuan masyarakat umum pasangan yang

menikah dengan beda agama (Fernihough, Gráda, dan Walsh, 2014).

Realitas yang kini muncul di tengah masyarakat yakni tentang kedudukan

perkawinan beda agama bila dilihat dari aspek legal UU RI No.1 Tahun 1974.

Tidak sedikit pasangan yang berupaya melakukan penyelundupan hukum untuk

menghindari kewajiban pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut. Ketentuan

hukum pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan  menyebutkan bahwa perkawinan yang

sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya. Pada konteks ini, baik masyarakat dan para pegawai Kantor

Catatan Sipil memiliki pandangan sendiri tentang perkawinan beda agama.

Hingga istilah “penyelundupan hukum” untuk menggambarkan fenomena

pernikahan pasangan perkawinan beda agama itu sampai muncul.
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B. Rumusan Masalah

Perkawinan beda agama yang diambil oleh pasangan tertentu memiliki

konsekuensi lanjutan yang tidak sederhana. Beragam masalah kerap muncul dari

pasangan tersebut, mulai dari legalitas dari sisi administratif kependudukan,

penerimaan masyarakat setempat hingga problematika yang dialami oleh si-

pasangan tersebut. Penelitian ini menyoroti respon masyarakat, baik masyarakat

perkotaan dan perdesaan, terkait dengan perkawinan beda agama. Lebih lanjut,

penelitian ini mengungkap pemahaman dan penilaian masyarakat perkotaan dan

perdesaan atas perkawinan beda agama. Asumsi yang coba dikemukakan yakni

ada perbedaan pemahaman dan penilaian masyarakat perkotaan dan perdesaan

terkait dengan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian

yang dikemukakan dalam kajian ini ialah: bagaimanakah respon masyarakat

perkotaan dan perdesaan terkait dengan pernikahan beda agama?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan respon

masyarakat perkotaan dan perdesaan terkait dengan pernikahan beda agama.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mengungkap latar belakang, baik

pemahaman/pengetahuan, pengalaman, dan sikap masyarakat perkotaan dan

perdesaan dalam merespon kasus pernikahan beda agama di sekitar tempat tinggal

mereka.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Memperkaya kepustakaan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan

khususnya tentang kajian Sosiologi Keluarga, Sosiologi Agama, dan

Sosiologi Hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah

wawasan kepada para pembaca perihal pandangan masyarakat, baik

perkotaan dan perdesaan, terkait dengan fenomena perkawinan beda agama.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Respon

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), kata respon memiliki

beberapa makna diantaranya yakni tanggapan, reaksi, dan jawaban Bila ditelusuri

berdasarkan asal katanya (etimologis), kata respon berasal dari kata response, yang

berarti tanggapan, perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku sebelumnya.

Menurut Skinner (1953) bahwa perilaku sepenuhnya dipengaruhi oleh

stimulus yang diterima oleh individu (Sumanto, 2013, p. 225). Lebih lanjut, teori

Skinner ini dikenal dengan teori S-R (Stimulus-Respon). Dalam hal ini, Skinner

(1938) membedakan adanya dua respon, yakni:

1. Respondent Response yakni respon yang ditimbulkan oleh rangsangan-

rangsangan (stimuli) tertentu.

2. Operant response atau instrumental response yakni respon yang timbul dan

berkembang kemudian diikuti oleh stimulus. Perangsang ini disebut

reinforcing stimulation karena memperkuat respon. (Notoatmodjo, 2012, p.

131-132).
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Terkait dengan konsepsi perilaku, Skinner (1938) mengungkapkan bahwa

perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan

dari luar (Notoatmodjo, 2012, p. 131). Dilihat dari bentuk respons terhadap stimulus,

maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua :

1. Perilaku tertutup (covert behavior) yaitu respon seseorang terhadap stimulus

dalam bentuk terselubung atau tertutup (covert).

2. Perilaku terbuka (overt behavior) yaitu respon seseorang terhadap stimulus

dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka.

Pakar lainnya, Bloom (1908) membagi perilaku manusia ke dalam tiga

domain (Notoatmodjo, 2012, p. 137-143). Dalam hal ini, Bloom menyebutnya ranah

atau kawasan, diantaranya yakni:

1. Pengetahuan (kognitif)

Pengetahuan merupakan hasil tahu dan terjadi setelah orang melakukan

pengindraan terhadap suatu objek tertentu, pengindraan melalui panca indra

manusia. Pengetahuan atau ranah kognitif merupakan domain yang sangat

penting dalam membentuk tindakan seseorang.

2. Sikap (afektif)

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang

terhadap sesuatu stimulus atau objek.

3. Tindakan (psikomotorik)

Tindakan merupakan reaksi atau respon yang bersifat terbuka terhadap

stimulus yang ada. Hal ini merupakan reaksi nyata terhadap stimulus.
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Notoatmodjo (2012) mengungkapkan bahwa perilaku merupakan bentuk

respon atau reaksi atas stimulus atau rangsangan dari luar, namun dalam memberikan

respon sangat tergantung pada karakteristik atau faktor-faktor lain yang bersangkutan.

Berarti meskipun stimulusnya sama bagi beberapa orang, namun respon tiap orang

berbeda. Faktor- faktor yang membedakan respon terhadap stimulus yang berbeda

disebut determinan (Notoatmodjo, 2012). Determinan perilaku ini dapat dibedakan

menjadi dua, yakni:

1. Determinan atau faktor internal, yakni karakteristik orang yang bersangkutan

yang bersifat bawaan misalnya: tingkat kecerdasan , jenis kelamin dsb.

2. Determinan atau faktor eksternal, yakni lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial,

budaya dan sebagainya.

Mengacu pada uraian di atas, respon yang dimaksudkan dalam penelitian ini

memiliki makna tanggapan yang diberikan seseorang sebagai reaksi dari kondisi

eksternal disekelilingnya. Adapun lingkup respon yang dikaji dalam penelitian ini

mengkombinasikan kerangka konsepsi yang diungkapkan Skinner (1938) dan Bloom

(1908), yakni:

a. Stimulus merupakan rangsangan yang timbul dari luar diri seseorang,

b. Proses pemahaman (afektif) merupakan komponen yang menunjukkan

pengetahuan seseorang tentang rangsangan tertentu, dan

c. Sikap (afektif) dan tindakan (psikomotorik) merupakan reaksi yang diberikan

seseorang dari rangsangan yang timbul.
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B. Tinjauan tentang Perkawinan

Menurut Ahmadi (1985) manusia tidak dapat hidup seorang diri dan selalu

tertarik untuk hidup bersama atau bermasyarakat (Syani, 2006, p. 2). Hal ini

disebabkan adanya dorongan hasrat yang merupakan unsur kerohanian dan kejiwaan

yang mempengaruhi hidup manusia dalam segala tingkah laku dan perbuatan dalam

bermasyarakat. Hasrat- hasrat itu antara lain adalah kebutuhan bergaul, kebutuhan

mempertahankan diri, harga diri dan memperjuangkan harapan- harapan, kebutuhan

untuk meniru dan mengagumi sesuatu, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan untuk

memilih jalan hidup, keyakinan dan lain- lain.

Disamping hasrat-hasrat tersebut, menurut Ahmadi (1985) masih terdapat

faktor- faktor lain yang mendorong manusia untuk hidup bermasyarakat (Syani:

2006, p. 2) faktor tersebut yakni:

1. Adanya dorongan seksual yaitu dorongan manusia untuk mengembangkan

keturunannya.

2. Adanya kenyataan bahwa manusia adalah makhluk “serba tidak bisa” atau

lemah. Karena selalu mencari kekuatan bersama agar dapat berlindung bersama-

sama, dan mengejar kebutuhan hidup sehari- hari, termasuk pula melindungi

keluarga.

3. Manusia bermasyarakat bukan karena dorongan instinktif (naluri), melainkan

disebabkan karena habit.

4. Adanya kesamaan keturunan, kesamaan teritorial, kesamaan nasib, kesamaan

keyakinan (cita-cita), kesamaan kebudayaan, dan lain- lain.
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Berdasarkan pendapat Ahmadi dapat disimpulkan bahwa setiap individu

memiliki ketidakmampuan untuk hidup sendiri dan perlu untuk membuat hubungan

dengan orang lain, salah satunya adalah membuat keluarga.

Keluarga merupakan konsep yang sudah kita kenal sejak kita masih kecil.

Setiap individu pasti akan terlahir di tengah- tengah keluarga. Keluarga sering di

definisikan sebagai sebuah kelompok sosial yang terdiri atas seorang laki-laki yang

disebut ayah, seorang perempuan yang disebut ibu, serta sejumlah individu lain, laki-

laki maupun perempuan yang disebut anak (Martono, 2014)

Lebih lanjut Mustofa (2008) mengatakan bahwa keluarga terdiri atas dua

individu atau lebih yang hidup bersama, yang mempunyai hubungan darah,

perkawinan atau karena pengangkatan. Berdasarkan pendapat Martono dan Mustofa

diatas dapat disimpulkan, keluarga adalah kelompok sosial yang memiliki hubungan

karena sedarah, perkawinan dan pengangkatan, biasanya terdiri dari dua atau lebih

anggota kelompok dan antar anggota kelompok saling ketergantungan satu sama lain.

Salah satu cara untuk memiliki keluarga adalah dengan perkawinan.

Perkawinan dimaknai sebagai sebuah satu ikatan sakral antara seorang laki-laki dan

seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.  Hal tersebut sesuai dengan rumusan yang terkadung

dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi

:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”.
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Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) kata ‘kawin’ mempunyai

arti membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah. Dalam

literatur Islam perkawinan lazim di istilahkan dengan sebutan an-nikah atau at-tazwij.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan dirumuskan dengan pengertian

sebagai berikut:

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang
sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah”.

Perkawinan merupakan perjanjian antara laki- laki dan perempuan secara

hukum agama, adat dan negara untuk mengikat satu sama lain dalam suka maupun

duka, dan masing-masing memiliki tanggung jawab sesuai dengan peran mereka

sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

Perkawinan merupakan suatu persekutuan hidup antara individu dengan

individu yang mempunyai bentuk, tujuan, dan hubungan yang khusus antar anggota.

Perkawinan merupakan suatu lingkungan hidup yang khas, karena dalam lingkungan

hidup ini, suami dan istri dapat mencapai kesempurnaan atau kepenuhannya sebagai

manusia, sebagai bapak dan sebagai ibu serta sebagai suami dan istri. Perkawinan

bukan hanya penyatuan antara individu- individu akan tetapi penyatuan dua keluarga

menjadi satu.

a. Tujuan Perkawinan

Perkawinan mempunyai tujuan yang ingin dan akan dicapai oleh pelakunya.

Menurut Amin suma dalam Hukum Online.com (2014)  tujuan perkawinan adalah

sebagai berikut:
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1. Perkawinan, sejatinya adalah sarana/ institusi yang menyatukan (mengikat) lahir-

batin antara dua insan yang berlainan jenis kelamin (suami-istri).

2. Untuk mewujudkan keluarga bahagia(sakinah) dan melestarikannya sepanjang

mungkin.

b. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan adalah moment sakral yang telah diatur baik dari segi hukum

agama maupun hukum negara, dalam hal ini Indonesia sebagai negara yang

berasaskan Pancasila mengatur hal- hal yang berkaitan dengan perkawinan warga

negaranya. berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU

Perkawinan). Sahnya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 UU

Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan

kepercayaannya. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dinyatakan

bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya .

2. Perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Perkawinan (PP No. 9/1975). Apabila

perkawinan dilakukan oleh orang islam maka pencatatan dilakukan oleh pegawai

pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.32 Tahun 1954.

Sedangkan, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan

kepercayaannya diluar islam, maka pencatatan dilakukan pada Kantor Catatan

Sipil (pasal 2 PP No. 9/1975). (hukum online, 2014).
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Dengan demikian, suatu perkawinan dianggap sah bila telah memenuhi

persyaratan dan ketentuan, yakni berdasarkan aturan agama dan kepercayaan dari

yang melakukan perkawinan dan berdasarkan peraturan administratif yang telah

ditentukan.

C. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama merupakan salah satu bentuk perkawinan eksogami

yang ada dalam masyarakat. Beberapa peneliti mendefinisikan perihal perkawinan

beda agama, diantaranya Reiss (1965) menyatakan bahwa perkawinan beda agama

bukan hanya merupakan indikator integrasi sosial keagamaan, tetapi juga dapat

memprediksi agama dan deferensiasi agama pada masa depan. Karena adanya

percampuran antara agama dan budaya. ((Stillwell, 2010, p. 17), Widyaningrum

(2011) mengatakan bahwa Perkawinan antar agama yaitu suatu ikatan perkawinan

yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaannya berbeda

satu dengan yang lainnya. Maksudnya adalah perkawinan antara dua orang yang

berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.

Merujuk uraian diatas dapat dikatakan bahwa perkawinan beda agama

mempunyai aspek sosial agama dan hukum. Pada aspek sosial agama, perkawinan

beda agama dapat menjadi tolak ukur toleransi antar agama dan juga dapat

memprediksi keadaan agama- agama mendatang. Pada aspek hukum, perkawinan

beda agama adalah perkawinan yang meyatukan dua hukum agama yang berbeda.

Aturan agama dan kepercayaan yang dianut individu menjadi syarat terjadinya

perkawinan di indonesia. Agama dalam suatu keluarga merupakan hal yang penting
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dan mendasar, karna agama mengikat seseorang dari sejak lahir hingga akhir hayat.

Agama mengajarkan bagaimana berinteraksi dengan Tuhan dan orang lain sampai

pengambilan keputusan pribadi maupun kolektif.  Agama menjadi landasan berpijak

atau menjadi barometer dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari.  Tidak jarang

pula orang tua menanamkan asas-asas agama sejak dini pada anak agar anak dapat

bertindak sesuai dengan aturan agama. Agama pula dipandang sebagai institusi sosial

yang mengemban tugas (fungsi) agar masyarakat berfungsi dengan baik.

Indonesia merupakan negara yang memiliki enam agama sah. Menurut

publikasi BPS (Badan Pusat Statistika) pada bulan Agustus 2010, jumlah penduduk

Indonesia berdasarkan hasil sensus adalah sebanyak 237.556.363 orang, yang terdiri

dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan, Sementara distribusi menurut

agamanya, di tahun 2010 yakni 87,18% dari penduduk Indonesia adalah pemeluk

Islam, 6,96% Protestan, 2,91% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha dan 0,05%

Konghuchu.

Keberagaman agama di Indonesia memungkinkan terjadinya pernikahan beda

agama. Menurut Alston, McIntosh & Wright (1976) Pernikahan antar agama

merupakan indikator yang baik dari tingkat endogami agama dan eksogami dalam

masyarakat (Stillwell, 2010, p. 16).

Perkawinan beda agama merupakan gejala sosial yang ada ditengah- tengah

masyarakat, Perkawinan beda agama terjadi antara individu-individu yang memiliki

agama/ keyakinan berbeda. Perkawinan beda agama di masyarakat indonesia sering

menimbulkan kontroversi. Mereka yang mendukung menyatakan perkawinan beda

agama tersebut adalah salah satu bentuk kebebasan hak asasi. Bebas memilih
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pasangan untuk memenuhi hak asasinya dalam meneruskan keturunan.  sementara

mereka yang menolak beranggapan bahwa perkawinan beda agama lebih banyak

keburukan ketimbang kebaikannya.  Bahkan hampir dipastikan para pasangan beda

agama akan lebih banyak direpotkan dengan urusannya daripada menjalani hidup

bersama pasangannya.

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus

mengenai perkawinan beda agama. perkawinan yang sah adalah perkawinan yang

dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat

(1) UU Perkawinan. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran agama

masing-masing.

Namun, Permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing- masing

pihak tersebut memperbolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama.

Terdapat enam agama resmi di Indonesia yakni Islam, kristen, Katolik, Budha, Hindu

dan Konghuchu yang setiap agama memiliki pandangan yang bervariasi terkait

perkawinan beda agama. Berdasarkan kompedium bidang hukum perkawinan dari

Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia (2011) dijelaskan konsepsi

perkawinan beda agama dari masing- masing agama yang ada di Indonesia. Antara

lain sebagai berikut:

1. Islam

Agama Islam telah mengatur kehidupan pemeluknya mulai dari interaksi

individu terhadap Allah hingga Interaksi Individu terhadap Individu, dari bangun

tidur hingga tidur lagi, dari hal yang bersiftat mikro seperti pola makan, tidur, hingga

hal yang bersifat makro seperti muamalat dan perkawinan.
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Ada dua jenis Perkawinan Beda Agama dalam Islam, yaitu:

a) Perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-Islam

Hukum mengenai perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-

Islam adalah jelas-jelas dilarang (haram). Dalil yg digunakan untuk larangan

menikahnya muslimah dengan laki-laki non Islam adalah Surat Al

Baqarah(2):221,

“…… dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musrik
(dengan perempuan beriman) sebelum mereka beriman.
Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik
daripada laki-laki musrik meskipun dia menarik hatimu…….

b) Laki-laki beragama Islam menikah dengan perempuan non-Islam

Pernikahan seorang lelaki Muslim dengan perempuan non muslim terbagi atas

dua macam:

1. Lelaki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab. Adapun yang dimaksud

dengan Ahli Kitab di sini adalah agama Nasrani dan Yahudi (agama

samawi). Hukumnya boleh, dengan dasar Surat Al Maidah(5):5,

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan
(sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal
bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan
dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga
kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan
wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-
orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah
membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya,
tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya
gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman
(tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah
amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang
merugi.
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2. Lelaki Muslim dengan perempuan non Ahli Kitab. Untuk kasus ini, banyak

ulama yang melarang, dengan dasar Al Baqarah(2): 221,

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik,
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang
mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia
menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-
orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih
baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.
Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke
surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada
manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Banyak ulama yg menafsirkan bahwa Al Kitab di sini adalah Injil dan Taurat.

Karena agama Islam, Nasrani dan Yahudi berasal dari sumber yg sama, agama

samawi, maka para ulama memperbolehkan pernikahan jenis ini. Untuk kasus ini, yg

dimaksud dengan musyrik adalah penyembah berhala, api, dan sejenisnya. Untuk

poin 2, menikah dengan perempuan yang bukan ahli kitab, para ulama sepakat

melarang.

Dari sebuah literatur, dapatkan keterangan bahwa Hindu, Budha atau

Konghuchu tidak termasuk agama samawi (langit) tapi termasuk agama ardhiy

(bumi). Karena benda yang mereka katakan sebagai kitab suci itu bukanlah kitab

yang turun dari Allah SWT. Benda itu adalah hasil pemikiran para tokoh mereka dan

filosof mereka. Sehingga kita bisa bedakan bahwa kebanyakan isinya lebih

merupakan petuah, hikmah, sejarah dan filsafat para tokohnya.

Pendapat dari para ulama di Indonesia tentang pernikahan beda agama

didasarkan pada Fatwa Ulama yang ditetapkan sebagai Keputusan Munas II Majlis

Ulama Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Mei s/d 1 Juni 1980 yang kemudian
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diperbaharui dengan Keputusan Fatwa Majlis Ulama Indonesia No. 4/Munas

VII/MUI/8/2005 yang ditetapkan pada Munas ke VII tahun 2005 sebagai berikut:

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, menurut qaul

mu’tamad adalah haram dan tidak sah.

Keputusan Majlis Ulama Indonesia tersebut diatas lebih mempertegas

keharaman pernikahan antara muslim dan non muslim, baik terhadap laki-laki

maupun perempuan, seperti yang telah ditetapkan dalam Munas MUI ke II tahun

1980 di Jakarta, yang menegaskan “Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini

wanita yang bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan

wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat.  Setelah mempertimbangkan bahwa

mafsadah nya lebih besar dari maslahah nya, maka memfatwakan bahwa perkawinan

tersebut hukumnya haram”. Jadi kondisi yang memungkinkan halalnya perkawinan

laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab seperti yang dirujuk dari surat al Maidah

ayat 5 menurut hukum Islam adalah kondisi Islamdan kaum muslimin dalam keadaan

kuat.

2. Kristen

Mengenai perkawinan beda agama, umat Kristen merujuk pada 2 Korintus

6:14 yang selengkapnya berbunyi :

“janganlah kamu yang merupakan pasangan yang tidak
seimbang dengan orang- orang yang tak terpecaya. Sebab
persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan
kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu
dengan gelap?”
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Melalui ayat ini, banyak yang menafsirkan bahwa perkawinan beda agama

sangat dilarang.

3. Katolik

Begitu juga dalam ajaran agama Katolik disebutkan dalam Kitab Kanonik

tahun 1917 kanon 1060 yang berbunyi:

Dengan sangat keras gereja di mana-mana melarang
perkawinan antara dua orang yang dibaptis, yang satu
Katolik dan yang lain anggota dari sekte bidaah atau skisma,
dan bila ada bahaya murtad pada jodoh Katolik serta
anaknya, maka juga dilarang oleh hukum Ilahi sendiri.
Dalam Kanon 1070 dinyatakan juga bahwa: Tiadanya
permandian sah sebagai halangan nikah yang mengakibatka
perkawinan orang Katolik dengan orang tak dibaptis
menjadi tidak sah.

Berdasarkan  hukum  kanonik tersebut, maka dalam ajaran Katolik juga tidak

diperbolehkan adanya perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara orang

Katolik dan non Katolik.

4. Hindu

Upacara perkawinan menurut ajaran Hindu adalah wiwahan, bentuk

kewajiban pengabdian kepada Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Mahakuasa).

Perkawinan adalah masa awal memasuki kehidupan berumah tangga sebagai dharma

(kewajiban suci) dengan rangkaian upacara perkawinan Hindu yang sangat sakral

(vivaha samskara) setelah calon kedua mempelai memenuhi syarat agama Hindu dan

negara.
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Menurut ajaran agama Hindu, sah atau tidaknya suatu perkawinan terkait

dengan sesuai atau tidak dengan persyaratan yang ada dalam agama. Suatu

perkawinan dianggap sah menurut Hindu adalah, sebagai berikut :

1. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan Hukum Hindu.

2. Untuk mengesahkan perkawinan menurut Hukum Hindu harus dilakukan oleh

Pendeta/Rohaniawan atau pejabat agama yang memenuhi syarat untuk

melakukan perbuatan itu.

3. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila kedua calon mempelai telah menganut

Agama Hindu.

4. Berdasarkan tradisi yang berlaku di Bali, perkawinan dikatakan sah setelah

melaksanakan upacara Byakala/Biakaonan sebagai rangkaian Upcara Wiwaha.

5. Calon mempelai tidak terikat oleh suatu ikatan perkawinan.

6. Tidak ada kelainan seperti banci, kuming (tidak pernah haid), tidak sakit jiwa

atau sehat jasmani dan rohani.

7. Calon mempelai cukup umur, pria berumur 21 tahun dan wanita minimal 18

tahun.

8. Calon mempelai tidak mempunyai darah dekat atau sepinda.

Dalam upacara perkawinan berdasarkan kitab suci Hindu (Kutawa

Manawa/Dresta) atau tradisi suci turun temurun, calon pengantin wanita dan pria

harus memeluk agama Hindu. Jika belum sama maka wajib dilaksanakan upacara

sudhi vadani untuk bersaksi kepada Hyang Widhi Wasa sebagai penganut Hindu. Ini

juga berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri. Dengan demikian, perkawinan

beda agama dalam ajaran agama Hindu tidak mungkin disahkan melalui vivaha
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samskara karena bertentangan dengan ketentuan Susastra Veda. Namun, apabila hal

ini tetap dilakukan maka pasangan suami istri seperti itu dianggap tidak sah dan

selamanya dianggap sebagai samgrhana (perbuatan zina). Konsekuensinya,

perkawinan mereka dianggap batal dan tidak dapat dicatatkan administrasi

kependudukannya pada Kantor Catatan Sipil. (hukum online.com)

5. Budha

Perkawinan antar agama di mana salah seorang calon mempelai tidak

beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal

pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Budha. Dalam hal ini

calon mempelai yang tidak bergama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama

Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai

diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka”.

Jadi perkawinan beda agama dalam ajaran agama Budha di perbolehkan

dengan syarat perkawinan dengan menggunakan tata cara agama Budha serta dalam

upacara perkawinannya kedua mempelai harus mengucapkan “atas nama Sang Budha

Dharma dan Sangka”.

6. Konghuchu

Perkawinan beda agama dalam agama Konghucu diperbolehkan hal ini

berdasarkan pada beberapa ayat di bawah ini bisa menjadi dasar bahwa pernikahan

beda agama bukan sesuatu yang ditabukan:
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1) Perkawinan adalah hubungan terbesar dalam kehidupan manusia. Ia tidak saja

menyatukan dua mempelai, dua keluarga, tetapi juga merupakan awal dari

peradaban manusia.

“Bila tiada berpadu langit dan bumi, berlaksa benda tidak
akan tumbuh. Da Hun (upacara pernikahan besar) adalah
pelestari generasi berlaksa jaman“ (Li Ji XXIV: Ai Gong
Wen; 11)

“Upacara pernikahan bermaksud menyatupadukan
kebaikan/kasih antara dua keluarga yang berlain marga; ke
atas mewujudkan pengabdian kepada agama dan Zong Miao
(Kuil Leluhur), dan ke bawah meneruskan generasi”. (Li Ji
XLI: Hun Yi; 1)

“Dengan berpadunya langit dan bumi, barulah kemudian
berlaksa benda bangkit. Maka upacara pernikahan menjadi
mula dari pada peradaban berlaksa jaman.” (Li Ji IX:
III;3,7)

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada syarat khusus yang terkait

atau dikaitkan dengan agama dan keyakinan kedua pasang pengantin.

2) “Di empat Penjuru Lautan Semuanya Saudara” (Lun Yu XII:5).

Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia, tak terkecuali, adalah saudara.

3) "Junzi, insan beriman dan berpekerti luhur, rukun meski tidak dapat sama.

Xiaoren, manusia rendah budi, meski sama tidak dapat rukun".

Terlihat disini bahwa kerukunan tercipta bukan karena ada kesamaan agama

atau keyakinan. Dengan demikian tidak ada alasan bahwa kalau berbeda agama

menjadi tidak rukun dan tidak boleh mengikat tali persahabatan/pernikahan.

4) “Seorang Junzi menggunakan pengetahuan kitab untuk memupuk persahabatan.

Dan dengan persahabatan mengembangkan Cinta Kasih”.
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Ayat ini menggambarkan bahwa persahabatan atau perkawinan yang dilandasi

cinta kasih itulah tujuan utamanya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia

(Matakin) bahwa perkawinan beda agama melanggar aturan dan ritual dalam agama

Khonghucu. Sebab, dalam Khonghucu, perkawinan harus disahkan bila kedua

mempelai beragama sama. Dalam agama Khonghucu, perkawinan adalah antara laki-

laki dan perempuan oleh firman Tuhan atau Tiang Ming, dan telah memenuhi

ketentuan tata agama dan tata laksana upacara, tata aturan dewan rohaniawan, serta

hukum perkawinan yang telah ditetapkan oleh Majelis Tinggi Agama Khonghucu

Indonesia. jika kedua mempelai menikah dan berasal dari agama yang sama, akan

mendapatkan surat pemberkatan atau yang dinamakan dengan Li Yuan. Surat ini

dibarengi dengan proses pernikahan. Namun, jika dalam pernikahan kedua mempelai

berbeda agama, proses dan surat Li Yuan tidak dapat diterbitkan, karena dalam

upacara agama Konghucu harus ada pengakuan menjadi umat. Akan Tapi agama

Konghuchu tidak menghalangi perkawinan beda agama.

Secara hukum agama maupun hukum positif di Indonesia perkawinan beda

agama tidak dapat di laksanakan, akan tetapi pada faktanya tidak sedikit pelaku

perkawinan beda agama yang melaksanakannya. Berbagai cara ditempuh untuk

mendapatkan pengakuan negara. Menurut Darmabrata (Hukum Online, 2014) ada

empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar perkawinannya dapat

dilangsungkan, yaitu:

a) meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan itulah

pasangan melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil.
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b) perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. perkawinan

terlebih dahulu dilaksankan menurut hukum agama seorang mempelai (biasanya

suami), baru disusul perkawinan menurut hukum agama mempelai berikutnya.

c) salah satu pasangan menyatakan tunduk pada hukum agama pasangannya.

Dengan cara ini, salah seorang pasangan ‘berpindah agama’ sebagai penundukan

hukum.

d) melangsungkan perkawinan diluar negeri.

Uraian di atas telah dijabarkan perihal konteks perkawinan agama yang dilihat

dari aspek legalitas maupun agama. Dalam hal ini, dapat dinyatakan bahwa

perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan diatas perbedaan

keyakinan atau agama oleh dua individu.

D. Tinjauan Masyarakat Perkotaan dan Masyarakat Pedesaan

1. Masyarakat Perkotaan

Berbicara tentang konsepsi kota, Zahnd (1999) mengartikan kota sebagai

sebuah pemukiman yang besar, padat dan permanen, terdiri dari kelompok individu-

individu yang heterogen dari segi sosial (Al Hakim, 2015, p. 124). Pendapat lainnya

dikemukakan oleh Grunfeld (1978) yang menyatakan bahwa kota juga sering di

katakan sebagai sebuah pemukiman dengan kepadatan penduduk yang besar dengan

struktur mata pencaharian mayoritas non agraris dan tata guna lahan yang beragam

serta gedung- gedung yang berdiri berdekatan (Daldjoeni, 1982, 40). Berdasarkan

pendapat tersebut maka kota adalah tempat kumpulan masyarakat dengan jumlah

yang besar ynag mayoritas bekerja pada sektor non agraris.
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Menurut Al hakim (2015) sebuah masyarakat mempunyai kriteria fisik dan

kriteria budaya. Kriteria fisik mengarah pada aspek teritorial-geografis, misalnya ada

masyarakat kota dan ada masyarakat desa. Kriteria budaya atau kultural, misalnya ada

masyarakat beradab dan masyarakat primitif. Disamping itu, ada kriteria lain yang

dilihat dari jumlah penduduk yang menempati teritorial, pesebarannya,

kemakmurannya, fungsi sosial, dan jenis-jenis organisasi di dalamnya. Dengan kata

lain setiap masyarakat mempunyai ciri khasnya, ciri tersebut meliputi ciri fisik dan

budaya.

Masyarakat kota cenderung berubah pesat karena adanya perkembangan

teknologi, sarana pendidikan yang memadai, mobilitas kerja yang tinggi, akan tetapi

memungkinkan taraf individualisasi yang tinggi, mobilitas sosial yang kompleks.

Pengaruh sebuah kota lebih luas dari kota itu sendiri (Al hakim, 2015). Masyarakat

kota adalah masyarakat yang tidak tentu jumlah penduduknya. Tekanan pengertian

“kota” terletak pada sifat serta ciri hidup yang berbeda dengan masyarakat pedesaan.

Adapun ciri masyarakat perkotaan telah dikemukakan oleh banyak pakar,

dianratanya Soekanto (2010) yang mengemukakan beberapa hal berikut ini:

a. Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan agama di

desa. Ini disebabkan cara berfikir yang rasional, yang didasarkan pada

perhitungan eksak yang berhubungan dengan realita di masyarakat. Memang di

kota-kota, orang juga beragama, tetapi pada umumnya pusat kegiatan  hanya

tampak di tempat- tempat ibadah, seperti gereja, masjid dan sebagainya.

b. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung

pada orang lain.
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c. Pembagian kerja di antara warga kota lebih tegas dan punya batas- batas nyata.

Di kota, terdapat orang-orang dengan aneka warna latar belakang sosial dan

pendidikan yang menyebabkan individu mendalami suatu bidang khusus.

d. Interaksi lebih disebabkan faktor kepentingan daripada faktor pribadi

e. Perhatian lebih pada penggunaan kebutuhan hidup yang dikaitkan dengan

prestise.

Masyarakat kota berkembang dan berubah dengan cepat. Menurut Daldjoeni

(1985) ada dua faktor yang menyebabkan perkembangan masyarakat kota, yaitu:

a. Pertambahan penduduk kota dan kemajuan teknologi.

Semakin besar pertambahan penduuduk, maka makin menjadi jelas corak suatu

tempat. Pertambahan penduduk mula- mula adalah akibat dari sisa kelahiran,

apalagi jika angka kematian terus menurun karena meningkatnya kesehatan

penduduk.

Makin padat penduduk kota, makin meningkat pula titik- titik pertemuan

manusia dan kesaling-tergantungannya. Begitu pula bertambahnya titik-titik

sumber salah paham dan cekcok. Bersama itu terjadi pula pengurangan

kebebasan individu; persaingan antar manusia makin tajam dan pembagian kerja

makin jelas. Akhirnya muncul penduduk massal dan ini mendorong terciptanya

organisasi kolektif dan terjaminnya kebutuhan hidup serta pembelaaan

kepentingan. Ikatan sosial berdasarkan tradisi menjadi lemah atau hilang, dengan

demikian perubahan- perubahan tersebut mengubah ikatan antar manusia.

b. Sarana teknik juga menentukan struktur hubungan antar manusia.
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Perubahan – perubahan dalam kehidupan bermasyarakat yang diciptakan oleh

kemajuan teknik ada lima, yakni:

1. Masyarakat dijadikan interpresonal

2. Masyarakat diberi corak masal

3. Masyarakat dilengkapi dengan tenaga bersuasanakan kekuatan ampuh

(teknologi canggih).

4. Masyarakat disiksa dengan rasa kurang tenang.

5. Struktur masyarakat menjadi rumit.

Lebih lanjut, Daldjoeni (1985) juga berpendapat tentang beberapa ciri struktur

sosial masyarakat perkotaan, antara lain:

a. Heterogenitas sosial

Kota merupakan tempat/daerah yang memiliki berbagai keragaman sosial karena

kota memiliki magnet untuk membuat individu/ kelompok masyarakat berada di

kota, karena kota adalah pusat peradaban maju, pusat pendidikan, pusat ekonomi,

dan banyak masyarakat yang menganggap jika bekerja di kota akan memperbaiki

kualitas hidupnya. Keragaman sosial yang ada antara lain bermacam - macam

individu dari latar belakang yang berbeda yakni suku/ras, pendidikan,

pengalaman kerja, dan kepercayaan. serta berbagai macam pekerjaan di kota

yang tidak ada di desa.

b. Hubungan sekunder

Pengenalan orang lain serba terbatas pada bidang hidup tertentu. Hal ini

disebabkan antara lain karena tempat tinggal mereka cukup terpencar, rapatnya
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bangunan rumah/gedung dan mobilita kerja yang tinggi mengakibatkan jalinan

hubungan dan komunikasi hanya sebatas fungsional.

c. Toleransi sosial

Dikota orang tak memperdulikan perilaku pribadi sesamanya. Meski ada kontrol

sosial tetapi ini bersifat non pribadi. Asal tidak merugikan bagi umum, tindakan

dapat ditolerir. Orang kota memang berdekatan secara fisik karena rumah orang

kota cenderung berdekatan satu sama lain akan tetapi secara sosial mereka

berjauhan.

d. Individualisasi Tinggi

Di kota, orang dapat menentukan apa saja secara pribadi, mereka merencanakan

kariernya tanpa desakan orang lain. Hal ini disebabkan oleh persaingan ketat

orang-orang kota dalam mengejar kepentingan dan tujuan hidup. Arus urbanisasi

yang semakin besar akan semakin membekukan orang untuk tidak sempat

berfikir untuk orang lain, kecuali untuk keluaraga dan diri sendiri.

e. Segresi

Segresi adalah adanya ruang pemisah (lokalisasi) berdasarkan karakteristik

tertentu, Misalnya ada wilayah kaum cina, kaum elite, kaum gelandangan, daerah

operasi pelacur, kegiatan olahraga, hiburan, pertokoan dan pasar, komplek

kepegawaian, dst.

Pada uraian di atas telah digambarkan secara umum perihal lingkup

masyarakat kota. Adapun konteks masyarakat kota dalam penelitian ini merujuk pada

penduduk yang bermukim pada wilayah yang berdekatan dengan ibukota provinsi

atau kota/kabupaten dengan ciri utama yakni bermata pencaharian non agraris.
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2. Masyarakat pedesaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) masyarakat desa adalah

masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian utama disektor

bercocok tanam, perikanan, peternakan, atau gabungan dari kesemuanya itu, dan yang

sistem budaya dan sistem sosialnya mendukung mata pencaharian itu.

a. Karakteristik Masyarakat Desa

Setiap masyarakat atau komunitas mempunyai karakteristik atau ciri tertentu

yang dapat membedakan antara masyarakat/komunitas satu dengan lainnya, begitu

pula masyarakat desa. Hartomo dan Aziz (2004) membagi karakteristik desa yang

bersifat umum dan mungkin masih dapat kita jumpai, sebagai berikut:

1) Homogenitas sosial

Bahwa masyarakat desa pada umumnya terdiri dari satu atau beberapa

kekerabatan saja, sehingga pola hidup tingkah laku maupun kebudayaan

sama/homogen.

2) Hubungan primer

Pada masyarakat desa hubungan kekeluargaan dilakukan secara akrab, semua

kegiatan dilakukan secara musyawarah, mulai dari masalah umum/ masalah

bersama hingga masalah pribadi. Anggota masyarakat satu dengan yang lain

saling mengenal secara intim

3) Kontrol sosial yang kuat

Dalam masyarakat desa terbentuk kontrol sosial yang kuat diantara anggota

masyarakatnya hal ini disebabkan oleh keintiman yang terjalin antara anggota

masyarakat.
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4) Gotong royong

Nilai- nilai gotong royong pada masyarakat desa tumbuh subur dan

membudaya. Semua masalah kehidupan dilakukan secara gotong royong ,

baik dalam arti gotong royong murni maupun timbal balik. gotong royong

murni misalnya: melayat dan mendirikan rumah, sedangkan gotong royong

timbal balik misalnya: mengerjakan sawah dan nyumbang dalam hajat

tertentu.

5) Ikatan sosial

Setiap anggota masyarakat desa diikat dengan nilai- nilai adat dan

kebudayaan secara ketat. Bagi anggota yang tidak memenuhi norma dan

kaidah yang sudah disepakati, akan dihukum dan dikeluarkan dari ikatan

sosial dengan cara mengucilkan.

6) Magis religius

Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat desa sangatlah

mendalam. Sering kita jumpai orang jawa mengadakan selamatan- selamatan

untuk meminta rezeki, perlindungan, minta diampuni dan sebagainya.

7) Pola kehidupan

Masyarakat desa bermatapencarian di bidang agraris, baik pertanian,

perkebunan, perikanan dan peternakan.

Karakteristik masyarakat desa berbeda dengan masyarakat kota. Menurut

Soekamto (2010) ciri- ciri masyarakat desa antara lain:

1. Masyarakatnya memiliki hubungan yang lebih erat satu sama lain.

2. Sistem kehidupannya berdasarkan kelompok atas dasar kekeluargaan.
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3. Golongan orang tua memeran peranan penting di dalam masyarakat. Seperti

mengambil keputusan bersama.

4. Hubungan antara penguasa (pemerintah) dengan rakyat bersifat informal

5. Kehidupan beragama lebih kental

Merujuk pada uraian di atas, masyarakat desa digambarkan sebagai

komunitas memiliki penciri khusus yang sangat berbeda dengan masyarakat kota,

semisal: hubungan atau ikatan sosial yang dekat, nilai gotong royong yang cukup

kuat, nilai religiusitas yang tergolong tinggi dan sebagainya. Adapun konteks

masyarakat desa dalam penelitian ini cenderung merujuk pada penduduk yang

bermukim pada wilayah yang tidak berdekatan dengan ibukota provinsi atau

kota/kabupaten dengan ciri utama yakni bermata pencaharian agraris.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara dengan keragaman yang banyak, diantara keragaman

itu antara lain keragaman suku, budaya serta agama.  Terdapat enam agama resmi

yang ada di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Bhuda, Hindu dan Konghuchu.

Keberagaman agama di Indonesia memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama.

Sebagai realitas sosial ditengah masyarakat, perkawinan beda agama telah

banyak menyorot perhatian para akademisi, semisal Alston, McIntosh & Wright

(1976) mengemukakan bahwa perkawinan antaragama merupakan indikator yang

baik dari tingkat endogami agama dan eksogami dalam masyarakat (Stillwell, 2010,

p. 16). Untuk konteks Indoensia, perkawinan beda agama menurut hukum positif dan
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agama tidak dapat dilaksanakan, namun pada faktanya banyak ditemui pelaku-pelaku

perkawinan beda agama yang tetap melakukannya.

Pro dan kontra terkait perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia tetap

ada, pihak yang memilih pro atau mendukung berargumen bahwa perkawinan atau

menentukan perkawinan adalah hak asasi manusia. Namun pihak yang kontra

berpendapat bahwa perkawinan beda agama di larang karena melanggar norma

agama.

Masyarakat mempunyai fungsi untuk pemeliharaan pola, Fungsi ini berkaitan

dengan hubungan antara masyarakat sebagai suatu sistem sosial dengan subsistem

kultural. Fungsi ini mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi masyarakat sambil

menyediakan dasar dalam berprilaku menuju realitas yang tinggi. Dalam merespon

sesuatu hal tentu ada proses, yaitu proses memahami dan menafsirkan yang dimana

stimulus tersebut perkawinan beda agama yang dipahami dan ditafsirkan dengan

pengetahuan dan sikap, sehingga akan mengahasilkan sebuah respon berupa tindakan

yang dilakukan terhadap perkawinan beda agama. Penelitian ini membahas tentang

respon dari masyarakat kota dan masyarakat desa terkait dengan perkawinan beda

agama. Dalam menelusuri respon masyarakat terhadap perkawinan beda agama,

digunakan konsepsi Skinner dan Bloom sebagaimana yang telah dikemukakan diawal

bahasan Bab II ini. Berikut skema kerangka pemikiran pada penelitian ini:
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Gambar 1.  Kerangka Pikir Penelitian.
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III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam kajian ini yakni deskriptif dengan

pendekatan kuantitatif. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan fenomena yang ada

dengan menggunakan angka-angka (Syamsudin & Damayanti, 2011). Alasan

menggunakan penelitian deskriptif adalah karena peneliti ingin mendapatkan

gambaran dari fakta- fakta yang diteliti dan alasan menggunakan pendekatan

kuantitatif adalah karena dalam proses pengolahan data tidak memakan waktu lama.

Kajian dalam penelitian ini memusatkan perhatian pada respon masyarakat

perkotaan dan pedesaan terhadap fenomena pernikahan beda agama, kemudian

menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya

diiringi dengan interprestasi yang rasional dan akurat. Dengan demikian, penelitian

ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian

dan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

B. Definisi Konseptual dan Operasional

Definisi konseptual dalam penelitian ini mencakup dua hal yakni (1) respon

masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta (2) perkawinan beda agama. Secara rinci,

batasan pada kedua aspek tersebut diuraikan sebagai berikut.
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1. Perkawinan beda agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan diatas perbedaan

keyakinan atau agama dua individu. Pada penelitian ini, masyarakat

(perkotaan dan perdesaan) dimintakan responnya untuk menilai tentang

fenomena perkawinan beda agama tersebut.

2. Respon masyarakat perkotaan dan pedesaan

Respon adalah sebuah bentuk reaksi masyarakat terhadap suatu fenomena.

Dalam penelitian ini masyarakat (perkotaan dan perdesaan) yang menjadi

responden dalam penelitian ini, dimintakan untuk memberikan reaksi perihal

perkawinan beda agama. Konsepsi respon yang dimaksud dalam penelitian ini

memadukan kerangka yang diungkapkan Skinner (1938) dan Bloom (1908).

Terdapat tiga dimensi sebagai representasi dari respon yang diberikan oleh

masyarakat tersebut, diantaranya yakni:

a. Stimulus (rangsangan dari luar)

Komponen stimulus atau rangsangan dari luar mencangkup hal-hal

informasi tentang perkawinan beda agama.

b. Proses Pemahaman (afektif)

Komponen pemahaman yaitu komponen yang menunjukkan pengetahuan

masyarakat tentang perkawinan beda agama.

c. Sikap (afektif) dan tindakan (psikomotorik)

Komponen ini menekankan kecenderungan dalam bersikap dan bertindak

terhadap perkawinan beda agama maupun individu yang menikah beda

agama.
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Operasionalisasi dua konsep di atas mengacu pada batasan yang telah

ditetapkan. Dalam hal ini, operasionalisasi konsep dilakukan dalam rangka

memudahkan mengukur aspek yang dikaji dalam penelitian ini. Secara rinci,

operasionalisasi konsep penelitian ini diuraikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 2. Definisi Operasional Penelitian

Variabel Indikator Skala Pengukuran

Respon
masyarakat

tentang
perkawinan
beda agama

Pemahaman (kognitif)

Pengetahuan tentang perkawinan beda agama Skala nominal

Pengetahuan tentang adanya perkawinan beda
agama di Indonesia

Skala nominal
0 = tidak
1= ya

Pengetahuan tentang UU pasal 2 ayat 1 tentang
perkawinan

Skala nominal
0 = tidak
1= ya

Pengetahuan tentang adanya perkawinan beda
agama di sekitar lingkungan tempat tinggal

Skala nominal
0 = tidak
1= ya

Sikap (afektif)

Kesetujuan adanya perkawinan beda agama Skala nominal
0 = tidak
1= ya

Sikap  atas pertanyaan kesetujuan adanya
perkawinan beda agama

Skala nominal

Sikap untuk memperbolehkan anak untuk
menikah dengan pasangan yang berbeda agama

Skala nominal
0 = tidak
1 = ya

Sikap untuk memperbolehkan anak untuk
pacaran dengan pasangan yang beda agama

Skala nominal
0 = tidak
1 = ya

Sikap masyarakat untuk mengajak pelaku
perkawinan beda agama dalam kegiatan
keagamaan

Skala nominal
0 = tidak
1 = ya

Sikap masyarakat untuk mengajak pelaku
perkawinan beda agama dalam kegiatan

Skala nominal
0 = tidak
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Variabel Indikator Skala Pengukuran

kemasyarakatan 1 = ya

Tindakan (psikomotorik)

Tindakan terhadap tetangga yang melakukan
perkawinan beda agama

Skala nominal
0 = menjauhi
1 = menerima

Tindakan terhadap teman yang melakukan
perkawinan beda agama

Skala nominal
0 = menjauhi
1 = menerima

Tindakan terhadap saudara yang melakukan
perkawinan beda agama

Skala nominal
0 = menjauhi
1 = menerima

Pada Tabel 1 di atas, hanya terdapat dua indikator saja guna menjelaskan

opersionalisasi konsep “respon”, yakni pemahaman (kognitif) dan Sikap (afektif) dan

tindakan (psikomotorik). Adapun untuk indikator stimulus (rangsangan dari luar)

peneliti menetapkan fenomena perkawinan beda agama sebagai peristiwa yang

dimungkinkan sekali terjadi di tengah masyarakat.

Instrumen penelitian didesain dengan pola pertanyaan terbuka dan pertanyaan

tertutup. Terdapat enam pertanyaan terbuka dan 17 pertanyaan tertutup. Untuk

pertanyaan tertutup menggunakan skala Guttman dalam setting pilihan jawaban.

Soentoro (2015) mengungkapkan bahwa skala Guttman adalah skala pengukuran

yang akan dijawab dengan “Ya” atau “Tidak”, “Benar” atau “Salah”, “Pernah” atau

“Tidak Pernah”, “Diterima” atau Ditolak”, “Lulus” atau “Tidak lulus”.  Dalam

penelitian ini pilihan jawaban yang disajikan meliputi “Ya” atau “Tidak” dan

“Menerima” atau “Menjauhi”.
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C. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di dua desa/kelurahan dimana masing-

masing mewakili tipe wilayah pedesaan (rural) dan tipe wilayah perkotaan (urban).

Desa yang mewakili wilayah rural dipilih Desa Pujo Asri, Kec. Trimurjo, Lampung

Tengah dan kelurahan yang mewakili tipe wilayah perkotaan dipilih Kelurahan

Kampung Baru, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Penentuan kedua wilayah

tersebut mengacu pada penetapan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tahun

2010 tentang klasifikasi pedesaan dan perkotaan di Indonesia (BPS, 2010).

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang

menjadi kuantitas dan karasteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi

menggambarkan berbagai karakteristik subjek penelitian untuk kemudian

menentukan pengambilan sampel. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penentuan

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk Desa Pujo Asri yang

penduduknya berjumlah 1.460 jiwa (Monografi Desa Pujo Asri, 2014) dan Kelurahan

Kampung Baru yang penduduknya berjumlah 4.953 jiwa (Monografi Kelurahan

Kampung Baru, 2015). Secara keseluruhan, jumlah populasi pada lokasi penelitian ini

6.413 jiwa

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili

populasi dalam penelitian. Dalam penyusunan sampel perlu disusun kerangka
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sampling yaitu daftar dari semua unsur sampling dalam populasi sampling. Teknik

penelitian ini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah dalam pengambilan data. Data

tersebut diperbolehkan untuk digunakan sebagai refleksi keadaan populasi secara

keseluruhan.

Untuk menentukan sampel yang akan diteliti, maka digunakan rumus Slovin

(Soentoro, 2015) sebagaimana berikut ini:

= 1 + ( )
Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = Sampling error (sampling error yang digunakan yakni 10%)

Adapun penentuan jumlah sampel untuk Kelurahan Kampung Baru dan Desa

Pujo Asri yakni:

= 64131 + 6413(0.1 )
= 641365,13= 98,46

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel untuk di dua lokasi

penelitian berjumlah 98. Namun demikian, untuk jumlah sampel dalam penelitian ini

ditetapkan sebanyak 100 responden. Untuk berikutnya, jumlah keseluruhan sampel

tersebut akan dibagi secara proporsional 50:50 untuk di dua lokasi penelitian tersebut.

Alhasil, diperoleh jumlah responden untuk di Desa Pujo Asri dan Kelurahan
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Kampung Baru masing-masing sebanyak 50 orang. Lebih lanjut, penelitian ini

membatasi pada keragamanan populasi berdasarkan jenis kelamin sebesar 50%: 50%.

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling haphazard

atau sampling kebetulan. Oleh karena itu, kemungkinan besar sampel yang diambil

tidak mewakili populasi yang ada dan generalisasi akan terbatas. Teknik pengambilan

sampel ini cenderung memiliki bias yang tinggi karena peneliti yang menentukan

responden secara acak dan biasanya dalam penentuan responden dilakukan dengan

subjektif. akan tetapi hal tersebut dapat di minimalisir seminim mungkin karena

responden memiliki karakteristik yang sama.

E. Jenis Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data

sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian secara

langsung ke lokasi penelitian sesuai dengan masalah yang diteliti. data yang

didapat dari sumber pertama, seperti dari individu atau perseorangan yang

merupakan responden penelitian, dengan menggunakan data kuesioner

terstruktur. Data primer diperoleh melalui: kuisioner yaitu sejumlah data

pertayaaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari

responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada.

Data sekunder diperoleh melalui: kepustakaan yaitu mengumpulkan data dari

buku, media online atau sumber tertulis lainnya sebagai acuan guna
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mendapatkan pengertian dari topik permasalahan dalam melakukan penelitian

dan untuk mencari teori-teori mana yang relevan dengan kenyataan di

lapangan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup

beberapa cara, diantaranya:

1. Kuesioner, yakni suatu cara pengumpulan data dengan memberikan daftar

pertanyaan atau angket yang telah disediakan kepada responden. Kuesioner

yang diberikan kepada responden adalah semi terbuka artinya pertanyaan

yang di berikan terdapat pertanyaan terbuka dan tertutup, dalam pertanyaan

terbuka responden diharapkan menjawab dengan bebas dan untuk pertanyaan

tertutup responden diberikan pertanyaan singkat dan memilih pilihan jawaban

yang tersedia. Dalam kuesioner ini terdapat dua pertanyaan terbuka yang

terkait langsung dengan variabel yang diteliti yakni “pengetahuan tentang

perkawinan beda agama” dan “alasan kesetujuan atau ketidaksetujuan adanya

perkawinan beda agama”. Pengumpulan kuesioner di Kelurahan Kampung

Baru telah dilakukan mulai tanggal 15 Juni 2016 sampai tanggal 16 Juni 2016,

pada saat pengambilan data di Kelurahan Kampung Baru peneliti di bantu

oleh satu teman bernama Eka Nur Rani Efendi, hal ini dilakukan agar

mempercepat proses penelitian. Selanjutnya untuk pengambilan sampel di

Desa Pujoasri dilakukan pada tanggal 17 Juni 2016 dan 18 Juni 2016, untuk

proses pengambilan sampel di Desa ini peneliti melakukannya sendiri, hal
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tersebut dikarenakan daerah yang dijadikan lokasi penelitian cukup jauh

sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk membawa serta teman guna

membantu penelitian ini.

2. Studi pustaka, pada penelitian ini studi pustaka yang telah digunakan ialah

data yang telah diperoleh dari literatur- literatur, bahan kuliah dan hasil

penelitian (jurnal) terkait dengan objek penelitian.

3. Dokumentasi, pada penelitian ini dokumentasi yang telah dilakukan meliputi

pengambilan data berupa gambar (foto) yang dapat menguatkan hasil

penelitian atau data lapangan.

G. Pengolahan Data

Tahap selanjutnya yang dilakukan setelah semua data terkumpul adalah tahap

pengolahan data yang terdiri dari tahap editing, koding, tabulasi, dan interpretasi data.

1. Editing

Pada tahap ini dilakukan proses pemeriksaan atau koreksi atas data yang telah

diperoleh dari responden, apabila terdapat kesalahan, kekeliruan atau tidak

lengkap/ ketidaksesuaian dalam menjawab kuesioner maka akan dilakukan

perbaikan untuk memperkecil kemungkinan kesalahan dalam tahapan

selanjutnya.

2. Koding

Tahap ini dilakukan pengklarifikasian atau penggolongan data dengan

memberikan tanda- tanda/ simbol/ angka atas data- data yang sebelumnya telah

diedit. Koding dalam penelitian ini menggunakan angka, untuk pertanyaan
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tertutup dengan dua jawaban ( Ya/setuju dan Tidak/tidak setuju ) dikode

menggunakan 1=Ya/setuju dan 0=Tidak/tidak setuju, untuk pertanyaan terbuka

koding terbanyak antara 1-16 dengan jawaban bervariasi. Tahap ini

membutuhkan kesabaran dan ketelitian agar tidak ada kekeliruan saat

memasukkan data.

3. Tabulasi

Tabulasi adalah tahap pengelompokkan data secara teratur dan sistematis dengan

cara memasukkan data yang telah melalui tahap koding ke dalam tabel sehingga

dapat dilakukkan perhitungan secara jelas dan tepat.

4. Interpretasi data

Pada bagian ini dilakukan penafsiran dari data yang diperoleh, baik data primer

maupun sekunder untuk dicari maknanya yang lebih luas dan menghubungkan

jawaban tersebut dengan data yang lain.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang

mudah dibaca dan diinterpretasikan. Terkait dengan itu, oleh karena penelitian ini

menggunakan pendekatan kuantitatif, maka metode yang digunakan dalam analisis

data ialah statistik deskriptif dan inferensial. Untuk statistika deskriptif digunakan

penyajian distribusi frekuensi dan perhitungan persentase tiap item pertanyaan.

Dalam hal ini, menurut Supranto (2000) penyajian distribusi frekuensi dan

perhitungan persentase menggunakan rumus sebagai berikut :
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= × 100%
Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi pada klasifikasi atau kategori variasi yang bersangkutan

N = Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi atau ketegori variasi

Analisis statistik lainnya yang digunakan yakni multiple response, uji

statistika ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis pertanyaan penelitian yang

memiliki beberapa tanggapan (Ho, 2006). Sebagaimana yang diuangkapkan Ho

(2006), bila hanya menggunakan penyajian distribusi frekuensi sederhana, maka,

prosedur tersebut tidak akan menghasilkan statistik atas dasar seluruh "kelompok"

dari klasifikasi masyarakat dinominasikan, dalam hal ini masyarakat pedesaan dan

perkotaan.



IV. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian ini mengambil dua wilayah berbeda yang merepresentasikan

masyarakat perkotaan dan pedesaan. Lokasi pertama yakni Kelurahan Kampung

Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung sebagai representasi dari

masyarakat perkotaan dan Desa Pujoasri, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung

Tengah sebagai representasi Masyarakat Pedesaan. Sebagaimana yang telah

dikemukakan pada bab sebelumnya penentuan wilayah perkotaan dan pedesaan pada

kedua lokasi tersebut mengacu pada penetapan yang dilakukan oleh Badan Pusat

Statistik tahun 2010. Pada bahasan berikut, disajikan gambaran kedua lokasi

penelitian yang mencakup kondisi geografis, monografi, dan setting sosial

masyarakat di dalamnya.

A. Gambaran Lokasi Penelitian Kelurahan Kampung Baru, Kec. Labuhan
Ratu, Kota Bandar Lampung.

1. Gambaran umum masyarakat Kelurahan Kampung Baru

Kelurahan Kampung Baru merupakan satu dari enam kelurahan yang ada di

Kecamatan Labuhan Ratu , Kota Bandar Lampung. Lokasi Kelurahan Kampung Baru

terletak tepat di belakang Universitas Lampung, selain itu Kelurahan Kampung Baru

juga dekat dengan beberapa tempat pendidikan, antara lain SMKN 2 Bandar
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Lampung, Taman Pendidikan Alqur’an Al Iman, Politeknik Negeri Lampung,

Poltekes Tanjung Karang, SMK 2 Mei BandarLampung, SMA Fransiscus Bandar

Lampung, SMA Muhamadiah 2 Bandar Lampung, Perguruan Tinggi Umitra, SMPN

22 Bandar Lampung, SD N 3 Kampung Baru, SDN 1 Kampung Baru.

Gambar 2. Perubahan fungsi rumah di Kelurahan Kampung Baru.

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2016

Keberadaan sektor pendidikan di lingkungan Kelurahan kampung Baru ini

menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan dan perkembangan kawasan

tersebut. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari alih fungsi lahan tempat tinggal

menjadi lokasi kegiatan ekonomi, seperti usaha rumah kost,  toko kelontong, warnet,

warung fotokopi, toko baju, dan lain.  Letaknya yang stategis ini pula membuat

kampung baru mendapat julukan sebagai kampungnya kos-kosan, karena hampir

semua warganya membuka usaha kos-kosan dan 60 persen warga kelurahan adalah
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anak kos (Aji, 2016). Bukan hanya penduduk lokal yang berinvestasi di Kampung

Baru namun ada juga penduduk di luar kelurahan Kampung Baru yang membuka

usaha di daerah tersebut.

Gambar 3.  Gambaran deretan rumah yang padat di Kelurahan Kampung Baru,
mencerminkan situasi perkotaan

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2016

Keadaan masyarakat Kelurahan Kampung Baru dilihat dari kondisi fisik,

masing-masing rumah sudah tembok permanen, namun tidak sedikit rumah yang

berhimpitan satu dengan yang lain dengan jarak yang sangat dekat. Masyarakat

Kelurahan Kampung Baru memiliki keanekaragaman dari segi suku budaya, karena

mayoritas masyarakat adalah orang pendatang dari daerah yang berbeda- beda

terlebih jika dilihat dari 60 persen warga Kampung Baru adalah anak kos.
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2. Gambaran Pemerintahan Kelurahan Kampung Baru

Kelurahan Kampung Baru secara administratif terletak pada kecamatan

Labuhan Ratu , Kota Bandar lampung. Kelurahan ini memiliki 2 LK (lingkungan)

dan 10 RT (rukun tetangga). Kelurahan Kampung Baru termasuk dalam Desa

Swasembada yang memiliki tingkat kemandirian lebih tinggi dalam segala aspek

terkait dengan sosial dan ekonomi. Pada desa swasembada prasarana dan sarana lebih

lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada Industri barang dan jasa,

masyarakat tidak lagi memegang teguh adat istiadat, mata pencaharian penduduk

sebagian besar pada sektor jasa dan dagang (Sumpeno, 2011).

Jarak dari Kelurahan Kampung Baru ke ibu kota Kecamatan sekitar 2 KM,

sedangkan jarak dari kelurahan ke ibu kota kabupaten/kota sekitar 6 KM. Adapun

batas- batas administratif Kelurahan Kampung Baru yaitu:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Gedong Meneng dan Kecamatan

Rajabasa.

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kampung Baru Raya dan

Kecamatan Labuhan ratu.

c. Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Raja Basa dan Kecamatan Rajabasa.

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Labuhan Ratu Raya dan Kecamatan

Labuhan Ratu .
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3. Gambaran Penduduk Kelurahan Kampung Baru

Keadaan penduduk kelurahan Kampung Baru akan peneliti rincikan sebagai

berikut menurut jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan dan mata pencaharianya

berdasarkan data- data sekunder monografi kelurahan yang terdapat pada saat

penelitian.

a. Penduduk Kelurahan Kampung baru Menurut Jenis Kelamin

Tabel 3. Distribusi Penduduk Menurut jenis Kelamin

Jumlah KK
Pendududuk

Jumlah
Laki- Laki Perempuan

922 1842 1863 3705

Sumber: Data Monografi Kelurahan Kampung Baru, 2015.

Penduduk merupakan orang- orang yang bermukim pada suatu tempat yang

lama dan juga merupakan sumber daya untuk pembangun desa/kota. Berdasarkan

tabel diatas, terlihat bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Kampung Baru di

dominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin perempuan daripada penduduk yang

berjenis kelamin laki- laki , walaupun perbedaannya hanya 21 orang.

b. Penduduk Kelurahan Kampung Baru Menurut Agama

Agama mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia sebagai pedoman

hidup, landasan moral, etika dan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan Monografi Kelurahan Kampung baru tahun 2015 Penduduk Kelurahan
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Kampung Baru mayoritas memeluk agama Islam yaitu sebanyak 2.000.000 orang dan

68 orang memeluk agama Kristen. Meskipun terdapat perbedaan keyakinan namun

kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Kampung baru tergolong harmonis dan

damai.

c. Penduduk Kampung Baru Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu lembaga yang ada di masyarakat yang berfungsi

untuk membentuk, membina serta mencerdaskan sumberdaya manusia.  Berikut

adalah data penduduk Kelurahan Kampung Baru berdasarkan tingkat pendidikannya.

Tabel 4. Distribusi Penduduk Kelurahan Kampung Baru berdasarkan Pendidikan
tahun 2015

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%)

1 SD/ Sederajat 1000 26.9

2 SMP 200 5.3

3 SMA 700 18.8

4 Diploma/ Sarjana 280 7.5

5 SLB A 4 0.1

6 SLB B 4 0.1
Jumlah 2.188 58.7

Sumber: Monografi Kelurahan Kampung Baru, 2015.

Berdasarkan Tabel  diatas, dapat diketahui bahwa tidak semua penduduk

Kelurahan Kampung baru mengenyam pendidikan, dari 3705 penduduk hanya 2188

atau 58.7 % saja yang bersekolah. Mayoritas tingkat pendidikan terakhhir adalah

SD/sederajat, yaitu 1.000 orang atau 26.9 %, kemudian disusul dengan SMA (700
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orang atau  18.8.%), Diploma/ Sarjana (280 orang atau  7.5%), SMP (200 orang atau

5.3%), SLB A (4 orang atau 0.1 %) dan SLB B (4 atau 0.1%).

d. Penduduk Kampung Baru menurut Mata Pencarian Pokok

Mata pencaharian merupakan pekerjaan yang dilakukan guna mencukupi

kebutuhan hidup sehari- hari, berikut ini tabel yang menunjukkan betapa

heterogennya pekerjaan yang masyarakat Kampung Baru .

Tabel  5. Jumlah Penduduk Kelurahan Kampung Baru berdasarkan Mata Pencaharian
tahun 2015

No Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase (%)

1 Petani 50 1.35

2 Buruh Tani 100 2.61

3 Buruh Migran 100 2.61

4 Peternak 10 0.26

5 Montir 10 0.26

6 Bidan Swasta 6 0.16

7 PRT 60 1.6

8 TNI 4 0.10

9 Polri 6 0.16

10 Pengusaha Kecil dan Menengah 160 4.31

11 Dukun Kampung Terlatih 10 0.26

12 Dosen Swasta 10 0.26

13 Karyawan Swasta 15 0.40

14 Karyawan Pemerintah 10 0.26

Jumlah 551 14.1
Sumber: Monografi Kelurahan Kampung Baru, 2015.

Dari tabel 4 diatas, dapat diketahui bahwa tidak semua penduduk Kelurahan

Kampung baru memiliki pekerjaan dari sekitar  3705 penduduk hanya 551 orang  atau



54

14.1 % yang bekerja. Matapencaharian penduduk Kelurahan Kampung Baru

sebagian besar sebagai pengusaha kecil dan menengah yaitu sebesar 160 orang atau

4.31%, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya beberapa tempat pendidikan yang ada di

sekitar Kampung Baru terutama Universitas Lampung yang letaknya berada tepat di

depan Kelurahan Kampung Baru sehingga membuat banyak masyarakat yang

membuka berbagai macam usaha, seperti rumah kos, toko kelontong, warnet dan

sebagainya.

B. Gambaran Lokasi Penelitian Desa Pujoasri, Kecamatan Trimurjo,
Kabupaten Lampung Tengah

1. Gambaran Umum Desa Pujoasri

Desa atau Kampung Pujoasri merupakan salah satu dari 14 kampung atau

desa yang ada di wilayah Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.

Masyarakat Pujoasri hidup dalam kesederhanaan, terlihat dari bangunan fisik yang

tidak neko-neko khas masyarakat Jawa dengan arsitektur rumah kampung. Mayoritas

rumah penduduk sudah permanen menggunakan tembok dan bukan dengan anyaman

bambu, kemudian antar rumah memiliki jarak yang cukup jauh dan banyak dari jarak-

jarak tersebut di tumbuhi tanaman- tanaman sehingga menambah asri desa. Dapat

dikatakan hal ini yang menjadi penciri gambaran masyarakat pedesaan. Jarak antar

rumah penduduk di Desa Pujoasri sangat berbeda dengan yang ada di Kelurahan

Kampung Baru, di mana pada wilayah tersebut sangat merepresentasikan cerminan

wilayah perkotaan.
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Gambar 4. Salah satu gambaran susunan rumah di Desa Pujoasri yang tidak terlalu
berdekatan dan hal ini yang menjadi penciri suasana di pedesaan.

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2016.

Mayoritas masyarakat Desa Pujoasri tidak menerapkan pagar rumah sebagai

pembatas antar rumah sehingga interaksi masyarakat lebih harmonis. Ciri lain dari

masyarakat desa Pujoasri adalah pada gapura depan rumahnya, setiap rumah

penduduk di dirikan gapura bewarna putih dengan tinggi 1 meter dan terdapat dua

gapura yakni kanan dengan lambang Keluarga Berencana dan kiri dengan lambang

pancasila serta terdapat bokboan (bangku permanen dengan semen sebagai bahan

bakunya) di depannya dan juga terdapat tiang lampu permanen pada setiap rumah

penduduk. Kemudian di sebelah kiri jalan utama desa Pujoasri terdapat ledeng yang

mengeilingi desa dan ledeng tersebut merupakan anakan dari sungai Raman yang

berada di Desa Pujodadi Kec. Trimurjo, adanya sungai tersebut mempermudah petani
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dalam pengambilan air, karena tidak harus jauh- jauh untuk mengambil air untuk

lahan pertaniannya.

Gambar 5. Areal persawahan sawah di Desa Pujoasri.

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2016.

Seperti masyarakat pedesaan pada umumnya, di Desa Pujoasri masih

menerapkan Sambatan sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat yang berguna

untuk ajang bersosialisasi antar warga. Selain itu masyarakat Desa Pujoasri memiliki

cara unik untuk mengendalikan perilaku anggotanya yakni dengan cara bergosip,

gossip- gossip yang beredar di masyarakat menjadi sanksi sosial bagi si objek gossip.
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Gambar 6. Budaya Sambatan di Desa Pujoasri yang hingga saat ini masih dilakukan
oleh sebagian besar masyarakatnya.

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2016

Masyarakat desa pujoasri hidup dengan kondisi yang sehat hal tersebut salah

satunya karena wilayah Desa Pujoasri sangat asri dan dikelilingi oleh pepohonan

sehingga kadar oksigen yang didapat berkualitas, Desa Pujoasri pun telah

memenangkan berbagai lomba kebersihan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional

untuk kategori kebersihan, kesehatan serta PKK. berikut ini prestasi- prestasi yang

pernah diraih Desa Pujoasri:

a. Pelaksana Terbaik Kedua  (II) Gerakan Menuju Desa Sehat (GMDS) – Desa

Siaga Aktif (DSA) untuk Kategori Desa/ Kampung/ Pekon  tingkat Provinsi

Lampung tahun 2010
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b. Juara 1 Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) kategori Kabupaten tingkat Provinsi

Lampung tahun 2012

c. Juara II kesatuan gerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga- keluarga

berencana – kesehatan kategori Kabupaten tingkat Provinsi Lampung tahun 2012

d. Terbaik 1 kesatuan gerak PKK-KB - kesehatan se Kabupaten Lampung Tengah

tahun 2013

e. Pakarti Utama II Tingkat Nasional pelaksana terbaik lingkungan bersih dan sehat

kategori Kabupaten tahun 2013

2. Gambaran Pemerintahan di Desa Pujoasri

Pada saat ini pemerintahan Desa Pujoasri dipimpin oleh seorang Kepala

Kampung yakni Bapak Subagiyo. Desa Pujoasri secara administratif terletak pada

Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Desa Pujoasri memiliki 4 Dusun,

12 RT dan 8 RW. Jarak dari Desa ke ibu kota Kecamatan sekitar 7,5 KM, sedangkan

jarak dari Desa ke ibu kota kabupaten sekitar 46.1 KM. dan Jarak dari Desa Ke

Ibukota Provinsi sekitar 48.0 KM. Adapun batas- batas administratif Desa Pujoasri

yaitu:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bumirejo

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Untoro

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pujo Basuki

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sidowaras
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3. Gambaran Penduduk Desa Pujoasri

Keadaan penduduk Desa Pujoasri akan peneliti rincikan sebagai berikut

menurut jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan,dan mata pencaharianya

berdasarkan data- data sekunder monografi Desa yang terdapat pada waktu penelitian.

a. Penduduk Desa Pujoasri menurut Jenis Kelamin

Tabel 6. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Sumber: Data Monografi Desa Pujoasri, 2014.

Penduduk merupakan orang- orang yang bermukim pada suatu tempat yang

lama dan juga merupakan sumber daya untuk pembangun desa/kota. Berdasarkan

tabel diatas, terlihat bahwa jumlah penduduk di Desa Pujoasri di dominasi oleh

penduduk yang berjenis kelamin perempuan daripada penduduk yang berjenis

kelamin laki- laki , walaupun perbedaannya hanya 2 orang.

b. Penduduk Desa Pujoasri Menurut Agama

Nilai Agama merupakan salah satu landasan pedoman hidup manusia.

Berikut ini merupakan tabel distribusi penduduk Desa Pujoasri menurut agama.

Jumlah KK
Pendududuk

Jumlah
Laki- Laki Perempuan

386 703 701 1404
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Tabel 7. Distribusi Penduduk Desa Pujoasri menurut Agama

No Agama Jumlah Persentase (%)

1 Islam 1140 81.1

2 Kristen 20 1.42

3 Katholik 49 3.49

4 Hindu 149 10.61

Jumlah 1404 100
Sumber: Data Monografi Desa Pujoasri, 2014.

Berdasarkan data diatas mayoritas penduduk Desa Pujoasri menganut agama

Islam dengan jumlah 1140 atau 81.1% dari jumlah agama lainnya. Walaupun

demikian toleransi umat beragama di Desa Pujoasri sangat nyata dengan terciptanya

kerukunan antar umat beragama.

c. Penduduk Desa Pujoasri menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu lembaga yang ada di masyarakat yang berfungsi

untuk membentuk, membina serta mencerdaskan sumberdaya manusia.  Berikut

adalah data penduduk Desa Pujoasri berdasarkan tingkat pendidikannya.

Tabel 8. Distribusi Penduduk Desa Pujoasri berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2014

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%)
1 TK 179 12.75

2 Sekolah Dasar 244 17.38

3 SMP 166 11.82

4 SMA 165 11.75

5 Diploma/ Sarjana 145 10.33

Jumlah 899 64.03
Sumber: Data Monografi Desa Pujoasri, 2014.
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Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tidak semua penduduk desa

Pujoasri mengengyam pendidikan, dari 1404 penduduk hanya 899 orang yang pernah

mengenyam bangku pendidikan. Mayoritas pendidikan yang ditempuh adalah

Sekolah Dasar (SD) yakni sebanyak 244 orang atau 17.38%, kemudian diikuti dengan

TK sebanyak 179 orang atau 12.75%, selanjutnya SMP sebanyak 166 orang atau

11.82%, dengan perbedaan yang sangat tipis sekali disusul SMA sebanyak 165 orang

atau 11.75%, selanjutnya tingkat Diploma/Sarjana sebanyak 145 orang atau 10.33%.

d. Penduduk Desa Pujoasri menurut Mata Pencaharian Pokok

Matapencaharian merupakan pekerjaan atau aktifitas yang dilakukan untuk

memenuhi kebutuhan. Dibawah ini merupakan tabel yang memperlihatkan betapa

bervariasinya pekerjaan yang dilakukan masyarakat Desa Pujoasri.

Tabel 9. Distribusi Penduduk Desa Pujoasri berdasarkan Matapencaharian Pokok
tahun 2014.

No Mata Pencaharian Jumlah Persentase (%)

1 PNS 35 2.49

2 TNI/ POLRI 4 0.28

3 Karyawan Swasta 32 2.27

4 Wiraswasta 27 1.92

5 Tani 301 21.44

6 Pertukangan 11 0.78

7 Buruh Tani 129 9.18

8 Pemulung 1 0.07
Jumlah 540 38.46

Sumber: Data  Monografi Desa Pujoasri, 2014.
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Berdasarkan data monografi desa diatas didapatkan bahwa tidak semua

masyarakat Desa Pujo Asri memiliki pekerjaan, dari 1404 penduduk hanya sekitar

540 orang atau 38.46% saja yang bekerja. Mayoritas matapencaharian penduduk

Desa Pujoasri adalah Tani yang mencapai 301 atau 21.44%, hal tersebut dapat dilihat

dari proporsi lahan pertanian milik desa Pujoasri yang luasnya sebesar 263 Ha.

kemudian diikuti dengan Buruh Tani dengan jumlah 129 atau  9.8%, PNS sebesar 35

atau  2.49%, Karyawan Swasta sebesar 32 atau  2.27%. Seperti ciri-ciri pedesaan

pada umumnya yakni mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani

atau buruh tani, hal tersebut berlaku pula pada Desa Pujo Asri yang mayoritas

pekerjaan yang dilakukan masyarakatnya adalah petani dan buruh tani.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik

guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara keseluruhan, terdapat perbedaan respon antara masyarakat perkotaan dan

perdesaan pada aspek pengetahuan tentang perkawinan beda agama. Secara rinci

terdapat 78 pilihan jawaban “Ya” pada aspek pengetahuan tentang perkawinan

beda agama khususnya pada masyarakat perkotaan (responden Kampung Baru).

Sedangkan terdapat 105 pilihan jawaban “Ya” pada aspek pengetahuan tentang

perkawinan beda agama khususnya pada masyarakat pedesaan (responden

Pujoasri). Perbedaan angka antara 78 (pada masyarakat perkotaan) dan 105 (pada

masyarakat pedesaan) menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan lebih

mengetahui isu perkawinan beda agama dibandingkan masyarakat perkotaan. Hal

ini dapat dipengaruhi oleh beragam faktor yang turut berkontribusi pada

peningkatan aspek pengetahuan masyarakat pedesaan dibandingkan masyarakat

perkotaan.

2. Trend serupa juga terjadi pada respon masyarakat perkotaan dan perdesaan pada

aspek sikap (afektif) dan tindakan (psikomotorik). Dalam hal ini, terdapat
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kecenderungan bahwa masyarakat perdesaan lebih dapat mensikapi dan

memberikan tindakan yang lebih moderat dibandingkan masyarakat perkotaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti

mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat, baik

perkotaan dan perdesaan, tentang perkawinan di mana negara mengakui/

mengesahkan sebuah perkawinan menurut agama dan aliran kepercayaan yang

ada di Indonesia sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Perkawinan.

2. Diharapkan ada penelitian kualitatif ataupun kuantitatif yang mengangkat

permasalahan serupa guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari

fenomena perkawinan beda agama dengan melingkupi unit analisis /variabel yang

lebih kompleks. Hal ini merujuk pada hasil penelitian kuantitatif ini yang sangat

terbatas dalam menggambarkan respon masyarakat mengenai perkawinan beda

agama.
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