
1

Media, Cinta dan Sunda
Etnografi Pengikut Tarekat Sufi di Tatar Sunda

Umi Najikhah Fikriyati
Kholil Lur Rochman

Dr. Batmang

Editor:
Dr. Abdurrahman MBP, MEI

1

Media, Cinta dan Sunda
Etnografi Pengikut Tarekat Sufi di Tatar Sunda

Umi Najikhah Fikriyati
Kholil Lur Rochman

Dr. Batmang

Editor:
Dr. Abdurrahman MBP, MEI



2

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, syukur kepada Allah ta’ala yang telah
memberikan kenikmatan yang begitu banyak, hingga hari
ini kita masih bisa istiqamah di jalanNya. Shalawat dan
salam semoga tercurah kepada uswah hasanah umat
manusia, nabiyina Muhammad Shalallahu Alaihi
Wassalam, kepada ahli baitnya, para shahabatnya dan
orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah
beliau hingga akhir zaman.

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan
pedoman bagi seluruh umat manusia untuk menjalani
kehidupan di dunia. Tujuannya adalah untuk mencapai
kebahagiaan, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat
sana. Aturan-aturan Islam begitu ideal karena datang dari
Sang Pencipta manusia yaitu Allah ta’ala. Tidak hanya
aturan untuk mencapai kebahagiaan, namun sarana-sarana
untuk mencapainya serta strategi dalam menghadapi
segala rintangan di jalanNya dijelaskan secara mendetail
dalam Islam.

Wajarlah jika para shahabat Nabi memberikan
argumentasi bahwa tidaklah wafat Nabi Muhammad
Shalallahu Alaihi Wassalam kecuali beliau telah
memberikan semua pedoman hidup beserta ilmuna, hingga
burung yang terbang di angkasa telah dijelaskan ilmunya
oleh beliau. Idealitas ajaran Islam adalah pedoman bagi
setiap manusia untuk menjadi manusia yang diridhai
dalam kehidupan di dunia dan di akhriat sana.
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Namun, ternyata manusia tercipta penuh dengan
kekurangan, kelemahan, kealpaan dan kekurangan.
Manusia yang sudah seharusnya mengikuti seluruh
syariatNya terkadang lalai, hingga tidak jarang
terjerembab ke dalam kesalahan, dosa dan maksiat. Tidak
hanya manusia biasa, bahkan para ulama pun diberikan
berbagai cobaan dan hambatan dalam kehidupannya.
Ayat-ayat suci Al-Qur’an dan Sunnah Nabawiyah sebagai
pedoman dan sumber utama Islam telah memberikan
keterangan bahwa justru yang paling berat cobaannya
adalah para nabi dan rasulNya.

Cobaan dan tantangan dalam kehidupan muncul dari
dalam dan luar manusia. Jika dalam dirinya ada hawa
nafsu yang senantiasa mengajaknya kepada jalan
keburukan, maka di luar sana syaithan dan bala tentaranya
merayu manusia agar menjadi pengikutnya. Semakin
tinggi keimanan seseorang maka semakin banyak cobaan
yang dihadapinya. Sehingga dari sini kita lebh bijak dalam
menanggapi kekuarangan seseorang, keimanan yang ada
pada dirinya terkadang bertolak belakang dengan apa yang
diamalkannya. Benarlah apa yang disebutkan oleh rasul
yang mulia bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan
dan berkurang dengan kemaksiatan.

Jika seseorang mampu menjaga godaan dari dalam
dirinya dengan berdzikir dan beramal sholeh sesuai
dengan yang dicontohkan oleh rasul dan para shahabatnya.
Maka bisa jadi ia akan tergoda dengan ajakan dari dalam
luar dirinya. Saat ini media adalah salah satu sarana yang
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senantiasa mengajak kepada keburukan. Walaupun tidak
menafikan adanya sedikit kebaikan di dalamnya, namun
kemudharatannya lebih banyak daripada manfaatnya.
Televisi adalah salah satu media yang menawarkan
berbagai godaan dunia yang menjauhkan manusia kepada
ketaatan.

Godaan dari dalam diri manusia muncul dengan
berbagai variasi rasa yang dihiasi hawa. Rasa cinta adalah
salah satu godaan yang sulit sekali orang menghindarinya.
Kisah cinta umat manusia telah menghiasi berbagai
khazanah dunia, hingga muncul di dunia barat orang-orang
yang memuja cinta. Cinta yang dipahami sebagai rasa
suka muncul pada diri manusia terhadap Allah ta’ala,
rasulNya, orang-orang yang istiqamah di jalanNya serta
manusia pada umumnya. Cinta dengan sesama manusia
yang suci ini seringkali dihiasi oleh syaithan dengan
keindahan-keindahan semu yang menyesatkan manusia,
khususnya generasi muda. Cinta dengan lawan jenis yang
muncul pada diri manusia tidaklah harus dipadamkan,
namun harus diarahkan sesuai dengan syariahNya.

Berbagai persoalan sosial budaya tersebut merangsek
pula ke dalam kehidupan para pengikut tarekat sufi di
Tatar Sunda. Sebagai manusia mereka juga berinteraksi
dengan media, dan sesamanya. Bagaimana pengaruh
media masa khususnya televisi bagi mereka? jawabannya
ada dalam penelitian Mba Umi yang menjelaskan
bagaimana pengaruh media Tv bagi para pengikut tarekat
sufi khususnya ikhwan TQN di Suryalaya. Sementara rasa
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suka yang tercermin dalam cinta pada lawan jenis yang
menjadi trend dunia remaja direkam secara apik oleh Mas
Cholil. Ia berhasil secara detail menggambarkan
bagaimana pacaran yang dipahami oleh beberapa remaja
pengikut TQN Suryalaya.

Bagaimana pula hubungan antara pengikut TQN
dengan bahasa Sunda? Pak Batmang mengeksplorasi
bagaimana bahasa Sunda adalah sebagai media untuk
menyampaikan pesan dakwah bagi ikhwan TQN yang
tinggal di Tatar Sunda. Maka bahasa Sunda adalah
termasuk hal prinsip yang harus dikuasai dan
dikembangkan sebagai wasilah bagi umat Islam dalam
menyampaikan kebenaran khususnya di wilayah ini.

Kami mengucapkan silahkan membaca buku ini,
namun kami sadar bahwa tak ada gading yang tak retak
oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sekalian
kami tunggu untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Bogor, 16 Februari 2015
Editor

Abdurrahman MBP
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.
Menonton televisi memang telah menjadi suatu

kegiatan yang sering dijumpai dan dilakukan oleh semua
orang saat sekarang ini. Dalam kehidupan sehari-hari
orang-orang telah menjadi terbiasa dengan kegiatan
menonton televisi. Data dari Badan Pusat Statistik 2009
tentang prosentase akses publik terhadap media massa
menyebutkan bahwa penduduk Indonesia yang berumur
10 tahun keatas yang menonton televisi sebanyak 90, 27
persen. Media Scene 2008 juga mencatat bahwa
kepemilikan pesawat televisi sampai dengan tahun 2006
mencapai 34 juta rumah tangga, dengan asumsi pemirsa
lebih dari 200 juta orang, bahkan hasil jajak pendapat
Kompas di awal tahun 2008 menunjukkan, menonton
televisi adalah kegiatan yang besifat kekeluargaan dari
pada individual. Dalam jajak pendapat tersebut tercatat
hanya sekitar 4,9 persen responden yang menonton televisi
tidak dengan anggota keluarga, atau artinya menonton
televisi adalah perilaku komunal (Kompas 17 Mei, 2008).

Realitas diatas menunjukkan bahwa televisi telah
menjadi bagian dari hidup atau keseharian masyarakat
Indonesia. Berbeda dari masa awal diperkenalkannya
televisi pada tahun 1960-an, kepemilikan televisi masih
terbatas pada kalangan keluarga kaya, dengan layar yang
masih dalam bentuk hitam, putih dan hanya terdapat satu
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stasiun televisi, yaitu TVRI. Saat ini televisi bukan suatu
barang mewah lagi karena kepemilikan televisi hampir
menyeluruh pada kebanyakan rumah tangga di Indonesia.
Hanya saja masyarakat dari kalangan menengah keatas
lebih memiliki kesempatan untuk menambahkan jumlah
kepemilikan televisinya dan menikmati siaran televisi
berlangganan (berbayar).

Fenomena menonton televisi yang telah menjadi
semacam kebiasaan dan tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan manusia pada dasarnya sebuah hal yang
menarik untuk dijadikan bahan kajian, namun hal ini
masih jarang dilakukan khususnya kajian etnografi yang
mengarah kepada kajian media dan budaya. Sebagian
besar penelitian media telivisi di Indonesia lebih banyak
difokuskan pada sisi pembuat pesan (komunikator) dan
pesan teks, sebaliknya penelitian yang difokuskan pada
audien masih jarang dilakukan ( Sen, 2000; Kitley, 2000).
Tradisi penelitian tentang audien yang selama ini
berkembang lebih cenderung bersifat kuantitatif dan
mengambil format penelitian survai (Budiman, 2002: 14),
seperti penelitian yang dilakukan oleh A. C Nielsen
tentang perilaku khalayak televisi yang berwujud
pemeringkatan (rating)1

1 Riset khalayak televisi atau yang sering disebut dengan istilah
Television Audience   Meansurement (TAM) adalah riset kualitatif
yang berupaya mengukur berapa banyak dan dari kelas sosial ekonomi
mana orang yang menonton saluran tertentu, program tertentu, dan
pada waktu kapan (Panjaitan dan TM. Dhani Iqbal, 2006: 55) bentuk
keluaran output dari riset ini adalah angka-angka reting yang dianggap
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Padahal bila kita cermati lebih dalam, sebenarnya
menonton televisi bukanlah proses yang mudah dipahami
hanya dengan melihat pemirsa-nya menatap televisi.
Menonton televisi ialah proses yang rumit, melibatkan
interaksi antara pemirsa dengan acara televisi,
berlangsungnya dalam ruang dan waktu dengan latar
sosial budaya tertentu. Davud Morley (1992: 184)
menjelaskan pentingnya pemahaman dan konteks
menonton televisi dalam interaksi bermedia yang
dilakukan oleh pemirsa televisi. Lingkungan fisik dan
sosial dimana subyek pelaku terlibat dengan media televisi
dapat secara potensial membentuk pola-pola yang khas
dalam aktifitas menonton.

Untuk itu sebagaimana diungkapkan oleh Silverstone
(1994: 3) menonton televisi, membicarakan televisi dan
membaca tentang televisi berlangsung pada basis jam per
jam, yang disebutnya dengan pengalaman menonton.
Dalam proses menonton ini, televisi dimungkinkan untuk
tidak menjadi fokus perhatian dari pemirsanya. Hal ini
dikarenakan menonton televisi bukan satu-satunya
aktifitas yang dilakukan dalam keseharian hidup pemirsa
televisi2.

sebagai indikator jumlah kualitas pemirsa yang menonton sekaligus
layak tidaknya suatu program ditayangkan.

2 Penelitian yang pernah dilakukan oleh Rachmah Ida (2006),
kajian penonton tentang praktik     budaya menonton terhadap
komunitas kampung menunjukkan bahwa ternyata penonton televisi
bersifat dinamis, aktif dan memperatikan perilaku budaya yang tidak
monoton pasif. Studi ini mendemonstrasikan bagian dari lain dari
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Demikian halnya dngan fokus kajian budaya dan media
dalam memahami televisi, tidak bisa menafikan
kontekstual yang menjad unsur penting dalam mengkaji
praktik budaya. Kegiatan menonton televisi membutuhkan
pendekatan kajian budaya. Pendekatan kajian budaya ini
bertujuan untuk menyelidiki, ....”how the power of
television actually meets the social experience of people
who whatch it” (Lembo, 2000: 55).

Berkaitan dengan alur berpikir yang telah dirintis, maka
penelitian ini merupakan penyelidikan tentang menonton
televisi sebagai praktik budaya dalam suatu keluarga.
Penelitian ini akan berupaya memahami rutinitas
menonton televisi melalui pengalaman-pengalaman
informan dalam keluarga yang diteliti, yaitu 2 keluarga
yang berasal dari kalangan pengikut Tarekat Qodariyah
Naqsabandiyah (TQN) yang berada di desa Tanjungkerta
Pagerageng Suryalaya kabupaten Tasikmalaya yang
membawa mereka pada kebiasaan-kebiasaan tertentu dan
pemahaman atas pesan teks yang mereka tonton.
Penggunaan media televisi sehari-hari tidak saja
memberikan pelbagai pengalaman tetapi juga membentuk
pola-pola yang bergerak dinamis, dimana hal ini
mempertimbangkan historisitas dan kompleksitas konteks
menonton yang menyertainya.

komunitas penonton televisi khas Indonesia matahun 2000-an. Hal ini
semakin menegaskan bahwa kegiatan menonton televisi sebagai
praktik budaya melibatkan penggunaan media televisi sehari-hari
dengan segala kompleksitas yang menyertainya.
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B. Rumusan Masalah.
Persoalan menonton televisi sebagai tindakan sehari-

hari dalam suatu keluarga menarik dan penting untuk
dikaji lebih lanjut. Lagi pula masing-masing anggota
keluarga memiliki pola menonton tersendiri, berbeda satu
sama lain. Pengalaman menonton seseorang tidak dapat
dikatakan mewakili atau disamakan dengan pengalaman
orang lain sekalipun mungkin keduanya memiliki
hubungan kekerabatan serta berada dalam lintas waktu dan
ruang yang sama. Untuk itu yang menjadi fokus kajian
adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rutinitas menonton televisi dalam
keluarga yang diteliti?

2. Apa saja aspek-aspek kontekstual yang terlibat
dalam rutinitas menonton televisi keluarga
informan?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.
Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi rutinitas

menonton televsi sebagai praktek budaya dengan
menggunakan etnografi pemirsa. Penelitian ini
mempertimbangkan aspek-aspek yang sifatnya kontekstual
yang mendasari berlangsungnya interaksi bermedia
diantara subyek pelaku tindakan, dalam hal ini keluarga
informan yang menonton televisi. Tujuan penelitian ini
adalah sebagai berikut:
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1. Mengetahui rutinitas menonton televisi menurut
pengalaman keluarga infprman, dalam dinamika
perilak sehari-hari.

2. Menjelaskan aspek-aspek kontekstual terlihat yang
mendsari rutinitas menonton televisis keluarga
informan.

D. Tinjauan Pustaka.
1. Kajian Media: Pendekatan Efek Media
Sebagaimana paparan yang telah dijelaskan diatas

penelitian tentang aktifitas bermedia, yang berkaitan
dengan menonton televisi, khususnya di Indonesia masih
mengacu pada tradisi penelitian efek media3. Riset audiens
dalam tradisi efek media meyakini bahwa media sangat
powerful dalam mempengaruhi pemirsanya sehingga
audien dianggap sebagai massa yang pasif. Dalam proses
ini respon audien berada dalam posisi yang linier didalam
interaksinya dengan media.

3 Asumsi dasar dalam studi efek media adalah televisi memiliki
efek langsung terhadap audiennya (Abercromvie, 1996: 140). Tradisi
penelitian efek media ini berkembang dari kajian komunikasi awal
yang mana komunikasi dipahami sebagai proses linier dan audiens
dianggap pasif. Media massa dianggap menyuntikkan pesan kedalam
orang sebagaimana jarum suntik menyuntikkan obat kedalam tubuh
(teori jarum suntik). Dengan demikian produsen teks media dianggap
menyuntikkan representasi-representasi dan citra-citra kedalam audien
(yang tidak bisa memiliki pilihan kecuali menerimanya) dan stimulus-
stimulus tersebut dianggap secara langsung mempengaruhi perilaku,
pendapat, sikapdan cara pandang individu (lihat Hartley, 2002: 81)
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Beberapa contoh penelitian dalam tradisi efek media,
dapat disimak pada penelitian Megawati wahyudianata
(2007) yang menjelaskan bahwa tayangan porno media
televisi berpengaruh terhadap sikap seks mahasiswa S1
Surabaya. Dalam kaitan in terjadi proses pergeseran
konsep seks normatif dalam masyarakat, dari norma
perkawinan yang hanya memperbolehkan hubungan seks
dilakukan dalam pernikahan ke arah hubungan sek bebas
tanpa melalui ikatan pernikahan. Hasil temuannya
memperlihatkan hubungan seks pra nikah pada tingkat
perilaku diterima oleh responden.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Tri Rahayu (2009)
juga menunjukkan bahwa eksposure tayangan hiburan TV
berpengaruh terhadap penerimaan budaya pop oleh pelajar
SMA di kabupaten Sukoharjo dengan tingkat kepercayaan
99 persen. Tingkat penerimaan budaya pop oleh pelajar
SMA diukur dari dimensi-dimensi pengetahuan sikap dan
perilaku. Hasil kuesioner kepada 9. 798 siswa SMA
menyebutkan bahwa pengetahuan responden mengenai
budaya pop berada dalam kategori tinggi dan sikap
responden cenderung mendukung, menyetujui dan
menerima budaya pop. Pada tingkat perilaku dikatakan
juga responden mengikuti trend mode para artis sinetron di
televisi, penelitian efek media semacam ini sama sekali
mengabaikan konteks sosial tertentu yang berlangsung
selama aktifitas menonton.

2. Kajian Media: Pendekatan Teks Media.
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Di sisi lain penelitian tentang media juga masih
berkutat pada level pembuat pesan (komunikator) dan teks
media, diantaranya penelitian Philip Kitley (2000)
membahas tentang pendirian dan karakteristik institusi
media televisi di Indonesia dan pengaruh orde baru secara
kritis. Penelitian ini mengklaim sebagai studi pertama
yang secara detail menyoroti televisi di Indonesia. Akan
tetapi penelitian ini lebih difokuskan pada keterkaitan
televisi dengan politik serta mengilustrasikan besarnya
monopoli negara terhadap media televisi mempengaruhi
konstruksi budaya yang dihadirkannya.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Krishna
Sen dan David Hill (2000) di Yogyakarta selama enam
bulan dengan membahas mengenai institusi media dan
kebijakan-kebijakan di Indonesia. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kepemilikan media televisi
sebagaimana yang berkembang sekarang adalah bentukan
Orde Baru. Sekalipun kontrol pemerintah tidak
sepenuhnya terhadap televisi swasta, namun sirkulasi
kepemilikannya terbatas hanya pada pengusaha sekaligus
kalangan dekat Soeharto.

Dalam penelitian pada level teks media, Sujarwa (2010)
menganalisis fakta tekstual dan kontekstual dari tayangan
sinetron di media televisi. Salah satu kesimpulan dari
penelitian tersebut menyimpulkan bahwa formulasi pola
perilaku sosial yang dihegemoni kebudayaan massa
produksi sinetron adalah bentuk hegemoni ideologi pasar,
sebagai implementasi paham kapitalis. Adapun hegemoni
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pola perilaku sosial yang menonjol adalah bentuk budaya
konsumerisme untuk memenuhi gaya hidup yang hedonis,
glamour dan pragmatis. Dalam penelitian tersebut juga
disebutkan bahwa banyak kejadian-kejadian sinetron yang
sesungguhnya tidak rasional namun disukai masyarakat,
sehingga mampu meng-hegemoni penonton dalam
pemahaman yang sama.

3. Kajian Media: Pendekatan Resepsi
Riset mengenai audiens juga seringkali dilihat dalam

kerangka kajian budaya dan media Bannet (dalam Barker,
2002: 9), biasanya kajian ini tidak bisa melepaskan diri
dari studi resepsi yang lebih menekankan konsumsi meia
pada aspek penerimaan tekstual terhadap suatu program
tertentu oleh audiens. Beberapa studi resepi diantaranya
adalah penelitian dari David Morley The Nationwide
Audience (1980), penelitian Janice Radway Reading
Romance (1983) dan penelitian Ien Ang Watching Dallas
(1985). Ketiga karya inspiratif tersebut sangat jelas
menunjukkan bahwa audienindividu terlibat dengan teks
yang berbeda pada waktu yang berbeda dengan alasan
yang berbeda pula. Audien individu dapat dikatakan
sebagai pemakna yang aktif. Teks media dipahami
mengandung banyak makna potensial (polisemi) sehngga
pemaknaan pada level decoding tidak selalu
berkorespondensi dengan pemaknaan pada level
penyandian, dalam hal ini tidak harus menjadi relasi yang
simetris (Hall dalam Durham dan kellner, 2006: 166).
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Dalam studi resepsi ini memiliki tiga posisi audien yaitu
dominan, negosiasi dan oposisi.

Akan tetapi penelitian Ien Ang telah dianggap
melakukan langkah awal dengan memasukkan Etnografi
dalam studi media. Ang telah mencoba memasukkan
orang diluar teks, yaitu dengan melihat hubungan antara
tokoh dengan pemirsa. Penelitiannya dilakukan dengan
memasang iklan di koran dan menanyakan bagaimana
pendapat audien tentang Dallas, yang kemudian dijadikan
sebagai data. Sekalipun penelitian Ang kurang tepat
dikatakan sebagai kajian Etnografi, apa yang telah
dilakukannya te;ah memberikan bukti penting yang
memapankan karakter aktif dari audien dalam kajian
budaya. Tetapi penelitian ini belum dapat melihat kondisi
sosial budaya dari audien yang mengisi dan mengirimkan
jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam koran. Oleh
sebab itu aspek-aspek yang sifatnya kontekstual belum
dapat diketahui dengan pasti.

Sebagai kajian yang bersifat kritik tekstual, studi
resepsi menuai kritik karena terlalu asyik mencermati teks
media sehingga melupakan kompleksitas simbolik pada
proses resepsi tersebut. Kevin Carrage (1990)
menyebutkkan bahwa studi resepsi seringkali
mengabaikan konteks organisasional, politik, ekonomi.
Hal ini mengakibatkan kegagalan dalam menempatkan
teks media dan audien pada konteks historis, sosial dan
kultural yang sarat makna. Bilamana menonton televisi
disepadankan dengan tindakan membaca teks media,
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bagaimana kemudian memahami teks media terabaikan
selama aktifitas menonton televisi berlangsung.

4. Kajian Media: Pendekatan Etnografi.
Pada perkembangan selanjutnya, studi tentang media

audien telah berkembang dari basis interpretasi tekstual
sebagaimana fokus dari studi resepsi, kemudian muncul
pendekatan etnografi pada media audien. Pendekatan ini
melibatkan cara pandang yang benar-benar berbeda
didalam mendekati dan menganalisis media audien.
Manurut Morley dan Silverstone (1991), keuntungan
menggunakan metode Etnografi dalam mempelajari media
audien adalah: “....that they provide an analysis of multiple
structured contexts of action aiming to produse a rich
descriptive and interpretative account of lives and values
of those subjected to the investigation” (dalam La Pastina
2005: 141).

Dalam interaksinya dengan media, audien berada dalam
kompleksitas konteks sosial tertentu. La Pastina (2005)
menyebutkan bahwa audien berada dalam kompleksitas
kontek sosial tertentu. La Pastina (2005) menyebutkan
bahwa audiens televisi berifat berubah-rubah, mereka
memperlihatkan karakteristik yang berbeda-beda dalam
situasi yang berbeda dan terhadap program yang berbeda.
Riset kualitatif David Morley Family Television (1986),
mengenai aktifitas menonton televisi televisi pada 18
keluarga yang tinggal di London Selatan. Penelitian
teresbut menunjukkan bahwa perbedaan gender sangat
berkaitan dengan bagaimana televisi ditonton sekaligus
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juga terhadap apa yang dilpilih untuk ditonton. Dalam
temuan penelitiannya, ia menjelaskan bahwa struktur
kuasa patriarkhi direfleksikan dalam kebiasaan menonton
televisi. Disebutkan bahwa laki-laki menggunakan alat
pengendali jarak jauh (remote contro) sebagai instrumen
kekuasaan, untuk menentukan apa yang ditonton.

Pada konteks Indonesia, Kris Budiman (2002)
melakukan kajian Antropologi membahas tentang
tindakan yang berkaitan dengan televisi. Dalam
penelitiannya, Budiman membuat tipologi dari tindakan
penonton televisi yakni pertama, tindakan menjalin atau
memutuskan ikatan interpersonal, kedua, menonton
televisi adalah mendapatkan beraneka pengalaman,
belajar, bermain, mengasuh dan lain-lain. Ketiga, dengan
kehadiran suaranya sebagai suara latar (background-noice)
tindakan menonton adalah sekaligus menjadikannya
sebagai “teman” yang setia, yang bahkan bisa dijadikan
sebagai interlocutor sebagaimana halnya manusia.
Keempat, menonton televisi adalah sekaligus tindakan
mengelola kekuasaan.

Ana Mariani (2005), melalui penelitiannya mencoba
memberikan deskripsi budaya mengkonsumsi media dari
kaum buruh di Malang. Penelitiann tersebut
mengungkapkan bahwa penggunaan media sehari-hari
yang mendapatkan perhatian dari kelas buruh adalah
media televisi dan radio, penelitian tersebut menemukan
bahwa kelas buruh tidak benar-benar sadar dalam
mengkonsumsi media. Konsumsi buruh terhadap media
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lebih menyerupai transaksi dimana buruh menukarkan
waktu luang dengan kesenangan-kesenangan yang
dikomodifikasi media untuk mengurangi kepenatannya
dalam bekerja. Dalam hal ini kelas buruh terlibat dalam
orkestrasi waktu yang tidak dikuasainya dalam proses
selektifitas yang aktif karena media telah “ada” dan
menyediakan banyak hal untuk mereka.

Selain itu, Pam Nilam (2001) mengkaji praktik
menonton televisi terhadap dua perempuann Bali, yakni
ibu yang bekerja dan pelayannya. Penelitian tersebut
menunjukkan bahwa penonton perempuan membawa
identitas mereka ketika berhubungan dengan representasi
gender yang ditampilkan dalam televisi. Para informan
dalam penelitian tersebut memperlihatkan sikap antipati
terhadap karakter perempuan berjilbab dalam sinetron
yang dianggap merepresentasikan perempuan Islam
ortodok. Nilam menyimpulkan bahwa representasi gender
dan keterlibatan penonton perempuan dengan
“representasi tekstual” dipengaruhi oleh kelas dan
“terpecah-pecah” oleh ketegangan politik dan keagamaan.

Temuan-temuan yang menarik dari riset-riset diatas
mengilhami penelitian ini. Dengan mempertimbangkan
kembali interaksi bermedia diantara subyek pelaku
tindakan, keluarga informan yang menonton televisi, maka
penelitian ini lebih menekankan pada kontektualisasi
keterlibatan audien dalam aktifitas bermedia. Konteks
dapat dipahami sebagai latar kehidupan sosial sehari-hari
yang berarti lingkungan fisik rutin dan relasi interpersonal
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dari tempat berlangsungnya aktifitas menonton.
Lingkungan fisik dimana audien terlibat dengan media
dapat secara potensial memberikan pemahaman sekaligus
tindakan respon berbeda-beda terhadap maksud pesan
yang diterima.

Penelitian ini lebih memfokuskan diri untuk
menangkap aspek-aspek kontekstual terlibat yang
mendasari praktik menonton yang muncul. Dalam kaitan
ini, aspek-aspek kontekstual terlibat inilah yang
diasumsikan menentukan pola-pola yang khas dalam
dinamika perilaku pemahaman atas pesan teks melalui
pengalaman menonton acara televisis pilihan.

Dari penelitian-penelitian di atas, aktivitas bermedia
masih dilihat pada sisi media institusi dan media teks saja.
Sementara penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji
aktivitas menonton sebagai praktik budaya dengan
menggunakan etnografi pemirsa. Terdapat beberapa alasan
mengapa penelitian ini menggunakan etnografi pemirsa.
Pertama, terkait posisi strategis audiens dalam relasinya
dengan media televisi. Audiens memiliki posisi penting
dalam aktivitas menontonn, selain dari komunikator dan
pesan (teks) karena bagaimanapun juga teks yang
disampaikan komunikator (media televisi) baru akan
bermakna setelah sampai ke mata audiens. Selain itu,
menonton televisi juga bukan hanya persoalan membaca
teks saja karena kompleksitas konteks yang menyertainya.
Kedua, keterkaitannya dengan siklus sehari-hari sehingga
menonton televisi tidak dapat dipisahkan dari aspek-aspek
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yang sifatnya kontekstual. Tindakan menonton yang
melekat dalam keseharian penonton tidaklah selalu
dipahami sebagai tanggapan atau teks tetapi lebih pada
proses yang relasional atau interaktif. Ketiga, masih
kuatnya pandangan bahwa media massa, terutama televis,
mempengaruhi perilaku audiens secara langsung,
sebagaimana penelitian audiens yang masih berporos
paradigma positivistik4 khususnya di Indonesia.

E. Kerangka Teori.
1. Rutinitas sehari-hari: organisai waktu dalam

menonton televisi.
Rutinitas menonton televisi tidak dapat dipisahkan dari

situasi sehari-hari Silverstone (1994: 2, 24) menyebutnya
sebagai pengalaman menonton. Televisi dikatakan sebagai
media domestik yang ditonton dirumah dan dibicarakan di
rumah. Pengalaman menonton memiliki arti yang spesifik
yaitu menghadap televisi, berinteraksi dan seolah-olah
berkomunikasi dengan televisi. Bryce (dalam Silverstone,
1994: 39) menjelaskan juga bahwa rangkaian praktik

4 Pradigma posivistik adalah paradigma arus utama dalam studi
media yang menekankan pendekatan-pendekatan kuantitaif dalam
penelitian. Dalam hal ini obyek penelitian dilihat memiliki kebenaran
yang naturalistik, empiris, dan behavioristik. Semua obyek penelitian
harus dapat direduksi menjadi fakta yang dapat diamati, tidak terlalu
mementingkan fakta sebagai makna tetapi mementingkan fenomena
yang tampak serta serba bebas nilai (obyektif) dengan menentang
secara tajam sikap subyektif. Pendekatan kualitatif ini melahirkan stdi
efek-efek media dan studi penggunaan dan kepuasan yang
menekankan media dan perilaku audiennya (lihat Devreux, 2003: 142)
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menonton yang ditempatkan di dalam jarring kehidupan
keluarga mencerminkan sebuah pilihan, sebuah
pengorganisasian, sebuah proses negosiasi yang berkaitan
erat dengan penggunaan waktu dalam keluarga.

Menonton televisi bukanlah aktivitas yang soliter,
sendiri dan terpisah dari aktifitas-aktifitas yang lainnya.
Sebaliknya, aktifitas menonton televisi itu pada dasarnya
justru merupakan aktifitas sosial yang jalin-menjalin
dengan tanggung jawab dan tugas-tugas rutin pengelolaan
rumah tangga sehari-hari (Moores, 1992: 148). Di saat
sedang menonton televisi, aktivitas dapat bertumpang
tindih atau berjalan bareng disektarnya. Hal ini bukan
berarti bahwa menonton televisi dapat dilakukan secara
terisolasi (isolated viewing), sendirian dengan pandangan
yang relative terfokus. Bukan tidak mungkin orang dapat
melakukan atau setidaknya mengidealkannya. Akan tetapi
yang lebih sering terlihat adalah orang menonton televisi
sekaligus melakukan aktifitas yang lainnya pada saat yang
bersamaan. Anggota-anggota keluarga menonton televisi
secara simultan dengan aktifitas lainnya seperti makan
malam, mengerjakan tugas-tugas, mendengarka music,
memasak, membersihkan rumah atau perabot, bermain,
membaca, mengasuh anak, memperbaiki sesuatu, tidur dan
lain sebagainya.

Karakteristik aktifitas menonton televisi yang demikian
ini dinamakan sebagai penggnaan social televisi secara
relasional (Barrios, 1988: 67-68), yaitu sebagai
penggunaan televisi untuk menciptakan aransemen sosial
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secara praktis. Penggunaan televisi secara relasional yaitu
penggunaan televisi untuk menjalin atau memutuskan
komunikasi dengan orang lain, mengungkapkan perasaan
dan afeksi, bersantai dan beristirahat, belajar bahkan
mengontrol dan mengatur orang lain. Berikut ini akan kita
telusuri bagaimana dinamika aktifitas menonton televisi di
dalam keluarga Pras dan Kus secara rasional terangkai
dalam rutinitas keseharian, terimbuh sebagai bagian yang
koheren dari jadwal rutin sehari-hari. Melalui penulusuran
ini diharapkan pula agar karakter performatif atau
ilokisooner dari praktek menonton televisi ikut sekaligus
tertampakkan.

2. Media Televisi sebagai media teknologi dan
tayangan

Seringkali disebutkan bahwa perkembangan media
yang berbasiskan pada kekuatan teknologi elektronika,
telah mengubah kehidupan manusia, sama halnya dengan
media massa lain yang bertumpu pada faktor perangkat
teknologimekanis dan elektronik, media televisi diyakini
sebagai instrumen media dalam basis teknologi sebagai
perpanjangan fisik manusia5 (Mcluhan, 1964: 21).
Pandangan ini lahir dari konsep determinasi teknologi,
lebih lanjut dapat dapat dijelaskan bahwa teknologi dalam

5 Ia menganalogikan seperti roda mobil (kendaraan) adalah
perpanjangan dari kaki kita, namun  dengan adanya roda kendaraan,
kita dapat menempuh tempat yang sama, dengan waktu yang lebih
cepat dan tidak terlalu letih bila dibandingkan dengan berjallan atau
berlari dengan kaki. Jadi fungsinya membantu manusia untuk
menambah kapasitasnya (1964: 8)
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dirinya sendiri bisa mendeterminasi suatu respon sosial,
bahwa teknologi memiliki efek-efek dan konsekuensi-
konsekuensi yang mendeterminasi dan kebal terhadap
komplikasi-komplikasi dan ketidak tentuan masyarakat
dan sejarah (William, 1974, viii).

Dengan menyadari efek yang ditimbulkan oleh
teknologi elektronik, yang dihadapi oleh masyarakat
bukan lagi sekedar kekuatan pesan, tetapi dari media yang
sebenarnya merupakakn perpanjanagan indra manusia.
Mcluhan mengajak melihat bahwa media itulah yang
mengubah kehidupan masyarakat (Siregar, 2007: 83), akan
tetapi Raymind William dalam Televisison Technology
and Cultural Form (1974: viii-ix) menolak
pengkarakterisasian televisi sebagai teknologi semata,
meski benar bahwa teknologi lahir dan dibentuk oleh
kekuatan yang paling berkuasa dalam masyarakat,
terutama sekali kekuatan kapital, namun teknologi itu
sama sekali tidak Maha kuasa, buktinya televisi
merupakan produk kultural yang unik.

Dalam kaitan ini, Roger Silverstone (1990) mengajukan
konsep tentang media televisi sekaligus teknologi
komunikasi, dalam dua artikulasi pemahaman, yakni
disatu sisi media televisi merujuk pada benda material,
atau perangkat kerasnya, namun pada sisi lain dapat dilihat
sebgai sebuah pesan yang dikandungnya, rangkaian acara
yang menyajikan citra-citra televisual, dlam sudut
pandang dan cara pemahaman tertentu. Media televisi
dapat dilihat sebagai teknologi domestik yang menyatu
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kedalam konstruksi dan rekontektualisasi praktik hidup
sehari-hari (Morley, 1992: 182)

Dengan demikian dalam penelitian ini rutinitas
menonton televisi pada jaring kerumah tanggaan yang
melekat secara sosial. Interaksi media yang terjalin
diantara subyek pelaku turut melibatkan hubungan-
hubungan sosial kultur dan kebiasaan dalam kehidupan
sehari-hari. Pesawat televisi adalah salah satu dari benda
dekoratif yang menempati satu ruangan tertentu di dalam
rumah yang membewa arti simbolik tertentu. Tata letak
penempatan televisis juga memberikan implikasi yang
khas dallam penggunaan fungsi ruang yang ada didalam
rumah. Terdapat perbedaan pola-pola aktivitas kultural
dan sosial yang dikarenakan kehadiran media televisi.

Substansi dari medium televisi disebutkan sebagai
pengembangan dari bentuk-bentuk yang telah ada
sebelumnya seperti koran, rapat umum, kelas, drama,
sinema, stadion olahraga, kolom-kolom iklan dan papan-
papan iklan, namun adaptasi bentuk kultural yang telah
ada terhadap teknologi baru dalam sejumlah kasus telah
menghasilkan perbedaan yang nyata dan signifikan.
Dalam kontek media televisi, bentuk-bentuk tayangan
televisi tidak dapat begitu saja dipandang sebagai turunan
dari bentuk-bentuk yang sudah ada tetapi juga sebagai
inovasi dari televisi itu sendiri.

Tayangan televisi menampilkan bentuk-bentuk
pemberitaan, interogasi, visualisasi dan dramatisasi yang
dikembangkan oleh televisi melahirkan suatu kultur publik



26

yang sama sekali berbeda dari yang pernah ada
sebelumnya. Mcluhan pernah mengemukakan konsep
global village pada dekade 60-an dimana perkembangan
teknologi komputer belum secanggih seperti saat ini.
Terjadinya global village terjadi karena adanya pergerakan
informasi elektronik secara instan. Didalam konsep ini
masyarakat dari berbagai belahan dunia seolah-olah hidup
berdampingan satu sama lain sehingga yang disebut
dengan “tetangga” bukan lagi orang yang tinggal didekat
rumah melainkan masyarakat dalam lintas jarak yang
sangat jauh. Pada saat yang bersamaan setiap orang dapat
berhubungan dan ingin mengetahui urusan orang lain.
Melaui televisi, radio dan internet manusia dapat melihat,
mendengar dan membaca berbagai kejadian diblahan
dunia lainnya. Kemudian William menunjukkan betapa
khas apa yang dihadirkan oleh televisi, terutama dalam hal
keterarahan dan kedekatan televisi dengan kehidupan
sehari-hari. Televisi menawarkan suatu bentuk kerangka
dan ekspresi kultural yang khas secara teknologi dan
institusional, bentuk kerangka dan ekpresi kultural ini
hanya bisa dipahami sebagaimana adanya (William 1974:
x)

3. Tentang Menonton: Penggunaan Media Televisi
Sehari-hari.

Televisi menjadi bagian perkakas terpenting dalam
sebuah keluarga, silverstone (1994) mengungkapkan
bahwa televisi berimplikasi pada alur dua proses
kehidupan sehari-hari. Dalam kaitannya dengan kehidupan
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sehari-hari, Mike Featherstone (1992) menjelaskan
karakteristiknya sebagai berikut, First, there is an
emphasis upon what happens everyday, the routine,
repetitive taken for granted experiences, belief and
practices: the extraoedinary. Second, the everyday is
regardedas the sphere of reproduction and maintainance
a pro-institutional zone  in which the basic activities with
sustain other worlds as performed. Third, there is an
emphasis upon the present which provides a non reflective
sense of immersion in the immediacy of current
experiences and activities.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa
menonton televisi dapat dikatakan sebagai aktifitas yang
biasa dilakukan ornag secara rutin. Menonton televisi
menjadi suatu kegiatan rutin yang mengisi tiap-tiap hari
dan berjalan sepanjang hari, yang muncul sebgai aliran
yang terus menerus tidak pernah terganggu dan tidak
pernah terhenti melewati setiap jam dalam setiap hari dan
begitu seterusnya. Kegiatan menonton televisi telah
menjadi satu kebiasaan dalam keseluruhan kegiatan
sehari-hari yang berlangsung diantara kompleksitas
praktik-praktik kebiasaan lainnya.

Dengan jelas praktek penggunaan televisi telah
merasuk kedalam kehidupan informan dari hari ke hari.
Penggunaan televisi membentuk pola-pola yang khas yang
bergerak dinamis didalam keseharian keluarga informan,
Roger (1991) menjelaskkan bahwa pengalaman keluarga
tidak statis, It encompasses the pass, present and the
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future as becomes apperent from the two concepts family
biographyand family cycle. Everyday life is lived out in the
field of tension formed by individual and family
bhiographies, socio cultural, and social structures and
social historical processes of development (dalam
gentlement and Hill, 1999: 7).

Demikian juga dalam keluarga yang diteliti penggunaan
televisi terintegrasi kedalam jaringan kehidupan
keseharian karena berada dalam situasi lokal sehari-hari.
Dalam kaitan ini informan dalam keluarga membangun
pemahaman tentang cara televisi yang melandaskannya
pada interpretasi mereka sendiri mengenai arti acara
televisi tersebut bagi mereka.

4. Makna Pentingnya Konteks Menonton.
Lingkungan fisik dan sosial dimana audien terlibat

dengan media televisi dapat secara potensial membuat
banyak perubahan terhadap pemahaman dan respon atas
pembacaan teks yang diterima audien. Selain itu menonton
televisi dapat menjadi pengalaman sosial keluarga yang
mana masing-masing rumah tangga dalam konteks yang
berbeda dapat menghasilkan pengalaman yang berbeda.
Bob Hodge dan David Trip (1986) memberi contoh dalam
suatu keterlibatan media tentang pengalaman sosial
sebagai konteks, dimana televisi membantu anak-anak
memahami dunia mereka. Pendekatan ini
mengesampingkan asumsi-asumsi tentang televisi yang
memiliki efek terhadap anak-anak yang berinteraksi
dengan media televisi (burton, 1999: 189). Pentingnya
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memahami konteks dimaksudkan untuk melihat audien
berinteraksi dengan media teknologi yang terletak dalam
hubungan sehari-hari. Fiske (et,al) dalam Key Concepts in
communication and Culltural Studies menjelaskan
pengertian sebagai berikut: First, a social situation or
envirovment that surround a particular interaction or
communicative interchang, second describe those, wider
social, political, and historical circumstances and
conditions within which certain action processes or events
are located and made meaningful (1994: 63)

Dengan demikian konteks menonton dapat dimaknai
sebagai situasi sosial dan lingkungan yang mengiringi
aktifitas menonton dalam kehidupan sehari-hari keluarga
informan. Hal ini merujuk pada lingkungan fisik rutin dan
relasi interpersonal tempat berlangsungnya praktik
menonton yang muncul. Aspek-aspek kontekstual
merupakan hal-hal apa saja yang terlibat dan menentukan
pola-pola yang khas dalam tindakan tersebut.

F. Metode penelitian.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode

etnografi pemirsa. Metode ini digunakan untuk meneliti
perilaku manusia dalam lingkungan spesifik alamiah
(Frey, 1992 dalam Dede Mulyana, 2008: 161). Kekuatan
utama pendekatan etnografi adalah contectual
understanding yang timbul dari hubungan antar aspek
yang berbeda dari fenomena yang diamati (Jansen dan
Jankowski, 1991: 156). Penelitian ini melakukan
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peneyelidikan mendalam mengenai pengalaman menonton
dari anggota-anggota keluarga yang diteliti sebagai upaya
untuk memahami mengapa dan bagaimamna mereka
menonton televisi dalam keseharian mereka. Antonio C.
La Pastina (2005: 139) menegaskan bahwa etnografi
pemirsa dilakukan berdasarkan pada sebuah kerja
lapangan praktik pengumpulan data dan analisis dalam
kurun waktu tertentu, Audience ethnography need to be
responsitioned as a fieldwork based, longterm practise of
data collection and analysis. This practice allows the
researchers to attain a greater level of understanding of
the community studied while maintaining self reflexivity
and respect toward those one is attempting to understand
within the everyday life of the community.

Pendekatan ini melibatkan pengamatan kedalam proses
interaksi bermedia dan mengajak mereka untuk berbicara
mengenai perannya seterbuka dan sebanyak mungkin.
Tujuannya adalah untuk mendokumentasikan aktivitas
hidup subyek pelaku dalam hal ini keluarga yang diteliti
dan memahami pengalaman menonton dari susut pandang
mereka sendiri. Selain itu bertujuan juga untuk
mengkonseptualisasikan perilalu subyek pelaku sebgai
ekspresi dari konteks sosial tertentu.

1. Sumber dan Lokasi dan waktu Penelitian.
Sumber data penelitian ini adalah dua keluarga

informan utama yang tinggal di desa Tanjungkerta
Pageragung Suryalaya kabupaten Tasikmalaya. Adapun
bagian yang menjadi data meliputi dialog komentar dan
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cerita-cerita yang terekam dalam pengamatan di sepanjang
masa penelitian.. Sedangkan untuk waktu penelitian,
penelitian ini rencananya akan dilaksanakan selama satu
bulan

2. Teknik Pengumpulan Data.
Penelitian ini menggunakan langkah penelitian

etnografis. Pengumpulan data tersebut ditempuh melalui
beberapa langkah, yaitu: penentuan informan, wawancara
etnografis, pengamatan terlibat, membuat catatan
etnografis.

a. Penentuan informan.
Penentuan informan ini didasarkan pada kebutuhan

yang sesuai dengan fokus penelitian. Informan kunci
dalam penelitian ini adalah 2 keluarga yang telah dipilih.
Dasar pemilihan keluarga informan adalah perbedaan
komposisi rumah tangga yakni jumlah penghuni rumah,
hubungan kekerabatan, afiliasi agama, kelas sosial,
kondisi ekonomi. Faktor-faktor pembeda tersebut
dimaksudkan untuk melihat aspek-aspek kontekstual
terlibat dalam rutinitas menonton televisi. Alasan lain
adalah kemudahan akses peneliti terhadap keluarga
informan memberikan kesempatan peneliti untuk
memasuki wilayah keseharian para informan sehingga
syarat natural seperti yag dikehendaki metode Etnografi
terpenuhi.

b. Wawancara.
Dalam pengumpulan data juga menggunakan metode

wawancara,   meliputi wawancara mendalam dan



32

wawancara sambil lalu baik dengan informan kunci atau
informan lainnya. Wawancara mendalam nantinya akan
diawali dengan beberapa pertanyaan yang dihafal sebelum
bertemu dengan informan kemudian pertanyaan akan
berkembang sesuai dengan kondisi dan waktu yang ada.
Sedangkan wawancara sambil lalu merupakan wawancara
lepas yang dilakukan sewaktu-waktu dalam kondisi dan
tempat yang bebas dan tidak terduga sebelumnya. Sebagai
data awal sebelum melakukan wawancara dan komunikasi
dengan informan, saya sebelumnya juga menyebar
questioner. Cara ini dilakukan karena dalam wawancara
dimungkinkan ada yang tidak lengkap mengenai data
personal informan karena perasaan malu untuk
mengungkapan informasi personal. Dengan questioner
diharapkan informan dapat menambahkan hal diluar
pertanyaan yang justru menguatkan bahkan melengkapi
data-data yang sudah ada.

c. Pengamatan Terlibat.
Adapun pengamatan terlibat dilakukan dengan melihat

penelitian dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan
isu penelitian ini. pengamatan terlibat ini dimaksudkan
untuk memudahkan dalam memperoleh data yang tidak
tersampaikan secara oral oleh informan. Gaya tubuh,
tindakan-tindakan, cara berkomunikasi, dan kegiatan
subyek yang diamati di lokasi penelitian merupakan data
pengamatan yang melengkapi data penelitian.

Terdapat beberapa jenis partisipasi atau keterlibatan
peneliti dalam etnografi diantaranya adalah keterlibatan
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pasif, keterlibatan setengah-setengah, keterlibatan aktif,
keterlibatan penuh dan lengkap. Dalam keterlibatan aktif
peneliti turut menegrjakan apa yang dilakkan pelakunya
dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut dilakukan
untuk dapat betul-betul memahami dan menginternalisasi
kegiatan-kegiatan dalam kehidupan mereka dan aturan-
aturan yang berlaku serta pedoman-pedoman yang mereka
jadikan sandaran dalam kehidupan tersebut (Salim, 2001:
161). Dalam penelitian ini, keterlibatan peneliti bersifat
partisipasi aktif kedalam kehidupan keluarga informan
yang diteliti. Melalui pengamatan berperan serta, peneliti
dapat berpartisipasi dalam rutinitas subyek penelitian baik
mengamati apa yang mereka lakukan, mendengarkan apa
yang mereka katakan dan menanyai orang-orang lainnya
di sekitar mereka selama jangka waktu tertentu (Dedy
Mulyana, 2008: 175)

d. Catatan Etnografis.
Cara ini adalah usaha pencatatan hasil pengamatan,

catatan lapangan, catatan wawancara, alat perekam, foto,
video, dokumentasi selama penelitian.

e. Pemilahan data pustaka.
Cara pengumpulan data lain yang dilakukan adalah

memfotokopi sejumlah arsip baik arsip desa ataupun arsip
lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
cara ini merupakan cara pelengkap yang dilakukan oleh
peneliti termasuk didalamnya pengumpulan artikel-artikel
di koran ataupun internet. Di samping itu, perekaman dan
pemotretan juga peneliti lakukan untuk menguatkan
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akurasi penyimpanan data yang dilakukan serta
menghidari kesalahan-kesalahan dan kekuarangan
pencatatan.

3. Analisis Data
Analisis data penelitian ini menggunakan teknik

analisis deskriptif interpretatif. Data yang diperoleh
diinterpretasikan sebagai deskripsi atas fenomena yang
diteliti. Lebih lanjut deskripsi ini data yang ada
diklasifikasikan dengan tujuan untuk menganaliis
permasalahan secara tematik dan sistematis. Penelitian ini
memusatkan diri kepeda figur informan utama yang telah
ditentukan lebih dulu guna menjadi sentral dalam
menjelaskan rutinitas menonton televisi sekalipun tidak
juga mengabaikan keberadaan figur-figur informan
lainnya. Dasar penentuan figur informan utama lebih
difokuskan pada intensitas penggunaan media televisi
sehari-hari, relasi dalam keluarga dan kedekatan dengan
figur-figur informan lain.

G. Sistematika Pembahasan.
Penulisan penelitian ini nantinya akan terdiri dari V

bab. Kajian setiap babnya saling berkaitan, sebagai hasil
penelitian Etnografi pemirsa dan studi pustaka dengan
beberapa pemikiran yang diangap relevan. Dari data yang
diperoleh, di deskripsikan dan dianalisa, selanjutnya
ditampilkan diskusi dan rekomendasi yang diharapkan
dapat memberikan kontribusi kepada teori dan kritik yang
telah ada dalam penelitian kajian budaya dan media,
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terutama pembacaan yang berbeda terhadap fenomena
menonton televisi dalam keseharian.

Bab pertama dalam penelitian ini membahas mengenai
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan
sistematika pembahasan. Bab kedua merupakan deskripsi
informan penelitian sebagai pengenalan mendalam
terhadap unit analisis yang disajikan secara naratif,
meliputi gmabaran latar belakang rumah tangga, profil
informan dan rutinitas keseharian keluarga informan,
selain itu pada bab ini juga akan membahas mengenai
pengalaman menonton keluarga informan yaitu rekaman
rutinitas menonton televisi dari keluarga informan yang
dimungkinkan berbeda-beda. Bab ini juga menyajikan
kategori-kategori tertentu dari pengalaman-pengalamn
menonton keluarga informan yang berlangsung sehari-
hari.

Pada bab ketiga akan membahas kebiasaan-kebiasaan
keluarga informan selama menonton televisi, menjelaskan
praktik menonton yang muncul selama informan
menyaksikan acara-acara televisi. Bab keempat akan
membahas mengenai aspek-aspek kontekstual terlibat
yang dinegosiasikan menerangkan apa saja yang
mendasari interaksi bermedia dan membentuk dinamika
perilaku budaya, melalui pengalaman menonton sehari-
hari. Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi
kesimpulan, dan saran bagi penelitian-penelitian
selanjutnya
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BAB II
GAMBARAN LOKASI PENELITIAN DAN PROFIL

KELUARGA INFORMAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.
1. Kondisi Fisik Geografis.6

Desa Kanjungkerta adalah salah satu desa di
Kecamatan Pagerageng yang mempunyai luas wilayah
377, 33 Ha, jumlah penduduk sebanyak 4. 896 jiwa, yang
terdiri dari laki-laki 2. 469 jiwa dan perempuan 2. 427
jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1. 343 KK,
sedangkan jumlah keluarga miskin sebanyak 539 KK
dengan prosentas 42 dari jumlah keluarga yang ada di
Tanjungkerta.

Adapun batas administrasi pemerintahan Desa
Tanjungkerta Pageragung adalah sebagai berikut:

- Utara : Desa Guranteng
- Timur : Kabupaten Ciamis
- Selatan : Kabupaten Ciamis dan Kec. Sukarsik
- Barat : Desa Puteran
Selanjutnya jika dilihat dari tipografi dan kontur tanah,

desa Tanjungkerta Pagerageng secara umum berupa sawah
dan dataran yang berada pada ketinggian antara 500 m sd
600 m di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata
berkisar antara 27-33 derajat celcius. Desa Tanjungkerta
terdiri dari 3 Dusun, 7 RW dan 27 RT. Orbitasi dan waktu
tempuh dari ibu kota Kecamatan Pagerageng adalah 6 KM

6 Dokumen Desa Tanjungkerta
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dengan waktu tempuh kurang lebih 15 menit dan dari ibu
kota kabupaten 36 KM dengan waktu tempuh 60 menit.

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi.
Mata pencaharian masyarakat desa Tanjungkerta

Kecamatan Pagerageng sebagian besar merupakan petani
dan buruh tani, sehngga untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat perlu adanya peningkatan sarana
dan prasarana pertanian serta perhubungan untuk
mendukung aktivitas sosial ekonomi dan masyarakat.
Matapencaharian penduduk Tanjungkerta meliputi terdiri
dari:

- Petani : 1. 280 orang
- Buruh tani : 1. 661 orang
- Pedagang : 31 orang
- Buruh swasta : 95 orang
- PNS : 84 orang
- Pengrajin : 1 orang
- Peternak : 137 orang
- Lain-lain : 137 orang

Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada di desa
Tanjungkerta kecamatan Pagerageng meliputi:

Sarana pendidikan umum:
- TK/PAUD : 7 Buah
- Sekolah Dasar : 5 Buah
- SMP/MTS : 2 Buah
- SMA : 3 Buah
- Perguruan Tinggi : 2 Buah

Sarana kesehatan:
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- Pustu : 1 buah
- Balai Pengobatan : 1 buah
- Posyandu : 1 buah
- Bidan : 2 orang

Sarana dan Prasarana Ekonomi:
- Bank : 1 buah
- Pasar : 1 buah
- Industri rumah tangga : 5 buah

B. Profil Keluarga Informan.
Pada penelitian ini, keluarga informan mengetahui

keberadaan saya sebagai peneliti di dalam rumah mereka.
Oleh karena itu, saya dapat bercakap-cakap secara leluasa
dengan anggota keluarga, menonton bersama mereka dan
berdiskusi tentang suatu hal yang tersituasikan dalam
kehidupan sehari-hari. Penelitian ini melibatkan dua
keluarga informan. Penentuan keluarga informan dalam
penelitian kualitatif erat kaitannya dengan faktor-faktor
kontekstual. Peneliti menunjuk atau memilih kedua
keluarga informan sebagai sasaran penelitian karena
keterbukaan data dan informasi mengenai interaksi
bermedia yang diperlihatkan melalui pengalaman-
pengalaman menonton yang dialami anggota dalam
keluarga informan. Kemungkinan untuk menjaring
sebanyak-banyaknya data dan informasi sebagai temuan
penelitian bermanfaat bagi bahan analisis dan
pembentukan konsep. Berikut ini adalah paparan data
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profil dari kedua informan yaitu keluarga belakang
Zawiyah dan keluarga pemilik kos

1. Keluarga Belakang Zawiyah.
Rumah keluarga ini terletak tepat di belakang zawiyah,7

lokasinya tidak jauh dari Pesantren Suryalaya dan hanya
berjarak beberapa meter dari jalan utama. Keluarga ini
merupakan keluarga lengkap, yang terdiri dari suami istri
dan 3 orang anak, hanya saja Sang suami bekerja di kota
Garut dan berada di rumah hanya setiap akhir pekan,
sedangkan Sang Ibu bekerja sebagai guru sekaligus Dosen
di sekolah dan kampus yang berada dibawah naungan
pondok pesantren Suryalaya. Ketiga anak keluarga ini
semuanya laki-laki, dua orang diantaranya tinggal di
rumah tersebut masing-masing berada di bangku SMA dan
SD, sedangkan anak pertama keluarga ini berkuliah di luar
kota dan menetap di kos. Untuk selanjutnya dalam tulisan
ini Sang ibu akan disebut sebagai Ibu Zawi, suami disebut
sebagai Pak Zawi anak kedua akan disebut sebgai kakak
kedua, dan anak yang ketiga akan disebut sebagai Ade.
Alasan pemakaian inisial ini disebabkan permintaan salah
satu informan untuk tidak mencantumkan nama informan.

Ibu Zawi dan suaminya adalah penganut dan pengamal
TQN, ibu Zawi telah menganut tarekat ini sejak masih
duduk di bangku Aliyah (SMA), begitupula dengan
suaminya, sebelum menikah dengan Ibu Zawi telah
menjadi pengikut TQN. Rumah bu Zawi berlantai dua dan

7 Zawiyah adalah tempat yang digunakan oleh para sufi untuk
menyepi
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memiliki dua pesawat televisi berukuran besar. Satu
pesawat televisi berwarna terletak dilantai bawah, letaknya
ditengah ruangan dan berada diatas meja dengan posisi
sejajar dengan pintu samping. Sedangkan satu pesawat
diletakkan di lantai dua yang jarang sekali ditonton. Ritme
aktifitas keseharian anggota keluarga ini bersifat monoton,
terjadi pengulangan aktifitas yang sama setiap harinya.

2. Keluarga pemilik kos.
Rumah keluarga pemilik kos ini masih berada di

lingkungan pondok pesantren Suryalaya. Rumah pemilik
kos ini terbagi menjadi tiga bagian ruangan yang dibatasi
oleh pintu kaca besar, pada bagian depan terdiri dari ruang
tamu, ruang keluarga atau arena menonton utama, kamar
tidur dan kamar mandi, pada bagian tengah terdapat ruang
makan, kamar tidur dan dapur dan pada bagian belakang
juga terdapat kamar tidur, kamar mandi dan ruang
menonton televisi. Di ruang tamu koleksi cindera mata
berbagai ukuran tertata dengan rapi pada sudut tertentu di
dalam ruangan dan beberapa pajangan hias tergantung di
dinding. Pada ruang tengah terdapat foto-foto keluarga
berbagai ukuran dan gambar-gambar keagamaan yang
terpasang berderet-deret, mengelilingi dinding ruangan.
Sementara pesawat televisi menempati posisi tengah di
sebelah barat dalam ruang tengah. Posisinya menjadi titik
fokus penglihatan dalam ruang tengah ini. Rumah
keluarga ini memilki banyak ruang kamar tidur. Beberapa
kamar tidur sengaja disewakan kepada mahasiswa yang
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kuliah di perguruan tinggi yang tidak jauh dari rumah
tersebut.

Keluarga ini terdiri dari Bapak Kos, Ibu Kos dan anak
tertua mereka yang sudah berumah tangga namun
suaminya bekerja di luar kota. Selain itu terdapat tiga
orang anak kos perempuan yang berasal dari luar kota
dengan latar belakang sosial yang berbeda. Dinamika
aktifitas sehari-hari keluarga ini bergerak dinamis dengan
kehadiran anak-anak kos. Untuk selanjutnya dalam
penelitian ini, informan dalam keluarga ini akan disebut
dengan Pak Kos (untuk suami), Ibu Kos (untuk istri),
Mbak kos (anak perempuan ibu kos), mbak PGSD, mbak
STIE, dan mbak syariah.
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BAB III
PENGALAMAN MENONTON DAN KEBIASAAN

KELUARGA INFORMAN SELAMA PRAKTIK
MENONTON TELEVISI

A. Pengalaman Menonton Keluarga Informan.
Berikut pengalaman-pengelaman informan

menggunakan televisi dan menyaksikan pelbagai acara
televisi yang bergerak dari satu acara ke acara lain dan
membentuk pola-pola kebiasaan yang khas. Dalam bab ini
akan menjelaskan mengenai perilaku informan dalam
keterlibatannya menggunakan media televisi dalam
dinamika hidup sehari-hari. Menonton televisi menjadi
pengalaman yang berbeda untuk informan dalam keluarga
dikarenakan lonteks menonton sesungguhnya terdiri dari
banyak aspek yang masing-masing dapat menciptakan
pola-pola interaksi keluarga yang berbeda (Moerley, 1986:
28). Hal ini erat kaitannya dengan kerangka referensi
(frame of reference) yang menjadi kompetensi informan di
dalam menonton televisi. Selain itu penggunaan televisi
juga menjelaskan fungsi media teknologi dalam
keseharian informan.

1. Acara Televisi Pilihan Keluarga Informan.
Sejarah pertelevisian di Indonesia diawali dengan

siaran perdana stasiun televisi TVRI pada tahun 1962,
selama dua puluh tujuh tahun, penduduk Indonesia hanya
dapat menyaksikan siaran televisi Dari satu stasiun saja.
Namun dalam perkembangannya keberadaan stasiun
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televisi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun, yang awalnya hanya ada satu stasiun televisi milik
pemerintah kemudian berkembang menjadi beberapa
stasiun televisi hingga saat ini.

Stasiun-stasiun televisi yang ada berusaha
menampilkan acara-acara televisi yang semenarik
mungkin agar perhatian masyarakat Indonesia tersedot
pada acara yang dimiliki. Acara-acara yang ada sebagian
besar hanya diarahkan untuk meningkatkan “rating”
dimana angka rating tersebut menjadi tolok ukur dalam
memasang iklan. Tidak mengherankan jika kemudian
stasiun-stasiun televisi memunculkan program acara
dengan content yang nyaris sama antara satu televisi
dengan televisi lainnya. Pada umumnya, apabila satu
model program televisi pada satu stasiun televisi dianggap
sukses mendapat rating yang tinggi, maka program
televisi dengan model sejenis akan segera diproduksi dan
ditayangkan juga oleh televisi lainnya. Dapat dikatakan
bahwa stasiun televisi dapat memiliki tipe program
sekaligus pada setiap stsiun televisi.

Dalam kaitannya dengan acara pemrogaman acara ini,
kategori-kategori program televisi merujuk pada apa yang
disusun oleh Nielsen Media Research (2005), yakni: Seri
(series) terdiri dari drama, action/adventure,
horror/mystery, sitcom/comedy, (2) film (movie) terdiri
dari drama, action/adventure, horror/mystery,
sitcom/comedy, animation/puppet, (3) hiburan
(entertainment) terdiri dari traditional, light
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entertainment, music, variety show, quiz, game show,
reality show, comedy, (4) anak-anak (children) terdiri dari
series, series animation/puppet, light entertainment,
musicvariety, quiz/game show, infotainment/edutaiment,
(5) informasi (information) terdiri dari talkshow,
documentary, infotainment, infomercial, tv magizine,
education, skill hobbies, (6) berita (news) terdiri dari
special news, hardnews, talkshow, feture, (7) agama
(religious) terdiri dari preach, special event, variety show,
(8) olahraga (sport) terdiri dari journal/highlight, match,
exercise, special event, (9) Khusus (special) terdiri dari
special event, (10) pengisi jeda (filler) terdiri dari news,
public announcement, music, quiz, others, (dalam Sunarto,
2009: 104-105).

Dari kategori-kategori acara televisi di atas, maka dapat
diketahui bahwa keluarga informan memiliki konfigurasi
acara televisi yang berbeda. Acara televisi yang disukai
keluarga pemilik kos adalah sebagai berikut:

A B C D
Pak Kos a.La Liga

b.Seputar
Indonesia

a. Olahraga
b. Berita

a. Hampir selalu
b.Hampir selalu

Ibu Kos a. Tukang Bubur
Naik Haji

b. Go Spot
c. On The Spot
d. Hitam Putih

a. Sinetron
b. Infotainment
c. infotainment
d. infotainment

a. Hampir selalu
b. Hampir selalu
c. Hampir selalu
d. Hampir selalu

Mbak
Kos

a. Bidadari
b. Tukang Bubur

Naik Haji
c. Opera Van

a. Sinetron
b. Sinetron
c. Komedi
d. Infotainment

a. Hampir selalu
b. Kadang-kadang
c. Hampir selalu
d. Hampir selalu
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Java
d. Insert

Mbak
PGSD

a. Inbok
b. Was-was
c. On The Spot
d. Super ABG
e. Golden Ways

a. Musik
b. Infotainment
c. informasi
d. Sinetron
e. Talkshow

a. Kadang-kadang
b. Hampir selalu
c. Hampir selalu
d. Kadang-kadang
e. Hampir selalu

Mbak
STIE

a. Inbok
b. Go Spot
c. Opera Van

Java
d. Golden Ways

a. Musik
b. Infotainment
c. Komedi
d. Talkshow

a. Hampir selalu
b. Kadang-kadang
c. Jarang
d. Hampir selalu

Mbak
Syariah

a. Dahsyat
b. Master Chef
c. Intens, Silet
d. On the Spot
e. Hitam Putih

a. Musik
b. Hiburan
c. Infotainment
d. Berita
e. Talkshow

a. Kadang-kadang
b. Hampir selalu
c. Kadang-kadang
d. Kadang-kadang
e. Kadang-kadang

A : Nama Pemirsa  B: Acara yang ditonton C: Kateori acara yang
ditonton, D: Frekuensi menonton

Meski demikian acara televisi pilihan keluarga
pemilik kos tidak serta merta mengacaukan tugas-tugas
harian yang harus mereka lakukan. Malahan mereka
seringkali kedapatan mengabaikan apa yang sedang
mereka saksikan di televisi bilamana mereka melakukan
aktifitas lainnya secara bersamaan. Pada beberapa kasus,
mereka memilih acara televisi yang ditonton secara
sembarangan untuk sekedar menghabiskan waktu luang.

Sementara itu acara televisi yang disukai infroman
keluarga belakang Zawiyah lebih bersifat informatif
sekalipun intensitas waktu  menonton mereka tidak tentu.
Tindakan menonton yang biasa terjadi dalam keluarga ini
lebih dikarenakan oleh kebutuhan informasi apa yang
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mereka ingin ketahui sekaligus hiburan yang memberikan
kesenangan tersendiri. Adapun acara yang disukai oleh
informan keluarga ini adalah sebagai berikut:
A B C D

Pak
Zawi

a. Liputan 6,
Seputar
Indonesia,
Metro Hari
Ini, Kabar
TV One

b. Bukan Empat
Mata, Kick
Andy

a. Berita

b. Infromasi/talkshow

a.Hampir selalu

b.Kadang-kadang

Bu
Zawi

a. Wisata
Kuliner Ala
Chef

b. Kick Andy,
Golden Ways

c. Damai
Indonesiaku

a. Berita
b. informasi

c. religi

a. Kadang-kadang
b.Kadamg-kadang

c.Kadang-kadang

A : Nama Pemirsa  B: Acara yang ditonton C: Kateori acara yang
ditonton, D: Frekuensi menonton

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa minat
menonton informan dalam keluarga belakang Zawiyah
tidak seperti pada keluarga pemilik kos. Hal ini
disebabkan oleh dinamika perilaku sehari-hari yang
berbeda dari masing-masing keluarga informan. Acara-
acara televisi kesukaan infroman biasanya berasal dari
promosi atau iklan-iklan yang seringkali menggugah minat
mereka untuk menyaksikannya. Selain itu rujukan dari
orang lain seperti tetangga atau teman-teman informan
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telah menarik mereka untuk menonton suatu acara televisi
tertentu.

Dalam membahas program acara televisi dapat
dijelaskan dengan melihat perkembangan terkini dari
tayangan televisi sebagai bentuk cultural televsisi yang
dimiliki stasiun-stasiun televisi nasional secara garis besar.
Program sinetron atau sinema elektronik hingga kini
masih mendominasi pada jam tayang utama di sejumlah
stasiun televisi sepanjang minggu. Lihat saja stasiun
televisi RCTI, SCTV, dan TPI menempatkan sinetron
pada jam tayang utama. Terutama SCTV sinetron ini
paling banyak menampilkan sinetron dalam seminggu.
Deretan judul sinetron yang ditayangkan setiap hari mulai
dari jam enam malam hingga menjelang tengah malam.

Tayangan infotainment juga termasuk program acara
yang banyak menghiasi layar televisi. Dalam sepekan,
sebanyak kurang lebih 100 tayangan infotainment
ditampilkan oleh sejumlah stasiun televisi. Dari
pengamatan yang dilakukan oleh peneliti acara
infotainment ditayangkan sekitar 2-4 kali sehari oleh
masing-masing stasun televisi. Misalkan, RCTI memiliki
program Go Spot, Silet, Intens, Kabar-Kabari. SCTV
memiliki program, Halo Selebriti, Hot Shot, Was-Was,
Status Selebriti. Sementara itu Trans TV memiliki
program Insert Pagi, Insert Siang, Insert Investigasi, dan
program infotainment lainnya.

Acara televisi lainnya yang seringkali mencuri
perhatian masyarakat adalah tayangan musik yang
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mengambil format live music. Program ini menampilkan
penyanyi dan group band yang sedang popular dengan
desain panggung yang interaktif dan menunjukkan
kedekatan dengan penontonnya. Pentas music yang
disiarkan live, melibatkan partisipasi penonton di pentas
maupun pemirsa di rumah melalui teknologi komunikasi
seperti telepon seluler dan internet. Kemasan acara
biasanya mengkombinasikan pertunjukan live musik,
pemutaran klip music dan penampilan tangga lagu
unggulan. Setidaknya setiap stasiun televisi memiliki satu
hingga dua program music. Sebut saja, Inbox (SCTV),
Dahsyat (RCTI), Derings (Trans TV), Mantab (ANTV)

2. Siteron di mata keluarga informan.
Sinetron atau sinema elektronik merupakan program

acara televisi berbentuk drama yang mengisahkan
berbagai pengalaman hidup manusia, sebuah tayangan
aksi drama dibagi menjadi episode-episode yang saling
berkaitan satu sama lain. Sama halnya drama seri  berupa
drama-drama tunggal yang masing-masing memiliki
ceritanya sendiri, namun dengan tokoh yang tampil secara
regular di setiap episode drama dan hal itu menjadi
bangunan dasar dari setiap drama. Sinetron seringkali
dilabeli sebagai “opera sabun” dan telah menjadi bentuk
drama televisi yang sangat akrab dan mendorong
terciptanya keterikatan pemirsa dengan stasiun televisi
tertentu. Dalam hal ini kontinuitas tidak terletak pada
aksinya, namun lebih pada penokohan-penokohannya.
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Informan dalam keluarga pemilik kos meyakini
hampir semua sinetron menampilkan hal-hal yang tidak
realistis, sekalipun tidak semua sinetron yang ada di
televisi mereka tonton. Dari sekian banyak sinetron yang
ada di berbagai stasiun televisi mereka tonton. Dari sekian
banyak sinetron yang ada di berbagai stasiun televisi-
umumnya ditayangkan pada jam tayang utama secara
bersamaan, teramati ada dua sinetron yang mereka tonton
yaitu sinetron Tukang Bubur Naik Haji dan Super ABG.8

mayotitas informan dalam keluarga ini menonton secara
regular tiga jam atau lebih sinetron setiap hari. Menonton
sinetron telah menjadi bagian esensial dari kultur
manonton keluarga pemilik kos yang memberikan hiburan
tersendiri bagi mereka.

“Aku suka nonton sinetron Tukang Bubur naik Haji
karena ceritanya ringan tapi menghibur terus ada muatan
agamanya, jadi selain jadi tontonan juga bisa jadi tuntunan
dan bisa mengambil pelajaran dari cerita sinetron tersebut.
(percakapan smbil lalu dengan Mbak Sulung 9 Oktober
2012).

Informan dalam keluarga pemilik kos Saling
memberikan komentar-komentar sebagai ekspresi
individual yang menyatakan ungkapan suka atau tidak
suka atas apa yang mereka saksikan. Mereka dapat

8 Kedua sinetron ini menjadi fokus perhatian saya dikarenakan
mayoritas penghuni rumah memilih sinetron ini sebagai tontonan
mereka dan intensitas menonton mereka menunjukkan bahwa mereka
hamper selalu menonton sinetron terebut.
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tertawa, sedih, tegang, menangis bahkan memaki-maki
apa yang disaksikan di depan televisi terkait dengan
tokoh-tokoh dalam sinetron atau suatu kejadian tertentu
dalam sinetron tersebut. Arena menonton manjadi riuh
karenanya. Mereka juga terbiasa membahas cerita dari
episode ke episode hari sebelumnya sebelum sinetron
kesayangan mereka ditayangkan atau pada saat masuknya
jeda iklan.

Sinetron Prime time yang mereka tonton biasa
berjalan begitu lambat dan diselingi dengan beberapa
iklan. Dalam suasana menonton bersama di ruang
belakang, mereka menyimak setiap adegan dan
percakapan dalam tayangan drama televsisi tersebut.
Bilamana ketinggalan satu episode dari sinetron kesukaan
tersebut, mereka tidak terlalu kuatir. Mereka biasanya
akan bertanya-tanya pada informan lain.

3. Berbagi cerita gosip artis.
Menurut AGB Nielsen, acara infotainment mendapat

porsi tayang paling besar di antara program-program
informasi, yaitu 41 peren dari total jam tayang program
informasi di 10 TV nasional. Jumlah ini setara dengan 13
jam sehari, program infotainment yang dikenal dalam
pertelevisian Indonesia merupakan acara televisi yang
memotret ucapan dan tingkah laku selebriti Indonesia.

Acara infotainment juga memberikan sumber bahan
obrolan yang dapat dibagikan kepada orang lain. Neng
Syariah yang notabene jarang menonton televisi seolah
tidak mau ketinggalan berita gosip artis yang sedang



51

diperbincangkan diantara teman-temannya di kampus. Ia
turut menyimak acara infotainment9di televisi. Neng
Syariah juga mengungkapkan bagaimana teman-teman di
kampus juga saling memberikan komentar gosip yang
sedang melanda artis-artis (catatan lapangan 9 Oktober
2012).

Menonton berita infotainment memuat kepentingan
tertentu bagi informan. Gosip artis yang sedang hangat-
hangatnya sering mengisi percakapan diantara informan
dalam keluarga pemilik kos atau diantara informan dengan
teman-teman. Mereka membicarakan hal-hal yang negatif
dari kejelekan selebriti, mencela, bahkan terkadang
memuji apa yang sedang dialami artis-artis tersebut.
Dalam kaitannya dengan akses informasi ini, anak-anak
kos tidak selalu menunngu pemberitaan di televisi, tetapi
mereka juga mengakses internet untuk hal itu. Sekali-kali
mereka membeli majalah atau tabloid edisi tertentu
bilamana ada berita dari dunia artis atau selebritis yang
menarik minat mereka.

Berbeda dengan informan keluarga belakang
Zawiyah, bu Zawi dan anggota keluarg lainnya tidak
menaruh minat untuk menonton jenis acara televisi ini
(infotainment). Menurut pandangan mereka, mengetahui

9 Percakapan sambil lalu dengan neng Syariah pada November
2012. Neng Syariah menuturkan bahwa berita gosip selebritis di
televisi seringkali menjadi bahan obrolan diantara teman-temanya.
Akan tetapi menurutnya informasi semacam itu dapat juga
diperolehnya dari media massa lain seperti radio, internet, karenanya
dia tidak harus selalu menonton televisi.
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kehidupan pribadi artis sebagaimana yang diberitakan di
dalam acara infotainment sama sekali tidak memberikan
manfaat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bu Zawi,
“Hal kaya gitu mah kan sama saja dengan ghibah,
membicarakan aib orang lain, itu kan dilarang dalam
agama” (wawancara dengan bu Zawi 8 Oktober 2012).

4. Berita dan Keluarga.
Informan keluarga pemilik kos juga menonton berita

sekalipun dengan intensitas yang tidak rutin. Bilamana ada
peristiwa-peristiwa penting yang sedang menjadi topik
perbincangan khalayak, mereka pun menyimak berita
dengan lebih seksama. Pada suatu kesempatan kami duduk
di sofa panjang di depan televisi. Kami berbincang-
bincang mengenai pemilukada DKI. Pak Kos mengambil
remote dan memilih stasiun televisi berita. Setelah
menyimak tayangan berita dengan seksama beberapa saat,
beliau mengganti-ganti saluran hendak mencari stasiun
televisi yang menyiarkan berita-berita lainnya. Kemudian
Bu Kos membawakan teh dan makanan ringan buatannya
sendiri. Pak Kos menguraikan cerita pengalamannya
mengikuti pemilu legislatif beberapa tahun yang lalu.
Beliau mengaku hampir tidak mengenali calon-calon
legislatif yang tercantum dalam surat suara pemilih.
“pemilu dengan cara langsung kaya pemilu empat tahun
yang lalu teh malah tambah bikin bingung karena
sosialisasinya kurang,...Caleg yang menang paling-paling
yang sering masuk TV kayak artis-artis itu karena mereka
udah populer duluan”, ungkapnya.
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Bu Kos langsung mengiyakan apa yang disampaikan
suaminya, sambil menegaskan bahwa hak suaranya telah
diminta oleh seorag rekannya yang kebetulan saudaranya
maju dalam pemilihan legislatif. Menurutnya, beliau lebih
baik memberikan hak suara pada rekannya tersebut dari
pada tidak sama sekali, karena calon-calon lainnya juga
tidak ada yang dikenalnya. Bu Kos sendiri mengaku tidak
terlalu memperhatikan berita di televisi, beliau lebih
senang menyimak informasi berita terkini dari apa yang
disampaikan oleh suami dan anak perempuannya.

Lain halnya dengan mbak Sulung, mbak Sulung
memilih golput di pemilu legislatif beberapa tahun yang
lalu karena tidak mau memberikan suara pada Caleg yang
menurutnya tidak kompeten apalagi tidak dikenalnya.
Mbak Sulung juga menganggap bahwa dirinya turut
bertanggung jawab atas pilihannya jika salah memilih.
“kalo kita tetap memilih Caleg, nanti kalo ternyata
kinerjanya ngga bagus atau malah buat kasus, kita juga
yang harus bertanggung jawab atas pilihan kita, mana bisa
kita protes, kan itu pilihan kita”, jelasnya. Maka dari itu
dia memberikan keputusannya tidak memilih dalam
pemilu.

Ketika kami tengah berkumpul melihat berita telivisi
yang sedang menayangkan tentang pemilukada DKI
Jakarta, mbak Kos begitu antusias memberikan
komentarnya, beliau mengungkapkan bahwa saat ini
masyarakat Indonesia tidak bisa diadu domba dengan
permasalahan SARA, seperti yang konflik yang terjadi
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dalam pemilukada DKI. Selain itu mbak Kos juga
berkomentar bahwa “meskipun selama ini Jokowi telah
mampu membuat gebrakan-gebrakan saat memimpin Solo,
namun bukan berarti dirinya akan dengan mudah sukses
memimpin Jakarta, karena permasalahan yang ada di
Jakarta jauh lebih komplek dibanding permasalahan yang
dulu pernah dihadapi oleh Jokowi di Solo. Bagi mbak
Kos, berita adalah informasi faktual yang penting untuk
diketahui olehnya, sebab itu mbak Kos menambah
referensi dengan membaca.

5. Kick Andy dan Golden Ways yang menginspirasi.
Bu Zawi menyukai episode-episode Kick Andy,

format acara ini dapat dikatakan mirip dengan acara Oprah
oleh Oprah Winfrey. Acara ini menghadirkan kisah
kehidupan nyata yang informatif, edukatif dan
menginspirasi. Tamu yang dihadirkan tidak dibatasi oleh
profesi dan tema yang diangkat mencakup seluruh aspek
kehidupan. Dalam pembawaannya host Kick Andy, Andy
F Noya memiliki karakter dan gaya bahasa yang unik.

Bu Zawi menyukai program ini karena acara
tersebut selalu menghadirkan orang-orang yang dapat
menjadi teladan dan memberi inspirasi dalam menjalani
kehidupan. “kisah nyata yang diangkat selalu
menginspirasi, salah satunya adalah “Wanita di Dunia
Pria”. Dalam episode tersebut membahas mengenai
pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh pria akan tetapi
pada kenyataannya bisa juga dilakukan oleh wanita. Selain
acara Kick Andy, Bu Zawi juga menyukai acara Mario



55

Teguh “Golden Ways”, acara televisi yang menampilkan
motivator Mario Teguh dalam memberikan perkataan-
perkataan bijak dengan tema-tema tertentu di setiap
episodenya. Menurut bu Zawi acara yang dibawakan
Mario Teguh ini memberikan perkatan-perkataan yang
membangun setiap orang.

Dinamika pengalaman menonton diatas
memperlihatkan bahwa informan dalam keluarga telah
menyaksikan berbagai pilihan acara televisi yang
mendatangkan kesenangan-kesenangan tertentu bagi
mereka. Beberapa informan menyebutkan bahwa
memperbincangkan televisi selama atau sesudah acara
televisi selesai ditayangkan membawa kesenangan
tersendiri bagi mereka. Acara-acara televisi ini kemudian
menjadi bahan obrolan mereka dengan anggota keluarga
maupun dengan sesama teman di kampus atau tempat
kerja.

Sinetron misalnya membentuk jalinan komunikasi
interpersonal melalui percakapan sputar kisah dalam
sinetron/ begitupula dengan acara televisi lainnya seperti
gosip artis, berita televis, dan informasi lagu-lagu baru di
televisi. Dalam percakapan-percakapan yang terjalin,
informan membagikan opininya masing-masing yang
kemudian dapat merekomendasikan suatu acara televisi
tertentu kepada satu sama lain.

Informan dalam keluarga mengomentari adegan
demi adegan sebagai reaksi dari informasi yang datang
kepadanya dan diresuksi menjadi sebuah respon atau
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tanggapan. Seperti kecenderungan pada nilai-nilai
normatif yang baik dibela dan yang jahat dimusuhi.
Disela-sela acara televisi ketika masuk jeda iklan, mereka
berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain dan
memperbincangkan keseharian mereka sekaligus
bercanda. Khusus untuk kebiasaan menonton bersama-
sama telah membawa suasana yang lebih menyenangkan.
Perbincangan ini telah menjadi hal yang wajib dibagi
dengan sesama teman yang memiliki preferensi yang
sama. Nilai-nilai individual dalam melihat suatu persoalan
tertentu seringkali tercermin dari obrolan televisi diantara
mereka.

Informan dalam keluarga juga menjadikan televisi
sebagai teman yang menghibur untuk mengisi kekosongan
dari ketiadaan anggota keluarga, disaat sedang sendirian
dirumah. Demikianlah keluarga infroman menonton
dengan menjadikan televisi sebagai alat untuk beberapa
hal, yaitu sebgai alat yang memberikan informasi
sekaligus hiburan seperti terlihat dari acara-acara pilihan
mereka.

B. Kebiasaan Keluarga Inforrman Selama Praktik
Menonton Televisi.

Selanjutnya akan dijelaskan kebiasaan-kebiasaan
informan menggunakan televisi dalam keseharian.
Menonton televisi bukanlah aktifitas bermedia soliter dan
terpisah sama sekali dengan praktik-praktik sosial lainnya.
Justru sebaliknya, menonton televisi hanyalah satu di
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antara sekian banyak aktifitas yang mengiringi keseharian
informan dalam keluarga. Pada pola yang seperti ini,
menonton televisi belum tentu menjadi fokus perhatian
mereka karena menonton televisi seringkali dilakukan
bersama-sama dengan hal-hal lain. Oleh karena itu, media
televisi tidak hanya bisa mengalihkan fokus perhatian
tetapi juga menggeser partisipasi aktif yang dibutuhkan
dalam mengerjakan hal yang lain (misal memasak,
mencuci, mambaca, bercakap-cakap) dan begitu juga
sebaliknya.

1. Praktik beraktifitas jamak10

Istilah praktik beraktifitas jamak digunakan untuk
menunjukkan aktifitas yang dilakuakn secara bersamaan
selama menonton televisi. Informan melakukan aktifitas
lain selama waktu menonton sehingga mereka tidak
memberikan perhatian sepenuhnya terhadap apa yang
sedng mereka saksikan di televisi. Aktiifitas lain dapat
dikatakan mengalihkan perhatian informan dari tindakan
menonton itu sendiri dan juga sebaliknya.

Praktik beraktifitas jamak saling terkait denagan
tanggung jawab dan tugas-tugas rutin dalam kerumah-
tanggaan seperti, membersihkan rumah, mencuci,
memasak, makan, ngobrol, nge game, sms-an dan kegiatan
lainnya. Bahkan beberapa aktifitas yang dilakukan terlihat
sama sekali tidak mengindahkan apa yang ada di layar

10 lihat juga penelitian Kris Budiman, 2002. Didepan Kotak Ajaib:
Menonton Televisi Sebagai Praktik Konsumsi. Galang Press:
Yogyakarta.
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televisi, misalnya, belajar, mengerjakan tugas kuliah,
menerima panggilan telepon, sms-an, internetan bahkan
tidur. Oleh sebeb itu acara televisi pilihan yang ditonton
tidak selalu berhasil merebut perhatian mereka dari
aktifitas yang lain.

Dengan melakukan praktik beraktifitas jamak,
informan bisa memperhatikan apa yang mereka saksikan
di televisi tetapi pada saat yang lain mereka dapat
mengacuhkannya sama sekali Kris Budiman menjelaskan
bahwa televisi terkadang menjadi semacam suara atau
latar untuk aktifitas yang lainnya sekaligus menjadikannya
sebagai teman yang setia (Budiman: 2002- 132) oleh
karena itu, menonton televisi dikatakannya mendapat
beraneka pengalaman, lihat juga tabel dibawah ini:

Tabel Praktik beraktifitas jamak keluarga informan
Nama Praktik Beraktifitas Jamak

Ibu Zawi Meracik bumbu masakkan, makan, mondar-
mandir dari dapur ke area menonton di ruang
belakang, ngobrol, sambil tiduran.

Ibu Kos Ngobrol, sambil tiduran, kirim-terima sms,
sambil nelpon

Mbak Kos Kirim-terima sms, ngobrol, makan
Mbak
PGSD

Mengerjakan tugas kuliah, bermain laptop,
kirim terima sms, makan, ngobrol, belajar,
makan

Mbak STIE Mengerjakan tugas kuliah, kirim-terima sms,
ngobrol belajar

Mbak
Syariah

Kirim terima sms, luluran sebelum mandi di
depan televisi
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Dari data di atas semakin menguatkan bahwa televisi
tidak menjadi pusat perhatian informan. Praktik
beraktifitas jamak juga tidak bisa dilepaskan dari tata letak
penempatan televisi itu sendiri. Posisi dimana pesawat
televisi itu sendiri. Posisi dimana pesawat televisi
ditempatkan pada ruang tertentu memberikan suasana
psikologis tertentu. Pesawat televisi dalam dua keluarga
tersebut diletakkan di ruang tengah yang notabene adalah
tempat berkumpulnya keluarga, sehingga mereka pun
begitu terbiasa berbincang-bincang di arena menonton
tersebut.

Selain konfigurasi letak pesawat televisi, praktik
beraktifitas jamak berkaitan erat dengan kepemilikan
media teknologi informasi dan komunikasi lain seperti
radio, handphone, internet serta media-media lainnya.
Lagipula, penempatan media lain tersebut seringkali
berada di dalam ruangan yang sama atau tidak berjauhan
dengan pesawat televisi. Misalkan pesawat telepon
biasanya diletakkan tidak jauh dari posisi pesawat televisi.
Media-media lain memang tidka menghilangkan sama
sekali penggunaan media televisi. Kepemilikan media
teknologi selain media televisi malahan mendorong
informan untuk melakukan aktifitas bermedia jamak.

2. Perilaku mengganti-ganti saluran televisi.
Jika dikaitkan dengan kebiasaan menonton, maka

informan juga memperlihatkan perilaku mengganti-ganti
saluran televisi selama menonton televisi. Setiap pesawat
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televisi yang dimiliki keluarga informan dilengakapi
dengan alat pengendali jarak jauh (remote control).
Mereka menggunakan remote control untuk berpindah
saluran dari satu stasiun televisi ke stasiun televisi lain.
Dengan cara berganti-ganti seperti itu mereka dapat
menonton lebih dari satu program acara di televisi pada
waktu yang hampir bersamaan.

Namun pemegang alat pengendali jarak jauh bukan
berarti menjadi penguasa yang menentukan acara televisi
apa yang hendak ditonton. Dalam penelitian ini pemegang
alat pengendali jarak jauh ini lebih berperan sebagai orang
yang bertugas mengganti-ganti saluran pada saat jeda
iklan sesuai dengan permintaan penonton lain. Berbeda
dengan hasil penelitian dari Morley (1986: 148), dalam
bukunya Family Television yang menyebutkan alat
penegndali jarak jauh dapat menjadi penenda kekuasaan
seseorang dalam kebiasaan menonton suatu keluarga.

Perpindahan saluran televisi biasanya muncul
berulang kali pada saat jeda iklan. menurut S Siddarth dan
Amitava (1998), faktor yang menentukan perilaku
mengganti-ganti saluran televisi pada saat jeda iklan
diantaranya adalah karena audien sudah pernah melihat
iklan yang ditayangkan sebelumnya, nilai komersial yang
diterima audien, referensi iklan dalam kategori produk,
dan sejarah belanja audien dan seterusnya. Dalam kaitan
ini perilaku mengganti-ganti saluran televisi terjadi
bilamana informan sedang memilih acara televisi terlebih
dahulu kemudian berhenti pada tayangan televisi yang
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mereka sukai atau yang menahan perhatian mereka untuk
kemudian terlibat didalamnya. Selain itu, tampilan-
tampilan iklan yang muncul seringkali mendorong mereka
untuk mengabaikannya dengan cara mengganti saluran
stasisun televisi yang tidak menampilkan iklan.

Pada waktu-waktu tertentu, perilaku mengganti-
ganti saluran televisi juga berlangsung secara otomatis.
Maksudnya ialah bila mereka sedang duduk di depan
televisi, dengan tindakan spontan mereka malakukan
“klik, klik, klik” degan alat pengendali jarak jauh. Selain
itu informan juga memperlihatkan perilaku mengganti-
ganti saluran televisi pada saat mereka sudah ajeg dengan
dua atau lebih acara televisi yang mereka ikuti. Selain itu
acara televisi yang dianggap tidak masuk akal atau
berlebih-lebihan dianggap membosankan juga turut
menimbulkan perilaku mengganti-ganti saluran televisi
selama waktu menonton.

3. Acara Televisi Sebagai Obrolan.
Ann Gray (1992) sebelumnya menjelaskan bahwa

bagian yang paling penting dari kenikmatan serial televisi
adalah untuk memperbincangkannya sepanjang hari.
Menonton televisi tidak menjadi proses yang pasif bagi
informan. Mereka tidak duduk diam di depan televisi dan
kemudian menerima apa saja yang disampaikan oleh
media televisi. Informan dalam keluarga bisa makan dan
minum selama menonton televisi, terlibat pembicaraan
yang terkait teks telvisi maupun yang tidak terkait sama
sekali. Dalam perbincangan itulah, informan
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membicarakan isu-isu yang sedang berkembang dalam
berita terkini, karakter tokoh dalam cerita sinetron atau
gosip-gosip artis dalam dunia selebritis.

Informasi yang diterima dari televisi direduksi lagi
oleh mereka sebagi pertimbangan tentang suatu hal.
Berbagai opini kemudian muncul dengan nilai-nilai
individual yang jadi dasar atas tanggaan terhadap teks
televisi. Dinamika kounikasi sosial yang berlangsung
diantara inforan menjelaskan bahwa obrolan televisi
seringkali didekatkan dengan situasi sehari-hari mereka.
Dari apa yang dilihat informan dapat dikatakan bahwa teks
televisi emainkan peranan penring dalam kehidupan sosial
mereka.

Dalam kaitan dengan hal diatas, obrolan televisi
ternyata juga mampu merekatkan nforman dalam
pergaulan mereka. Neng syariah dan teman-temanya di
kampus sering membahas cerita sebuah sinetron, bahkan
manakala ada salah satu orang dari mereka yang
bertingkah laku kurang baik maka mereka akan
memperolok-olok dengan mneyebutnya dengan salah satu
karakter yang jahat di sebuah sinetron. Tentu saja mereka
melakukannya dalam canda tawa yang cair. Interaksi yang
terjalin diantara mbak Syariah dan teman-temannya bisa
dikatakan sebuah serapan terhadap apa yang telah ditonton
di televisi kemudian membagikannya kembali diantara
mereka sebagai bahan perbincangan.

Dalam suatu percakapan, reaksi respon berjalan
mengalir begitu saja dan individu satu dengan yang lain
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berusaha untuk menyesuaikan apa yang menjadi bahan
obrolan tentang televisi. Dala proses inilah, respon yang
bergulir kemudian mengarah pada nilai-nilai individual
yang bukan dari nilai terpaan televisi, menjadi pertanyaan
yang subyektif sifatnya sebagai bentuk selektifitas aktif
terhadap apa yang disaksikan di televisi.

Menonton televisi dapat berarti melakukan berbagai
hal yang berbeda seperti yang muncul dalam penelitian
ini. Kehidupan sosial informan dalam keluarga cukup
bervariasi. Rata-rata kehidupan mereka didominasi dengan
aktivitas luar rumah seperti kuliah, kerja, dan kegiatan
sosial dengan intensitas dan ragam yang disesuaikan
dengan kebutuhan mereka sendiri. Menonton sebagai
salah satu praktik budaya menjadi bagian dari pengalaman
hidup sehari-hari. Akan tetapi, informan dalam keluarga
tidak memfokuskan diri sepenuhnya dengan apa yang ada
di televisi. Praktik beraktivitas jamak, perilaku mengganti-
ganti saluran televisi dan memperbincangkan acara televisi
sebagai obrolan menjadi pola-pola kebiasaan menonton
dari informan dalam keluarga. Dari pola kebiasaan
menonton informan dapat diketahui bahwa tidak semua
jenis acara-acara televisi yang ditawarkan menjadi minat
informan dalam keluarga. Ada selektifitas dari informan
untuk menonton televisi.

Cara pandang dan tindakan menonton yang
dilakukan informan memperlihatkan bahwa informan telah
melakukan mekanisme negosiasi secara sederhana. Dalam
proses ini, informan tidak sedang diposisikan dalam
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katagori posisi dominan, negosiasi atau oposisi seperti
dalam konsep stuart Hall. Mekanisme negosiasi yang
dimaksudkan ialah informan menegosiasikan aspek-aspek
konstektual terlibat dalam pola-pola interaksi
bermedianya. Determinasi aspek-aspek kontekstual
terlibat inilah yang memunculkan dinamika perilaku
menonton yang berbeda di antara informan dalam
keluarga.
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BAB IV
ASPEK-ASPEK KONTEKSTUAL YANG TERLIBAT

DALAM RUTINITAS MENONTON

Aspek-aspek kontekstual menjelaskan keberbedaan
dinamika perilaku menonton yang dilakukan informan.
Hal ini berhubungan dengan apa yang ada pada diri
subyek pelaku, disebut sebagai aspek internal diri,
bersumber dari karakteristik individual. Selain itu juga
berkaitan dengan konteks menonton, berasal dari
lingkungan primer yang mendukung pribadi informan
dalam menggunakan televisi. Informan menggunaakan
keseluruhan sumber daya cultural yang dimilikinya selama
menonton televisi. Subyektifitas informan berkaitan erat
dengan hubungan-hubungan kuasa, kultur dan kebiasaan
yang ada dalam lingkungan keluarga informan.

Kata-kata pujian, koreksi, sikap kritis dan
pertanyaan reflektif menandai adanya potensi informan
untuk menonton televisi aktif dan otonom. Beberapa dari
informan juga mengembangkan sumber informasi
alternatif dengan mengakses media-media pilihan lain.
Adapun aspek-aspek internal diri sebagai karakteristik
individual meliputi; pengalaman pribadi, pengetahuan
religi, serta referensi budaya dan kemampuan intelektual.
Aspek-aspek eksternal ekternal yang terlibat diantaranya,
kewajiban domestic, karakteristikarena menonton dan
situasi rumah serta media-media pilihan lain.
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Bab ini menjelaskan aspek-aspek kontektual yang
terlibat dalam rutinitas menonton televisi yang
berlangsung dalam kehidupan sehari-hari keluarga
informan. Menonton televisi sebagai praktek budaya
membentuk pola perilaku yang khas dari informan dlam
keluarga. Demikianlah informan memposiiskan konteks
personal sekalipun koteks sosila yang menyertainya.
1. Pengalaman Pribadi.

Kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh
informan seringkali menjadi kerangka acuan didalam
menanggapi apa yang disaksikan di televisi. Informan
memperhatikan dan menghubungkan apa yang sedang
mereka lihat di televisi dengan sesuatu hal yang pernah
mereka alami dalam kehidupan sosial mereka sendiri.
Beberapa informan menunjukkan emosi tertentu manakala
menonton tayangan di televisi karena mereka pernah
mengalami hal yang serupa pengalaman hidup mereka
sendiri. Sebagaimana penuturan dari salah satu informan
berikut; “….karakter H Muhyidin (salah satu tokoh dalam
sinetron  Tukang Bubur naik haji) itu persis dama dengan
salah satu tetangganya, orangnya suka banget maksa dan
susah dikasihtau, terus selalu iri dengan orang lain”

Selain itu dalam penelitian ini, informan melakukan
kontekstualisasi terhadap apa yang ditampilkan televisi.
Realitas yang berbeda seringkali menimbulkan pertanyaan
dan perdebatan di antara mereka. Disinilah mereka
melakukan negosiasi meski secara sederhana. Beberapa
dari mereka memberikan komentar koreksi karena apa
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yang mereka lihat tidak sesuai dengan yang mereka alami
sebelumnya. Mbak Kos: artis-artis ini kawin cerai rasanya
kok gampang sekali, alasan tidak ada kecocokan atau
sering bermasalah bisa langsung diputus cerai. Hakimnya
tinggal “dok, dok, dok” sah deh, apa mereka kawinnya
gampang, cerai juga gampang ya…padahal sewaktu
keponakanku ngurus sidang cerai, masa tunggunya lama
sekali dan haru bolak balik ke pengadilan.

Melalui siaran infotainment di televisi, mbak Kos
Menyaksikan fakta sosial yang dikemas dengan menarik
dalam sebuah bungkusan rekayasa manusia. Terdapat
simplifikasi realitas yang ditampilkan di televisi, dalam
kasus perceraian artis mislanya mbak Kos Mengamati
bahwa proses perceraian artis dirasakan tidak serumit
seperti yang pernah dialami oleh keponakannya. Demikian
juga Pak Kos dalam menganalisis berita yang sedang
membahas tentang Gubernur DKI yang baru “Jokowi itu
orangnya low profile, dan tidak macem-macem. Saya
pernah bertemu dengan beliau dalam sebuah acara
pelatihan beberapa tahun silam, beliau itu pengusaha
namun sederhana, dan tipe pekerja keras, saya rasa
beliaulah figur yang tepat untuk memimpin Jakarta dan
menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat
Jakarta” (obrolan dengan pak Kos 9 Oktober 2012).

Pak Kos menempatkan Jokowi sebagai orang yang
pantas dan dapat diandalkan dalam memimpin Jakarta
dikarenakan beliau pernah bertemu secara langsung dalam
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pelatihan yang diikutinya. Menurut Pak Kos Kemampuan
dan keuletan Jokowi tidak diragukan lagi.

Secara terperinci, menurut Moss (1999), berita
televisi adalah pembentukan budaya yang diciptakan oleh
ideology tertentu karena sebagai produk dari media massa,
berita TV menggunakan kerangka tertentu dalam
memahami dunia dan hal tersebut membantu
memproduksi dan mendistribusikan definisi tentang dunia.
Ideology disini berarti seperangkat asumsi budaya yang
menjadi “normalitas alami” dan tidak pernah
dipertanyakan. Asumsi budaya yang ditawarkan oleh
media massa memaksa pemirsa untuk mengoreksi asumsi
dan pola tanggapan yang telah mereka pegang, tetapi Pak
Kos Menggunakan pengalaman pribadinya untuk
menanggapi isu-isu atau topik-topik yang sedang
berkembang dalam pemberitaan media televisi.
2. Pengetahuan Religi

Pengetahuan religi seringkali menjadi rujukan di
dalam menanggapi acara televisi, Apalagi berita yang
menyangkut hal ikhwal kehidupan beragama. “Bu Kos:
orang-orang itu kok mau mengorbankan diri mereka untuk
melakukan bom bunuh diri padahal dalam agama kita
(Islam) tidak pernah ada ajaran melakukan kekerasan,
Islam itu rahmatan lil alamin, bukan agama yang suka
pada kekerasan dan perang. Bom bunuh diri itu malah
mencoreng nama baik agama kita” (catatan lapangan 9
Oktober 2012). “Pak kos: Terorisme itu juga menjadikan
perpecahan baik dalam umat Islam sendiri ataupun dengan
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pemeluk agama lain, sekarang sudah bukan jamannya
perang lagi, jihad itu apa ya harus dengan berperang
memusuhi orang yang tidak sependapat dengan kita, tentu
tidak”. (catatan lapangan 9 Oktober 2012).

Berita-berita yang berkaitan dengan kehidupan
beragama, membawa sensitifitas tersendiri bagi informan
dalam keluarga. Bu kos memperlihatkan rasa kuatir
terhadap setiap kemungkinan adanya stigma negatif yang
akan mencoreng umat Islam sendiri sedangkan Pak Kos
menanggapi hal-hal yang mungkin membahayakan umat
menurut pandnagan dan penglamannya sebagai muslim.
Dalam kaitan dengan hal ini ada persepsi yang terbangun
oleh informan atas isu yang ditayangkan televisi yang
dilandaskan pada pemahaman agama yang dihayatinya.

Bu Zawi di dalam penghayatannya sebagai muslim
tidak juga membenarkan tayangan televisi yang
menampilkan adegan-adegan kekerasan terutama yang ada
di dalam sinetron-sinetron religi. Apalagi adegan-adegan
yang mengandung unsur klenik atau mistis seperti yang
muncul di cerita-cerita sinetron religi. Kebanyakan
sinetron religi justru tidak menarik minat Bu Zawi untuk
menontonnya karena tayangan berlebihan yang
menurutnya justru dapat menghilangkan maksud pesan
yang ingin disampaikan.
3. Referensi Budaya dan Kemampuan Intelektual.

Referensi budaya dan kemampuan intelektual turut
menjadi sumber rujukan dalam menanggapi televisi.
Referensi budaya berhubungan dengan pandangan-
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pendangan mengenai apa yang dianggap baik dan apa
yang dianggap buruk menurut kultur dan kebiasaan dari
keluarga informan. Sedangkan kemampuan intelektual
tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang dimiliki
informan. Tingkat intelektualitas yang dimaksudkan bukan
berarti yang memiliki ijazah pendiidkan tinggi, melainkan
tingkat penngetahuan yang bisa jadi tidak diperoleh secara
formal seperti pergaulan atau otodidak. Singkatnya,
informan tidak kemudian menerima apa saja yang
ditampilkan di televisi tanpa banyak bertanya.

Kemampuan intelektual dijadikan referensi oleh
informan dalam keluarga manakala menyimak acara
televisi yang berkaitan dengan kompetensi diri mereka. Bu
Sus yang menyukai acara televisi tentang kuliner dan
measak, tidak akan terlalu menyimak apa yang sedang
ditayangkan setiap kali pemandu acara membahas resep-
resep yang sudah dikuasainya. Sebaliknya, episode-
episode yang memuat resep masakan yang jarang atau
tidak pernah dimasaknya akan menarik perhatiannya untuk
menyimak pemandu acara televisi tersebut.
4. Kewajiban Domestik.

Dalam keseharian, informan memiliki kewajiban
tertentu dalam hal mengerjakan tugas-tugas harian yang
menjadi tanggung jawab mereka. Rutinitas (apapun yang
dilakukan karena kebiasaan) merupakan dasar unsur
aktifitas sosial sehari-hari. Istilah sehari-hari mengandung
sifat rutin yang dimiliki kehidupan sosial ketika kehidupan
itu merntang lintas ruang dan waktu (Sunarwati, 2008)
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pengertian ini menjelaskan keberulangan aktifitas
informan dalam keluarga yang dilakukan sehari-hari.
Menonton televisi merupakan aktifitas yang berlangsung
sebagai rutinitas yang memiliki karakter tindakan yang
berada dalam lintas ruang dan waktu.

Demikian dalam penelitian ini, informan,
menjadikan menonton sebagai tindakan sehari-hari yang
keberlangsungannya tidak serta merta meniadakan
aktifitas harian lainnya. Mereka juga tidak
mengkhususkan diri untuk menonton televisi. Setidaknya
menonton televisi dapat mengiringi aktifitas harian yang
menjadi kewajiban domestik dari informan sebagaimana
yang tampak dari praktik beraktifitas jamak dalam
keluarga informan.
5. Karakteristik fisik arena menonton dan situasi

rumah.
Televisi menjadi pusat dari tata letak perabotan dan

interior di dalam rumah keluarga infprman. Rata-rata
mereka memiliki lebih dari satu pesawat televisi dan
menempatkannya terutama di ruang tengah, yang
berfungsi sebagai arena menonton. Namun demikian ada
diantara mereka menempatkannya di kamar tidur. Arena
menonton mengambil tempat tertentu didalam rumah.
Terdapat dua wilayah yang menjadi arena menonton di
rumah keluarga informan, yaitu wilayah publik dan
wilayah privat. Wilayah publik seperti ruang tengah atau
ruang keluarga mengambil tempat dimana setiap orang
memiliki akses yang sama besar menuju tempat tersebut.
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Sedangkan wilayah privat seperti kamar tidur menyiratkan
hanya orang tertentu yang memiliki akses menuju tempat
tersebut. Perbedaan penempatan pesawat televisi dalam
ruangan tertentu memunculkan keberbedaan cara dan
kebiasaan dalam praktik menonton yang muncul.

Tata letak televisi ini menimbulkan suasana
psikologis tertentu yang membawa kenyamanan tersendiri
dalam menonton televisi. Penempatan pesawat televisi
dalam ruang tengah misalnya, kursi atau alas duduk lantai
yang menghadap televisi dipilih sanyaman mungkin sesuai
dengan keinginan mereka. Tempat-tempat duduk maupun
alas lantai yang diletakkan di depan televisi juga berfungsi
lain, seperti sebagai ruang makan yang tidak resmi serta
tempat anak-anak mengerjakan tugas atau belajar untuk
ujian.

Berkaitan dengan situasi rumah, pesawat televisi
seringkali dinyalakan begitu saja manakala informan
berada di rumah sendirian. Kehadiran suara dari pesawat
televisi seolah menghilangkan suasana sunyi dan sepi
yang menghinggapi mereka. Sekalipun tidak berniat untuk
menonton apa yang sedang ditayangkan di televisi. Dalam
kaitan ini Lull menjelaskan bahwa peran televisi sebagai
teman yang setia sekaligus memberikan suasana sibuk.
6. Media pilihan lain.

Televisi bukanlah satu-satunya media yang dimiliki
oleh keluarga informan. Terdapat pula media-media
pilihan lainnya, diantaranya adalah VCD Player,
Handphone, telepon, internet, radio, laptop, surat kabar
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dan media lainnya. Informan juga berinteraksi dengan
media-media plihan lain dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam kaitan ini televisi berada dalam kontestasi dengan
media teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang
dimiliki oleh keluarga informan.

Kepemilikan media teknologi informasi dan
komunikasi dalam keluarga membentuk pola-pola yang
khas dalam penggunaan media sehari-hari. Di suatu waktu
tertentu infroman melakukan interaksi bermedia jamak
dan pada waktu yang lain mereka melakukan interaksi
bermedia tunggal. Mereka mengakses media-media
pilihan lain disamping menggunakan televisi sehari-hari.
Aktifitas menelepon, berkirim-terima sms mendengarkan
musik melalui handphone atau laptop biasa dilakukan oleh
informan. Dalam kondisi seperti ini mereka tidak benar-
benar menonton televisi. Interaksi bermedia jamak
menunjukkan bahwa informan menggunakan satu atau dua
media teknologi kepunyaan mereka secara bersamaan.

Dalam penelitian ini, televisi bukanlah perangkat
teknologi yang menjadi benda interior, fungsinya
menghiasi rumah saja, melainkan membentuk pola-pola
interaksi dan relasi sosial dalam keseharian keluarga
informan. Aspek-aspek konstektual terlibat yang
dinegosiasikan dalam rutinitas menonton semakin
menjelaskan betapa informan sebagai pribadi-pribadi yang
aktif dan sedemikian dinamis, bergerak dari waktu ke
waktu membentuk pola-polakebiasaan menonton yang
khas. Menonton televisi merupakan kegiatan cultural yang
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terintegrasi ke dalam aktivitas keseharian yang mana
informan menghadap televisi, berinteraksi, bahkan seolah-
olah berkomunikasi dengan televisi.

Dengan memahami aspek-aspek kontekstual terlibat
di atas, maka rutinitas menonton dalam keluarga informan
tidak menjadi proses yang pasif. Pola-pola inter-aktivitas
informan, menjadi suatu kecenderungan kebiasaan yang
tidak tetap namun membentuk pola-pola yang bergerak
dinamis, di mana informan sebagai subyek dalam
kehidupan sosial mempunyai kecenderungan-
kecenderungan membentuk pola-pola kehidupan sehari-
hari. Demikian dala penelitian ini, menonton televisi
bergerak dinamis dengan aspek-aspek kontekstual terlibat
yang dinegosiasikan dalam berlangsungnya aktivitas
bermedia.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan.
Televisi sebagai media teknologi yang popular, telah

mengembangkan diskusi yang membicarakan dampak-
dampak kehadiran televisi. Kepemilikan dan kehadiran
televisi dimana-mana mendorong untuk melihat posrsi
televisi dalam perubahan sosial dan cultural dalam
kerangka sebab dan akibat yang simplisitis. Sebagaimana
Mcluhan menjelaskan bahwa teknologi sebagai sebab dari
perubahan konfigurasi masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan cakupan yang lebih luas
daripada kajian sebelumnya yang pernah ada mengenai
mennton televisi dalam keluarga yang lebih mengarah
pada konsumsi tekstual individu. Di saat yang sama
penelitian ini menekankan kapasitas individu dalam
melakukan praktik (dengan menegosiasikan aspek-aspek
kontekstual terlibat) dan membentuk pola-pola menonton
yang khas dalam dinamika hidup sehari-hari. Hal ini tidak
dapat dilakukan melalui kajian resepsi audien yang terlalu
berfokus pada teks media atau hanya memahami
menonton sebagai pembacaan teks semata-mata.

Masa tinggal bersama keluarga informaan dalam
kedua keluarga telah menghasilkan pemahaman bahwa
menonton televisi sebagai praktik budaya melibatkan
aspek-aspek kontekstual didalam lintas ruang waktu



76

sehari-hari. Adapun bebrapa kesimpulan yang diperoleh
dari keseluruhan kerja lapangan yaitu:

Pertama, televisi kini telah menjadi media teknologi
keluarga modern, khususnya keluarga informan yang telah
menyatu kedalam dinamika aktifitas keseharian. Oleh
sebab itu pola-pola interaksi dan komunikasi diantara
informan dalam keluarga telah termediasi oleh perangkat-
perangkat teknologi seperti halnya televisi. Fakta yang ada
dalam televisi kemudian ditanggapi informan sebagai
sesuatu yang berhubungan dengan realita kehidupan
sehari-hari dengan menggunakan kerangka referensi
sebagai kompetensi yang dimilikinya. Akan tetapi televisi
tidak selalu menjadi pusat perhatian dari informan selama
berlangsungnya aktifitas bermedia tersebut sebagaimana
pola-pola kebiasaan yang muncul seperti praktik
beraktifitas jamak, perilaku mengganti-ganti saluran
televisi dan memperbincangkan acara televisi. Dalam
proses ini, dinamika perilaku menonton berkaitan erat
dengan aspek-aspek yang sifatnya kontekstual.

Kedua, determinasi aspek-aspek kontekstual dalam
rutinitas menonton keluarga informan memperlihatkan
bahwa menonton televisi bukanlah proses yang pasif,
melainkan proses negosiasi yang melibatkan cara pandang
subyek pelaku dalam tindakannya menangkap maksud
pesan yang disampaikan oleh televisi. Informan dalam
keluarga menanggapi apa yang mereka saksikan di televisi
dengan menggunakan pengalaman pribadi, pengetahuan
religi, referensi budaya, dan kemampuan intelektual dalam
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aktifitas menonton untuk memperoleh pemahaman yang
sama terhadap realitas televisi dengan apa yang sedang
mereka alami. Selain itu aspek kontekstual lainnya seperti
kewajiban domestik, karakter fisik arena menonton dan
situasi rumah serta kepemilikan media-media pilihan lain
turut menentukan keberbedaan pola perilaku dari cara
menonton kelauarga informan.

Dari kesimpulan di atas, maka sependapat dengan
apa yang pernah diungkapkan oleh Ang (1991) yang
menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman realitas sehari-
hari pemirsa yang terjadi dikarenakan pengetahuan tentang
kepersaan televisi didominasi oleh sudut pandang
intitusional. Dalam kenyataan sehari-hari, hidup dengan
televisi melibatkan berbagai kegiatan, interpretasi,
kesenangan, kekecewaan, konflik, perjuangan dan
kompromi. Tetapi didalam pertimbangan media institusi
yang berkuasa, mendefinisikan, mengeksploitasi dan
menguasai ruang dimana televisi masuk dalam struktur
budaya dan masyarakat subyektifitas-subyektifitas
tersebut, sebagai bentuk yang kompleks dan dinamis dari
kepemirsaan seolah menghilang dan melesap kedalam
konstruksi pemirsa televisi yang melembaga dalam
kehidupan kontemporer (Ang, 1991: 2). Media, termasuk
televisi merupakan bagian dari kekuatan-kekuatan
institusional yang lebih besar, oleh sebab itu alternative
pemahaman tentang kepemirsaan televisi diperlukan untuk
menampilkan kepekaan terhadap praktik sehari-hari dan
pengalaman menonton yang sebenarnya, sehingga pemirsa
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televisi tidak lagi dipahami sebagai massa tidak terlihat
yang terus menerus diobjektifkan dalam suatu pengukuran
seperti asumsi pemirsa televisi dalam sudut pandang
institusional.

Penelitian ini menjelaskan sejumlah hubungan yang
berkaitan dengan keluarga sebagai pemirsa televisi dan
aspek kontekstual dalam rutinitas menonton televisi hal ini
menunjukkan bahwa tindakan menonton sehari-hari
menyatu dengan kehidupan informan dalam keluarga
pemilik kos dan keluarga belakang Zawiyah di dalam
inter-aktifitas yang berlangsung terlihat pola-pola
kebiasaan menonton yang mana informan
menghubungkan keadaan sehari-hari dengan apa yang
mereka saksikan di televisi.

Praktik menonton yang muncul kemudian dalam
keluarga informan tidak bisa dilepaskan dari penggunaan
sosial televisi. Mengacu pada hasil pemetaan observasi
James Lull (Moerley, 1986: 33), penggunaan sosial
televisi dapat digolongkan dalam dua dimensi, yakni
dimensi structural dan dimensi relasional.11 Masing-

11 Bandingkan dalam Kris Budiman 2002, dimensi structural yang
dimaksudkan ialah penggunaan lingkungan (penyediaan suara,ar,
persahabatan dan hiburan) dan penggunaan regulatuf (tanda baca,
waktu dan aktifitas, pola bicara). Pada dimensi relasional dibedakan
menjadi empat penggunaan yang meliputi fasilitasi komunikasi
(ilustrasi, pengalaman, penyediaan bahan, agenda obrolan dan lain-
lain), afiliasi/penghindaran (fisik, kontak lisan, solidaritas keluarga),
pembelajaran sosial (penggunaan televisi untuk penyediaan model
peran, transmisi nilai, penyebaran semua informasi) dan penggunaan
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masing keluarga informan menunjukkan penggunaan
sosial dari televisi sebagaimana yang tampak dalam pola-
pola kebiasaan menonton.

Sebuah keluarga bersama-sama membangun budaya
dalam suatu interaksi diantara anggota-anggotanya.
William (Barker, 2002: 49) mengembangkan pemahaman
yang menekankan pada karakter sehari-hari kebudayaan
sebagai “keseluruhan cara hidup”. Gambaran kehidupan
sehari-hari keluarga informan dalam penelitian ini dapat
menjelaskan fenomena menonton televisi sebagai praktik
budaya sehari-hari yang membentuk pola perilaku yang
tidak monoton dan pasif dalam rutinitas keseharian
keluarga informan. Kepemilikan media teknologi
informasi dan komunikasi, termasuk televisi, juga
memiliki arti simbolik tertentu dalam kehidupan keluarga.

B. Rekomendasi.
Penelitian ini menghasilkan beberapa refleksi

sebagaimana dijelaskan dalam kesimpulan di atas,
pengalaman menonton keluarga informan menunjukkan
aktifitas menonton aktif yang melibatkan aspek-aspek
kontekstual. Agenda riset selanjutnya yang dapat
dilakukan adalah riset tentang penggunaan media (media
uses) lainnya (radio, internet, surat kabar) dan media
audien dapat dieksplorasi lebih dalam. Secara teknis
kriteria pemilihan informan dan jangka waktu penelitian

demonstrasi kompetensi atau dominasi (pemberlakuan peran,
pengakuan kembali peran dan pengawasan).
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dapat diperluas ruang lingkupnya sehingga pemahaman
rutinitas menonton dapat lebih komprehensif.
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A. Latar Belakang Masalah
Pacaran12 merupakan suatu tradisi yang sudah

berakar dalam kehidupan sosial manusia, sudut pandang
mengenai rumusan pacaranpun berbeda dan sangat
beragam baik yang bersifat idealis maupun yang bersifat
pragmatis. Dari sudut pandang idealis, rumusan pacaran
biasanya dilihat dari tujuan pacaran yakni mewujudkan
satu kesatuan cinta antara dua orang kekasih dalam sebuah
bahtera rumah tangga sedangkan dari sudut pandang
pragmatis pacaran merupakan suatu penjajakan antar
individu atau pribadi untuk saling menjalin cinta kasih
(Himawan, 2007: 3). Menurut Guerney dan Arthur,
pacaran adalah aktivitas sosial yang membolehkan dua
orang yang berbeda jenis kelamin untuk terikat dalam
suatu interaksi sosial dengan pasangan yang tidak ada
hubungan keluarga (http://id.shvoong.com). Definisi
mengenai pacaran juga dikemukakan oleh Robert J
Havighurst: Pacaran adalah hubungan antara laki-laki dan
perempuan yang diwarnai dengan keintiman dimana
keduanya terlibat dalam perasaan cinta dan saling
mengakui sebagai pacar serta dapat memenuhi kebutuhan
dari kekurangan pasangannya. Kebutuhan itu meliputi
empati, saling mengerti dan menghargai antarpribadi,

12Kata pacar sendiri dapat dikaitkan dengan nama sejenis tanaman
hias yang cepat layu dan mudah disemaikan kembali, tanaman ini
tidak bernilai ekonomis (murah) sehingga tidak diperjualbelikan. Hal
ini sebagai simbol bahwa pacaran adalah perilaku yang tidak bernilai.
Jika suatu waktu puas dengan pacarnya, maka dia akan mudah beralih
kepada pacarnya yang baru
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berbagi rasa, saling percaya dan setia dalam rangka
memilih pasangan hidup (Widianti, 2006: 88 ).

Pacaran juga dimaknai sebagai perasaan suka
kepada lawan jenis yang diekspresikan melalui berbagai
macam cara13. Pacaran juga diidentikkan dengan suatu
perasaaan yang bergejolak di dalam hati terhadap
seseorang yang menimbulkan rasa ingin memperhatikan
dan diperhatikan, rasa ingin tahu lebih, rasa malu, rasa
cemburu, rasa curiga semua rasa bercampur menjadi satu
kadang suka, kadang sedih, kadang berani, kadang takut
untuk melakukan sesuatu hal yang berhubungan denganya.
Rasa ini yang bisa mengubah seseorang baik dari segi
perspektif, tingkah laku, tutur kata, gaya berbusana dan
lain-lain bergantung pada dengan siapa dan bagaimana
orang disekitarnya mempengaruhi untuk berlaku apa yang
semestinya dia lakukan menurut pandangan mereka14.

13Jatuh cinta pada lawan jenis itu normal katanya. Itu naluriah,
lebih tegasnya lagi terkesan ilmiah. Bukan homoseksual, bukan
lesbian, bukan bestialitas.nItulah sebuah presentasi dunia remaja yang
dianggap selangkah lebih maju. Mereka yang jomblo dianggap lebay,
gak laki, gak jantan. Lebih ekstrem sedikit, mereka yang taat
beragama dan cenderung menghindar dari nuansa gemerlapnya dunia
remaja saat ini disebut konservatif, diam-diam makan didalam,
monoton, gak dinamis, gak romantis, gak laku. Hiruk pikuk budaya
pacaran yang dianggap elegan ini tidak hanya menjadi gaya hidup
remaja metopolis

14 Kondisi masyarakat Indonesia saat ini dalam keadaaan anomie,
yaitu sistem sosial dimana tidak ada petunjuk atau pedoman tingkah
laku- Kebiasaan- kebiasaan dan aturan-aturan yang biasa berlaku tiba-
tiba tidak beriaku lagi. Akibatnya terjadi individualisme, dimana
individu-individu bertindak hanya menurut kepentingannya masing-
masing dan tidak memperhatikan norma-norma. Keadaan anomie ini
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Pacar adalah kekasih atau orang yang dicintai atau
orang yang dikasihi (Kamisa, 1997). Pacaran adalah
hubungan pertemanan antar lawan jenis yang diwarnai
keintiman. Keduanya terlibat dalam perasaan cinta dan
saling mengakui pasangan sebagai pacar (Mulamawitri,
2003). Keinginan buat pacaran sebenarnya wajar
dialami15. Salah satu tugas perkembangan yang harus

tentu tidak hanya berlaku terhadap anggota masyarakat dewasa,
melainkan juga terhadap generasi muda- Salah satu bukti tentang
adanya kondisi anomie di kalangan generasi muda adalah dalam segi
kehidupan seksual, yaitu terjadinya pergaulan bebas.Norma-norna
masyarakat dan nonna-nonna agama seharusnya mampu
mempengaruhi perilaku seseorang sehingga menjadi fiher terhadap
terjadinya perilaku-perilaku negatif, termasuk perilaku seks bebas,
namun dalam realitasnya teknologi komunikasi dan globalisasi telah
menyebabkan masuknya bermacam-macam norma dan nilai- nilai
baru yang berasal dari budaya luar. Dengan kata lain norma
masyarakat dan norma agama kita telah tergeser oleh norma dan nilai-
nilai baru dari budaya luar yang memicu terjadinya perilaku seks
bebas.

15Pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia
(Hadi,2010). Perilaku pacaran menurut perspektif sosiologi
merupakan perilaku yang menyimpang karena berpacaran merupakan
sebagian dari pergaulan bebas. Pacaran berarti tahap untuk saling
mengenal antara seorang pemuda dan pemudi yang saling tertarik dan
berminat untuk menjalin hubungan yang eksklusif (terpisah, sendiri,
istimewa). Dengan pengertian itu, berarti pacaran memang diarahkan
untuk suatu hubungan yang lebih lanjut,lebih dalam,dan lebih pribadi
lagi. Ini tidak boleh diartikan sebagai keharusan untuk melanjutkan.
Pacaran dimaksudkan sebagai situasai yang memungkinkan pasangan
yang berelasi semakin dekat dan akhirnya menemukan kecocokan
satu sama lain untuk melanjutkan hidup bersama dalam suatu
hubungan resmi, baik pertunangan maupun perkawinan. Pacaran
memang tahap perkenalan, tetapi pacaran bukanlah tahap untuk
mengenal sedalam- dalamnya dan selengkap-lengkapnya. Apalagi
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dipenuhi remaja adalah menjalin hubungan yang lebih
matang dengan lawan jenis.

Remaja16 sebagai pelaku juga memaknai pacaran
dengan beragam makna. Diantaranya: 1).  Masa mengenal
pasangan namun yang terjadi sekarang adalah ajang
pelampiasan nafsu. 2). Suatu jalinan hubungan antara dua
individu (laki-laki & perempuan) yang saling suka dan
memiliki perasaan sama. 3). Taaruf,  proses pengenalan
antar lawan jenis yang dianggap spesial. 4). Rasa kasih

kalau kata “lengkap” ini diartikan sebagai mengenal semuanya,bukan
sampai pada tingkat yang hanya boleh untuk pasangan resmi saja.
Menurut makna aslinya, pacaran adalah persiapan menikah; dalam hal
muamalah, yang islami adalah yang tidak melanggar larangan nash
yang qath’i. Jadi pacaran islami adalah persiapan menikah yang tidak
melanggar larangan nash yang qath’I (Basyarudin, 2010).

16 Fase usia remaja merupakan masa dimana manusia sedang
mengalami perkembangan yang begitu pesat, baik secara fisik, psikis
dan sosial. Perkembangan secara fisik ditandai dengan semakin
matang dan mulai berfungsinya organ-organ tubuh, termasuk organ
reproduksinya. Secara psikis, lebih pada perhatian pada diri sendiri
dan juga ingin diperhatikan oleh lawan jenisnya dengan menjaga
penampilannya. Secara sosial ditandai dengan semakin berkurangnya
ketergantungan dengan orang tuanya, sehingga remaja biasanya akan
semakin mengenal komunitas luar dengan jalan interaksi sosial yang
dilakukannya melalui pergaulan dengan sebaya maupun masyarakat
luas. Pada masa ini pula, ketertarikan dengan lawan jenis juga mulai
muncul dan berkembang. Rasa ketertarikan pada remaja kemudian
muncul dalam bentuk misalnya berpacaran di antara mereka. Namun
karena minimnya informasi yang benar mengenai pacaran yang sehat,
maka terkadang tidak sedikit dari remaja saat berpacaran unsur nafsu
seksual menjadi unsur dominan. Jenis perilaku seksual yang dilakukan
oleh remaja dalam berpacaran biasanya bertahap mulai dari timbulnya
perasaan saling tertarik yang kemudian diikuti oleh kencan, bercumbu
dan akhirnya melakukan hubungan seksual
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saying dimana masing-masing pasangan tidak merasa
dirugikan tidak ada pengorbanan tapi sebuah pengertian.
5). Suatu tahap pengenalan sebelum tahap pernikahan. 6).
Hubungan antar lawan jenis yang belum ada ikatan apa-
apa namun masing-masing merasa saling dekat dan
nyaman. 7). Mengenal lebih dalam kepada seseorang dan
mengaplikasikan rasa saying kepadanya untuk
mengenalnya lebih jauh lagi serta untuk mencari orang
yang tepat. 8). Hubungan yang terjalin antara laki-laki dan
perempuan yang saling menyayangi. 9). Kegiatan yang
mengasyikan. 10). Suatu bentuk hubungan antara lawan
jenis untuk saling mengenal dan mendalami karakter
masing-masing. Dalam hubungan tersebut harus ada saling
percaya, jujur, memahami, dan bertanggungjawab. 11).
Laki-laki dan perempuan yang mengikat komitmen untuk
membina hubungan khusus berdasar pada cinta, dan
hubungan ini landasan mereka untuk menikah. 12). Suatu
yang bisa membuat semangat belajar, tempat curhat dan
saling berbagi.

Ada banyak alasan yang menyebabkan remaja
akhirnya memutuskan untuk pacaran. Tapi sering kali
alasan-alasan itu demi memuaskan kebutuhan pribadi.
Seperti, buat teman curhat, gaul, atau supaya ada yang
memperhatikan. Melalui ajang pacaran, remaja bisa
mengasah kemampuan bersosialisasi. Remaja jadi tahu
bahwa jujur pada pasangan itu penting. Hubungan kasih
sayang juga semakin terjaga saat saling memberi saran dan
bukan menyalahkan. Kemampuan bernegosiasi untuk
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menyelesaikan konflik sama pacar pun bermanfaat buat
melanggengkan hubungan. Lebih jauh lagi, melalui
pacaran remaja bisa belajar menolerir perbedaan pendapat.
Semua ilmu yang berhasil dipetik dari masa pacaran itu
sangat berguna. Terutama buat bekal memasuki dunia
pernikahan. Tidak heran, banyak di antara remaja yang
memperbanyak koleksi mantan pacar supaya
memperdalam ilmu pacaran.

Salah satu alasan remaja gonta-ganti pacar adalah
buat gaya. Fenomena ini sering terjadi di kalangan cowok.
Alasan lain yang membuat remaja gampang cari pacar
baru adalah kecenderungan playful saat pacaran. Remaja
belum mau berkomitmen serius dan menganggap pacaran
cuma untuk main-main belaka. Ini berakibat, ketika salah
satu pasangan terlihat serius, pasangan yang tidak siap,
langsung pergi. Maka, tinggallah si pasangan yang jengkel
karena ditinggalkan. Ada pula alasan klasik yang sering
dipakai untuk mengakhiri hubungan: Tidak cocok sama
pasangan. Jalur memutuskan hubungan memang yang
paling gampang diambil. Tapi, cara ini justru
mengesankan kita sebagai sosok egois yang malas cari
solusi. Lebih baik, mencoba suatu solusi dulu sebelum
ambil langkah putus.

Sisi negatif lain yang muncul karena pacaran adalah
keterbatasan waktu bergaul. Terutama, teman yang berasal
dari lawan jenis. Maklum, pacar suka keberatan kalau
terlalu dekat sama lawan jenis lain. Terus, dia juga tidak
menerima jika pasangan lebih banyak bergaul sama
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teman-teman hingga menelantarkannya. Selain itu, ada
efek buruk lain. Efek ini jadi alasan yang kerap
menjadikan orang tua melarang remaja berpacaran, yaitu
terjerumus seks bebas. Kemungkinan terjerumus juga
makin besar karena remaja dipengaruhi gejolak hormon
seksual. Keberadaan pacar di samping kita dijadikan
kesempatan untuk eksplorasi seksual. Tanpa disadari,
keintiman fisik antara remaja berlawanan jenis semakin
meningkat dan meningkat. Padahal, belum tentu mereka
siap menghadapi konsekuensinya. Seperti, hamil di luar
nikah atau ketularan penyakit kelamin (Mulamawitri,
2003).

Ketertarikan terhadap lawan jenis adalah kunci
utama dalam pacaran. Sebab hal inilah yang menciptakan
getar getar dalam hati untuk lebih dekat dan mengetahui
siapa dia, walaupun terkadang ketertarikan itu berkonotasi
negatif, tetapi hal inilah yang tetap menjadi kunci utama
pacaran. Banyak tempat yang dapat dijadikan sarana untuk
ngobrol berdua, yang jelas orang lain tidak bisa
mendengar apa yang dibicarakan. Salah satu alternatif
adalah mencari tempat yang sepi untuk mengekspresikan
diri. Bisa mojok di taman, tempat rekreasi, atau bahkan di
kamar kos. Disaat berduaan di tempat sepi inilah secara
tidak langsung nafsu mulai menampakkan diri17. Hal

17Lebih dari 60% remaja SMP dan SMA Indonesia, sudah tidak
perawan lagi. Perilaku hidup bebas telah meruntuhkan sendi-sendi
kehidupan masyarakat kita. Berdasarkan hasil survei Komnas
Perlindungan Anak bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan
Anak (LPA) di 12 provinsi pada 2007 diperoleh pengakuan remaja
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wajar mengingat manusia diberi karunia nafsu, rasa ingin
tahu, dan tidak mudah puas tetapi menjadi tidak wajar
ketika manusia sudah tidak bisa mengendalikan karunia
tersebut. Dengan segala skenario dan cara, nafsu mulai
merasuki pikiran. Mendominasi atas akal sehat yang
dimiliki. Menghalalkan segala cara demi memuaskan rasa
hausnya. Hari ini berpelukan, besok kissing, minggu
depan petting dan ujung-ujungnya 7 dari 10 wanita yang
belum menikah sudah tidak perwan lagi18. Parahnya,

bahwa: Sebanyak 93,7% anak SMP dan SMU pernah melakukan
ciuman, petting, dan oralseks. Sebanyak 62,7% anak SMP mengaku
sudah tidak perawan. Sebanyak 21,2% remaja SMA mengaku pernah
melakukan aborsi. Dari 2 juta wanita Indonesia yang pernah
melakukan aborsi, 1 juta adalah remaja perempuan. Sebanyak  97%
pelajar SMP dan SMA mengaku suka menonton film porno

18Berikut adalah testimoni pelajar kelas 3 sebuah SMA di Jakarta
Timur. “Sekarang gue lagi jomblo. Sudah dua tahun putus. Sakit juga!
Habis pacaran empat tahun, dan sudah kayak suami-istri. Dulu, tiap
kali ketemu, gejolak seks muncul begitu saja. Terus ML (making love)
deh. Biasanya kita lakuin kegiatan itu di hotel. Kadang di rumah,
kalau orang rumah lagi pergi semua. Kalau rumah nggak lagi sepi ya
paling cuma berani ciuman dan raba sana-sini. Buat gue, semua itu
biasa. Gue nglakuinnya karena merasa yakin doi bakal jadi suami gue.
Gue nggak takut dosa. Kan kita sama-sama mau, jadi nggak ada
paksaan. Dosa terjadi kan kalau ada paksaaan. Gitu menurut gue!
Waktu putus, gue nggak nyesel sudah nglakuin itu, habis, mau gimana
lagi! Santai saja! Tentang pendidikan seks, gue nggak pernah terima
dari orangtua. Paling dari teman, majalah, buku, atau film” Itulah
penuturan Neila (samaran), Tanpa beban, remaja manis bertubuh
mungil ini menceritakan pengalamannya. Ia dan sang kekasih tahu
harus melakukan apa supaya hubungan seks pranikah itu tidak
membuatnya hamil. Sampai saat ini, Neila yakin orangtuanya sama
sekali tidak tahu perilaku putri keduanya itu. ”Gue nggak bakal
ceritalah, bisa mati mendadak mereka. Teman malah ada yang tahu,
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ketika nafsu sudah mengusai dan menjadi kebiasaan,
tempat tidak jadi masalah. Mulai hotel yang berbintang,
losmen kelas melati, kamar kos ataupun pinggir kali asal
orang lain tidak mengetahui tidak jadi masalah.

Realitas tersebut apabila dibandingkan dengan
model pacaran pada masa yang lampau tentu terjadi
perbedaan yang tajam. Berdasarkan beberapa riset,
perbedaan  tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut:

Indikator Remaja era 2009-
sekarang

Remaja Era 1960-
an

Aktivitas
Pacaran

Ngobrol Dianggab tidak
berpacaran

Cara untuk
mengenal pasangan
sebelum menikah

Memegang
tangan

Biasa Tabu namun ada
yang melakukannya

Berpelukan Biasa dilakukan Tidak dilakukan
(tabu)

Mencium
pipi/kening

Biasa dilakukan Tidak dilakukan
(tabu)

Mencium
bibir

Aktivitas wajib Tidak dilakukan

Mencium
leher

Dilakukan namun
tidak setiap saat

Dilakukan namun
tidak setiap saat

Mencium
organ
kelamin

Dilakukan sebagai
penyaluran hasrat
daripada melakukan
senggama

Tidak dilakukan

Menggesek-
gesekkan
alat kelamin

Aktivitas pemuas
pasangan sebagai
penyaluran hasrat
sexual daripada

Tidak dilakukan

tentu saja yang punya pengalaman sama,” katanya sambil memilin-
milin rambutnya.
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senggama
Melakukan
hubungan
sex

Merupakan
hubungan paling
intim sebagai tanda
cinta dan ketulusan

Tidak dilakukan

Tanggapan
tentang
pacaran
dan
aktivitas
yang
mereka
lakukan

Pacaran adalah
sebuah hubungan
yang indah yang
dengannya bisa
mencurahkan isi hati
pada pasangan kita.
Ujung dari pacaran
belum tentu menikah
karena belum tentu
cocok dan pada masa
pacaran adalah
mencari pasangan
yang cocok. Ciuman,
berpelukan, meraba
dll adalah suatu
pendekatan
psikologis agar kita
dekat dengan
pasangan

Pacaran adalah
sarana untuk
mencari pasangan
yang akan
dilanjutkan pada
jenjang pernikahan.
Berpacaran
sebaiknya tidak
boleh lama-lama
karena dua manusia
yang berjenis
kelamin berbeda
berpotensi untuk
melakukan
penyimpangan
norma

Frekuensi
bertemu

Hampir setiap hari,
komunikasi melalui
HP adalah wajib
untuk menjaga
hubungan

Rata-rata setiap
malam minggu

Gaya pacaran yang berbeda tersebut bisa disebabkan
oleh beberapa hal misalnya teknologi19 yang saat ini

19Cepatnya arus informasi melalui media entertainment
menyerobot ke setiap sudut-sudut ruang yang bisa dijangkaunya,
mengalir disetiap saraf pusat untuk melahirkan keseragaman dalam
memandang dan menilai pacaran sebagai trend, perilaku masyarakat
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memudahkan mereka berkomunikasi yaitu HP. Melalui
HP, remaja sekarang lebih banyak berkomunikasi daripada
remaja pada jaman dahulu yang hanya berkomunikasi
melalui surat dan bertemu satu minggu sekali. Intensitas
komunikasi yang sering pada remaja sekarang
mengakibatkan mereka memiliki kedekatan emosional.
Mereka mengaku setiap hari bertelpon dan ber- sms
dengan pasangan mereka untuk menjaga hubungan mereka
agar langgeng. Melalui HP pula remaja sekarang tidak
akan merasa tabu jika ingin mengungkapkan keinginannya
untuk melakukan hal yang di luar batas kewajaran dengan
sang pacar. Misalkan minta ciuman, jika pada jaman
dahulu dianggab tabu dan karena faktor malu mengatakan
hal tersebut. Maka pada saat ini faktor malu dapat diatasi
hanya dengan mengirim sms.

Cara memandang pacaran pun berbeda antara remaja
sekarang dengan dulu, jika remaja jaman 60-an memakai

modern yang dinamis dan eksis. Pacaran ditranslate menjadi sebuah
peradaban seni dalam mengekspresikan gelora masa muda, masa
paling indah dalam periode kehidupan dunia, sehingga tak gurih
rasanya mengakhiri masa lajang sebelum mencicipi romantisme
dimasa-masa tersebut. Para orang tua yang perlahan tergiring pada
proses ini sudah mulai minder, malu jika anaknya sudah gede tapi
tidak ada yang pacari, apalagi sampai tidak ada yang melamar, itu bak
aib yang memalukan bagi keluarga. Makanya kalau sudah ABG
jangan sok jual mahal deh, saatnya untuk progresif dikit, biar kayak
anak –anak yang lain, bahkan memunculkan rasa bangga bagi orang
tua karena anaknya banyak yang naksir. Untuk yang cowo’-cowo’,
harus pinter pinter begaya’, biar mirip aktor-aktor korea, itu baru sreg,
biar jadi idola dan dikerumuni cewek-cewek, apalagi pake ninja atau
sekalian toyota yaris misalnya, wah..ini baru pemuda, arjuna penakluk
cinta.
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masa pacaran benar-benar untuk sarana mencari jodoh
namum tidak pada remaja sekarang yang cenderung
terkesan sebagai prestice saja. Perubahan nilai tersebut
juga disebabkan oleh faktor eksogen yaitu faktor dari luar
yaitu media massa yang sering menayangkan adegan-
adegan panas yang tidak pantas disaksikan oleh remaja.
Sedangkan faktor endogen yaitu faktor dari dalam yaitu
ada pada jiwa remaja itu sendiri, faktor endogen pun juga
tidak sepenuhnya dari dalam namun juga dipengaruhi oleh
eksogen.

Fenomena tersebut seolah kian mendekati ungkapan
kekhawatiran yang sering muncul dan kita dengar, bahwa
remaja saat ini sangat jauh berbeda dengan remaja zaman
dulu. Remaja sekarang seperti sudah menganggap bahwa
hubungan seksual di luar nikah bukan lagi sesuatu yang
haram dan menjaga virginitas (keperawanan) bukan lagi
sebuah sesuatu yang mulia dan berpahala. Sementara
urusan keperawanan dan kesucian tidak lagi menemukan
ruang sakral dan terhormat yang mesti ditutup dan dikunci
rapat. Persoalan baru muncul ketika hubungan seksual
pranikah itu berbuah kehamilan. Ketika gejala kehamilan
mulai tampak, biasanya remaja perempuan sudah
menganggap bahwa masa depannya tervonis mati. Mereka
merasa malu terhadap lingkungannya. Sekolah atau kuliah
terancam gagal. Sementara hubungan dengan orang tua
dan keluarga bisa berantakan. Remaja perempuan
dihadapkan pada sejumlah pilihan sulit. Bisa berupa
tindakan darurat dengan menikah di usia dini, melakukan
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aborsi atau tindakan lebih nekad, yaitu gantung diri. Soal
virginitas tampaknya sudah tidak dipermasalahkan lagi
oleh sebagian remaja perempuan. Mereka ada yang
sengaja mengorbankan keperawanannya demi sang pacar,
padahal statusnya belum menikah.

Perubahan nilai tersebut mengakibatkan remaja
sekarang tidak tabu melakukan hal-hal yang seharusnya
belum boleh mereka lakukan. Bagi mereka ciuman adalah
hal wajar dan menjadi menu wajib dalam pacaran.
Aktivitas-aktivitas seperti meraba payudara, alat kelamin
dan sebagainya adalah sebuah pendekatan psikologis
untuk melanggengkan hubungan mereka. Menurut mereka
hal tersebut biasa dilakukan walaupun mereka mengakui
bahwa hal tersebut ditentang oleh norma dalam
masyarakat. Fenomena tersebut merupakan hasil dari
proses sosial yaitu proses sosial laten. Proses sosial ini
tidak disadari, tidak diduga dan tidak diharapkan oleh
masyarakat. Mereka melakukan adaptasi terhadap
lingkungan yang saat ini memang demikian. Lingkungan
demikian, maksudnya lingkungan sekarang adalah
lingkungan yang seakan melegitimasi perilaku-perilaku
menyimpang, hal ini terlihat di media massa dan media
elektronik. Film-film yang diputar oleh dunia hiburan
adalah film – film berbau panas dan tidak mendidik.
Media massa juga menyajikan gambar-gambar porno. Hal
ini membuat jiwa remaja seakan membenarkan hal
tersebut. Remaja Indonesia akhirnya menjadi manusia
bebas yang tidak memiliki nilai-nilai.
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Penyimpangan moral yang dilakukan oleh remaja
dapat membentuk suatu struktur baru yang melegitimasi
tindakan mereka jika lama-kelamaan tidak ditangani.
Fenomena penyimpangan tersebut menurut Merton
disebut penyimpangan dalam batas kelayakan yang artinya
para remaja sebenarnya masih mengakui nilai-nilai yang
ada dalam masyarakat tersebut namun mereka melakukan
penyimpangan karena untuk menunjukkan keadaan
pikiran mereka. Akhirnya sudah menjadi kewajaran
remaja sekarang melakukan aktivitas pacaran diluar batas
kewajaran seperti selayaknya suami istri. Aktivitas itu
misalnya ciuman bibir, leher, meraba payudara, alat
kelamin dan petting. Aktivitas tersebut dilakukan karena
rasa cinta, terdorong oleh napsu dan tren karena
terpengaruh lingkungan. Aktivitas seperti itu menurut
mereka juga merupakan suatu cara untuk lebih
mendekatkan diri dengan pasangan agar pasangan menjadi
setia.

Memperhatikan pola dan gaya hidup kaum muda
saat ini, sungguh telah berada dalam kualitas moral yang
sangat memprihatinkan. Norma-norma budaya dan agama
diabaikan begitu saja sampai batas yang sangat akut, demi
sekedar untuk merengguh predikat ‘generasi modern’.
Hampir semua budaya modernitas dengan ideologi
liberalisme-nya diusung ke dalam seluruh ruang
kehidupan. Tidak sejengkal pun disisakan untuk memberi
ruang bagi tumbuhnya etika religius dan etika kultural
lokal. Salah satu budaya modernitas yang saat ini menjadi



98

trend gaya hidup (life style) kaum muda adalah budaya
seks bebas atau free sex. Bahkan jika ada sekelompok
kaum muda yang gagap dengan budaya yang satu ini
dianggap kuno atau ketinggalan jaman. Sampai “pacaran
tanpa seks” dinilai hambar. Siapapun yang terjun dalam
dunia pacaran berarti menyiapkan diri untuk terjun ke
dunia “seks pra nikah”. Saat ini, seks pra nikah di sebagian
kalangan pemuda -baik pelajar ataupun mahasiswa-
bukanlah hal yang tabu lagi

B. Permasalahan
Masa remaja adalah masa perkembangan yang

cukup komplek dalam berbagai aspek kehidupannya;
intelektual, moral, mental spiritual maupun fisik, seksual.
dan fungsi-fungsi reproduksinya.

Tarekat Suryalaya yang menjadi dasar nilai-nilai
bagi penuntun perilaku santri remaja tentu menjadi salah
satu benteng terakhir untuk menjaga moralitas khususnya
remaja yang ada dilingkungan strukturalnya. Melalui
media talqin, santri remaja ini diharapkan menjadi ikhwan
yang dengan keikhlasan dan kerendahan hati menjadi
pengamal tasawuf demi mencapai pencerahan hidup yang
tentunya bisa menjadi pembeda dengan tipologi remaja
diluar sana pada umumnya yang sudah menganut
kelonggaran dalam berperilaku erotis dalam pergaulan.
Setidaknya santri tarekat ini juga bisa menginternalisasi
nilai-nilai tarekat melalui talqin menuju religiusitas fisik
dan jiwa termasuk religiusitas kelamin mereka dalam
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berinteraksi dengan lawan jenis yang didasari perasaan
suka, untuk tetap menjadi pribadi yang terjaga, dan
amanah. Masalahnya dari pengamatan awal yang peneliti
lakukan dari perilaku yang bisa dilihat secara fisik terkait
dengan cara mereka berpacaran tidak jauh beda dengan
remaja-remaja lain, cara mereka berboncengan motor juga
merapat dan erat yang menginndikasikan adanya
kemesraan yang sangat. Beberapa juga dijumpai mereka
sedang berduan, duduk sangat dekat dan sambil
menggenggap jari tangan yang disertai tawa-tawa ringan.
Kenapa hal itu bisa terjadi?, bagaimana perilaku
sebenarnya pola pacaran mereka? Bagaimana mereka
memaknai, menjalani, menilai untung rugi dan closing
statemen mereka terkait dengan pacaran?. Bagaimana
internalisasi nilai-nilai tasawuf pada diri mereka
bersinggungan dengan tuntutan hormonal remaja yang
sedang bergejolak terkait dengan keintiman dan
seksualitas.

C. Tujuan dan Signifikansi
Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan pola

pacaran santri tarekat adakah yang membedakan dengan
remaja-remaja lain di luar sana dalam berinteraksi dengan
lawan jenis dan menelusuri lebih jauh pengamalan tarekat
dan pacaran yang mereka praktikkan.

Signifikansinya adalah memberikan model pacaran
yang religius model santri tarekat yang diharapkan
menjadi prototipe remaja yang berkeadabaan.
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D. Literatur Review
Kisah kasih sepasang manusia sudah begitu

seringnya dijadikan bahan cerita yang hadir di tengah-
tengah kita dari masa ke masa, baik dalam bentuk cerita
turun-temurun, buku, film, maupun sandiwara radio. Ada
cerita yang diilhami dari kisah nyata, tapi ada juga orang
yang kisah cintanya seperti di film. Sebetulnya apa sih
cinta itu? Mengapa topik yang satu ini seperti tidak ada
habis-habisnya untuk diceritakan, dibahas, dan
diperdebatkan? Yang lebih penting lagi, apa arti cinta bagi
remaja? Berbagai terminologi digunakan orang untuk
melukiskan bagaimana rasanya jatuh cinta itu. Ada yang
bilang bahwa jatuh cinta itu serasa indah sekali, sehingga
semua di sekeliling kita juga terasa indah. Ada yang bilang
bahwa cinta terasa menyesakkan dada sehingga harus
diungkapkan kepada pihak yang dijatuhi cinta. Cinta
membuat kita berdebar-debar, berkeringat, dan salah
tingkah bila berada di dekat Si Dia.

Semua itu sebetulnya merupakan fase ketertarikan
yang bisa dijelaskan secara psikologis maupun fisiologis.
Pada saat kita tertarik pada seseorang, otak kita
mengirimkan signal ke tubuh untuk memproduksi hormon
tertentu yang akhirnya memunculkan reaksi-reaksi seperti
di atas. Siapa yang bisa membuat kita tertarik tentunya
sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi serta
bagaimana kita dibesarkan. Sebagai bagian dari satu paket
yang dikenal dengan istilah pubertas, bersamaan dengan
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adanya perubahan fisik, emosional, dan seksual, remaja
juga mulai mengalami perasaan tertarik pada lawan jenis
(atau, dalam kasus homoseksual, pada sesama jenis) yang
diikuti dengan perasaan jatuh cinta. Hal ini merupakan hal
yang normal, walaupun tidak berarti bahwa remaja yang
belum pernah jatuh cinta memiliki masalah.  Menurut
penelitian yang dilakukan oleh Jackson (2001), remaja
cenderung jatuh cinta pada orang yang sudah dikenal
dengan baik, seperti teman sekolah, teman bermain atau
tetangga (yang belakangan ini jarang terjadi di kota-kota
besar di mana interaksi antartetangga sangat kurang
dibanding di kota kecil). Mengingat besarnya tekanan
sebaya bagi remaja, biasanya remaja juga akan jatuh cinta
dengan orang-orang yang disetujui oleh sahabat-
sahabatnya.

Remaja dan pacaran telah banyak dijadikan tema
penelitian. Mayoritas mereka mengkaji perilaku dan
model berpacaran remaja. Pada wilayah ini kita bisa
melihat  penelitian Novi Mustikasari tentang perilaku
pacaran anak SMAN 1 Karangnongko Boyolali20.
Menurutnya perilaku pacaran remaja SMA N 1
Karangnongko sudah manjurus ke perilaku sesksual

20 Novi Mustikasari, Perilaku Pacaran Remaja SMA (Studi Kasus
Di SMAN 1 Karangnongko Kabupaten Klaten Skripsi Tahun 2010).
Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan perilaku pacaran remaja
SMA N 1 Karangnongko kabupaten Klaten. menggunakan dasar teori
Snehandu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan
analisis deskriptif yang melibatkan 10 orang subyek penelitian,
diambil dengan menggunakan metode snowball sampling
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diantaranya adalah dengan melakukan kissing, meraba
organ seksual dan hubungan seksual. subyek penelitian
perempuan dan berada pada umur 15-16 tahun mempunyai
perilaku pacaran yang lebih menjurus ke hubungan
seksual. Niat pacaran adalah untuk bersenang-senang,
serius ke jenjang pernikahan, dan untuk mendapatkan
aktifitas seksual. lingkungan sosial sekitar subyek
penelitian cenderung tidak menghambat perilaku seksual.
Situasi dan kondisi yang mendukung perilaku perilaku
seksual adalah tempat yang memberikan privacy dan sepi.

Penelitian Novi ini diperkuat oleh Indrati Nugraheni
tentang perilaku pacaran remaja di lokalisasi Sunan
Kuning Semarang21, Bambang Harsoyo tentang pacaran
model mahasiswa UIN Sunan Kalijaga22, dan data-data

21 Indrati Nugraheni, Perilaku Pacaran Remaja Di Resosialisasi
Argorejo "Sunan Kuning” Semarang, Skripsi 2011. Sunan Kuning
merupakan resosialisasi terbesar di Semarang dimana terdapat banyak
remaja didalamnya dengan lingkungan yang permisif terhadap
perilaku seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
perilaku pacaran remaja di resosialisasi Argorejo "Sunan
Kuning"Semarang. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Subjek penelitian adalah remaja yang tinggal di area
resosialisasi Argorejo "Sunan Kuning" Semarang sebanyak 8 orang
subjek penelitian yang di peroleh melalui metode purposive.

22 Bambang Haryono, “Perilaku Pacaran Mahasiswa Fakultas
Syariah UIN Ssunan Kalijaga Yogyakarta”. Skripsi, Tahun 2009, UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta (http://digilib.uin-
suka.ac.id/id/eprint/2056). penelitian ini menggunakan metode
penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif.
Adapun pengambilan sample menggunakan teknik cluster random
sampling dengan 100 respoden. Pengumpulan data dengan observasi,
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dari PKBI Yogyakarta.  Dari penelitian Indrati Nugraheni
diketahui bahwa perilaku pacaran remaja di resosialisasi
Argorejo "Sunan Kuning" Semarang mengarah pada
perilaku pacaran berisiko yaitu kissing, necking, petting,
dan intercourse. Meskipun perilaku kissing dan necking
masih tergolong perilaku seksual awal, hal tersebut
menurut Indrati akan memicu terjadinya perilaku seksual
lanjut seperti hubungan seks. Faktor personal (kurangnya
pengetahuan subjek penelitian mengenai perilaku pacaran
berisiko, kesehatan reproduksi, HIV dan AIDS; persepsi
dan sikap yang permisif terhadap hubungan lawan jenis,
perilaku pacaran, dan seks bebas) berpengaruh pada
perilaku pacaran yang mengarah pada perilaku seksual
berisiko. Lingkungan subjek penelitian yang permisif
terhadap perilaku seksual (lingkungan di resosialisasi,
teman sebaya, orang tua) berpengaruh negatif terhadap
remaja dan mendorong mereka untuk melakukan berbagai
perilaku seksual berisiko. Perilaku pacaran dan seks bebas
juga sudah merambah ke kampus yang notabenenya
membawa Islam sebagai identitas. Ini bisa dilihat dari
penelitian Bambang Harsoyo di mahasiswa UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta. Hasilnya diketahui bahwa perilaku
pacaran mahasiswa mencerminkan pacaran budaya barat
dan dan tidak ada bedanya dengan model pacaran
umumnya remaja, yaitu seperti berkhalwat, berpegangan,
ciuman pelukan dan bahkan bersenggama.

wawancara, dan angket. Analisis dengan menggunakan metode
dekduktif dan induktif
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Baseline Survei
Lentera-Sahaja PKBI Yogyakarta memperlihatkan,
perilaku seksual remaja mencakup kegiatan mulai dari
berpegangan tangan, barpelukan, berciuman, necking,
petting, hubungan seksual, sampai dengan hubungan
seksual dengan banyak orang. Dari berbagai penelitian
menunjukkan, perilaku seksual pada remaja ini
mempunyai korelasi dengan sikap remaja terhadap
seksualitas. Penelitian Sahabat Remaja tentang perilaku
seksual di empat kota menunjukkan, 3,6 persen remaja di
Kota Medan; 8,5 persen remaja di Kota Yogyakarta, 3,4
persen remaja di Kota Surabaya, serta 31,1 persen remaja
di Kota Kupang telah terlibat hubungan seks secara aktif.
Penelitian yang pernah dilakukan Pusat Penelitian
Kependudukan UGM menemukan, 33,5 responden laki-
laki di Kota Bali pernah berhubungan seks, sedangkan di
desa Bali sebanyak 123,6 persen laki-laki. Di Yogyakarta
kota sebanyak 15,5 persen sedangkan di desa sebanyak 0,5
persen23.

Cukup mengagetkan memang, tapi itulah fakta yang
ada. Itu baru penelitian di daerah yang selama ini kenal

23 Penelitian Sahabat Remaja tentang perilaku seksual di empat
kota menunjukkan, 3,6 persen remaja di Kota Medan; 8,5 persen
remaja di Kota Yogyakarta, 3,4 persen remaja di Kota Surabaya, serta
31,1 persen remaja di Kota Kupang telah terlibat hubungan seks
secara aktif. Penelitian yang pernah dilakukan Pusat Penelitian
Kependudukan UGM menemukan, 33,5 responden laki-laki di Kota
Bali pernah berhubungan seks, sedangkan di desa Bali sebanyak 23,6
persen laki-laki. Di Yogyakarta kota sebanyak 15,5 persen sedangkan
di desa sebanyak 0,5 persen (Tito, 2001).
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kota pelajar yang notebene secara akal harusnya lebih
terkendali tapi justru malah sebaliknya. Selain itu,
perkembangan zaman juga akan mempengaruhi perilaku
seksual dalam berpacaran para remaja.. Hal ini, misalnya,
dapat dilihat bahwa hal-hal yang-ditabukan remaja pada
beberapa tahun lalu seperti berciuman dan bercumbu, kini
sudah dibenarkan remaja. Bahkan ada sebagian kecil dari
mereka setuju dengan free . Perubahan terhadap nilai ini,
misalnya, terjadi dengan pandangan remaja terhadap
hubungan seks sebelum menikah. Dua puluh tahun lalu
hanya 1,2 persen, 9,6 persen setuju hubungan seks
sebelum menikah. Sepuluh-tahun kemudian angka itu naik
menjadi di atas 10 persen. Lima tahun kemudian angka ini
naik menjadi 17 persen setuju. Bahkan ada remaja
sebanyak 12,2 persen yang setuju free24.

24 Sementara itu kasus-kasus kehamilan yang tidak dikehendaki
sebagai akibat perilaku seksual di kalangan remaja juga mulai
meningkat dari tahun ke tahun. Meski sulit diketahui pasti, di
Indonesia angka kehamilan sebelum menikah, tetapi dari berbagai
penelitian tentang perilaku seksual remaja, menyatakan tentang
besarnya angka kehamilan remaja. Catatan konseling remaja
menunjukkan, kasus kehamilan yang tidak dikehendaki pada tahun
1998/1999 tercatat sebesar 113 kasus. Beberapa hal ini menarik
berkaitan dengan catatan itu misalnya hubungan seks pertama kali
biasanya dilakukan dengan pacar (71 persen), teman biasa (3,5
persen), suami (3,5 persen); inisiatif hubungan seks dengan pasangan
(39,8 persen), klien (9,7 persen), keduanya (11,5 persen); keputusan
melakukan hubungan seks: tidak direncanakan (45 persen),
direncanakan (20,4 persen) dan tempat yang biasa digunakan untuk
melakukan hubungan seks adalah rumah (25,7 persen) hotel (13,3
persen). Konsekuensi dari kehamilan remaja ini adalah pernikahan
remaja dan pengguguran kandungan. Hasil penelitian PKBI beberapa
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Perkembangan zaman juga akan mempengaruhi
perilaku seksual dalam berpacaran para remaja. Hal ini,
misalnya, dapat dilihat bahwa hal-hal yang ditabukan
remaja pada beberapa tahun lalu seperti berciuman dan
bercumbu, kini dibenarkan oleh remaja. Bahkan ada
sebagian kecil dari mereka setuju dengan free sex.
Perubahan terhadap nilai ini, misalnya, terjadi dengan
pandangan remaja terhadap hubungan seks sebelum
menikah. Dua puluh tahun lalu, hanya 1,2 persen hingga
9,6 persen setuju hubungan seks sebelum menikah.
Sepuluh tahun kemudian angka itu naik menjadi di atas 10
persen. Lima tahun kemudian angka ini naik menjadi 17
persen setuju. Bahkan ada remaja sebanyak 12,2 persen
yang setuju free sex (Tito, 2001). Sementara itu kasus-
kasus kehamilan yang tidak dikehendaki sebagai akibat
perilaku seksual di kalangan remaja juga makin meningkat
dari tahun ke tahun. Meski sulit diketahui pasti, di
Indonesia angka kehamilan sebelum menikah, tetapi dari
berbagai penelitian tentang perilaku seksual remaja,
menyatakan tentang besarnya angka kehamilan remaja
(Tito, 2001). Catatan konseling Sahaja menunjukkan,
kasus kehamilan tidak dikehendaki pada tahun 1998/1999
tercatat sebesar 113 kasus. Beberapa hal menarik berkaitan
dengan catatan itu, misalnya, hubungan seks pertama kali

waktu lalu menunjukkan, di Medan, Jakarta Yogyakarta, Surabaya,
Bali, dan Manado, angka kehamilan sebelum nikah pada remaja dan
yang mencari pertolongan untuk digugurkan meningkat dari tahun ke
tahun
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biasanya dilakukan dengan pacar (71 persen), teman biasa
(3,5 persen), suami (3,5 persen); inisiatif hubungan seks
dengan pasangan (39,8 persen), klien (9,7 persen),
keduanya (11,5 persen); keputusan melakukan hubungan
seks: tidak direncanakan (45 persen), direncanakan (20,4
persen) dan tempat yang biasa digunakan untuk
melakukan hubungan seks adalah rumah (25,7 persen)
hotel (13,3 persen) (Tito, 2001).

Fenomena tersebut di atas terjadi menurut penelitian
Evita Cecelia didorong akses terhadap film porno yang
sangat mudah25. Menurutnya Kehadiran film terutama film
percintaan yang menampilkan nilai. norma, dan tingkah
laku pacaran yang mengarah kepada aktivitas seksual
maka nilai, norma dan tingkah laku pacaran yang
ditunjukkan dalam film tersebut akan diadopsi oleh remaja
sehingga sikap remaja lebih permisif terhadap perilaku
pacaran yang mengarah kepada aktivitas seksual. Perilaku
menonton film percintaan dapat mempengaruhi sikap
remaja terhadap perilaku pacaran. Apa yang dikatakan
Cecelia dipertegas oleh penelitian Fitri Yani di remaja
Makasar, menurutnya erotisme seksual dalam pacaran
dikarenakan pacaran dimaknai sebagai naluri untuk
menguasai dan memiliki. Hasil penelitiannya

25 Evita, Cecilia, Skripsi IPB Tahun 2007, “Hubungan Antara
Perilaku Menonton Film Percintaan Dengan Sikap Remaja Terhadap
Perilaku Pacaran (Kasus Di Jakarta Timur: Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama Negeri 99, Pulomas; Sekolah Menengah Atas Negeri 36,
Rawamangun; dan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta,
Rawamangun)”, http://repository.ipb.ac.id
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menunjukkan bahwa pacaran bukan lagi persoalan cinta
dan kasih sayang akan tetapi lebih kepada naluri untuk
menguasai, cenderung seseorang menganggap bahwa
pacaran sebagai bentuk kepemilikan bukan lagi sebagai
proses penjajakan untuk saling mengenal

Bagaimana dengan model pacaran ala santri.
Pesantren adalah tempat yang dikonotasikan dengan
lingkungan yang dipenuhi dengan hukum-hukum agama.
Setiap kali aktivitas yang dilakukan harus sesuai dengan
norma-norma islam. Remaja yang tinggal di Pesantren
juga harus menyesuaikan diri sebagai santri, disamping itu
santri remaja juga memenuhi tugas-tugas
perkembangannya, salah satu diantaranya yaitu untuk
mencintai atau ketertarikan pada lawan jenis. Pemenuhan-
pemenuhan kebutuhan itu akan mempengaruhi
pembentukan identitas pada diri santri remaja.
Ketertarikan pada lawan jenis itu bisa disebut sebagai
istilah pacaran, sebelum mengambil keputusan terdapat
beberapa hal yang mempengaruhinya, yaitu sikap,
kognitif, persepsi, motif dan emosi, begitu juga dengan
berpacaran. Bersadarkan hasil penelitian Hamidah26

26 Hamidah, Luayyatul. 2010. Dinamika Pengambilan Keputusan
Pacaran Pada Santri Remaja Di Pondok Pesantren Payaman Solokuro
Lamongan. Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. fokus penelitian ini adalah
Bagaimana dinamika pengambilan keputusan pacaran pada remaja di
Pondok Pesantren Payaman Solokuro Lamongan? Jenis penelitian
yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.
Penelitian ini dilakukan terhadap 4 (empat) subyek penelitian yang
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menunjukkan bahwasanya dinamika pengambilan
keputusan santri remaja pacaran dipengaruhi oleh
persepsi, sikap, kognisi, motif, dan emosi. Pacaran
merupakan trend remaja yang sudah menjadi kebutuhan.
Ketertarikan pada lawan jenis rasa ingin memiliki muncul
dalam diri santri remaja dengan melihat disekitarnya
banyak yang berpacaran sehingga santri remaja
mempunyai keinginan untuk mencari pengalaman dalam
pacaran, rasa malu ketika tidak punya pacar sedangkan
orang-orang disekelilingnya berpacaran, Ingin mencintai
dan dicintai, diperhatikan dan memperhatikan membuat
santri remaja mengambil keputusan pacaran tanpa harus
memikirkan baik buruk akibat keputusan yang diambilnya
dan mengabaikan peraturan yang telah ditulis di Pondok
Pesantren serta peraturan dan larangan dari orang tua.

Secara kategoris terdapat dua pola pacaran santri
yaitu pola pacaran santri kalong dan pola pacaran santri
mukim. Pola pacaran santri kalong dapat dilihat dari
journal.unair.ac.id Vol. 7 - No. 2 / 200527, judul:

menjadi santri remaja di pondok pondok pesantren Roudlotul
Muta’abbidin Payaman Solokuro Lamongan. Analisa yang dilakukan
dalam penelitian ini dengan menggunakan analisa Model Alir yaitu:
reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verivikasi

27 Remaja merupakan suatu periode yang mengalami perubahan
dalam hubungan sosial yang ditandai dengan berkembangnya minat
terhadap lawan jenis. Menurut beberapa laporan penelitian tampak
sekali bahwa remaja saat ini sedang berada di lampu merah dalam
pergaulan seksualitasnya apalagi trend pacaran yang memicu
terjadinya seks bebas, disebabkan banyak aktivitas pacaran yang
membuka peluang bagi remaja untuk melakukannya. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara
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Hubungan Karakteristik Demografi Dan Sosial Ekonomi
Dengan Perilaku Pacaran Santri. Hasil penelitian
menunjukkana bahwa sebagian besar responden pernah
pacaran dan responden yang pernah pacaran adalah santri
kalong yaitu sebesar 80%. Aktivitas pacaran yang permisif
pada umumnya dilakukan oleh santri kalong. Dengan
α=0.05 diperoleh adanya hubungan antara jenis santri
dengan aktivitas pacaran serta adanya hubungan antara
intensitas komunikasi denagn orang tua dengan riwayat
pacaran. Pola pacaran santri mukim bisa dilihat dari
penelitiannya Yuli Kamiasari, tentang fenomena meiril
dan nyempet28.

karakteristik demografi dan sosial ekonomi dengan perilaku pacaran
di kalangan santri. Variabel penelitian ini adalah umur, jenis kelamin
dan status anak dalam keluarga untuk karakteristik demografi serta
pendidikan, jenis santri, uang saku/kiriman dan intensitas komunukasi
dengan orang tua. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat
analitik dengan studi observasional dan menggunakan pendekatan
cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santri di
beberapa pondok pesantren di Kabupaten Bondowoso sedangkan
sampelnya adalah bagian dari populasi. Besar sampel adalah 97 orang
dan pengambilan data dengan cara wawancara menggunakan
kuesioner dan data yang diperoleh dianalisis sengan chi square test

28 Yuli Kamiasari, Gambaran Perilaku Mairil dan Nyempet Santri
Terhadap Pencegahan HIV/AIDS di Pondok Pesantren, Skripsi, tahun
2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik
responden, pengetahuan, persepsi dan pengalaman santri tentang
mairil dan nyempet serta pencegahan HIV/AIDS di pondok pesantren.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Subyek penelitian dipilih secara purposive non-random
sampling sejumlah enam orang, yang terdiri dari tiga mantan santri
dan tiga santri yang pernah melakukan mairil dan nyempet di
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Mairil merupakan hubungan kasih sayang yang
terjadi antara sesama jenis yang terjadi di dalam pesantren.
dalam hubungan ini dapat termanifestasi kedalam perilaku
seksual yang diistilahkan dengan nyempet. Fenomena
mairil ini akan diketahui melalui pengalaman santri yang
pernah mengalaminya. Perilaku mairil dan nyempet
termasuk homoseksual intefemoral yaitu menghimpitkan
alat kelamin ke sela-sela paha. Hasil penelitian
menunujukan bahwa santri menyatakan mairil
digambarkan sebagai seorang perempuan, pelaku disebut
warok, dan nyempet adalah aktivitas seksual yang
dilakukan oleh pasangan santri (sesama jenis) untuk
melampiaskan nafsu santri tersebut. Santri melakukan
mairil dan nyempet di pesantren didasarkan atas suka
sama suka dan ada juga yang melakukan secara
pemaksaan. penyebab mairil dan nyempet yaitu
lingkungan yang homogen. santri mengetahui bahwa
perilaku mairil dan nyempet hukumnya haram dan tidak
ada peraturan tentang perilaku mairil dan nyempet di
pesantren. Santri beranggapan bahwa tidak ada dampak
kesehatan yang mereka alamai karena hanya
menghimpitkan alat kelamin kesela-sela paha tanpa
memasukan ke dalam dubur. Santri melakukan mairil dan
nyempet semenjak di pesantren yaitu umur 13-17 tahun,
biasa melakukan pada malam hari, melakukannya di

pesantren dan berasal dari pesantren salafiah. Teknik pengumpulan
data dengan menggunakan wawancara
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kamar dan hampit tiap malam. Santri tidak pernah
melakukan upaya pencegahan HIV/AIDS karena mereka
beranggapan bahwa pesantren terbebas dari HIV/AIDS.
Kesimpulan mairil dan nyempet dipesantren bukan hal
yang tabu, semua santri mengetahui tentang perilaku
mairil dan nyempet, serta pengetahuan santri tentang HIV
masih kurang.

Selama ini dunia pesantren menurut Saifudin (2005)
dikenal sangat lekat dengan nuansa agama. Setiap pagi,
siang, sore hingga malam hari kegiatan-kegiatan yang
diajarkan di pesantren selalu berkaitan dengan
(pendalaman) agama. Ngaji, tadarus, shalat berjamaah
adalah beberapa kegiatan rutin di dalamnya. Namun, siapa
yang mengira di balik kentalnya nuansa agama yang ada
di pesantren ternyata menyimpan cerita-cerita miris yang
sangat bertentangan dengan (doktrin) agama?. Buku
dengan judul Mairil, Sepenggal Kisah Biru di Pesantren
yang ditulis oleh Syarifuddin ini mengungkap secara
transparan perilaku-perilaku menyimpang di dunia
pesantren, terutama yang berkaitan dengan penyimpangan
seksual santri. Ibarat lokalisasi, pesantren sering dijadikan
tempat untuk menyalurkan hasrat libido santri pada santri
lain. Bedanya, kalau di lokalisasi berlaku hukum pasar,
yaitu terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Di
pesantren kegiatan itu dilakukan secara sembunyi-
sembunyi dan umumnya dilakukan di tengah malam



113

ketika “korban” sedang tertidur lelap29. Fenomena meril
dan sempet di pesantren ini dipertegas oleh Ana
Setyowati, menurutnya fakta menunjukkan bahwa remaja
santri mempunyai banyak pengalaman seks, tetapi tidak
dengan dasar yang benar30.

29 Yang lebih mencengangkan, praktik seperti ini dilakukan
antarsesama jenis kelamin (laki-laki dengan laki-laki atau perempuan
dengan perempuan). Seks antarsesama jenis kelamin inilah yang
menjadi titik tekan buku ini. Di pesantren budaya ini bukanlah hal
yang tabu, bahkan sudah mentradisi secara turun-temurun hingga kini.
Sehingga sukar menghilangkan budaya itu karena sang pelaku dalam
menjalankan aksinya sangat rapi, di luar pengetahuan orang
lain.Jangankan orang lain, kadang yang menjadi korban sendiri tidak
menyadari kalau dirinya pernah dijadikan pelampiasan nafsu seks
orang lain. Biasanya korban baru menyadari kalau dirinya telah
menjadi pelampiasan seksual orang lain ketika bangun tidur. Karena
hubungan seks ala pesantren bukan didasarkan suka sama suka tetapi
secara sembunyi-sembunyi, ketika korban sudah terlelap. Budaya itu
kemudian dikenal dengan istilah nyempet dan mairil. Menurut penulis,
nyempet merupakan jenis atau aktivitas pelampiasan seksual dengan
kelamin sejenis yang dilakukan seseorang ketika hasrat seksualnya
sedang memuncak, sedangkan mairil merupakan perilaku kasih
sayang kepada seseorang yang sejenis (hlm. 25). Perilaku nyempet
terjadi secara insidental dan sesaat, sedangkan mairil relatif stabil dan
intensitasnya panjang. Namun dalam banyak hal antara nyempet dan
mairil mengandung konotasi negatif, yaitu sama-sama terlibat dalam
hubungan seksual satu jenis kelamin

30 Ana Setiyowati, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku
Seksual Remaja Santri Pondok Pesantren di Kelurahan Meteseh,
Kecamatan Tembalang, Kota Semarang” Tahun 2008. Perilaku
seksual remaja santri di pondok pesantren harus dikendalikan, karena
seluruh santri harus menghabiskan waktunya untuk belajar.Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
perilaku seksual remaja santri. Penelitian ini merupakan jenis
explanatory research dengan pendekatan cross sectional, melibatkan
92 sampel. Sampel diambil secara acak dari populasi dan data
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Penelitian yang beda dilakukan oleh Asriwiyanti dan
Trubus Raharjo yang mengcounter hasil penelitian pacaran
ala santri. Hasil penelitian Asriwiyanti menunjukkan
bahwa faktor karakteristik yang mempengaruhi prilaku
santri adalah faktor jenis kelamin dan sikap santri
sedangkan pengetahuan dan urutan keluarga tidak ada
pengaruh terhadap prilaku seksual santri. Faktor keluarga
pendidikan ibu, pendidikan ayah, hubungan dengan
orangtua) tidak ada pengaruh terhadap prilaku seksual
santri sedangkan informasi tentang seksual tidak dapat
diuji karera semua santri tidak pernah mendapatkan
informasi seksual dari orang tua. Faktor lingkungan
(hubungan dengan guru, sumber informasi) tidak ada
pengaruh terhadap perilaku seksual santri.31 Sedangkan

dikumpulkan dengan kuesioner. Analisis data menggunakan uji Chi
Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50 responden (54,3%)
memiliki pengetahuan baik dan 42 responden (45,7%) memiliki
pengetahuan sedang. Responden yang memiliki sikap positif sebanyak
46 responden (50%) dan sikap negatif sebanyak 46 responden (50%).
Sebagian besar responden memiliki lingkungan tidak mendukung
sebanyak 62 responden (67,4%) dan selebihnya memiliki lingkungan
mendukung sebanyak 30 responden (32,6%). Responden yang
memiliki perilaku seksual ringan sebanyak 57 responden (62%),
perilaku seksual sedang sebanyak 23 responden (25%) dan 12
responden (13%) memiliki perilaku seksual berisiko.

31 Asfriyati, Sri Rahayu Sanusi, Fazidah A Siregar, Perilaku
Seksual Remaja Santri Di Pesantren Purba Baru Tapanuli selatan
serta faktor faktor yang Mempengaruhinya, USU 2006. Populasi
adalah santri yang telah berumur 17 tahun ke atas yang duduk di kelas
VII pesantren Purba Baru sebanyak 451 orang, sample diperoleh
sebanyak 80 orang. Data yang dikumpul diolah dan dianalisis
menggunakan Chi Square. Menurutnya Diharapkan perlunya
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penelitian Trubus menyebutkan Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan positif antara
dorongan seksual dan kecenderungan perilaku
homoseksual (rxy sebesar -0,386 dan p sebesar 0,000).
Tidak adanya hubungan yang positif antara dorongan
seksual dan kecenderungan perilaku homoseksual
dimungkinkan karena di pesantren santri mengetahui
larangan adanya perilaku homoseksual, atau larangan
berdasarkan hukum agama32.

Dari pembacaan literatur tersebut dapat dipahami
model pacaran remaja sekarang identik dengan erotisme
seksual, yang didorong oleh maraknya pornografi, dimana
macar dimaknai sebagai kepemilikan yang kadang
memicu munculnya kekerasan dalam pacaran sedangkan
apacaran ala pesantren dilakukan oleh santri kalong
sedangkan meiril dan semper dipilih sebagai model
pacaran santri mukim. Penelitian ini mencoba mencari

diberikan pengetahuan reproduksi dan pendidikan seksual untuk
menambah pengetahuan santri yang dimasukkan dalam kurikulum
pendidikan pesantren. Peranan orangtua dan guru serta tokoh
masyarakat dan agama sangat berperan dalam memberikan informasi
mengenai prilaku seksual dan pergaulan kepada remaja khususnya
pada santri.

32 Trubus Raharjo, Dorongan Seksual Dan Kecenderungan
Perilaku Homoseksual Pada Santri Remaja Dipesantren. Penelitian
terhadap siswa/santri remaja di pesantren ini dimaksudkan untuk
mengetahui hubungan antara dorongan seksual dengan kecenderungan
perilaku homoseksual.Dalam pengambilan data, penelitian ini
menggunakan teknik purposive sampling. Subyek dalam penelitian ini
sebanyak 280 santri dari beberapa pesantren yang ada di Kabupaten
Kudus dan tinggal di pesantren ( berasrama ) dengan seluruh penghuni
berjenis kelamin sama (laki-laki semua)
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prototipe lain dari model pacaran yang umum yang identik
dengan hal-hal negatif, dengan mengambil santri tarekat
sebagai obyek telaah33.

E. Metode Penelitian
1. Perspektif Fenomenologis

Kajian tentang sudut pandang fenomenologis
diawali dengan melihat makna fenomenologi.
Fenomenologi34 adalah aliran yang membicarakan
fenomena atau gejala sesuatu yang menampakkan diri
(Hadiwijono, 1988, h.140). Dalam perkembangannya,
fenomenologi diterapkan sebagai metode untuk
menguraikan berbagai struktur pengalaman dalam
kehidupan sehari-hari, yaitu pengalaman dalam dunia
hidup (lebenswelt, life-world). Fenomena digunakan
sebagai pengutamaan sasaran observasi dan studi.
Fenomenologi menembus ranah psikologi sebagai disiplin
ilmu yang semula bersibuk diri tentang gejala kesadaran.
Fenomenologi sebagai metode bertemu dengan

33 Fitri Yanti, “Kekerasan dalam Berpacaran” ( Studi Kasus Siswa
SMA 4 di Kota Makassar)”, tahun 2009

34Littlejohn (1999: 199) mendefinisikan fenomenologi sebagai
studi tentang pengalaman yang datang dari kesadaran atau cara kita
memahami sesuatu dengan secara sadar mengalami sesuatu tersebut.
Sedangkan menurut Hegel (dalam Moustakas 1994: 26) fenomenologi
mengacu pada pengalaman sebagaimana yang muncul pada kesadaran,
lebih lanjut ia menjelaskan fenomenologi adalah ilmu
menggambarkan apa yang seseorang terima, rasakan dan ketahui di
dalam kesadaran langsungnya dan pengalamannya. Dan apa yang
muncul dari kesadaran itulah yang disebut sebagai fenomena
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eksistensialisme sebagai filsafat tentang manusia, maka
mudah dimengerti dampaknya terhadap perkembangan
psikologi sebagai ilmu yang ditujukan pada usaha untuk
memahami perilaku manusia.

Penelitian kualitatif-fenomenologis dilakukan
bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam
masyarakat sebagai suatu kesatuan untuk menemukan
makna dari fenomena tersebut. Menurut Poerwandari
(1998, h. 30-40) metode ini memiliki ciri-ciri: studi dalam
situasi alamiah, analisa induktif, kontak personal langsung
peneliti di lapangan, perspektif holistik, perspektif dinamis
dan “perkembangan”, orientasi pada kasus unik, netralistik
empatik, fleksibilitas desain, dan peneliti sebagai
instrumen. Peneliti sebagai instrumen utama dalam
penelitian kualitatif dituntut untuk menanggalkan
subjektivitasnya sebagai individu (nilai, asumsi pribadi)
karena syarat utama dari metode fenomenologis adalah
membebaskan diri dari praduga-praduga atau
pengandaian, menyingkirkan segenap penilaian (epoche)
hingga mencapai esensi dari fenomena yang diteliti
(Misiak & Sexton, 2005, h.8).

Keunggulan fenomenologi terletak dari pemahaman
masalah/gejala melalui perspektif para pelaku sendiri,
perspektif orang-orang yang secara langsung terlibat
dalam masalah tersebut (Moleong, 1998, h.18). Muhadjir
(1996, h.116-117) menyatakan bahwa paradigma
fenomenologi memiliki asumsi dasar bahwa manusia tidak
dapat lepas dari pandangan moralnya, baik pada taraf
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mengamati, menghimpun data, menganalisis, dan
menyimpulkan sehingga yang dilakukan oleh peneliti
adalah berusaha memahami makna peristiwa serta
interaksi pada orang-orang biasa dalam situasi tertentu.

Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah
asumsi yang berlainan untuk mendekati perilaku seseorang
dengan maksud menemukan ‘fakta’ atau ‘penyebab’.
Awal penyelidikan adalah dari keadaan diam yang
merupakan upaya untuk menangkap apa yang dipelajari
dengan menekankan pada aspek-aspek subyektif dari
perilaku manusia (Arifin, 1994, hal.46). Penelitian ini
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati
(Bogdan & Biklen dalam Moleong, 1998, h.3).

2. Fokus Penelitian
Fokus penelitian mengacu pada pertanyaan tentang

bagaimana perilaku pacaran santri tarekat Suryalaya yang
difokuskan pada santri di beberapa lembaga pendidikan
formal dalam lingkup Ponpes Suryalaya yang meliputi dua
kategori yaitu siswa dan mahasiswa. Kategori siswa
diambil dari SMA dan SMK Serba Bakti, sedangkan
kategori mahasiswa diambil dari STIE Latifah
Mubarokiyah dan IAI Latifah Mubarokiyah. Pemilihan
fokuspenelitian ini didasarkan pada beberapa alasan.

Pertama, secara biologis, siswa dan mahasiswa rata-
rata sudah memiliki usia yang cukup untuk menikah. Usia
18 sampai dengan 22 tahun, cukup matang secara seksual
untuk menikah. Hasrat seks sudah menggebu-gebu.
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Sementara, di luar seks, psikologi dan materi belum cukup
matang. Di tengah-tengah persimpangan jalan tersebut,
banyak di antara mereka terpelosok ke seks bebas.

Kedua, secara psikologis, siswa dan mahasiswa rata-
rata sudah memiliki pengetahuan tentang seks. Sayangnya,
pengetahuannya amat sangat terbatas. Seks hanya
dipahami soal hubungan koitus. Dorongan ingin tahu dan
mencoba inilah yang mendriver ke seks bebas sekalipun.
Tanpa mengindahkan nilai dan budaya Timur yang
menghendaki seks hanya dalam institusi pernikahan.

Ketiga, secara informatif, siswa dan mahasiswa
cukup punya kemampuan untuk mengakses informasi
secara terbuka melalui internet. Perangkat media
komunikasi semacam handphone yang paling jadul, juga
bisa mengakses informasi perihal seks. Derasnya arus
informasi seks ini, tak ada satu pun negara yang berhasil
memproteksi. Cybersex yang membanjiri dunia informasi
tumbuh dan berkembang bak jamur di musim hujan.

Keempat, secara sosiologis, kontrol sosial
masyarakat sekitar kampus yang mulai kurang.
Masyarakat lama kelamaan memaklumi pola pergaulan
mahasiswa yang cenderung liberal dan bebas nilai.
Pemakluman demi pemakluman ini yang memudarkan
pranata sosial yang bersendikan nilai agama dan adat
ketimuran. Nikah sebagai pranata sosial yang kudus
sebagai alternasi akhir bila terjadi kasus hamil di luar
nikah.
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Kelima, secara antropologis, semua kampus tak
merasa memiliki tugas dan tanggungjawab untuk
membangun peradaban spiritual. Civitas akademika sibuk
dengan urusan pendidikan, penelitian dan pengabdiaan
masyarakat. Budaya agama bukan termasuk bidikan utama
dalam membangun peradaban perguruan tinggi. Nilai dan
budaya agama sekadar pelengkap seremoni hari besar
agama dan doa di akhir perhelatan acara akbar kampus
semata.

3. Subjek Penelitian
a. Penentuan Subjek Penelitian
Pemilihan subjek penelitian disesuaikan dengan

tujuan penelitian yaitu untuk memahami bagaimana santri
remaja tarekat suryalaya berinteraksi dengan lawan jenis
yang didasari perasaan suka, yang diutamakan para santri
remaja tarekat suryalaya yang sedang berpacaran ataupun
pernah berpacaran. Pemilihan santri remaja tarekat
suryalaya sebagai subjek penelitian dirasa penting karena
dalam perspektif umum santri remaja tarekat suryalaya
adalah salik yang tentunya sekuat tenaga menjaga diri,
moralitas dan imannya ditengah gempuran globalisasi dan
semakin melonggarnya nilai-nilai moralitas. Oleh
karenanya memahami bagaimana santri tarekat berpacaran
menjadi oase ditengah tren pacaran yang mengumbar
erotisme seksual.

b. Proses penemuan subjek penelitian
Dalam menemukan subjek penelitian, awalnya

selama 3 hari peneliti tongkrong dipintu masuk kampus
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untuk melihat mahasiswa yang datang dengan segala
asesoris dan gaya berpakaian yang mereka kenakan serta
bagaimana mereka datang. Ternyata ada yang datang
sendirian dan bergerombol yang kebanyakan sesama jenis,
tetapi ada juga yang datang dengan cara berboncengan
motor dengan lawan jenis dengan gaya dan berboncengan
yang berbeda-beda. Setelah mereka turun dari motorpun,
cara mereka jalan juga berbada ada yang biasa ada juga
yang menunjukkan kemesraan.  Beberapa hari berikutnya
peneliti tongkrong di warung depan masjid kampus yang
mana menjadi tempat tongkrong faforit mahasiswa. Dari
sini peneliti mengamati dan mendengarkan obrolan
pasangan cowok-cewek yang makan sambil diselingi
candaan-candaan manja. Peneliti juga langsung
berinteraksi dengan beberapa mahasiswi yang cantik
dengan asumsi cewek cantik tentu banyak didekati dan
diperebutkan para cowok sehingga kemungkinan dan
peluang untuk pacaran lebih terbuka luas. Berdasarkan key
informans, peneliti minta dipertemukan  dan diakseskan
untuk berinteraksi dengan beberapa mahasiawa dari IAI
Latifah Mubarokiyah dan STIE Latifah Mubarokiyah yang
cara berboncengannya mesra dan dengan beberapa
pasangan yang semasa dikantin menunjukkan ketertarikan
perasaan. Berdasarkan key informans juga peneliti minta
diakseskan ke santri asrama putri yang masih berstatus
sebagai siswa SMA dan SMK.

4. Pengumpulan Data
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Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
dengan cara mendengar aktif, wawancara (interview) serta
pengamatan (observasi).

a. Mendengar Aktif
Dengan mendengar aktif, saya bisa memahami

seseorang. Memahami seseorang bukan berarti menyetui
apa yang dilakukannya. Misalnya, informan mengatakan
dia benci pada pasangannya yang menduakan dirinya
sehingga ia ingin balas dendam dengan mempermainkan
pria lain supaya tidak hanya dia saja yang sakit hati tapi
orang lain juga. Saya bisa memahami dia karena keinginan
saya untuk mendengarkan sungguh-sungguh, tapi tidak
berarti saya menyetujuinya. Tidak mudah untuk
menikmati percakapan jika saya tidak mendengarkan
dengan sungguh-sungguh atau aktif. Keterampilan
mendengarkan aktif membuat saya bisa menikmati
percakapan dengan informan.

b. Wawancara
Wawancara merupakan alat untuk mengungkapkan

kenyataan hidup, apa yang dipikirkan atau dirasakan orang
tentang berbagai aspek kehidupan. Melalui tanya jawab
kita dapat memasuki alam pikiran orang lain, sehingga
kita memperoleh gambaran tentang dunia mereka. Jadi
wawancara dapat berfungsi deskriptif, yaitu melukiskan
dunia kenyataan seperti dialami orang lain (Nasution,
2001, h.14).

Wawancara diartikan percakapan dengan maksud
tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yang bertindak
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sebagai pewawancara dan yang diwawancarai dengan
maksud untuk mendapatkan informasi yang valid dan
reliabel (Marshall & Rossman, 1989, h. 78). Maksud
diadakannya wawancara, dijelaskan oleh Lincoln & Guba
(dalam Moleong, 2000, h. 87 ) sebagai kegiatan
mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan,
organisasi, motivasi, tuntutan, kepedulian; merekonstruksi
masa lalu; memproyeksikan masa depan. Wawancara
dapat berlangsung dari percakapan biasa atau pertanyaan
singkat hingga yang bersifat formal, atau interaksi yang
lebih lama. Wawancara secara garis besar dibagi dua,
yaitu wawancara terstruktur dan tak tersruktur (Mulyana,
2002, h. 180). Wawancara terstruktur disebut juga
wawancara baku (standardized interview) merupakan
wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah
disusun sebelumnya berikut dengan pilihan jawaban yang
juga telah disediakan. Wawancara tak terstruktur disebut
juga wawancara mendalam, merupakan teknik
pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian
kualitatif. Hal ini didasari oleh keuntungannya, yaitu
kebebasan yang menjiwainya, sehingga responden secara
spontan dapat mengeluarkan segala sesuatu yang ingin
diungkapkannya dan jenis wawancara yang kedua inilah
yang saya pakai dalam berinteraksi dengan informan-
informan saya.

Wawancara tak terstruktur mirip dengan percakapan
informal yang bertujuan menggali sebanyak mungkin
informasi dari semua responden. Dalam wawancara
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semacam ini, peneliti mencatat pokok-pokok penting yang
akan dibicarakan sebagai pegangan untuk mencapai tujuan
wawancara, dan responden bebas menjawab menurut isi
hati dan pikirannya. Lama wawancara juga tidak dibatasi
dan diakhiri menurut keinginan peneliti. Dengan
demikian, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih
luas karena setiap responden bebas meninjau berbagai
aspek menurut pendirian dan masing-masing, sehingga
dapat memperkaya pandangan peneliti (Nasution, 2001, h.
119). Wawancara tak terstruktur bersifat luwes, susunan
pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat
diubah pada saat berlangsungnya wawancara, disesuaikan
dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk
karakteristik sosial budaya (agama, suku, gender, tingkat
pendidikan, pekerjaan) responden (Denzin, 1989, h. 105).

Menurut Seidman (dalam Arifin, 1994, h.64)
terdapat tiga rangkaian wawancara, yaitu: (1) wawancara
yang mengungkap konteks pengalaman partisipan
(responden), (2) wawancara yang memberi kesempatan
kepada responden untuk merekonstruksikan
pengalamannya, (3) wawancara yang mendorong
responden untuk merefleksi makna dan pengalaman yang
dimilikinya. Pada wawancara pertama, peneliti
mempunyai tugas untuk membawa pengalaman responden
ke dalam konteks dengan meminta responden untuk
bercerita sebanyak mungkin tentang dirinya sesuai dengan
topik pembicaraan, dalam kurun waktu sampai sekarang.
Kegiatan ini dikenal dengan wawancara sejarah hidup
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terfokus (focused life history). Tujuan wawancara kedua
adalah untuk mengkonsentrasikan rincian konkret tentang
rincian pengalaman responden sekarang, sejalan dengan
topik yang ada. Wawancara ketiga merupakan refleksi
makna. Dalam hal ini, responden diminta untuk merefleksi
makna pengalaman yang dimilikinya.

Pelaksanaan “probbing” oleh peneliti akan sangat
diperlukan jika responden dalam penelitian ini tidak
sanggup menjawab pertanyaan yang disampaikan, yang
dimungkinkan terjadi karena subyek kurang tahu atau
tidak mengerti akan pertanyaanpertanyaan tersebut. Bila
responden tidak dapat menjawabnya dengan segera karena
dilupakan, peneliti dapat membantunya mengingat
kembali dengan menanyakan hal-hal kecil (Nasution,2001,
h.123).

c. Observasi
Observasi merupakan salah satu usaha pengumpulan

data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung
yang berupa data deskriptif aktual, cermat, dan terperinci
tentang keadaan lapangan kegiatan manusia dan situasi
sosial serta konteks di mana kegiatan itu terjadi (Nasution,
2001, h. 52). Manfaat metode observasi terutama adalah
peneliti akan memahami konteks data secara keseluruhan
situasi. Pengalaman langsung memungkinkan peneliti
menggunakan pendekatan induktif yang dapat membuka
kemungkinan melakukan penemuan, misalnya
menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan
diungkapkan oleh subyek karena bersifat sensitif atau
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ingin ditutupi karena dapat merugikan diri sendiri. Selain
itu, peneliti dapat menemukan hal-hal di luar persepsi
peneliti dan memperoleh kesan-kesan pribadi, misalnya
merasakan situasi sosial (Nasution, 2001, h. 62).

Observasi dimaksudkan untuk melihat apakah
subjek memilih berperilaku dengan cara tertentu agar
sesuai dengan situasi yang ada. (Mulyana, 2002, h.163).
Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang
wajar yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk
mempengaruhi, mengatur atau memanipulasikannya.
Mengadakan observasi menurut kenyataan,
melukiskannya dengan kata-kata secara cermat dan tepat
apa yang diamati, mencatatnya dan kemudian
mengolahnya dalam rangka masalah yang diteliti secara
ilmiah bukanlah hal yang mudah. Selalu akan ada
persoalan seberapa valid dan reliabelkah hasil pengamatan
itu atau seberapa representatifkah obyek pengamatan itu
bagi gejala yang muncul bersamaan (Nasution, 2001, h.
83). Melalui observasi diharapkan dapat mengoptimalkan
kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan,
perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan yang ditunjukkan
oleh responden; memungkinkan peneliti untuk melihat
dunia sebagaimana yang dilihat oleh responden termasuk
menangkap arti fenomena, pandangan dan pembentukan
pengetahuan (Poerwandari, 1998, h. 43).

Dalam pelaksanaan pengamatan terlibat, peneliti
harus memupuk terlebih dahulu hubungan baik dan
mendalam dengan informan. Ada suatu bentuk
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kepercayaan antara peneliti dan informan yang dikenal
dengan istilah rapport. Apabila rapport telah terbina,
informan tidak mencurigai peneliti sebagai orang yang
akan mencelakainya (Bungin, 2001, h.58). Observasi
partisipan mengandung arti bahwa peneliti merupakan
bagian integral dari situasi yang dipelajarinya.
Keuntungannya adalah bahwa kehadiran peneliti tidak
mempengaruhi kewajaran situasi yang ada, sehingga
peneliti lebih mengenal situasi dengan baik dan dapat
mengumpulkan keterangan yang banyak (Nasution, 2001,
h.107).

Sebagai salah satu metode pengumpulan data, tentu
saja observasi tidak dapat berdiri sendiri dan mencakup
seluruh aktivitas semua informasi yang ada, sehingga
lowongan data yang tidak diperoleh dari observasi harus
diisi dengan data yang didapat dari wawancara dan
mendengar (Paul, 1953, Koentjaraningrat, 1986, dalam
Bungin, 2001, h. 62). Wawancara mendalam, mendengar
aktif dan pengamatan berperan serta saling melengkapi
dan mengurangi ketidakajegan (inconsistency) dalam
pengumpulan data di lapangan (Mulyana, 2002, h. 163).

5. Analisis Data
Pada dasarnya, data merupakan cerita informan yang

terperinci sesuai dengan ungkapan/pandangan mereka apa
adanya (disertai dengan hasil observasi) tanpa ada
komentar, evaluasi dan interpretasi. Data-data yang
berasal dari catatan lapangan, transkrip dan hasil rekaman
interview ini dianalisis dengan cara mereduksi
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(penyederhanaan) data melalui serangkaian proses
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang
data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data
sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik
dan diverifikasi. Patton (Poerwandari, 1998, h.87)
menegaskan bahwa satu hal yang harus diingat peneliti
adalah kewajiban untuk memonitor dan melaporkan proses
dan prosedur analisis yang sejujur dan selengkap mungkin.

Teknik analisis data dilakukan dalam tiga tahap
yaitu: Pertama, Analisis data sebelum di lapangan.
Analisis dalam tahap ini dilakukan terhadap data hasil
studi pendahuluan atau data sekunder yang akan
digunakan peneliti untuk menentukan fokus penelitian.
Akan tetapi, fokus penelitian pada tahap ini masih bersifat
sementara dan tentunya akan berkembang setelah peneliti
melakukan penelitian di lapangan. Dalam penyusunan
proposal, peneliti menentukan fokus penelitian untuk
mencari tahu dari sumber data termasuk karakteristiknya.
Kedua, Analisis data selama di lapangan. Pada tahap ini,
analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data secara
langsung melalui wawancara atau observasi. Misalnya
pada saat wawancara berlangsung, peneliti sudah
melakukan analisis terhadap jawaban dari responden. Jika
peneliti belum puas dengan jawaban dari responden, maka
peneliti bisa melanjutkan pertanyaan lagi sampai batas
tertentu diperoleh data yang valid. Ketiga, Analisis data
selesai di lapangan. Pada tahap akhir, analisis data dibagi
menjadi beberapa bagian yaitu a) analisis domain yaitu
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memberi gambaran umum dari dan menyeluruh dari objek
penelitian, b) analisis taksonomi yaitu penjabaran secara
rinci dari analisis domain melalui observasi terfokus.

Pekerjaan paling berat yang dilakukan peneliti
setelah data terkumpul adalah analisis data. Analisis data
merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, karena
dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan
substantif maupun formal. Selain itu, analisis data sangat
sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses
secara linier, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis.
Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan
untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan,
memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya
sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau
masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas
tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan
bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya
bisa dipahami dengan mudah.

Analisis data sesungguhnya sudah dimulai saat
peneliti mulai mengumpulkan data, dengan cara memilah
mana data yang sesungguhnya penting atau tidak. Ukuran
penting dan tidaknya mengacu pada kontribusi data
tersebut pada upaya menjawab fokus penelitian. Di dalam
penelitian lapangan (field research) bisa saja terjadi karena
memperoleh data yang sangat menarik, peneliti mengubah
fokus penelitian. Ini bisa dilakukan karena perjalanan
penelitian kualitatif bersifat siklus, sehingga fokus yang
sudah didesain sejak awal bisa berubah di tengah jalan
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karena peneliti menemukan data yang sangat penting,
yang sebelumnya tidak terbayangkan. Lewat data itu akan
diperoleh informasi yang lebih bermakna. Untuk bisa
menentukan kebermaknaan data atau informasi ini
diperlukan pengertian mendalam, kecerdikan, kreativitas,
kepekaan konseptual, pengalaman dan expertise peneliti.
Kualitas hasil analisis data kualitatif sangat tergantung
pada faktor-faktor tersebut.

Dalam penelitian kualitatif, model analisis data yang
dikenalkan oleh Spradley (1980), dan Glaser dan Strauss
(1967) bisa dipakai sebagai pedoman. Ada empat
langkah, namun dalam penelitian ini hanya memakai
analisis domain dan taksonomi, secara garis besar model
analisis itu diuraikan sebagai berikut.

Analisis Domain (Domain analysis). Analisis
domain pada hakikatnya adalah upaya peneliti untuk
memperoleh gambaran umum tentang data untuk
menjawab fokus penelitian. Caranya ialah dengan
membaca naskah data secara umum dan menyeluruh untuk
memperoleh domain atau ranah apa saja yang ada di
dalam data tersebut. Pada tahap ini peneliti belum perlu
membaca dan memahami data secara rinci dan detail
karena targetnya hanya untuk memperoleh domain atau
ranah. Hasil analisis ini masih berupa pengetahuan tingkat
“permukaan” tentang berbagai ranah konseptual. Dari
hasil pembacaan itu diperoleh hal-hal penting dari kata,
frase atau bahkan kalimat untuk dibuat catatan pinggir.
Dengan analisis domain, hasil yang diperoleh merupakan
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kumpulan jenis domain atau kategori konseptual beserta
simbol yang dirangkumnya. Teknik analisis ini sangat
relevan untuk dipakai dalam studi yang bersifat
eksploratif. Artinya, analisis hasil studi hanya ditargetkan
untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari sang tokoh,
tanpa harus dirinci unsur-unsurnya secara detail.

Analisis domain biasanya dilakukan untuk
memperoleh gambaran/pengertian yang bersifat umum
dan relatif menyeluruh tentang apa yang mencakup
disuatu fokus/pokok permasalahan yang tengah diteliti.
Ada delapan langkah dalam analisi komponen ini yaitu :

1. Memilih domain yang akan dianalisis.
2. Mengidentifikasi seluruh kontral yang telah

ditemukan
3. Menyiapkan lembar paradigma
4. Mengidentifikasi demensi kontras yang memiliki

dua nilai
5. Menggabungkan demensi kontras yang berkaitan

erat menjadi satu
6. Menyiapkan pertanyaan kontras untuk ciri yang

tidak ada
7. Mengadakan pengamatan terpilih untuk

melengkapi data
8. Menyiapkan paradigma lengkap

Kerangka Teori
Santri sering dianggap sebagai pemuda pemudi suci

yang terhindar dari maksiat dan alergi berbuat dosa.
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Menurut standar manusia zaman sekarang, aktivitas
pemuda pemudi yang berpacaran, berpakaian norak, hobi
bermain play station (PS) dan menonton flm adalah
perilaku yang wajar. Namun, bagi santri,hal-hal tersebut
adalah tabu dan dianggap pelanggaran besar yang
mengurangi martabat santri bagi yang berani
melakukanya. Kesucian yang menjadi identitas santri
memberi konsekuensi terhadap setandar norma yang harus
di jaga oleh santri. Standart tersebut,tentu di atas ketentuan
umum yang berlaku di masyarakat pada umumnya.
Contohnya, bagi pemuda biasa, bisa menjalankan sholat
lima waktusudah baik. Tapi untuk santri, sholat lima
waktunya harus di masjid plus segala sholat sunnah
rawatibnya. Bagi orang awam, sekedar bisa membaca al-
Qur’an sudah cukup. Tapi bagi santri, di tuntut harus bisa
menghafal dan menterjemahkan sebagian atau bahkan
seluruh isi al- Qur’an. Bagi anak muda zaman sekarang,
mempunyai pacar sering di anggap suatu keharusan.tapi
bagi santri, sekedar berkenalan dengan lawan jenis saja
sudah dinilai cacat dan termasuk pelanggaran. Sekilas,
standar- setandar tersebut terkesan berat dan menyulitkan.
Namun, itulah nilai beda dan nilai unggul dari seorang
santri. Santri akan bernilaiplus, disegani dan di hormati
bila ia bisa menjaga kehormatannya. Buya Hamka pernah
mengatakan bahwa santri berasal dari kata satria. Satria
artinya orang siap menderita untuk menegakkan kebenaran
dan membela kepentingan orang banyak. Sebaliknya jika
santri tidak menjaga diri dan fitrahnya yang shalih dengan
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baik maka cemooh, cibiran bahkan usiran akan di
alaminya.

Begitu mudahnya seseorang itu jatuh cinta. Tak
menutup kemungkinan makhluk yang disebut dengan
santri. Cinta seseorang kepada lawan jenis merupakan
fitrah yang perlu dijaga dan dimanaj dengan kekuatan diri
masing-masing orang. Santri sebuah pesantren bukanlah
malaikat yang bersih dari nafsu syahwati. Santri pesantren
bukanlah hamba Allah yang terjaga sepenuhnya dari
kesalahan dan dosa, karena dia adalah manusia biasa yang
memiliki perasaan sebagaimana orang di luar pesantren.
Betapa banyak kita temukan cerita dalam sebuah novel-
novel pop pesantren yang mengisahkan seorang santri
yang jatuh cinta. Betapapun kuatnya peraturan yang ada
dalam sebuah pesantren itu ditegakkan. Seorang santri
tetap saja tidak bisa menghindar dari adanya rasa saling
tertarik kepada lawan jenis. Dan paling tidak peraturan itu
hanya bisa sebagai benteng supaya tidak terjebak dalam
pergaulan bebas sebagaimana yang terjadi di luar
pesantren saat ini. Bukan berarti santri itu tidak mampu
menjaga dirinya atau bahkan lebih ganas dari orang umum
di luar pesantren, akan tetapi jauh dari itu adalah supaya
nama baik pesantren tetap terjaga dengan baik, tidak
tercemar dan jauh dari tuduhan-tuduhan negatif yang
datang dari luar.

Santri adalah remaja pilihan yang namanya telah
disebut dalam sebuah hadist. Bahwa kelak aka nada tujuh
orang yang di lidungi Allah pada hari yang tidak ada
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perlindunganNya. Salah satunya adalah remaja yang taat (
teks hadisnya adalah Rajul yang berarti laki- laki).
Mengapa remaja yang taat bisa di sejajarkan kedudukanya
degan pemimpin yang adil?. Mengapa remaja yang taat,
kata Rosulullah SAW layak mendapat perlindungan dari
Allah? Rasulullah SAW jelas bukan peramal karena beliau
pastilah menyampaikan dan memprediksikan sesuatu
dengan bisikan wahyu Allah. Ternyata, untuk bisa
menjalani masa remaja saja sudah merupakan perkara
berat. Untuk menjadi taat juga merupakan pekerjaan berat.
Jadi bisa di bayangkan betapa beratnya menjadi remaja
yang taat beragama. Jika remaja melewati fase remajanya
dengan baik dan istiqomah dalam menjalani perintah
agamanya, maka bisa di jamin remaja tersebut akan
mempunyai kualitas unggul, yang bisa di setarakan dengan
kualitas pemimpin yang adil. Bukti sussahnya menjalani
masa remaja adalah banyaknya godaan dan tantangan
jaman di tengah kondisi pesikis remaja yang pada
umumnya labil. Menurut data dikantor kepolosian,
kecelakaan lalulintas selalu meningkat setiap tahun.
Korbannya paling banyak adalah anak-anak sampai
dengan remaja. Pelaku pergaulan bebas, narkoba dan
miras mayoritas adalah remaja. Tindak perkelahian dan
main kebut- kebutan di jalanan, pelakunya kebanyakan
juga remaja. Menjadi taat beragama juga pekerjaan berat.
Remaja bukanlah malaikat yang hidup tanpa nafsu.
Bahkan nafsu inilah yang lebih dominan pada diri remaja
karena semangat ingin mencoba yang sangat tinggi.
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Padahal, ketaatan beragama selalu mensyaratkan
tunduknya nafsu agar bisa tekun dan ikhlas. Apapun
perintah ibadah dalam islam selalu bertentangan dengan
keinginan nafsu. Perintah puasa mengandung pesan untuk
menundukkan nafsu makan dan nafsu sahwat. Shalat
untuk menaklukkan sifat ego dan sombong. Zakat untuk
menghilangkan nafsu serakah dan bakhil. Di era sekarang,
menjadi remaja yang bertipe anak mama dan papa
sangatlah mudah. Tapi menjadi remaja yang berani pergi
nyantri ke pesantren dengan segala aturan yang ketat?
Jelas bukan pekerjaan ringan. Remaja yang bisa dan biasa
gonta- ganti pacar setiap hari bukan lagi menjadi berita.
Yang aneh, jika ada remaja yang berusaha keras menjaga
diri dari perilaku berpacaran.

Memahami Teori Perilaku
Apakah anda seseorang yang memikirkan dengan

serius pakaian apa yang akan anda kenakan besok hari,
atau anda mengenakan pakaian yang menurut anda
nyaman untuk dikenakan saat tersebut, atau anda hanya
mengambil pakaian yang berada paling atas'dari tumpukan
pakaian dalam lemari, atau anda mengenakan pakaian
yang tersedia karena hanya pakaian itu yang masih bersih
untuk digunakan. Jawaban anda menunjukkan perilaku
anda dalam berpakaian. Mengapa mereka menunjukkan
perilaku yang berbeda?, apa yang menyebabkan perilaku
mereka berbeda padahal berada dalam kegiatan yang sama
bermain.
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Perilaku adalah manifestasi hayati makhluk hidup.
Hidup itulah adalah perilaku. Manusia dalam perspektif
psikologi dipandang sebagai individu. Individu yang
memiliki karakteristik dan keunikan tertentu, ciri-ciri yang
spesifik dan khas baik yang bersifat fisik maupun psikis.
Secara garis besar manusia terdiri atas aspek jasmani atau
fisik dan rohani psikis, walaupun disebut terpisah dalam
kenyataanya kedua tidak dapat dipisahkan, merupakan
satu kesatuan yang utuh (undivided - tidak terpisahkan).
Keutuhan ini akan terpisah msantriala manusia mati. Pada
saat itu individu tidak lagi berperilaku. Sebagai individu
manusia memiliki ciri yang esensial yaitu selalu
berperilaku atau melakukan kegiatan. Perilaku meliputi
perilaku yang nampak maupun perilaku yang tidak
nampak (Nana Syaodih, 2004). Perilaku yang nampak
adalah perilaku yang dapat dilihat seperti berkedip,
berlari, dan menulis. Perilaku yang tidak nampak adalah
perilaku yang tidak dapat dilihat oleh mata tetapi
menunjukkan sisi kehidupan manusia, seperti berpikir,
dan berperasaan. Kita tidak dapat melihat bagaimana
individu berpikir, yang dapat kita lihat perilaku berikutnya
sebagai keputusan hasil berpikir, mungkin bergerak atau
mungkin diam. Individu berperilaku dalam interaksinya
dengan lingkungan. Perilaku individu memiliki arti/
makna yang berbeda dalam konteks lingkungan yang
berbeda.

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku. Para
ahli berbeda pendapat tentang apa yang menyebabkan
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individu berperilaku. Pendekatan yang berbeda
menunjukkan pandangan yang berbeda tentang penyebab
individu berperilaku. Berdasarkan pandangan tentang
penyebab perilaku dapat didentifikasi jenis-jenis perilaku
yang ditampilkan oleh individu. Pendekatan dan
pandangannya terhadap penyebab perilaku dapat
diidentifikasi sebagai berikut .

Pertama, Pendekatan Psikoanalisa. Psikoanalisa
memandang perilaku individu dipengaruhi oleh kesadaran
individu. Tokoh Psikoanalisa Sigmund Freud
menggambarkan kehidupan individu ibarat gunung es.
Sebagian gunung es tampak dipermukaan air, bagian ini
disebut kesadaran, perilaku sepenuhnya dilakukan atas
dasar kesadaran atau perilaku yang sepenuhnya dalam
kontrol individu. Contoh, melamun pada saat anda sedang
menunggu seseorang, anda sadar menunggu, apa yang
terjadi dalam lamunan adalah hal-hal yang terjadi dalam
alam bawah sadar atau ketidaksadaran, melamun menjadi
wilayah ambang sadar. Pada saat anda masih mengontrol
diri anda, walaupun anda sedang melamun anda mudah
tersadarkan atau dapat merespon dengan cepat sapaan
teman anda, tetapi pada saat lamunan anda sangat
mendalam anda menjadi terkaget-kaget atau malah
kebingungan terhadap sapaan teman anda, karena sejenak
anda tidak ada dalam dunia nyata tetapi masuk pada dunia
yang anda ciptakan.

Kedua, Pendekatan behavioral. Pendekatan
behavioral memandang perilaku manusia merupakan
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proses stimulus respon. Individu akan berperilaku
merespon. Stimulus datang dari lingkungan mengenai
alat-alat dari manusia meliputi panca indra. Stimulasi
yang mengenai alat-alat indra menjadi sensasi. Sensasi
membuat individu memberikan respon. Perilaku sebagai
respon individu terhadap stimulasi yang dirasakan disebut
atensi (perhatian). Perilaku individu dapat menjadi
stimulasi bagi orang lain. Perilaku yang mengudang
respon yang sangat intens pada orang lain disebut
sensasional. Salah satu teori dalam pendekatan
behavioristik yaitu teori Tabularasa menyatakan individu
ibarat pualam putih, perilaku yang ditampilkan individu
tergantung coretan-coretan yang dilakukan orang dewasa
terhadapnya. Lingkungan yang dipersiapkan/ dirancang
membentuk perilaku tertentu pada individu.

Ketiga, Pendekatan Humanistik. Pendekatan
humanistik memandang individu berperilaku karena
merasakan kebutuhan. Kebutuhan yang dirasakan menjadi
niat yang mendorong individu berperilaku untuk mencapai
tujuan. Kebutuhan merupakan penggerak perilaku disebut
juga sebagai motif. Kelompok humanistik sangat percaya
niat merupakan energi psikologis yang sangat kuat yang
membuat individu mampu melakukan apapun. Jargon
kelompok humanistik “ Berikan padaku dunia, akan ku
ubah dunia”. Mari kita renungkan, apa yang dapat kita
lakukan pada saat kita merasakan keinginan untuk
memperoleh atau mencapai sesuatu, berapa banyak usaha
yang dapat kita lakukan, betapa kuat tenaga yang kita
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miliki.
Keempat, Pendekatan ekologis lintas budaya.

Pendekatan ekologis lintas budaya memandang perilaku
terjadi karena individu adalah makhluk sosial yang
menciptakan/mengembangkan cita, rasa dan karsa untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Pengembangan cita, rasa dan
karsa untuk memenuhi kebutuhan hidup menciptakan
tatanan kehidupan komunitas atau kita sebut sebagai
peradaban.

Kelima, Pendekatan spiritual. Pendekatan spiritual
memandang individu berperilaku karena kesadaran
sebagai makhluk yang diciptakan oleh Maha Pencipta
Tuhan Yang Maha Kuasa. Individu berperilaku untuk
menjalankan tugas hidup dan kehidupan atas dasar
keyakinan pada Tuhan. Perilaku adalah ibadah untuk
menjalankan perintah yang maha kuasa. Contoh, individu
makan minum (berperilaku) karena kesadaran untuk
hidup, guna dapat beribadah pada yang maha kuasa.
Makan dan minum yang dilakukan adalah ibadah karena
diniatkan semata-mata karena Allah.

Kelima pendekatan yang telah dipaparkan
menunjukkan faktor pencetus atau yang membuat individu
berperilaku dapat dikelompokkan sebagai faktor dari
dalam dan faktor dari luar diri individu. Pertanyaanya,
pada saat kita berperilaku apakah perilaku kita lakukan
karena dorongan dari dalam diri kita baik itu karena
kebutuhan, kesadaran, maupun posisi ataukah kita
melakukan sesuatu karena hal-hal diluar diri kita yang
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mendorong kita untuk berperilaku. Mana yang lebih
dominan faktor di dari dalam diri kita atau faktor dari luar
diri kita. Apakah kedua faktor secara bersamaan
mencetuskan perilaku. Pertanyaan-pertanyaan tadi
mungkin berkembang pada benak anda. Pendekatan yang
menjembatani perbedaan pandangan-pandangan
sebelumnya adalah pendekatan konvergensi. Pendekatan
konvergensi memandang perilaku individu dipengaruhi
oleh kedua, baik faktor-faktor dari dalam diri maupun
faktor-faktor di luar diri individu. Secara spesifik faktor
yang mempengaruhi perilaku adalah : faktor bawaan
(herediter), lingkungan (enveromental) dan kematangan
(time). Biasanya ditunjukkan dalam rumus : P = F
(H.E.T). P, person atau perilaku individu. F, fungsi atau
totalitas utuh dari faktorfaktor. H atau herediter atau faktor
bawaan baik yang diturunkan oleh orang tua, maupun
yang terjadi selama dalam kandungan yang dibawa pada
saat kelahiran. Faktor herediter merupakan potensi yang
dimiliki individu. E atau enveromental yaitu faktor
lingkungan. Lingkungan dalam konteks psikologis adalah
segala hal yang berada diluar diri individu. Lingkungan
dapat dikelompokkan dalam lingkungan yang berpengaruh
atau disebut lingkungan efektif dalam bahasa jerman
disebut umwelt. Kedua adalah lingkungan yang ada
disekitar individu, apapun yang ada di luar diri individu,
antara lain udara, fisik, material, kondisi geografis,
maupun suasana dalam bahasa jerman disebut umgebung.
Individu dalam konteks pribadi diartikan sebagai self, atau
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sering disebut diri dalam individu. Pada konteks self tubuh
individu menjadi lingkungan bagi self. T atau time, adalah
kematangan. Perilaku tidak dapat tertampilkan atau
terwujudkan secara fungsional bilamana tidak didukung
kematangan. Seorang santri tidak dapat berjalan dengan
baik walaupun individu ingin berjalan, dan orang tua
membantu untuk berjalan, jika kakinya belum siap dan
kuat untuk menompang tubuhnya dan belum menguasai
koordinasi gerakan kaki.

Faktor mana yang lebih dominan akan sangat
tergantung konteks peristiwa perilaku terjadi. Bisa jadi
faktor internal atau faktor dalam diri individu lebih
dominan, misalnya individu makan karena tubuhnya
menuntut untuk memperoleh asupan makanan sehingga
individu merasa lapar. Bisa jadi faktor eksternal atau
faktor di luar diri lebih dominan, individu makan bukan
karena lapar tapi karena melihat penampilan makanan
yang menarik dan melihat orang lain sangat menikmati
makanan, padahal individu baru saja makan. Bisa jadi
salah satu menjadi pencetus awal, melalui proses berpikir
individu memanipulasi informasi, data, maupun fakta baik
yang ada dalam memori maupun tersedia pada berbagai
sumber informasi, hingga ahirnya individu membuat
keputusan berperilaku. Individu makan karena merasa
lapar dan memikirkan makanan apa yang paling
memungkinkan untuk dimakan sesuai dengan makanan
yang tersedia di toko atau restoran dimana individu
sedang berada. Individu dapat menyantap makanan
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dengan nyaman msantriala giginya sudah dapat
mengunyah makanan padat.

a. Motif
Energi psikologis yang menggerakkan perilaku

disebut dengan motif. Menurut Maslow motif individu
untuk melakukan perilaku merupakan kebutuhan yang
dirasakan individu yang memerlukan pemenuhan.
Kebutuhan yang dirasakan dapat terstimuasi baik dari diri
sendiri (instrinsik) maupun dari luar individu (ekstrinsik).
Kebutuhan yang dirasakan individu bersifat hirarki.
Pemenuhan kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah
mendorong individu untuk memenuhi kebutuhan pada
tingkat yang lebih tinggi. Tingkatkan pemenuhan
kebutuhan juga menunjukkan tingkat perilaku individu.
Tingkatan kebutuhan dapat digambarkan pada piramida
dibawah ini.

Hirarki kebutuhan Maslow
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Tingkatan kebutuhan yang dirasakan individu akan
menunjukkan bentuk piramida yang berbeda atau malah
mungkin tidak lagi berbentuk piramida. Kebutuhan-
kebutuhan berkembang, bilamana individu ingin
kehidupannya lebih baik, individu dituntut untuk
menunjukkan kualitas perilaku yang lebih tinggi. Dengan
kata lain individu harus meningkatkan apa kebutuhan
yang harus dipenuhi dan menetapkan tujuan perilaku,
sehingga pada ahirnya mencapai tujuan kehidupan yang
lebih tinggi.

Hirarki kebutuhan individu

Kebutuhan paling dasar yang dirasakan individu
adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah
kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan
pemenuhan fisik dan insting, antara lain kebutuhan untuk
bernafas, makan minum, sex, dan tempat berlindung.
Kebutuhan yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan rasa
aman baik secara fisik maupun psikologis. Setiap individu
membutuhkan jaminan diterima dan terlindung dari
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berbagai hal yang dirasakan mengancam individu baik
secara fisik maupun psikologis. Kebutuhan yang ketiga
adalah kebutuhan akan kasih sayang. Individu
membutuhkan untuk disayangi dan diakui sebagai bagian
dari anggota keluarga, teman, maupun komunitas sosial.
Individu membutuhkan memiliki ikatan-ikatan emosional
psikologis dengan individu lain dalam berbagai bentuk
relasi sosial. Santri mengikuti proses pembelajaran karena
merasa senang pada mata pelajaran, memiliki teman, guru
yang dianggap baik hati dan menyenangkan, aktivitas-
aktivitas sekolah yang membuat dirinya menjadi bagian
dari warga sekolah. Kebutuhan harga diri merupakan
kebutuhan yang keempat. Individu membutuhkan untuk
dihargai keberdaannya, didengar pendapatnya, diapresiasi
tindakannya. Individu membutuhkan posisi dan peran
yang menunjukkan atau pengakuan terhadap keberadaan
baik secara struktural formal maupun secara sosial
emosional non formal.

Kebutuhan kesatu juga disebut motif dasar, motif
selanjutnya menjadi motif sosial karena untuk
memenuhinya individu harus berinteraksi,
mempertimbangkan orang lain dan norma/aturan dan
keyakinan. Kebutuhan kesatu hingga keempat menurut
maslow bersifat menghilangkan kekurangan. Kebutuhan
aktualisasi diri sebagai kebutuhan yang kelima merupakan
kebutuhan yang bersifat pengembangan. Seseorang yang
telah mencapai tahap aktualisasi diri atau orang yang
dirinya telah teraktualisasi memiliki pribadi yang utuh,
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sehat, seimbang dan matang (Nana Syaodih, 2004: 69).
Kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan keilmuan.
Kebutuhan yang tertinggi adalah kebutuhan transendental.
Kebutuhan untuk memiliki hubungan psikologis religius
dengan Tuhan.

b. Motivasi
Motivasi adalah kekuatan yang menjadi pendorong

kegiatan/ perilaku individu. Menunjukkan suatu kondisi
dalam diri individu yang mendorong atau menggerakkan
individu melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan.
Motivasi terbentuk oleh tenaga-tenaga yang bersumber
dari dalam dan luar individu. Motivasi memiliki dua
fungsi yaitu pertama pengarahkan perilaku, dan kedua
mengaktifkan dan meningkatkan perilaku (Nana Syaodih,
2004 : 61-62).

Hubungan antara motif dan motivasi adalah, motif
merupakan energi psikologis atau kita sebut sebagai
sumber energi. Energi dari motif-motif yang dirasakan
individu membentuk kekuatan psikologis (motivasi)
dalam diri individu yang mengarahkan perilaku dan
mengaktifkan perilaku35. Semakin kuat seseorang
menggantungkan sumber motivasinya pada kebutuhan
fisiologis berarti semakin rendah motivasinya. Sebaliknya,

35Analogi yang diharapkan memudahkan pemahaman. kita akan
membandingkan motif dan motivasi dengan aliran listrik. Energi
listrik dari alam maupun buatan (motif) kemudian diolah dan
ditampung dalam generator disalurkan melalui peralatan elektronik
untuk menyalurkan energi, menyala menjadi cahaya dengan fasilitas
lampu dan saklar lampu (motivasi).
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semakin kuat seseorangmenggantungkan sumber
motivasinya pada kebuthan psikologis berarti semakin
tinggi motivasinya. Agamapun punya ukuran yang sama.
Semakin kuat seseorang mengandalkan dirinya sebagai
bekal untuk menuju Tuhan (beriman), semakin tinggilah
motivasinya. Inilah yang sering disebut keikhlasan dalam
beribadah (pengabdian). Sebaliknya, semakin kuat
seseorang mengandalkan Tuhan dan nasib, sampai-sampai
“kapasitas dirinya” hilang, justru semakin rendah
mitivasinya (A.N Ubaedy : 41).

Kekuatan motivasi seseorang dapat didentifikasi
dari : (1) tujuan, apakah individu memiliki tujuan yang
jelas dan tegas yang ingin dicapai. Apakah tujuan
diturunkan dalam rencana aktivitas dan target-target hasil
yang tegas ; (2) frekwensi, seberapa sering individu
melakukan aktivitas. Makin kuat motivasi makin sering
individu melakukan aktivitas; (3) durasi, seberapa lama
individu tahan melakukan aktivitas. Berapa lama waktu
yang digunakan/ diluangkan individu untuk beraktivitas;
(4) ketahanmalangan, seberapa kuat individu menghadapi
dan menyelesaikan berbagai tantangan, hambatan. dan
kesulitan dalam beraktivitas; (5) Hasil, bagaimana kualitas
perilaku. Ketepatan pengambilan keputusan, kecepatan
mengerjakan, harmonisasi keterampilan yang ditampilkan,
dan kreativitas.

c. Mekanisme perilaku
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Diagram ini menunjukkan perilaku terjadi karena
individu merasakan adanya stimulasi atau kebutuhan baik
yang dari diri sendiri (internal) maupun dari luar diri
(eksternal). Kebutuhan yang dirasakan merupakan motif
atau energi psikologis yang menggerakan perilaku. Energi
menjadi kekuatan individu untuk melakukan perilaku
(motivasi). Kebutuhan yang dirasakan individu pada suatu
saat mungkin lebih dari satu hingga menimbulkan konflik
dalam diri diri individu. Perilaku bermakna dalam
interaksi dengan lingkungan. Perilaku dilakukan untuk
mencapai tujuan. Individu menghadapi peluang dan
hambatan pada saat berperilaku. Setelah perilaku/ aktivitas
atau kegiatan dilakukan akan nampak apakah tujuan
tercapai atau gagal. Ketercapaian tujuan membuat
individu merasa puas. Individu pada dasarnya harus selalu
berada dalam kondisi homoestatis sehingga msantriala
individu memperoleh kepuasan karena tujuan tercapai
individu akan merasakan kebutuhan yang baru. Upaya
pemenuhan kebutuhan, perfilaku yang dilakukan dan
kepuasaan yang dirasakan bilamana dilakukan secara
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berulang oleh individu menjadi gaya hidup individu.
Bilamana tujuan tidak tercapai atau gagal individu harus
melakukan penyesuaian diri agar tetap berada pada
kondisi homoestatis (seimbang secara fisik dan psikologis/
psikhis).. Individu yang dapat menyesuaikan diri dengan
merubah tujuan, memperbaiki perilaku dan mentoleransi
kegagalan adalah individu yang sehat secara psikologis.
Individu yang tidak mampu mengatasi hambatan untuk
mencapai tujuan, tidak dapat menerima kegagalan
pencapaian tujuan, atau tidak dapat menyesuaikan diri
akan mengalami frustrasi.

Memahami Teori Pacaran
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi

Ketiga, 2002: 807), pacar adalah kekasih atau teman
lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan
berdasarkan cinta-kasih. Berpacaran adalah
bercintaan; [atau] berkasih-kasihan [dengan
pacar]. Memacari adalah mengencani; [atau]
menjadikan dia sebagai pacar.” (PIA: 19)
“Sementara kencan sendiri menurut kamus tersebut
(lihat halaman 542) adalah berjanji untuk saling
bertemu di suatu tempat dengan waktu yang telah
ditetapkan bersama.” (PIA: 20). Jika definisi-definisi
baku tersebut kita satukan, maka rumusannya bisa
terbaca dengan sangat jelas sebagai berikut:
Pacaran adalah bercintaan atau berkasih-kasihan
(antara lain dengan saling bertemu di suatu tempat
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pada waktu yang telah ditetapkan bersama) dengan
kekasih atau teman lain-jenis yang tetap (yang
hubungannya berdasarkan cinta-kasih). Singkatnya,
pacaran adalah bercintaan dengan kekasih-tetap.

Dengan demikian, pacaran yang aktivitasnya
“lebih dari” bercintaan, misalnya ditambahi aktivitas
erotisme, itu pun masih dapat disebut ‘pacaran’
Sedangkan, pada dua orang yang baru saling
mengungkapkan cinta telah ada aktivitas bercintaan,
tetapi belum ada hubungan yang ‘tetap’, sehingga
belum tergolong pacaran. Hubungan yang ‘tetap’ itu
dapat tercipta dengan ikatan janji atau komitmen untuk
menjalin kebersamaan berdasarkan cinta-kasih.
Kebersamaan yang disepakati itu bisa berujud apa saja.
Dengan demikian, yang tidak diniatkan untuk nikah
masih bisa dinyatakan pacaran. Bahkan, ‘hidup
bersama tanpa nikah’ pun bisa disebut ‘pacaran’.

Setidaknya ada tiga hal yang pasti, bahwa
pacaran itu ‘mensyaratkan’ adanya “cinta”,
“keintiman” dan “pengakuan masing-masing lawan
jenis itu sebagai pacar”. Mungkin pada “kadar” cinta
dan keintiman, masing-masing orang boleh jadi
berbeda, tetapi masalah “pengakuan masing-masing
lawan jenis itu sebagai pacar” adalah perkara mutlak
yang tidak terbantahkan lagi sebagai prasyarat suatu
hubungan disebut “pacaran”. Hal ini sesungguhnya
tidak terlalu sulit untuk dipahami. Bahkan jika kita
mau jujur, bertanya kepada mereka yang “aktifis”
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pacaran, sebelum ada kejelasan “status sebagai pacar”
maka hubungan yang terjalin antara dua insan lain
jenis itu belum diakui sebagai “Pacaran”. Mungkin ada
yang menyebutnya “TTM” atau “HTS” atau
“sahabatan”, tetapi tidak “berpacaran”.

Selain itu terdapat tiga hal penting yang menjadi
proses dalam berpacaran yakni: a). Proses komunikatif
merupakan usaha pensosialisasian diri dan kelompok
terhadap individu atau komunitas lain agar terjalin
hubungan yang erat dan harmonis sehingga
memperoleh citra dan pengakuan eksistensi baik secara
de facto maupun de jure. b). Proses adaptif merupakan
suatu usaha penyesuaian setiap individu, kelompok
dengan individu maupun kelompok masyarakat yang
lain. Proses ini bisa berlangsung dalam waktu yang
singkat maupun dalam waktu yang panjang sesuai
dengan kadar kemampuan masing-masing baik secara
fisik maupun psikis. c). Proses interaktif merupakan
suatu usaha pembauran kedalam suatu komunitas
tertentu untuk menjadi satu bagian dari komunitasnya
yang baru.

Pacaran terjadi sebagai proses aktualisasi dari
komunikasi lahiriah (mata) dan batiniah (hati). Dari
proses tersebut berlanjut ke proses adaptasi antara
keduanya dimana saling mencari kesesuaian baik
kejiwaan, watak maupun prinsip-prinsip normatif,
agama dan adat. Dalam wilayah ini akan terjadi dua
pilihan alternatif yakni ketika komunikasi dan adaptasi
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terdapat kesesuaian dan kesepahaman maka pacaran
antara keduanya akan terus berlanjut sebaliknya ketika
jalinan komunikasi dan adaptasi tersebut terjadi
perbedaan ( secara prinsip misalnya agama ) bisa jadi
proses pacaran pun akan terhenti. Berdasarkan
pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan
bahwa pacaran merupakan suatu proses interaksi antara
dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk saling
mengenal dan terlibat dalam perasaan cinta sebelum
melangkah ketahap yang lebih serius yakni pernikahan.

Pacaran merupakan hubungan antara seseorang
dengan lawan jenisnya dan melibatkan hubungan yang
lebih intim dari sekadar pertemanan biasa. Hubungan
seperti ini disebut dengan relasi heteroseksual, atau
yang biasa kita kenal dengan pacaran. Menurut
Santrock (1998) pacaran bagi remaja merupakan salah
satu bentuk perkembangan aspek sosial yang penting.
Pacaran pada masa remaja dapat membantu proses
pembentukan hubungan yang romantis dan pernikahan
dimasa dewasa. Lebih lanjut Hidayati & Mashum
(2002) pacaran adalah sebuah proses saling mengenal,
memahami dan menghargai perbedaan diantara dua
individu. Pacaran bagi remaja bertujuan untuk
menemukan dan mengetahui lebih jauh mengenai
seseorang yang berbeda jenis kelaminnya yang
disukainya. Intinya adalah menemukan pasangan
(Duvall & Miller, 1985). Turner dan Helms, dalam
bukunya Life Span Development mengemukakan
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keuntungan pacaran buat remaja yakni remaja dapat
mengasah kemampuan bersosialisasi, menyadari jujur
pada pasangan itu penting. Hubungan kasih sayang
juga semakin terjaga saat kita saling memberi saran
dan bukan menyalahkan. Kemampuan bernegosiasi
untuk menyelesaikan konflik sama pacar pun
bermanfaat buat melanggengkan hubungan. Lebih jauh
lagi, melalui pacaran remaja dapat belajar mentolerir
perbedaan. Semua ilmu yang berhasil dipetik dari masa
pacaran itu sangat berguna. Terutama buat bekal
memasuki dunia pernikahan (Witri, 2003).

Pacaran sebagai salah satu bentuk hubungan
intim dapat terjadi dimana saja, di kelas, di tempat
kerja, di toko, ditempat bermain dan lain-lain, untuk
memulai terjadinya suatu hubungan, maka biasanya
dimulai dengan adanya ketertarikan (interpersonal
attraction, yaitu keinginan untuk dekat dengan
seseorang (Brehm, 1992). Sebelum berpacaran,
pertama-tama harus muncul rasa ketertarikan
(attraction) antara dua individu. Ketertarikan dapat
berupa mengirim dan menerima tanda seksual tertentu,
yang dapat diekspresikan melalui gaya berpakaian atau
gaya berjalan seseorang. Ketertarikan dapat juga
sebagai bentuk umum dan rasa suka (liking) (Geer,
Heiman & Leitenberg, 1984). Menurut Brehm (1992),
ketertarikan meliputi kebutuhan, preferensi, dan
keinginan dari orang yang dianggap menarik, dan
situasi dimana kedua individu saling menemukan
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dirinya. Kebutuhan seseorang dapat mempengaruhi
bagaimana ia menerima orang lain dan bagaimana ia
bereaksi terhadap situasi. Menurut Baron & Byrne
(1997) ketertarikan itu dimulai ketika seseorang mulai
berinteraksi dengan orang lain dan biasanya interaksi
tersebut dapat terjadi dimana saja dan tanpa disengaja.
Langkah pertama yang dapat membuat seseorag
tertarik dengan orang lain, yaitu kedekatan fisik
(physicalproximity). Faktor yang sangat penting yang
dapat mempengaruhi adalah seseorang menyukai atau
tidak orang yang dijumpainya yaitu keadaannya pada
saat itu (affective state). Seseorang akan senang
dengan orang yang dijumpainya ketika perasaan
emosinya positif dan begitu juga sebaliknya.

Pacaran sendiri dijelaskan oleh Benokraitis
(1996, h.134) sebagai proses di mana seorang bertemu
dengan seorang lainnya dalam konteks sosial yang
bertujuan untuk menjajaki kemungkinan sesuai atau
tidaknya orang tersebut untuk dijadikan pasangan
hidup. Pacaran ditandai dengan adanya kedekatan
emosional dan daya tarik seksual terhadap lawan jenis
serta perasaan cocok yang dirasakan oleh kedua
individu (laki-laki dan perempuan lajang). Konsep
tersebut menunjukkan bahwa pacaran merupakan
hubungan emosional yang mengikutsertakan pula
ketertarikan secara seksual sebagai penjajakan sebelum
menjadi pasangan hidup.

Saafa (2006, h. 6) mengemukakan bahwa pacaran
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dalam rangka mencari dan mendapatkan pasangan
hidup kini menjadi cara yang paling digemari. Pacaran
telah menjadi tradisi yang mengakar kuat dalam
masyarakat kita. Budaya ini telah menjadi kebiasaan
baru yang menggeser pola pergaulan sebelumnya.
Pacaran sebagai cara yang dilakukan dalam rangka
penjajakan untuk mencari pasangan hidup menjadi
alasan utama mereka yang menempuhnya. Penjajakan
dimaksudkan untuk saling mengenal satu sama lain,
saling mengerti pribadi masing-masing dan dalam
rangka mencari kecocokan sebelum memasuki bahtera
rumah tangga. Penjajakan dilakukan guna menghindari
kesalahan dalam memilih pasangan hidup. Hal ini
menyebabkan timbulnya asumsi dalam masyarakat
bahwa pacaran lebih baik dalam menunjang
penyesuaian pasangan setelah menikah, karena pacaran
berfungsi sebagai sarana untuk saling mengenal,
memahami, dan mengerti kepribadian masing-masing
calon.

Terkait dengan model pacaran yang menjurus
pada ekplorasi erotisme teori Kolberg tentang
perkembangan moral layak untuk dipertimpangkan.
Berdasarkan penelitiannya itu Kohlberg menarik
kesimpulan bahwa : 1). Penilaian dan perbuatan moral
pada intinya bersifat rasional. Keputusan moral
bukanlah soal perasaan atau nilai melainkan selalu
mengandung suatu penafsiran kognitif terhadap
keadaan dilema moral dan bersifat konstruksi kognitif
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yang bersifat aktif terhadap titik pandang masing-
masing individu sambil memertimbangkan segala
macam tuntutan, hak, kewajiban dan keterlilbatan
setiap pribadi terhadp sesuatu yang baik dan adil.
Kesemuanya merupakan tindakan kognitif. 2).
Terdapat sejumlah tahap pertimbangan moral yang
sesuai dengan pandangan formal harus diuraikan dan
yang biasanya digunakan remaja untuk
mempertanggungjawabkan perbuatan moralnya. 3).
Membenarkan gagasan Jean Piaget bahwa pada masa
remaja sekitar umur 16 tahun telah mencapai tahap
tertinggi dalam proses pertimbangan moral.

Pacaran ternyata bukan cara yang tepat untuk
mengenali calon pendamping hidup. Maksudnya
bahwa pacaran ternyata lebih banyak menimbulkan
aspek negatif daripada positif dalam mencapai proses
pengenalan. Proses ini cenderung hanya untuk
kesenangan semata dan adapula yang menjalaninya
hanya untuk ikut-ikutan dan tidak dengan tujuan
pernikahan (Adhim, 2003). Pendapat ini didukung oleh
Turner dan Helms (dalam Witri , 2003) yang
menyatakan sisi negatif yang muncul dari berpacaran
adalah 1) ingin buat gaya. Fenomena ini sering terjadi
di kalangan cowok yang merasa bangga bila pamer ke
teman-teman tentang puluhan cewek yang berhasil
ditaklukkan. Bahkan, ada suatu geng yang anggotanya
saling bersaing buat membuktikan siapa yang paling
sukses menebar pesona, 2) kecenderungan playful saat
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pacaran. Remaja belum mau berkomitmen serius dan
menganggap pacaran cuma untuk main-main belaka.
Hal ini dapat berakibat salah satu pasangan yang serius
dengan pasangannya jengkel karena ditinggalkan oleh
pasangan yang belum mau berkomitmen serius dan
menganggap pacaran cuma untuk main-main belaka. 3)
alasan klasik yang sering dipakai untuk mengakhiri
hubungan: tidak cocok sama pasangan., jalur
memutuskan hubungan memang yang paling gampang
diambil. Cara ini justru mengesankan remaja tersebut
adalah sosok egois yang malas mencari solusi. 4)
keterbatasan waktu bergaul dengan teman-teman kita.,
terutama teman yang berasal dari lawan jenis karena
pacar suka keberatan kalau pasangannya terlalu dekat
sama lawan jenis lain sehingga menelantarkan teman-
temannya, 5) terjerumus seks bebas. Kemungkinan
terjerumus juga makin besar karena kita dipengaruhi
gejolak hormon seksual. Keberadaan pacar dijadikan
kesempatan untuk eksplorasi seksual. Tanpa disadari,
keintiman fisik dengan pacar semakin meningkat dan
meningkat, sementara kita belum siap menghadapi
konsekuensinya., seperti hamil di luar nikah atau
ketularan penyakit kelamin.

Menurut Imran (2000) mengatakan bahwa ada
beberapa bentuk perilaku dalam berpacaran adalah
berbincang-bincang, berciuman, meraba, berpelukan,
masturbasi, oral, petting, dan intercourse. Penelitian
yang dilakukan oleh Yarmato menyimpulkan Sebanyak
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45,9 persen (367 responden) memandang berpelukan
antarlawan jenis adalah hal wajar, 47,3 persen (378
responden) membolehkan cium pipi, 22 persen (176
responden) tidak menabukan cium bibir, 11 persen (88
responden) oke saja dengan necking alias cium leher
atau cupang, 4,5 persen (36 responden) tak
mengharamkan kegiatan raba-meraba, 2,8 persen (22
responden) menganggap wajar melakukan petting. Dan
1,3 persen (10 responden) tak melarang sanggama di
luar nikah. Minimnya informasi yang benar mengenai
pacaran yang sehat, maka tidak sedikit remaja saat
berpacaran unsur nafsu seksual menjadi dominan. Jenis
perilaku seksual yang dilakukan remaja dalam
berpacaran biasanya bertahap mulai dari timbulnya
perasaan saling tertarik, lalu diikuti kencan, bercumbu
dan akhirnya melakukan hubungan seksual. Hasil
Baseline Survei Lentera-Sahaja PKBI memperlihatkan,
perilaku seksual remaja mencakup kegiatan mulai dari
berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, necking,
petting, hubungan seksual, sampai dengan hubungan
seksual dengan banyak orang (Adrianus, 2001).

Hasil penelitian Ardhianita (2005, h.109)
mengungkapkan bahwa kepuasan pernikahan pasangan
yang menikah tanpa pacaran berada pada nilai yang
lebih tinggi dibandingkan pasangan yang menikah
dengan pacaran. Lebih jauh lagi, Saafa (2006, h.28)
mengungkap bahwa pacaran justru memberi dampak
negatif terhadap kepuasan pernikahan yang pada
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akhirnya membuat pernikahan tidak stabil.
Menurutnya, orang yang berpacaran cenderung
menampilkan diri di depan pacarnya tidak secara apa
adanya. Banyak hal dari sisi karakter dan kepribadian
yang ditampilkan jauh dari relitas yang sesungguhnya.
Beberapa penelitian selanjutnya kemudian membantah
asumsi bahwa pacaran bukanlah satu-satunya media
untuk mengenal lebih jauh calon pasangan. Selain
pacaran, proses pencarian pasangan hidup bisa
dilakukan melalui ta’aruf. Proses ta’aruf
memungkinkan seseorang untuk menolak ketika ia
tidak berkenan dengan calon yang akan dijodohkan.
Proses ta’aruf tidak membuka kontak fisik dalam
bentuk apapun sehingga para calon tidak dapat bebas
melakukan apa saja. Proses ta’aruf menuntut pasangan
untuk tidak mengembangkan rasa cinta sebelum
menikah (Imtichanah, 2006, h.3).

Salah satu penyebab perilaku free sex adalah
karena misspersepsi terhadap pacaran sehingga dari
situ menunjukkan suatu perbedaan antara landasan
teori yang dipakai dengan hasil penelitian. Hal ini
dapat terj adi karena pertama, secara teori seringkali
diungkapkan bahwa sikap merupakan predisposisi
(penentu) yang memunculkan adanya perilaku yang
sesuai dengan sikapnya. Sikap tumbuh, diawali dari
pengetahuan yang dipersepsikan sebagai suatu hal
yang baik (positif) maupun tidak baik (negatif),
kemudian diinternalisasikan ke dalam dirinya. Dari apa
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yang diketahui tersebut akan mempengaruhi pada
perilakunya. Kalau apa yang dipersepsikan tersebut
bersifat positif, maka seseorang cendenmg berperilaku
sesuai dengan persepsinya. Kalau ia memper-sepsikan
secara negatif, maka ia pun cenderung menghindari
atau tidak melakukan hal itu dalam perilakunya.

Namun seringkali dalam keliidupan realitasnya,
ada banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi
perilaku seseorang, misalnya Lingkungan sosial,
situasi atau kesempatan. Sehingga apa yang diketahui
seringkali tidak konsisten dengan apa yang muncul
dalam perilakunya. Mungkin seseorang memiliki sikap
positif terhadap sesuatu hal, tetapi dalam kenyataannya
perilakunya tidak sesuai atau bertentangan dengan
sikap tersebut. Kedua, teori yang diambil tersebut
adalah dari Paul dan White, sementara remaja di In-
donesia mempunyai pemahaman dan penilaian
tersendiri mengenai pacaran, kalau melihat dari teori
yang dipakai menunjukkan bahwa pacaran itu
mempunyai rungsi yang normatif, yaitu meliputi fungsi
rekreatif, sumber status, prestasi, sosialisasi, bergaul
secara akrab dan terbuka, penyesuaian normatif,
sharing, pengembangan identitas, dan pemilihan calon
pasangan hidup. Sementara pada remaja Indonesia
pemahaman pacaran itu lebih pada konotasi negatif
yang lebih menganggap bahwa pacaran itu identik
dengan perilaku yang tidak bisa terlepas dari aktivitas
yang mengarah pada free sex sehingga teori tersebut
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kurang tepat ketika diterapkan di Indonesia, seba-
gaimana survey yang dilakukan oleh DETEKSI
(JawaPos) pada bulan Mei 2003 terhadap 1522 remaja
di Jakarta dan Surabaya yang menunjukkan hasil
bahwa pacar merupakan obyek utama untuk
melampiaskan gejolak seksual kaum remaja, dengan
rata-rata 88, remaja memilih pacamya untuk diajak
bersenggama di luar nikah.

Sementara menurut Gunarsa (2004) pacaran itu
dapat dibenarkan ketika memenuhi tiga faktor.
Pertama, faktor umur, makin lanjut usia remaja
diharapkan mereka juga lebih memperlihatkan
kematangan. Taraf kematangan ini. perlu supaya
mereka dapat mempertimbangkan dengan baik sifat
dan tingkat pacaran dalam hubungannya dengan batas-
batas kesopanan. Kedua, faktor sifat pacaran, yaitu
pacaran yang aktivitasnya positif, seperti belajar
kelompok. Ketiga, faktor tingkat pacaran yang
terkontrol karena ketika makin dekat dengan pacar,
makin besar kemungkinan persentuhan yang dapat
menimbulkan rangsangan seksual. Jadi pacaran disini
hanya dibenarkan ketika memenuhi faktor-faktor
tersebut agar terhindar dari perilaku free sex. Sehingga
dari situ menunjukkan hasil yang berbeda dengan
realitas di remaja di modesia.

Faktor-faktor yang mendorong remaja melakukan
hubungan seks di luar nikah, adalah: Pertama, karena
mis-persepsi terhadap makna pacaran yang
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mengangggap bahwa hubungan seks adalah bentuk
penyaluran kasih sayang. Kedua, karena kehidupan
iman yang rapuh. Kehidupan beragama yang baik dan
benar ditandai dengan pengertian, pemahaman dan
ketaatan dalam menjalankan ajaran-ajaran agama
dengan baik tanpa dipengaruhi oleh situasi kondisi
apapun. Ketiga, masa remaja terjadi kematangan
biologis. Seorang remaja sudah dapat melakukan
fungsi reproduksi sebagaimana layaknya orang dewasa
sebab fungsi organ seksualnya telah bekerja secara
normal. Hal ini membawa konsekuensi bahwa seorang
remaj a akan mudah terpengaruh oleh stimulan yang
merangsang gairah seksuahiya, misalnya dengan
melihat film porno, cerita cabul, dan gambar-gambar
erotis. Kematangan biologis yang tidak disertai dengan
kemampuan mengendalikan diri cenderung berakibat
negative, yakni terjadi hubungan seksual pranikah di
masa pacaran. Sebaliknya kematangan biologis yang
disertai dengan kemampuan mengendalikan diri akan
membawa kebahagiaan remaja36 di masa depannya

36 Remaja sebagai periode dari kehidupan manusia merupakan
suatu konsep yang relatif baru dalam kajian psikologi. Istilah remaja
dikenal dengan istilah “adolesence”, berasal dari bahasa latin
“adolescere” yang berarti tumbuh menjadi dewasa atau dalam
perkembangan menjadi dewasa. Untuk merumuskan sebuah definisi
yang memadai tentang remaja tidaklah mudah, sebab rentang waktu
yang dibutuhkan remaja untuk menjadi dewasa tidak dapat ditetapkan
secara pasti. Mendefinisikan remaja untuk masyarakat Indonesia sama
sulitnya dengan menetapkan definisi remaja secara umum. Namun
BKKBN pada salah satu surveynya yang mengkatagorikan remaja
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sebab ia tidak akan melakukan hubungan seksual
pranikah

Perubahan fisik saat pubertas tentu saja akan
diiringi oleh perubahan psikis terhadap perannya
sebagai individu maupun sosial. Remaja akan sangat
termotivasi untuk berhasil melalui perkembangan
identitas pribadi dan keintiman dengan manusia lain.
Dua individu yang saling tertarik pada umumnya akan
melanjutkan hubungan mereka dengan status yang
populer disebut pacaran. Menurut Yahya Ma’shum dan
Chatarina Wahyurini dalam Kompas Cyber Media (11
April 2004) mendefinisikan bahwa Pacaran merupakan
“proses sayang-sayangan dua manusia lawan jenis itu
merupakan kegiatan mengenal dan memahami lawan
jenisnya dan belajar membina hubungan dengan lawan
jenis sebagai persiapan sebelum menikah untuk
menghindari terjadinya ketidakcocokan dan
permasalahan pada saat sudah menikah. Masing-
masing berusaha mengenal kebiasaan, karakter atau
sifat, serta reaksi-reaksi terhadap berbagai masalah
maupun peristiwa.” Sedangkan Samsunuwiyati
(2005:222) menjelaskan bahwa aktivitas berpacaran,
berkencan, bercumbu, sampai melakukan kontak
seksual merupakan upaya remaja mengekspresikan

pada rentang usia 10-19 tahun, mendata jumlahnya di Indonesia
sekitar 22% atau sekitar 44 juta jiwa. Artinya satu dari lima penduduk
Indonesia berusia remaja. Selain itu istilah “akil balig” atau pubertas
adalah sebutan yang seringkali digunakan di Indonesia untuk
mengidentifikasikan masa remaja
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dorongan seksualnya untuk melepaskan diri dari
ketegangan seksual.

Proses pacaran tersebut memungkinkan
terjadinya penemuan jati diri sendiri sekaligus
kehilangan batas- batas diri sendiri terhadap pasangan.
Namun sebaliknya, jika proses pacaran bila tidak
berhasil disikapi dengan baik akan membentuk sikap-
sikap negatif dan berbagai keputusan yang salah dan
berbahaya bagi perkembangan jiwa dan masa depan
remaja. Hasil survey Kesehatan Reproduksi Remaja
Indonesia (SKRRI, BPS, 2004) menunjukkan bahwa
remaja yang setuju melakukan hubungan seks jika
akan menikah mencapai 16,2%, saling mencintai
sebanyak 12,0%, dan suka sama suka 12,3%.
Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, namun sikap
permisif ini bisa menjadi faktor pendorong remaja
untuk melakukan hubungan seks pra-nikah. Deputi
Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan
Keluarga (KSPK) BKKBN, Lalu Sudarmadi
mengungkapkan, sekitar 40 sampai 45 persen remaja
Indonesia melakukan hubungan seks sebelum nikah
(Gatra.com, 5 Juli 2007).

Hubungan seks di luar nikah merupakan titik
ekstrim yang selama ini dinilai masyarakat sebagai
bentuk penyimpangan kelakuan pada pasangan remaja.
Sarlito Wirawan Sarwono memaparkan bahwa
kebanyakan hubungan seks antar remaja di Indonesia
terjadi setelah hubungan mereka berjalan kira-kira
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enam bulan. Lamanya waktu yang diperlukan untuk
terjadinya hubungan seks tersebut disebabkan karena
kebutuhan suasana hati yang tepat, khususnya untuk
remaja puteri. Harus timbul perasaan cinta, suka,
percaya, menyerah dan sebagainya terhadap
pasangannya terlebih dahulu. Jika sudah terlena oleh
sikap pacarnya, remaja puteri dapat kehilangan kontrol
diri. Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang telah
dilakukan pada empat pelaku pacaran tidak sehat,
khususnya seks bebas.

Sebenarnya pacaran sehat tidak hanya diukur
secara seksual, namun juga dari segi fisik, emosional
dan sosial. Tapi masalah pacaran dalam hal tersebut
kebanyakan kurang disadari. Hal ini didukung oleh
hasil wawancara yang telah dilakukan pada tiga
narasumber yang tidak menyadari hubungan mereka
cenderung tidak sehat karena semata-mata mereka
mengaku tidak melakukan seks bebas. Fenomena
pacaran tidak sehat ini semakin marak terjadi karena
globalisasi informasi menjadi media pertukaran nilai-
nilai dari berbagai tempat di dunia. Termasuk
kebiasaan dan batas-batas dalam menjalin hubungan
dengan pacar yang tidak sesuai dengan budaya timur.
Sedangkan informasi yang menuturkan norma dan
nilai-nilai yang harus tetap dijunjung ketika remaja
berpacaran masih sangat minim. Karena itu, diperlukan
suatu media informasi yang dapat digunakan sebagai
alat sosialisasi tata cara pacaran yang sehat kepada
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remaja.
Data terakhir yang banyak dipublikasikan

memperlihatkan bahwa sekitar 80 persen pelaku
perkosaan justru dari kalangan yang dekat dengan
korban. Pacar, famili, dan tetangga dekat makin
banyak yang nekat. Hubungan baik yang selama ini
dibina, tidak cukup memuaskan mereka. Rupanya
nafsu telah menutup pandangannya dan menuntut
segera dipuaskan.

Menarik kiranya untuk menganalisis peristiwa
pemerkosaan oleh kalangan yang sudah dikenal baik
oleh korbannya ini. Pemerkosaan pacar misalnya,
menambah panjang daftar pelaku melanggar norma. Di
tengah-tengah ramainya orang memperbincangkan
kumpul kebo, muncul kasus-kasus seperti itu. Kumpul
kebo yang dikatakan sebagai gejala makin longgarnya
tatanan pergaulan, ternyata tidak dianut oleh sebagian
orang. Pemerkosaan pacar, disamping sebagai
perbuatan tercela, juga merupakan indikator masih
dipegangnya idealisme yang positif. Betapa tidak,
dilihat dari sisi korban, perkosaan tentu dibarengi
dengan usaha penolakan. Penolakan terhadap
perbuatan tercela. Berarti, mereka mempertahankan
nilai-nilai yang baik dan menolak ajakan tercela itu.

Tentu saja pemerkosaan pacar bukan peristiwa
yang datang tiba-tiba. Ada ceritanya dan tidak pendek.
Pada umumnya pacaran mengandung romantisme yang
tidak dangkal. Dari sanalah muncul percik nafsu seks.
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Ketika keduanya dalam kondisi yang sebanding, baik
sama-sama bernafsu maupun sama-sama mengekang
nafsu itu, maka tidak banyak masalah yang timbul
diantara mereka. Dua orang yang sama-sama mabuk,
tentu merasa tidak bermasalah. Dua orang yang sama-
sama sadar akan bisa saling kontrol. Bila kemudian
salah satu memiliki hasrat seks tinggi, sedangkan yang
satu tidak, tentu akan muncul ketidaksinkronan itu.
Terjadilah pemerkosaan, karena yang satu memiliki
dorongan sangat tinggi dan mampu mengalahkan orang
yang memiliki kontrol. Banyak hal yang tidak disadari
berkaitan dengan romantisme pacaran. Ibaratnya api,
romantisme itu cepat sekali berkembang karena ada
bensin pacaran. Begitulah kiranya yang dialami para
pelaku perkosaan pacar.

Memahami Teori Santri Remaja
Kata santri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

berarti (1) orang yg mendalami agama Islam; (2) orang yg
beribadat dng sungguh-sungguh; orang yg saleh. Ada yang
memaknai santri adalah bahasa serapan dari bahasa inggris
yang berasal dari dua suku kata yaitu SUN dan THREE
yang artinya tiga matahari. matahari adalah titik pusat
tata surya berupa bola berisi gas yg mendatangkan terang
dan panas pd bumi pd siang hari. seperti kita ketahui
matahari adalah sumber energi tanpa batas, matahari pula
sumber kehidupan bagi seluruh tumbuhan dan semuanya
dilakukan secara ikhlas oleh matahari. namun maksud tiga
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matahari dalam kata SUNTHREE adalah tiga keharusan
yang dipunyai oleh seorang santri yaitu Iman, Islam dan
Ihsan. Semua ilmu tentang Iman, Islam dan Ihsan
dipelajari dipesantren menjadi seorang santri yang dapat
beriman kepada Allah secara sungguh-sungguh, berpegang
teguh kepada aturan islam. serta dapat berbuat ihsan
kepada sesama. Ada yang menyebut, santri diambil dari
bahasa ‘tamil’ yang berarti ‘guru mengaji’, ada juga yang
menilai kata santri berasal dari kata india ‘shastri’ yang
berarti ‘orang yang memiliki pengetahuan tentang kitab
suci’. Selain itu, pendapat lainya meyakini bahwa kata
santri berasal dari kata ‘Cantrik’ (bahasa sansekerta atau
jawa), yang berarti orang yang selalu mengikuti guru.
Sedang versi yang lainya menganggap kata ‘santri’
sebagai gabungan antara kata ‘saint’ (manusia baik) dan
kata ‘tra’ (suka menolong). Sehingga kata pesantren dapat
berarti tempat pendidikan manusia baik-baik.
Santri adalah sebutan untuk siapa saja yang telah memilih
Pesantren sebagai tempat menuntut ilmu. Secara generik
santri dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok ,
yakni santri mukim dan santri tidak mukim atau yang
lebih sering disebut santri kalong.

Pengkategorian37 ini didasarkan oleh keberadaan
atau tempat tinggal santri dalam kesehariannya. Santri

37 Dalam praktik bahasa sehari-hari, istilah ‘santri’ pun
memiliki devariasi yang banyak. Artinya, pengertian atau penyebutan
kata santri masih suka-suka alias menyisakan pertanyaan yang lebih
jauh. Santri apa, yang mana dan bagaimana?Ada santri profesi, ada
santri kultur. ‘Santri Profesi’ adalah mereka yang menempuh
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mukim adalah para santri yang tinggal dan menetap di
asrama Pesantren. Tidak harus berasal dari luar daerah,
setiap santri yang tinggal atau menetap di Pesantren dapat
disebut santri mukim. Sedangkan santri kalong adalah para
santri yang hanya mengaji di Pesantren tetapi tidak
menetep di asrama pesantren. Tidak menetapnya para
santri kalong ini, disebabkan oleh dekatnya jarak rumah
para santri dengan asrama pesantren, sehingga para santri
ini lebih memilih untuk tetap tinggal di rumahnya masing-
masing (Dhofier, tt :18).

Dalam berbagai literatur ditulis bahwa kata santri
berasal dari bahasa Sanskerta yang sedikit dirubah
pengertiannya dari kata pesantren. Wordweerd dalam
bukunya Islam Jawa menulis secara etimologis kata santri
masih belum jelas. Santri dikaitkan dengan bahasa Melayu
santeri yang oleh Robson (1981) dinilai ada kemungkinan
menyebut etimologi-etimologi Sanskerta sastri (terpelajar
atau learned) dan Tamil sattiri (ulama atau scholar).

pendidikan atau setidaknya memiliki hubungan darah dengan
pesantren. Sedangkan ‘Santri Kultur’ adalah gelar santri yang
disandangkan berdasarkan budaya yang berlaku dalam kehidupan
masyarakat. Dengan kata lain, bisa saja orang yang sudah mondok di
pesantren tidak disebut santri, karena prilakunya buruk. Dan
sebaliknya, orang yang tidak pernah mondok di pesantren bisa disebut
santri karena prilakunya yang baik. Dari segi metode dan materi
pendidikan, kata ‘santri’ pun dapat dibagi menjadi dua. Ada ‘Santri
Modern’ dan ada ’Santri Tradisional’ – Seperti juga ada pondok
modern dan ada juga pondok tradisional. Sedang dari segi tempat
belajarnya, ada istilah ‘santri kalong’ dan ‘santri tetap’. Santri
kalong adalah orang yang berada di sekitar pesantren yang ingin
menumpang belajar di pondok pada waktu-waktu tertentu
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Dalam kajian mutakhirnya (1998) Ricklefs (1979)
mengatakan penggunaan kategorisasi dan distingsi santri
(tentu juga lawan kontrasnya, "abangan") baru muncul
pada pertengahan dan tahun-tahun terakhir abad ke-19.
Istilah yang digunakan dalam literatur yang pertama kali
mencatat kedua varian keagamaan masyarakat Jawa ini
adalah putihan untuk menyebut santri, dan abangan. Istilah
dan sekaligus distingsi ini pertama kali dicatat dan
digunakan misionaris SE Hathoorn pada 1857 dan
kemudian oleh C Poensen pada 1883. Menurut Drs. Malik
Fajar, penggunaan kata pesantren (termasuk santri) bisa
dilacak dan ditemukan di pertengahan abad 19. Tepatnya
pada tahun 1848.

M. Dawam Rahardjo dalam bukunya Pesantren dan
Pembaharuan memberi definisi santri sebagai siswa yang
tinggal di pesantren guna menyerahkan diri untuk
memperoleh kerelaan (Gus Dur mengatakan kerelaan
inilah yang dimaksud dengan barakah) dari kyainya.
Dengan definisi ini berarti status santri adalah medium
untuk menciptakan ketundukan pada tata nilai dalam
pesantren kepada kyai yang merupakan hirarki kekuasaan
tertinggi di dalam pesantren. Sedangkan antitesis yang
dilontarkan oleh Clifford Geertz oleh Wordweerd masih
dinilai sebagai generalisasi yang tergesa-gesa. Geertz
mengatakan bahwa walau santri sering disebut sebagai
muslim ortodoks ternyata masih kurang untuk dikatakan
sebagai muslim sejati. Antitesis ini, masih oleh
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Woordweerd, dinilai tidak mengakomodir tipikal santri
seutuhnya.

Beda dengan semua di atas, dalam Buku Saku Santri
yang diterbitkan oleh Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri
terdapat keterangan bahwa kata santri adalah singkatan
dari INSAN TRILOGI (manusia dengan tiga ideologi),
islam, iman dan ihsan. Keterangan ini lebih mengarah
pada status santri yang lebih khusus, karena keteguhan
terhadap tiga hal itu sudah tidak lagi dibebani oleh sekat
ekologi, peraturan dan lain-lainnya, karena tiga perkara di
atas adalah pondasi vital paradigma agama (Islam)
seutuhnya. Definisi santri yang telah dirumuskan oleh KH
Hasani Nawawi di atas memiliki arah pada tiga ideologi
tersebut, karena definisi santri ini memiliki tiga unsur inti.
Pertama, berpegang teguh pada Al-Qur’an Kedua, Sunnah
Rasul. Sunnah Rasul. Ketiga, istiqamah (konsisten atau
kontinu). Berpegang teguh dengan dua prinsip di atas
tidak akan dapat dinilai baik bila tidak dilandasi dengan
konsistensi yang tinggi. Jadi, ta,rif santri yang rumuskan
oleh KH Hasani Nawawi ini lebih mengedepankan prinsip
secara esoteris dari pada indikasi eksoteris, karena
keteguhan terhadap tiga unsur ini harus dilandasi dengan
tiga ideologi tersebut. Dengan demikian status santri bisa
disandang oleh siapapun saja dengan tidak harus berada di
dalam pesantren (santri ekologi), namun juga bisa
disandang oleh manusia yang memenuhi syarat berupa
berpegang teguh pada Al-Qur,an, Sunnah Rasul dan selalu
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istiqamah. Inilah yang dimaksud tipikal santri secara
prinsip.

Dari pemaknaan  M. Dawam Rahardjo dan Gus Dur
di atas status santri adalah medium untuk menciptakan
ketundukan pada tata nilai dalam pesantren kepada kyai
yang merupakan hirarki kekuasaan tertinggi di dalam
pesantren. Menurut devinisi ini, santri adalah remaja yang
menyerahkan dirinya bulat bulat kepada kyai.
Menyerahkan dirinya secara total, baik jiwa maupun raga
untuk di bentuk, di gembleng dan di tempa agar menjadi
santri yang luhur budi pekertinya, luas pandanganya, kuat
tekadnya. Sehingga, di pesantren santri di bekali dengan
berbagai jenis ilmu agama. Keberadaan santri di pesantren
dalam rangka untuk menimba ilmu agama. Akhirnya santri
pulang membawa misi menyampaikan kebenaran yang di
peroleh di pesantren.

Rata-rata santri yang belajar ilmu agama di
pesantren berusia belasan tahun (usia remaja). Santri yang
masih dalam usia remaja juga mengalami hal yang sama
dengan remaja pada umumnya. Mereka mengalami
perubahan fisik, mental dan kejiwaan. Secara alami
mereka akan mulai merasakan ketertarikan kepada lawan
jenis. Emosi yang mudah meluap yang kadang tidak
mereka pahami. Zakiyah Daradjat mendefinsikan remaja
sebagai anak yang berada dalam masa peralihan dari masa
anak anak menuju usia dewasa. Dalam masa ini, banyak
terjadi percepatan pertumbuhan fisik dan psikis. Di tinjau
dari segi fisik, sikap dan tidakan mereka tidak bisa di
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sebut anak tetapi juga belum sepenuhnya bisa di sebut
dewasa karena belum memiliki kematangan berfikir.
Mereka ini biasanya berada pada usia 13 sampai 24 tahun.
Hasan Basri menyatakan bahwa, remaja adalah
sekelompok manusia yang meninggalkan masa kanak
kanak yang penuh ketergantungan menuju masa
pembentukan tanggung jawab. Masa remaja biasanya di
tandai dengan pengalaman baru yang sebelumnya belun
pernah di alami secara fisik biologis maupun psikis atau
kejiwaan.

Remaja adalah individu yang berusia antara 12 - 21
tahun yang sudah mengalami peralihan dari masa kanak-
kanak ke masa dewasa, dengan pembagian 12 - 15 tahun
adalah masa remaja awal, 15 - 18 tahun adalah masa
remaja pertengahan, dan 18-21 tahun adalah masa remaja
akhir (Monks, 1999). Menurut Hurlock (1999) salah satu
tugas perkembangan yang harus dipenuhi seorang remaja
adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis dimana
remaja harus mempersiapkan diri untuk mendapatkan
pasangan hidup, dimana hal tersebut merupakan salah satu
tugas perkembangan yang harus dilewati. Remaja pasti
ingin memperluas pergaulan dengan banyak teman38, tidak

38 Gladding (1995), mengungkapkan bahwa dalam interaksi teman
sebaya memungkinkan terjadinya proses identifikasi, kerjasama dan
proses kolaborasi. Proses-proses tersebut akan mewarnai proses
pembentukan tingkah laku yang khas pada remaja. Penelitian yang
dilakukan Hartup (1996, 2000, 2001; Hartup & Abecassiss, 2002;
dalam Santrock, 2004) selama tiga dekade menunjukkan bahwa teman
sebaya dapat menjadi sumber-sumber kognitif dan emosi sejak masa
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hanya dengan teman yang sesama jenis kelaminnya saja,
tetapi juga dengan teman yang berbeda jenis kelamin. Ada
remaja yang memilih untuk berpacaran tapi adapula yang
lebih senang bersahabat saja dengan lawan jenisnya.

Remaja adalah periode perkembangan selama
dimana individu mengalami perubahan dari masa kanak–
kanak menuju masa dewasa, biasanya diantara usia 13 dan
20 tahun (Perry & Potter, 2005). Golinko (1984) dalam
Rice (1990), kata remaja berasal dari bahasa latin
adelescene yang berarti to grow atau to grow maturity
(Jahja, 2011). Menurut Papalia, Olds dan Fielman (2001),
Santrock (2003) mengartikan remaja sebagai masa
perkembangan transisi antara masa anak-anak dan masa
dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan
sosial-emosional. Menurut WHO dalam Fatimah (2006),
remaja adalah suatu masa pertumbuhan dan perkembangan
saat: (1). Individu berkembang dari saat pertama kali ia
menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai
mencapai kematangan seksual. (2). Individu mengalami
perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-
kanak menuju dewasa. (3). Terjadi peralihan dari

kanak-kanak sampai dengan masa tua. Teman sebaya dapat
memperkuat harga diri dan perasaan bahagia. Sejalan dengan hasil
penelitian tersebut, Cowie and Wellace (2000) juga menemukan
bahwa dukungan teman sebaya banyak membantu atau memberikan
keuntungan kepada anak-anak yang memiliki problem sosial dan
problem keluarga, dapat membantu memperbaiki iklim sekolah, serta
memberikan pelatihan keterampilan sosial
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ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh pada keadaan
yang relatif lebih mandiri.

Batasan usia remaja , yaitu remaja awal usia 10 – 14
tahun dan remaja akhir 15 – 20 tahun (Fatimah, 2006).
Ditinjau dari sudut batas usia tampak bahwa golongan
remaja sebenarnya tergolong kalangan yang transisional.
Hal ini berarti, keremajaan merupakan gejala sosial yang
bersifat sementara karena berada di antara usia anak-anak
dengan usia dewasa. Sifat sementara dari kedudukannya,
mengakibatkan remaja masih mencari identitasnya, karena
oleh anak-anak, usia remaja sudah dianggap dewasa
sedangkan orang dewasa masih menganggap usia remaja
sebagai anak kecil (Soekanto, 1990).

Masa remaja dengan rentang usia berkisar 10 sampai
24 tahun adalah suatu fase peralihan dari masa kanak-
kanak (dependent) menuju masa dewasa (independent)
dan normal terjadi pada kehidupan manusia (Pramesemara
, 2008). Dalam periode tersebut seorang remaja akan
banyak mengalami perkembangan dan pertumbuhan guna
mencari identitas dan jati dirinya. Berbagai perubahan
akan muncul baik dari sisi psikologis, fisik (pubertas) dan
sosial lingkungan (Triswan, et al, 1998).

Masa remaja adalah suatu masa perubahan39. Pada
masa remaja terjadi perubahan yang cepat baik secara fisik

39 Hall & Lindzey (1985), menyatakan bersama dengan teman
sebaya, remaja merasakan kehadiran seseorang yang dapat mengerti
serta memahami dirinya, sehingga remaja dapat menaruh kepercayaan
yang besar terhadap seorang teman. Sedangkan menurut Santrock
(1998), remaja memandang seorang sahabat sebagai seorang yang
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maupun psikologis. Menurut Gunarsa & Gunarsa (1995),
remaja mempunyai ciri umum seperti, kegelisahan,
pertentangan, ada keinginan besar untuk mencoba segala
hal, dan untuk mencoba sering kali diarahkan pada diri
sendiri maupun orang lain. Ciri-ciri yang unik, yang
terjadi pada masa remaja akan saling berkaitan dengan
perkembangan dan pengalaman pada masa anak-anak dan
dewasa (Santrock, 2003). Pada masa awal remaja adalah
waktu di mana konflik orang tua dengan remaja meningkat
lebih dari konflik orang tua dengan anak. Peningkatan ini
bisa terjadi karena beberapa faktor yang melibatkan
pendewasaan remaja dan pendewasaan orang tua, meliputi
perubahan biologis, pubertas, perubahan kognitif termasuk
meningkatnya idealisme dan penalaran logis, perubahan
sosial yang berpusat pada kebebasan dan jati diri, dan
harapan yang tak tercapai (Santrock, 2003 ).

Menurut Papalia, Olds dan Fieldman ( 2001) ada
beberapa perubahan yang terjadi selama masa remaja: 1.
Peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada
masa remaja awal yang dikenal sebagai masa strom dan
stress. Peningkatan emosional ini merupakan hasil dari

dapat diajak untuk berbagi masalah, untuk dapat mengerti serta
memahami pikiran serta perasaan mereka, persahabatan dapat
menimbulkan perasaan nyaman, persahabatan dapat terbentuk karena
adanya kesamaan antara individu yang terlibat ataupun karena
perbedaan. Remaja cenderung curhat (curahan hati) kepada teman-
teman sebayanya dibandingkan dengan orangtua atupun guru. Namun
seringkali teman sebayanya tidak memiliki pengetahuan dan
ketrampilan yang cukup tentang kesehatan remaja, sehingga justru
dapat memberikan informasi yang tidak benar atau tidak tepat.
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perubahan fisik terutama hormon yang terjadi pada masa
remaja. Dari segi kondisi sosial, peningkatan emosi ini
merupakan tanda bahwa remaja berada dalam kondisi baru
yang berbeda dari masa sebelumnya. Pada masa ini
banyak tuntutan dan tekanan yang di tujukan pada remaja,
misalnya mereka diharapkan untuk tidak lagi bertingkah
seperti anak–anak, mereka harus lebih mandiri dan
bertanggung jawab. Kemandirian dan bertanggung jawab
ini akan terbentuk seiring berjalannya waktu, dan akan
nampak jelas pada remaja akhir yang duduk diawal–awal
masa kuliah. 2. Perubahan fisik pada organ seks luar,
antara lain ; klitoris bertumbuh sedikit lebih besar, selaput
dara menjadi sedikit lebih tebal dan kuat, labia mayor dan
labia minor menjadi lebih besar dan keriput. Sedangkan
perubahan bagian dalam, antara lain ; indung telur tumbuh
menjadi besar, rahim bertumbuh sebesar kepalan, setiap
bulan rahim akan mendapat lapisan dinding baru dan
melepaskan lapisan yang lama (menstruasi). 3. Perubahan
dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungan
dengan orang lain. Selama masa remaja, banyak hal–hal
yang menarik bagi dirinya dibawa dari masa kanak–kanak
digantikan dengan hal menarik yang baru dan lebih
matang. Hal ini juga dikarenakan adanya tanggung jawab
yang lebih besar pada masa remaja. Sehingga diharapkan
untuk mengarahkan ketertarikan mereka pada hal–hal
yang lebih penting. Perubahan juga terjadi dalam
hubungan dengan orang lain. Remaja tidak lagi
berhubungan hanya dengan individu dari jenis kelamin
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yang sama, juga dengan lawan jenis dan dengan orang
dewasa. 4. Perubahan nilai, dimana apa yang mereka
anggap penting pada masa kanak–kanak menjadi kurang
penting karena sudah mendekati dewasa. 5. Perubahan
remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan
yang terjadi. Disatu sisi mereka menginginkan kebebasan,
tetapi disisi lain mereka takut akan tanggung jawab yang
menyertai kebebasan tersebut, serta meragukan
kemampuan mereka sendiri untuk memikul tanggung
jawab tersebut.

Menurut Konopka, dalam Pikunas (1976); Kaczman
dan Riva, (1996) dalam Jahya, (2011) salah satu periode
dalam rentang kehidupan individu adalah masa remaja.
Masa ini merupakan segmen kehidupan yang penting
dalam siklus perkembangan individu, dan merupakan
masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan
masa dewasa yang sehat (Jahja, 2011). Masa remaja
ditandai dengan berkembangnya sikap dependen kepada
orang tua kearah independen, minat seksualitas, dan
kecendrungan untuk merenung atau memperhatikan diri
sendiri, nilai-nilai etika dan isu-isu moral (Yusuf, 2008).

William Kay, dalam Jahja (2011), mengemukakan
tugas-tugas perkembangan remaja sebagai berikut :

1. Menerima fisiknya sendiri berikut keragaman
kualitasnya

2. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua
atau figur-figur yang mempunyai otoritas
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3. Mengembangkan ketrampilan komunikasi
interpersonal dan belajar bergaul dengan teman
sebaya atau orang lain, baik secara individual
maupun kelompok

4. Menemukan model yang dijadikan identitasnya
5. Menerima dirinya sendiri dan memiliki

kepercayaan terhadap kemampuan sendiri
6. Memperkuat self-control atas dasar skala nilai,

prinsip-prinsip, atau falsafah hidup 23
7. Mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri

(sikap/perilaku) kekanak-kanakan.
Menurut Papalia, Olds dan Feldman (2001) tugas

utama remaja adalah menghadapi identity versus identity
confusion. Menurut Hurlock (1994), pada masa remaja
timbul banyak perubahan yang terjadi, baik secara fisik
maupun psikologis, seiring dengan tugas-tugas
perkembangan yang harus dipenuhi oleh remaja.

Berdasarkan pcngalaman Mukhotib MD, 1998 di
santri Kabupaten Magelang Jawa Tengah menyatakan
bahwa kehidupan santri merupakan kehidupan yang penuh
dengan ajaran moral, tetapi kering dengan ajaran tentang
seksualitas secara spesifik. Bahkan  seksualitas sering
dianggap tabu. Dilapangan menunjukkan remaja santri
justru kaya dengan pengalaman seks, tapi tidak dengan
dasar - dasar pengetahuan yang benar. Hal ini  mempunyai
pengaruh pada prilaku seksual mereka. Pengetahuan santri
mengenai seksual diperoleh dari obrolan di antara santri,
bacaan, gambar dan film. Di sisi lain remaja santri tidak
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memahami berbagai resiko yang mungkin terjadi dari
prilaku seksual tanpa disertai pengetahuan yang benar.
Prilaku seksual seperti onani, sering kali menjadikan rasa
bersalah berkepanjangan dalam diri santri.

Memahami Teori tarekat Suryalaya
Secara terminologi (istilah) tarekat yang berasal dari

kata thariqah itu mula-mula berarti jalan yang harus
ditempuh seorang calon sufi dalam mendekatkan diri
kepada Allah SWT. Kemudian ia digunakan untuk
menunjuk suatu metode psikologi moral untuk
membimbing seseorang mengenal Tuhan. Tarekat dalam
pengertian inilah yang digunakan dalam karya al-Junayd,
al-Hallaj, al-Sarraj, al-Hujwiri, dan al-Qushayri. Melalui
jalan itu seseorang dengan menempuh berbagai tingkatan
psikologis dalam keimanan dan pengamalan ajaran Islam
dapat mencapai pengetahuan tentang Tuhan dari satu
tingkatan ke tingkatan yang lebih tinggi, sehingga
akhirnya ia mencapai realitas (hakikat) Tuhan yang
tertinggi.

Tarekat adalah suatu metode praktis dalam
membimbing murid dengan menggunakan pikiran,
perasaan, dan tindakan melalui tingkatan-tingkatan secara
berurutan untuk merasakan hakikat Tuhan. Tarekat adalah
jalan yang harus ditempuh seorang calon sufi agar berada
sedekat mungkin dengan Allah. Berdasarkan uraian itu
maka dapat disimpulkan bahwa tarekat adalah jalan yang
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ditempuh murid agar berada sedekat mungkin dengan
Tuhan di bawah bimbingan guru (mursyid)

Pondok Pesantren Suryalaya dirintis oleh Syaikh
Abdullah bin Nur Muhammad atau yang dikenal dengan
panggilan Abah Sepuh, pada masa perintisannya banyak
mengalami hambatan dan rintangan, baik dari pemerintah
kolonial Belanda maupun dari masyarakat sekitar. Juga
lingkungan alam (geografis) yang cukup menyulitkan.
Namun Alhamdullilah, dengan izin Allah SWT dan juga
atas restu dari guru beliau, Syaikh Tholhah bin Talabudin
Kalisapu Cirebon semua itu dapat dilalui dengan selamat.
Hingga pada tanggal 7 Rajab 1323 H atau 5 September
1905, Syaikh Abdullah bin Nur Muhammad dapat
mendirikan sebuah pesantren walaupun dengan modal
awal sebuah mesjid yang terletak di kampung Godebag,
desa Tanjung Kerta. Pondok Pesantren Suryalaya itu
sendiri diambil dari istilah sunda yaitu Surya = Matahari,
Laya = Tempat terbit, jadi Suryalaya secara harfiah
mengandung arti tempat matahari terbit.

Pada awalnya Syeikh Abdullah bin Nur Muhammad
sempat bimbang, akan tetapi guru beliau Syaikh Tholhah
bin Talabudin memberikan motivasi dan dorongan juga
bimbingan khusus kepadanya, bahkan beliau pernah
tinggal beberapa hari sebagai wujud restu dan
dukungannya. Pada tahun 1908 atau tiga tahun setelah
berdirinya Pondok Pesantren Suryalaya, Abah Sepuh
mendapatkan khirqoh (legitimasi penguatan sebagai guru
mursyid) dari Syaikh Tholhah bin Talabudin Seiring
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perjalanan waktu, Pondok Pesantren Suryalaya semakin
berkembang dan mendapat pengakuan serta simpati dari
masyarakat, sarana pendidikan pun semakin bertambah,
begitu pula jumlah pengikut/murid yang biasa disebut
ikhwan. Dukungan dan pengakuan dari ulama, tokoh
masyarakat, dan pimpinan daerah semakin menguat.
Hingga keberadaan Pondok Pesantren Suryalaya dengan
Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah-nya mulai diakui dan
dibutuhkan. Untuk kelancaran tugas Abah Sepuh dalam
penyebaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dibantu
oleh sembilan orang wakil talqin, dan beliau
meninggalkan wasiat untuk dijadikan pegangan dan
jalinan kesatuan dan persatuan para murid atau ikhwan,
yaitu tanbih.

Deskripsi Data
Secara psikologis, ada dua macam cinta, yaitu being

love (B-Love) dan deficiency love (D-Love). D-
Love bersifat memikirkan diri sendiri dan mempunyai
ketergantungan dengan orang lain, sementara B-Love
bersifat tidak mementingkan diri sendiri dan peduli
terhadap kebutuhan orang lain. Orang-orang dengan B-
Love lebih teraktualisasi dan membantu pasangannya
mencapai aktualisasi diri. Perspektif ini memberikan arti
bahwa orang dengan B-Love mempunyai cinta yang
teraktualisasi dan tidak hanya memikirkan diri sendiri,
namun seorang yang tergantung dan tidak matang,
mengalami D-Love. Kita semua mengetahui bahwa orang
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yang tidak matang (D-Love) hanya memikirkan
kepentingan diri sendiri.

Kapan sebuah B-Love akan muncul pada diri
seseorang? Jawabannya adalah pada saat dia siap untuk
memberi dan berbagi. Apakah pada pacaran sebelum
menikah dapat menumbuhkan B-Love? saya rasa sangat
susah. Pacaran sebelum menikah adalah sebuah D-Love,
dimana seseorang mengalami ketergantungan kepada
pasangannya (pacar). Ketergantungan adalah sebuah sikap
menuntut untuk diberi sesuatu. Saya mencintaimu, untuk
menuntut sebuah balasan cinta yang lebih, perhatian, dan
sanjungan. B-Love lahir bukan sebagai pengemis, tetapi
pemberi dan tidak menuntut balasan, dia akan menuntun
pasangannya apa yang akan dilakukan untuk hal-hal yang
positif. B-Love adalah sebuah aktualisasi sempurna dari
cinta. Dia lahir dengan kematangan berpikir seseorang.
Dia bukanlah cinta monyet, tetapi cinta yang eksis dan
menunjukkan dirinya siap memberi. Sehingga sangat
jarang B-Love ditemukan pada saat-saat pacaran sebelum
menikah. Pacaran sebelum menikah lebih kepada D-Love,
sebuah sikap yang menuntut, ketergantungan atau
mengemis cinta. Kita berikan contoh, orang yang lagi
kasmaran, ditinggal oleh kekasihnya, mungkin bagi dia itu
adalah sebuah kiamat. Bisa-bisa dia akan bunuh diri
karena bagi dia, hidup ini hanya tergantung kepada
pasangannya. Dunia begitu sempit bagi seorang D-Love.

Pacaran untuk berbagi, pernyataan ini benar jika
individu tersebut sudah siap memberi (memiliki B-Love).
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Secara logika, bagaimana seseorang bisa berbagi jika dia
sendiri mengalami defesiensi/kekurangan, kalaupun dia
berbagi, dia akan menuntut lebih dari itu. Sehingga
pacaran untuk barbagi benar untuk seseorang yang
berpacaran setelah menikah. Cinta yang eksis setelah
menikah adalah cinta yang sempurna, siap berbagi tanpa
menuntut balas, perhatiannya adalah tulus, bahkan
marahnya sekalipun adalah sebuah ekspresi cinta.

Terlepas dari itu semua marilah kita telusuri seperti
apa santri tarekat suryalaya mengekspresikan perasaan
mereka terhadap lawan jenis yang didasari perasaan suka,
atau singkatnya seperti apa mereka pacaran.

Tanggal 6 Oktober, melalui key informan yang
berinisial WN, saya diajak berkeliling kampus untuk
melihat aktifitas dan perilaku mahasiswa. Setelah lama
berjalan melewati aula, dan beberapa sudut kampus yang
lain akhirnya kami beristirahat di dikantin depan masjid.
Setelah memesan beberapa hidangan datanglah 2 orang
cewek yang berinisial Zheha dan Muna, Kami
memutuskan untuk ngobrol sesaat dengan Zheha
sedangkan Muna memutuskan untuk pergi karena ada jam
kuliah. Pada tahap awal pertemuan ini kita mengatur
jadwal pertemuan dan tukar nomor telphon. Dengan
bantuan WN, saya berkeleiling lagi dan dipertemuakan
dengan Neng Yeike, mahasiswi PAI semester 1. Setelah
berbincang sesaat kami memutuskan untuk ngobrol di
Ruang kuliah shortcourse tanpa didampingi oleh WN.
Menurut Neng Yeike, santri suryalaya terdiri dari 3
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kategori yaitu santri, pendatang dan tetangga. Kategori
pendatang dan tetangga inilah yang merupakan mayoritas
yang tentunya membawa budaya, adat istiadat dan
perilaku dari budaya awal mereka dan ini beda dengan
santri yang tentu lebih terjaga. Kategori santri ini bisa
dilihat dari mahasiswa/si semester 3 ke atas dari Fakultas
Syariah, Dakwah dan PAI Tarbiyah. Sedangkan PGSD
Tarbiyah dan STIELM, menurut Neng Yeike lebih kurang
terdidik sehingga pakaian mereka seksi-seksi dan
berpacaran layaknya remaja di sana-sana diluar Suryalaya
dan lebih mementingkan kehidupan duniawi.

Hari berikutnya  tanggal 7 Oktober, untuk tahu lebih
jauh dan membuktikan asumsi Neng Yeike tentang
mahasiswa/wi STIELM, tanggal 7 Oktober melalui
Presiden BEM IAILM saya dipertemukan dengan Panji
(HP. 087826917982) dan Ridwan (HP. 081323107738),
tetapi keduanya tidak sempat wawancara karena keduanya
tidak hadir pada waktu yang telah kita sepakati. Pada
tanggal 7 Oktober pula, masih untuk mempertegas asumsi
Neng Yeike bahwa mahasiswa baru merupakan pendatang
yang tentu kurang pengamalan tarekatnya, saat makan di
ayam bakar bawah Ponpes Suryalaya bersama key
informan (WN), saya, dipertemukan dengan Popi (HP.
08992054929) dan Ririn (HP. 085223095775) keduanya
mahasiswi PAI semester 1, tetapi lagi-lagi kedua calon
informan ini tidak datang ketempat dan waktu yang sudah
kita sepakati karena alasan pulang kampung bagi Popi dan
keluarganya sakit bagi Ririn.
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Bada dhuhur tanggal 7 Oktober melalui WN saya
dipertemukan dengan Imas Syarifah, Asfiya Qosdini,
Merry Erfiana dan Neng Siskawati kesemuanya mahasiswi
semester 5 Muamalah. Setelah ngobrol ala kadarnya dan
saya menyampaikan apa yang saya ingin dapatkan
informasi dari mereka akhirnya kita sepakati untuk ketemu
sore ba’da Asyar di base came cowok. Dari keempat
cewek ini saya mendapatkan informasi tentang cerita
pasangan yang sedang pacaran di dekat tugu kampus dan
diganggu oleh Jin Otong. Dari keempatnya pula yang
mendapatkan informasi bahwa pacaran yang umum
dilakukan remaja di luar sana juga dilakukan oleh
beberapa santri remaja tarekat suryalaya. Tanggal 8
Oktober melalui WN saya bertemu dengan Imas Yuli,
Fitriyani dan Pipit Fitriyani, kesemuanya mahasiswi
PGSD semester 3, yang mengiyakan apa yang dikatakan
oleh  Imas Syarifah, Asfiya Qosdini, Merry Erfiana dan
Neng Siskawati.

Tanggal 8 Oktober ba’da dhuhur, saya ada jadwal
untuk bertemu dengan Zheha di Aula Kampus. Tepat
pukul 12.30, dia datang dan kita mengambil di sebelah
samping kiri pintu masuk aula. Zheha adalah mahasiswi
semester 5 PAI. Dia dilahirkan di Ngawi 3 November
1991. Sebelum ke Suryalaya, Zheha  adalah santri di
Inabah 17, setelah beberapa tahun menjalani rehabilitasi
sekarang dia tinggal di Hj. Sri Nurhayati. Keseharian
Zheha memilih untuk menjadi santre tarekat yang taat
untuk melupakan masa lalunya yang akrab dengan depresi,
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kabur dari rumah dan marah-marah. Melalui
pengakuannya dengan menjalani tarekat secara ikhlas dan
kafah dia mendapatkan ketenangan dan arti kehidupan.
Terkait dengan pacaran dia memilih untuk tidak
berpacaran tetapi taarufan dan berorientasi menikah.
Pacaran menurut Zheha adalah tidak baik karena
menuntun pada hal-hal yang negatif dan mengarah pada
hal-hal yang menuju dosa sedangkan taaruf lebih ke arah
mengenal secara dewasa untuk tujuan menikah.

Lebih tegasnya Zheha berpendapat pacaran suatu
hubungan dekat yang dibuat oleh dua orang tanpa ikatan
resmi yang syar’i. Biasanya pacaran dilakukan karena
adanya rasa saling suka. Dalam pacaran kadang disertai
aktivitas yang terlalu intim dan dilarang agama, namun
ada juga yang masih bisa menjaga dirinya masing-masing
tapi prosentasinya sedikit. Dalam hubungan pacaran, bisa
jadi ada rencana pernikahan, namun kebanyakan belum
memikirkan ke arah pernikahan. Intinya menurut Zheha
pacaran adalah aktivitas intim (kedekatan) yang dilakukan
2 orang yang masih belum resmi menjadi suamu istri.
Kedekatan itu bisa kedekatan secara fisik dan bisa jadi
kedekatan komunikasi, Sedangkan taaruf dimaknai Zheha
sebagai perkenalan atau suatu proses sebelum ikhwan dan
akhwat menjalani pernikahan. Dalam taaruf, mereka saling
mengenalkan keadaan diri masing-masing, bila cocok bisa
dilanjutkan ke proses khitbah dan bila tidak maka proses
akan dihentikan. Adapun perbedaan pacaran dengan
ta’aruf menurut Zheha adalah: dari segi tujuan taaruf
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adalah mengenal calon istri/suami, dengan harapan ketika
ada kecocokan antara kedua belah pihak berlanjut dengan
pernikahan sedangkan pacaran adalah mengenal calon
pacar, dengan harapan ketika ada kecocokan antara kedua
belah pihak berlanjut dengan pacaran, syukur-syukur bisa
nikah dan pacaran lebih kepada kenikmatan sesaat, zina
dan maksiat.

Dari sisi memulai, taaruf dimulai saat calon suami
dan calon istri sudah merasa bahwa menikah adalah suatu
kebutuhan, dan sudah siap secara fisik, mental serta
materi, sedangkan pacaran dimulai saat sudah diledek
sama teman: koq masih jomblo?”, atau saat butuh temen
curhat, atau yang lebih parah saat taruhan dengan teman.
Dari sisi pertemuan ta’aruf  dilakukan sesuai dengan adab
bertamu biasa, dirumah sang calon, atau ditempat
pertemuan lainnya. Hanya semua itu harus dilakukan
dengan cara yang benar dan dalam koridor syari`ah Islam.
Minimal harus ditemani orang lain baik dari keluarga
calon istri atau dari calon suami. Sehingga tidak
dibenarkan untuk pergi jalan-jalan berdua, nonton,
boncengan, kencan, ngedate dan seterusnya dengan
menggunakan alasan ta`aruf. Dan frekunsi pertemuannya,
lebih sedikit lebih baik karena menghindari zina
hati.Selama pertemuan pihak laki dan wanita
dipersilahkan menanyakan apa saja yang kira-kira terkait
dengan kepentingan masing-masing nanti selama
mengarungi kehidupan, kondisi pribadi, keluarga, harapan,
serta keinginan di masa depan. Menjadi jelas pula bahwa
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tidak boleh mengungkapkan perasaan sayang atau cinta
kepada calon istri selama belum resmi menjadi istri. Baik
ungkapan itu secara langsung atau lewat telepon, ataupun
melalui surat. Karena saling mengungkapkan perasaan
cinta dan sayang adalah hubungan asmara yang
mengandung makna pacaran yang akan menyeret ke
dalam fitnah.

Adapun cara yang lebih syar’i untuk mengenal
wanita yang hendak dilamar adalah dengan mencari
keterangan tentang yang bersangkutan melalui seseorang
yang mengenalnya, baik tentang biografi (riwayat hidup),
karakter, sifat, atau hal lainnya yang dibutuhkan untuk
diketahui demi maslahat pernikahan. Bisa pula dengan
cara meminta keterangan kepada wanita itu sendiri melalui
perantaraan seseorang seperti istri teman atau yang
lainnya. Dan pihak yang dimintai keterangan
berkewajiban untuk menjawab seobyektif mungkin,
meskipun harus membuka aib wanita tersebut karena ini
bukan termasuk dalam kategori ghibah yang tercela. Hal
ini termasuk dari enam perkara yang dikecualikan dari
ghibah, meskipun menyebutkan aib seseorang. Demikian
pula sebaliknya dengan pihak wanita yang berkepentingan
untuk mengenal lelaki yang berhasrat untuk
meminangnya, dapat menempuh cara yang sama.
Sedangkan pertemuan saat pacaran dilakukan hanya
berdua saja, pagi boleh, siang oke, sore ayo, malam bisa,
dini hari klo ngga ada yang komplain juga ngga apa-apa.
Pertemuannya di rumah sang calon, kampus, mall, tempat
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wisata, kendaraan umum dll. Frekuensi pertemuan
lazimnya seminggu sekali, pas malem minggu. Adapun
yang dibicarakan cerita apa aja kejadian minggu ini,
ngobrol ngalur-ngidul, ketawa-ketiwi.

Dari sisi lamanya  ta’aruf, ketika sudah tidak ada
lagi keraguan di kedua belah pihak, lebih cepat lebih baik.
dan ketika informasi sudah cukup (bisa sehari, seminggu,
sebulan, 2 bulan), apa lagi yang ditunggu-tunggu,
sedangkan  pacaran : bisa 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2
tahun, bahkan mungkin 10 tahun. Saat tidak tidak ada
kecocokan saat proses dalam ta’aruf maka salah satu pihak
bisa menyatakan tidak ada kecocokan, dan proses stop
dengan harus cara yang baik dan menyebut alasannya,
sedangkan pada  pacaran, salah satu pihak bisa
menyatakan tidak ada kecocokan, dan proses stop
dengan/tanpa menyebut alasannya.

Dari Zheha saya mendapatkan satu varian model
pacaran yang pilih yaitu untuk memilih tidak memilih
pacaran melainkan taaruf, dari Zheha lah saya mengerti
seperti apa taaruf dipahami dan dipraktikkan olehnya. Apa
yang dikatakan Zheha juga dikatakan oleh Neng Yeike
yang menurutnya secara syariat, Islam tidak mengenal
pacaran, melainkan taaruf, khitbah, nikah.

Tanggal 9 Oktober dengan tidak bersama WN saya
bertemu dengan AL, mahasiswa PGSD semester 5. Terkait
dengan pola pacaran, AL memilih untuk berpacaran dan
mengaku pernah pegangan tangan, pelukan dan
berciuman, tetapi setelah beberapa kali pacaran dan lebih
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banyak merasa dirugikan secara materi dan psikologis
maka AL memilih untuk tidak berpacaran dulu dan
mengalihkannya untuk mencari suami. Masa-masa awal
berpacaran pasti sangat indah apapun dilakukan untuk
membuat pasangan atau pacar kita senang dan ceria tanpa
tahu hal sebenarnya terjadi. Akan tetapi lain ceritanya jika
dalam waktu yang sudah lama berpacaran hal yang indah-
indah sering terjadi akibatnya banyak terjadi pertengkaran
dan juga kesalahpahaman. Menurutnya banyak dari
temen-temennya yang berpacaran tidak berlangsung ke
jenjang pernikahan karena usia dari pasangan tersebut
masih sama-sama muda dan mungkin masih ingin mencari
yang terbaik. Menurutnya, pacaran dan ciuman lahir dari
perasaan yang mendasar dari kedua pasangan. Melalui
SMS AL menulis: Jujur...,Dulu aq pernah nglakuinnya...,
n Alhamdulillah skrg udah nggak lagi n InsyaAllah skrg
dlm proses tobat. minta doanya y, biar istiqomah.... :).
Dulu kami, bisa dibilang, sama2 aktivis da'wah, tapi kami
malah nglakuin hal itu..! g etis banget khan?! dah tau
hukumnya tapi malah nglakuin..., tp alhamdulillah itu g
berlangsung lama, bisa dibilang singkat banget... Allah
telah menyadarkan n mengingatkan kami berdua, n
akhirnya kami putuz. :)  awal2nya berat bagi
kami..(terutama bagiq), coz mgkn qt msh sm2 sayang. tp
stlh kami ngejalaninnya, yang berat jadi mudah... kami
putuskan komunikasi diantara kami, biar bisa "jaga
hati"... stlh kejadian itu, aq curhat ma murobiq n dikasih
beberapa tips biar bisa nglupain dia, diantaranya dengan
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puasa, sering2 baca n ngapalin AlQuran, biar bisa
nglupain dia.
Alhamdulillah setelah tips itu aq jalani, aq diberi
kemudahanNYA untuk nglupain dia.walaupun itu butuh
proses, g instant...saranQ sich, coba ingetin dia pelan2,
ajak ke acara kajian2, biar dia sadar dg
sendirinya...doain juga biar dia cpt diberi kesadaran, biar
g pcrn lagi

Melalui AL inilah saya dipertemukan dengan dengan
XX1 yang melakukan ML dengan pacar satu kelasnya,
XX2 yang sering berduaan dengan pacar didalam kamar
kosnya dan dipintunya ditutup hampir seharian dan XX3
melakukan seks bebas dan akhirnya hamil dan menikah
muda. Kesemuanya adalah mahasiswa PAI Semester 5 dan
ngekos didepan kampus. Berdasarkan pengakuan AL,
hampir tiap hari dia dijadikan tempat curhat, biasalah
tentang masalah cowok. mereka bertiga (temen kos ku)
buka-bukaan masalah cinta mereka, hampir masalah yang
orang lain tidak perlu tahu, mereka ceritakan semua.
Sampai ketika itu ada salah satu dari mereka (XX1) curhat
masalah yang sangat intim, dia terang-terangan cerita
sama AL bahwa dia sering ML sama pacarnya. “Wooww”
aku kaget!! Kata AL. AL ngak tau dia jujur apa ga, atau
hanya keceplosan ngomong. AL makin penasaran sama
ceritanya, karena dia tidak begitu 100% percaya karena
apabila dilihat dari segi penampilan dan kepribadian dia
orangnya baik, sopan, dan ga terlalu centil sama cowok.
Kebetulan AL satu kamar sama XX1, jadi  hampir
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semuanya tahu tentang sifatnya. Terjadilah percakapan
sebagai berikut:

Aku : “Kenapa kamu mau ngelakuin itu ?”
XX1 : “aku ga tau juga, mungkin karena sayang
sama pacar”
Aku : “Masa karena sayang, kamu mau sih ?”
XX1 : “Iya, aku takut dia pergi ninggalin”
Aku : “kamu tau ngak akibatnya, kamu bisa
hamil, bisa kena penyakit kelamin”
XX1 : “Iya aku tau, tapi aku ga akan melakukan
kalau bukan karena cinta”

AL juga bercerita, suatu hari saat liburan AL
memutuskan untuk pulang kampung. Saat kembali ke kost
dia menemukan pintu kamar XX2 sedikit terbuka. Dengan
rasa curiga secara perlahan dia mengintip, temen satu kost
AL masih tidur (XX2) tapi tidak sendirian. Ternyata dia
sama pacarnya. Kurang lebih 15 menit, pacar XX2
membuka pintu kamar dan XX2 juga ikut bangun.
Ternyata XX2 sudah tidak merasa malu lagi dengan apa
yang telah dilakukan. Pacar dia sering nginap di kost, dan
begitupun sebaliknya.

Tanggal 10 Oktober saya bertemu dengan MH, salah
seorang pengurus di Asrama Putri. Setelah berbincang
maka terjadi perubahan tema pembicaraan yang awalnya
saya ingin mengetahui pacaran mahasiswa berallih ke
perilaku pacaran siswa baik yang masih di SLTP dan
SLTA dibawah naungan Ponpes Suryalaya. Darinya saya
dipertemukan dengan dengan CC dan YL yang perilaku
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pacarannya lebih didominasi porno komunikasi baik
dalam SMS maupun telphon, dengan NR dan B yang
pernah melakukan seks bebas, dengan CC dan MR yang
sering gonta-ganti pacar, dengan ID dan NM yang
ngumpet-ngumpet kencan sama pacar saat manakib
sekedar untuk cari makan dan jalan bareng sambil
pegangan tangan, dengan DV dan DS yang sering kencan
dengan cowoknya dengan berani melepas kerudung biar
tampak lebih modis. Tempat-tempat kencan rahasia yang
paling faforit yang sering dipilih sebagai tempat janjian
anak-anak asrama putri diantaranya adalah di belakang
WC Putri, warung di belakang yayasan dan warung bu
heni.

Ada yang unik dari anak-anak asrama putri yang
enggan memilih pacaran secara formal sebagai sarana
untuk menyalurkan ketertarikan dengan lawan jenis
bersadarkan perasaan suka yaitu dengan istilah adik
angkat dan kakak angkat. kata “angkat” di sini bukan
dalam makna adek-kakak karena adopsi, bukan juga
"adek-kakak" ketemu gede seperti yang suka dipahami
sebagai pacar. "adek-kakak" angkat yang dimaksud di sini
adalah murni ngangkat kakak adek bahkan dalam
pratiknya sampai pakai acara deklarasi di lingkungan
mereka. inilah yang dijalani Icha yang punya 4 kakak
angkat cowok, yang sampe sekarang tetap kakak angkat.
Memang beberapa dari mereka murni awal perkenalan
dengan tujuan jadi kakak angkat, tapi ada juga yang
memang icha sengaja jadikan kakak angkat untuk
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menghindari hubungan yang lebih dekat alias pacaran.
Perempuan yang ngak mau cowok itu menjadi pacar tetapi
pengen tetep dekat, akan mengangkat "kakak" terhadap
cowok itu. See that means my theory is true bahwa
perempuan itu adalah makhluk yang haus akan perhatian,
mereka pengen terus di perhatikan dengan konsekwensi se
minimal mungkin, makanya mereka mengangkat "kakak"
dengan harapan dapat terus mendapat perhatian tanpa
harus membalas perhatian tersebut secara eksplisit atau
romantis. Itu resiko yang sangat kecil ketimbang harus
menjauh dan kehilangan kesempatan untuk di perhatikan.
Icha menentukan cowok itu akan jadi "kakak" atau pacar
at the early stage of relationship". Tindakan ini bisa saja
diambil oleh Icha kalau dia pengen keep close sama
seorang cowok, but not "that" close.

Untuk mempertegas konsep kakak adek ini melalui
telphon saya mencoba menghubungi Icha. Karena ada
yang beranggapan "adek-kakak" angkat ini, hanyalah
tempat berkilah dan hanya kamuflase dari model pacaran
atau kamuflase untuk mengusir rasa suka? (suka tapi ndak
kesampaian) atau hanya kepingin deket aja? atau tulus
pengen punya adek/kakak seperti mereka? atau ada motif
lain dibelakangnya? atau tarafnya sama aja sama semua
teman biasa?. Melalui  SMS, Icha menulis: tapi icha
bukan maunya mainin dia... lagipula sampe sekarang juga
ga ada tuh critanya icha manfaatin dia.. malahan kita
udah punya pasangan masing2. dan lagipula, kadang2
kan cowok itu kalo lagi intens ngejar cewek segala2 cara
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dipake dan sebaliknya cewek juga gitu. so.. sometimes
cara ini juga baik untuk saling mengingatkan kita untuk
berpikir dua kali sebelum memulai suatu hubungan serius.
untuk jadi kakak angkat atau adik angkat pun juga harus
ada persetujuan kedua belah pihak, kalo salah satu ga
setuju, ikatan itu juga ga akan terjadi. so... ga adil juga
kalo cowok jadi seperti korban fenomena ini kalo memang
mereka menyetujui untuk jadi kakak angkatnya si cewek

Berikut adalah tertimoni ZM, mahasiswa Syariah
semester 5 yang berasal dari Jakarta. “Mungkin dia lupa
kali, gimana dulu pas lagi solid banget. Cerita bareng,
makan bareng, pergi bareng. Ya, ini tentang mantan kakak
angkat gue. Dulu pas masa-masa promosi buat ditembak
jadi kakak angkat, wibawahnya tu WOW, pol banget. Tapi
semakin hari semakin keliatan sifat asli dia yang pengen
dia tutupin. Minta dipeduliin, childish, ceroboh, sok
penting. Well, dulu gue milih dia jadi kakak angkat gue
juga bukan karena gue suka sama dia -dan sifat-sifatnya-
itu, tapi karena dia kayaknya sayang banget sama gue.
Ternyata.. gue salah. Pas kita udah jadi kakak-adek'an,
yang kebetulan waktu itu dia ngetop banget sampe dapet
tiga adek angkat. Tapi gue tetep jadi adek angkat nomer
satunya. Semenjak beberapa bulan yang lalu, gue baru
sadar ternyata gue bukan lagi adik angkat nomer satunya,
ya gue nyadar sih kalo gue jarang ada waktu buat dia. Tapi
gue tetep ga suka jadi yang kedua. Jadilah gue mulai
ngejaga jarak kedia sama adik angkat nomer satunya.
Kakak ini, ga ngebolehin gue punya kakak angkat selain
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dia, sedangkan adik angkatnya aja ada tujuh, kakak
angkatnya juga ada tiga. Gak fair lah, tapi entah kenapa
gue nurut aja dulu sama dia. Dia pikir mungkin hubungan
kakak-adek angkat ini kayak pacaran kali ya, dia suka
marah dan nyindir-nyindir gue kalo gue deket sama kakak
lain. Padahal dia itu cewek, kakak lain itu juga cewek, dan
gue.. juga cewek. Gue bete, jadi entah ada angin apa,
malem itu gue pengen ngetes dia. Dan akhirnya gue tau
gimana dia itu ssungguhnya. Mengecewakan. Dia marah
ke gue, mulai dari malem itulah gue nganggep dia bukan
kakak angkat gue lagi. Pernah suatu hari dia ngejer gue
mau minta maaf, gue udah terlanjur sakit hati jadilah gue
kacangin. Pas dia ulang tahun juga pernah gue kacangin,
dia mau nyuapin kue ke gue masa', ya gue pura-pura ga
liat lah. Sekarang dia kerjasama sama musuh gue, yeah
awalnya gue ga nganggep ni orang musuh gue, tapi dianya
yg nyebut gue musuh. Gue mah oke-oke aja, haha.
Mungkin mereka ngerasa udah nemuin soulmate kali ya
yg sama-sama ada masalah sama gue, si mantan kakak
angkat gue ini juga munafik, dibelakang musuh gue itu,
dia ngata-ngatain mulu, eh di depan sok hormat banget.
Temen-temen gue di sekolah aja banyak yang ga suka
sama musuh gue ini, tapi pada ga berani ngomong, cuma
gue yg frontal ke dia, makanya dia nganggep gue sok
berani dan kurang ajar. Jadi.. sebenernya rahasia gue ini
tentang cowok yang gue suka, suka ke dia itu juga bukan
suka yg buat dijadiin pacar, Nah setelah mungkin si
mantan kakak angkat gue ini sakit hati ke gue, di
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bocorinlah rahasia gue ke musuh gue yang terkenal kayak
ember bocor, jadilah cowok yang gue suka jadi tau kalo
gue suka sama dia, dan responnya negatif

Hubungan seperti ini sering terjadi pada suatu
keadaan dimana sebuah komitmen atau status pacaran
tidak mungkin tercapai, karena sebab tertentu. Hubungan
yang terjadi antara cowok dan cewek ini, biasanya pada
awalnya terjadi karena salah satu atau keduanya
mengagumi yang lain. Namun, keadaan tidak
memungkinkan untuk terjadi suatu komitmen atau
hubungan sebagai pacar. Misalnya karena salah satunya
sudah punya pacar. Atau mungkin sebab lain. Namun, di
satu sisi, dia atau mereka ingin tetap berhubungan baik.
Akhirnya terbentuk suatu hubungan yang sedikit
dipaksakan. Kakak angkat dan adik angkat.

Hubungan seperti ini ada sisi baiknya. Yaitu, suatu
hubungan baik yang sudah terbentuk, tidak secara serta
merta rusak dan menjadi jauh. Apalagi jadi musuh. Selain
itu, secara psikologis, seseorang terkadang membutuhkan
figur seorang kakak atau seorang adik. Terutama jika
kondisi membuatnya jauh dari keluarga seperti di
perantauan. Akhirnya hubungan seperti ini bisa menjadi
solusi, yaitu dia menemukan keluarga baru di tempatnya
yang baru. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa terkadang
perasaan “cinta” yang pertama kali mendekatkan mereka
tidak dapat dihapus begitu saja dan diganti dengan kasih
sayang kakak adik. Hingga akhirnya, selama menjalin
hubungan kakak adik itu, salah satu pihak akan berusaha
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memendam perasaan cintanya. Perasaan ingin memilik
pihak yang lain sebagai seorang kekasih. Dia akan terus
membohongi perasaanya. Membohongi dirinya sendiri.
Dan hal ini akan menjadi bom waktu. Just a matter of time
untill everything is broken up. Memang, ada yang berhasil
dengan hubungan seperti ini. Bukan karena dia berhasil
membohongi perasaanya, tapi karena dia bisa
menempatkan cintanya di tempat yang seharusnya. Karena
dia menyadari bahwa cinta tak bisa dipaksakan, dan jodoh
ada di tangan Tuhan. Namun, banyak yang akhirnya
memilih untuk mengakhiri hubungan seperti ini, karena
menurut mereka semuanya palsu. Hubungan semacam ini
seperti permainan saja. Sesuatu yang terlalu dipaksakan.
Relationships that not exist.

Fenomena inilah yang diakui MT mahasiswa
Dakwah semester 5. Menurutnya: “wah koq sama seperti
yang tak alami selama ini, sampe sekarang pun masih
berjalan hubungan ini (aku dan dia). Pertamanya sih dia
dulu yang bilang bahwa dia menemukan figur seorang
kakak pada saya. Sebenarnya dia udah punya cowok tapi
memang berjauahan. sampai2 dia pernah bilang bahwa
aku adalah kakak tersayangnya. Cuman kadang aku mikir,
apa sih sebenarnya yang ada dalam hatinya. setiap hari
setiap saat kita selalu sms an. kadang janjian makan siang
bareng. dan emang tidak pernah terjadi apa”. Terkait
dengan ini MH, mengkonfirmasi melalui SMS; klo saya
tergolong org yg lumayan sukses dengan hubungan “ka-dek”.
mungkin beberapa tips buat yg mo berencana beralih ke
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hubungan “ka-dek”. pertama, Love IS blind. da yg bilang
temen itu lebih dari pacar, tapi menurut saya (Love is blind)
cinta bisa bikin teman gak berarti. segala sesuatu maksud baik
dan sikap romantic bisa menjadi hal yg risih bagi dia,coz dia
punya pujaan lain di hati dan pikirannya. so hati2 jangan
sampe ikutan buta, liat baek2 posisi. kedua, menyinggung soal
mengingat posisi… posisi  saat ini harus diperjelas, karena
“ka-dek”nya cuman angkat2an. jadi ya tetep.. ujung2nya teman
apa teman.. so lakukanlah apa y harus dlakukan
teman..,romantic act boleh lah.. tapi pake trik cuy.. bec setelah
berbuat romantis adalh trik yg lumayan mantab…ketiga, segera
tentukan tujuan.. yg namanya fall in love gak mungkin
menyerah begitu aja..nha ketika hubungan “ka-dek” terpaksa
terjadi, langkah pertama yg harus  lakukan adalah tentukan
target .  tetep ingin mengejar doi?? atau  ingin berburu lagi??
bukan berarti menjadi duri di tengah hubungan orang tapi
cobalah menjadi idola baru bagi si dia. jadi secara perlahan
dia terbukalah matanya. klo  berpikir untuk mencari yg lain..
jadilah pendukung dan penasehat terbaik buat dia

Tanggal 11 Oktober, melalui MH dipertemukan
dengan ST, LI dan MR ketiganya adalah mahasiswi
STIELM. Pada pertemuan kali ini saya fokuskan pada
perilaku pacaran remaja yang oleh Neng Yeike disebut
dengan kategori “tetangga” dan kurang maksimal dalam
berthoriqoh. Setelah bertemu ST yang ngekost di sekitar
kampus, saya memahami bahwa ST sering kencan dan
main kerumah cowoknya bahkan sampai berhari-hari
dengan alasan nunggui orang tua pacarnya yang lagi sakit.
Dengan LI yang juga ngekos di sebelah barat kampus
bahwa dia sering menghabiskan banyak waktu dengan
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pacarnya ke Panjalu dan Tasik. Dengan MR yang juga
ngekos saya tahu bahwa dia selalu  berupaya untuk selalu
bisa berdua bersama pacar.

Berikut adalah transip percakapan saya dengan
anak-anak asrama putri dan beberapa mahasiswa IAILM
dan STIELM

Data Informan 1
Nama JP
Tempat Asrama Putri
Umur 16 tahun
Status Pelajar kelas 3 MTs/SLTP
Intensitas
pacaran

4 kali ganti pacar

Latar
Belakang
Keluarga

Dia dibesarkan secara sigleparent karena kedua orang
tuanya bercerai tetapi secara umum kehidupannya
harmonis. Dia tinggal bersama ibunya yang berprofesi
sebagai pembantu rumah tangga

Data Wawancara
Apa
motivasi
anda
berpacaran

pengen seperti temen-temennya yang lain yang
sepertinya asyik punya pacar dan ternyata setelah
berpacaran saya merasa kehidupan ini terasa menjadi
indah.
Masa-masa pacaran menurutku adalah masa yang paling
indah. Saat itu rasanya semua yang ada di dunia ini milik
berdua. Yang terlihat hanyalah yang baik-baiknya saja.
Satu hal lagi yang nggak bisa dipungkiri adalah, saat
pacaran kita pasti merasa kalau pasangan kita itu adalah
orang yang paling cocok untuk kita. Banyak persamaan
antara diri kita dan si dia. Selain itu, pada saat pacaran,
pastinya kita akan melakukan hal-hal yang bisa
menyenangkan pasangan kita. Pokoknya, semua yang
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indah-indah aja deh waktu pacaran.

Apa
manfaat
pacaran
bagi anda

Lebih semangat beribadah karena ada pacar yang selalu
ngingetin untuk sholat dan kadang ke masjid bareng
untuk ketemuan. Selain itu pacar juga penting sebagai
tempat bertanya karena aku mah lebih nurut omongan
pacar dari pada omongan orang tua.

Selama
pacaran
apa sih
yang
biasanya
diilakukan
berdua
sebagai
tanda
sayang

- Hampir setiap hari sms-an dan telponan dengan kata-
kata mesra. Ada panggilan khusus dia ke aku yaitu
Vanila dan panggilan khusus aku ke dia yaitu coklat.

- Kadang saya juga bersikap manja kepada pacar
karena rasa kagen yang baget.

- Kencan biasanya kami lakukan dengan cari makan
bareng.

- Pegangan tangan juga sering kami lakukan karena
saya merasa nyaman ada bersama dia.

- Kadang juga ciuman mesra yang romantis seperti
film-film barat dan rasanya enak karena kami sama-
sama melakukannya dengan nafsu yang mengelora.
Ceritanya aku prnah jalan bareng pacar dan
kehujanan di jalan. Melihat hujan yang sangat lebat,
aku mulai khawatir tidak bisa pulang. Dingin mulai
merayap dalam tubuhku. Jadi, kupeluk pacarku yang
ganteng sekali itu, hihihi. Dan tentunya, pacarku si
Jojo dengan senang hati merangkul erat diriku ini.
Tiba tiba dia menciumku, mencium di bibirku.
Hemmm...kita memang pacaran baru jalan beberapa
bulan, mungkin baru satu-dua bulan. Aku tidak ingat
persisnya. Yang aku ingat hanya dia menciumku.
Aku diam tidak bisa membalas ciuman itu. Hanya
diam membisu dan beku karena aku tidak tahu harus
bagaimana. Harus membalas, tapi membalas seperti
apa
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Apa sih
untungnya
pacaran

Pulsa lancar karena sering dibeliiin doi, kadang-kadang
dapet duit tambahan biasanya Rp. 10.000 kan lumayan
buat tambahan jajan, tetapi intinya dengan pacaran saya
merasa lebih dewasa

Adakah
rasa rugi
yang anda
rasakan
selama
berpacaran

Saya merasa berdosa karena sering cipokan, melakukan
zina mata dan yang paling sakit adalah saya diputusin
padahal saya udah kasih

Apa
komentar
anda
terhadap
pacaran

Jangan serius kalau pacaran, dan cari pacar yang banyak
duit serta punya motor

Data Informan 2
Nama IR
Umur 17 tahun
Tempat Asrama Putri
Status Kelas 3 MA / SLTA jurusan IPA
Intensitas
pacaran

9 kali ganti pacar

Latar
Belakang
Keluarga

Tidak ada masalah dan mengaku keluarganya
harmonis. Ayahnya bekerja sebagai wiraswasta dan
ibunya sebagai ibu rumah tangga

Data Wawancara
Apa
motivasi
anda
berpacaran

Pacaran itu tempat ngilangin rasa bosan, teman
ngomong, teman untuk bermanja. Awalnya sering
ngelihatin orang pacaran jadi pengen nyoba lama-lama
ketagihan deh buat pacaran awalnya sih main-main
tapi kesananya pengen serius
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Apa manfaat
pacaran bagi
anda

Untuk sekedar hiburan, kalau sedih ada yang temenin,
temen becanda

Selama
pacaran apa
sih yang
biasanya
diilakukan
berdua
sebagai
tanda sayang

Paling cuma smsan, telponan , ketemuan. Kalau
telponan suka mesra panggil sayang-sayangan,
mengakatakan emmmuuuuuuah sebagai ganti ciuman,
tempat yang paling aku suka sih di lapangan basket
kampus sama baso Kabita. Kalau masalah berani
pegangan tangan  itu sih gimana cowoknya dulu  kalau
gak minta juga gak di kasih, kalau ciuman awalnya sih
cowok yang maksa karena masih gak ngerti kan ya
mau aja soalnya juga penasaran

Apa sih
untungnya
pacaran

Dapat makanan gratis, semangat sekolah, ngasih duit,
suka ngisiin pulsa,  lebih kenal baik-buruknya cowok
sebelum menikah, trus jadi tahu tipe cowok suka
selingkuh tuh kayak gimana

Adakah rasa
rugi yang
anda rasakan
selama
berpacaran

Ngabisin waktu , ngabisin pulsa, males ke mesjid
soalnya nanggung kalau lagi telponan,    pernah bolos
sekolah karena males ketemu pacar waktu lagi
marahan, suka cemburu  sakit hati kalau udah
ngomongin adik angkat soalnya adik angkat cowok ku
lebih manja  dan centil lagi dari aku jadi cemburu juga
kan

Apa
komentar
anda
terhadap
pacaran

Pacaran itu jangan dimurahin kita harus jual mahal
jangan asal ada yang tembak langsung dipilih , PDKT
dulu sebelum pacaran
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Data Informan 3
Nama RR
Umur 13 tahun
Tempat Asrama Putri
Status SMP
Intensitas
pacaran

5 kali ganti pacar

Latar
Belakang
Keluarga

Harmonis

Data
informan

Dia orangnya gengsian tingkat tinggi,  susah untuk
terbuka hanya kepada orang-orang tertentu mau jujur
termasuk waktu ML di kost cowoknya tetapi melalui
temen akarabnya akhirnya dengan enteng dia
mengatakan “Cuma sekali doang kok”, padahal data
yang saya dapat dia sudah berulang kali melakukan
ML ganti-ganti pasangan, kalau lagi di dirumah dia
juga suka minum obat-obatan, mabok. Kehidupannya
terlalu bebas dan sering keluar malam. Dia juga suka
ngerokok.

Data Wawancara
Apa
motivasi
anda
berpacaran

Pertamanya dipaksa temen, trus iseng aja, tetapi
intinya Mempersatukan dua hati dalam satu pikiran

Apa manfaat
pacaran bagi
anda

Untuk happy2 aj

Selama
pacaran apa
sih yang
biasanya
diilakukan

Kalau sekolah bisa pulang bareng , smsan, telponan,
ketemuan  di warung biheni  waktu pulang sekolahl ,
udah biasa pegangan tangan karena, suka saliman
karena lebih menghormati pacar,  naik motor bareng
waktu jalan-jalan sekitar suryalaya aja, pernah



205

berdua
sebagai
tanda sayang

ciuman karena hawa nafsu, pernah ML

Apa sih
untungnya
pacaran

- Suka dikasih boneka, coklat gartis, isi pulsa,
disuruh ngerjain tugas

- Mendapatkan perhatian lebih dari orang lain alias
pacar yang kita pacari.

- Mudah membuang keluhan,unek-unek,alias
berbagai curhat permasalahan yang terjadi dalam
hidup kepada pacar kita.

- Ada pendengar setia di saat senang maupun
duka.

- Ada yang mentraktir baik makan,pulsa,dsb disaat
kantong bolong.

- Tidak akan kesepian diri kita,karena ada yang
setia menemani everytime everywhere.

Adakah rasa
rugi yang
anda rasakan
selama
berpacaran

Sakit hati diselingkuhin, musuhan sama teman
karena temen qw suka sama pacar qw trus dia pernah
musuhin aq, kalau sakit hati suka ganggu pelajaran,
sering kena hukuman kayak di ceburin ke balong
malu bgt and bauu  , piket malem-malem se-asrama
putri  , dimarahin pembina, sering jadi bahan negatif
setiap temen apapun yang aku lakuin

Apa
komentar
anda
terhadap
pacaran

Saat  yakin  telah memenangkan hati mereka dan
mereka mulai menyukai , mulailah sedikit jarang
kelihatan. Mungkin jarang kelihatan sekali. Saat ini
anda sedang menerapkan “law of scarcity.”  Anda
pasti tahu, orang ingin apa yang tidak bisa mereka
dapatkan, dan dengan ada secara konstan  anda akan
kehilangan nilai seberapa pentingnya. Kemudian
jangan lakukan hal-hal yang manis untuk mereka,
biarkan mereka yang melakukan hal yang manis
untuk anda. Bila anda melakukan hal yang manis
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untuk mereka, memang  merasa baik pada dua
tingkatan. Pertama merasa puas dengan diri sendiri
dan merasa lebih `hangat`. Agar kita merasa benar,
kita biasanya mengidolakan, betapa baik dirinya
sehingga patut mendapatkan hal itu. Hasil akhir, kita
menyukai orang itu lebih baik. Ketika seseorang
melakukan hal manis untuk kita, kita akan merasa
puas. Tetapi hal itu mempergunakan emosi  terlalu
banyak, dan tidak semuanya baik. Kadang kita
merasa sangat bahagia, tetapi banyak tekanan dari
hadiah-hadiah yang diberikan tersebut, menjadi
orang yang `baik` seperti yang diharapkan baik
dalam pikiran maupun dalam bertindak, terutama
tekanan untuk membalas segala yang telah diberikan
sebelumnya

Data Informan 4
Nama DN
Tempat Asrama Putri
Umur 14 tahun
Status 2 MTs/ SLTP
Intensitas pacaran 3 kali ganti pacar
Latar Belakang
Keluarga

Orang tuaku sibuk kerja mereka gak peduli
sama aku, ayah dan ibuku bekerja sebagai
karyawan di perusahaan swasta. Akhirnya  ya
udah aku suka cari kesenangan sendiri.
akukan masih kecil masih perlu perhatian dan
hanya pacar yang  bisa ngerti keadaanku dan
selalu ngeder curhatanku

Data tambahan
informan

Tempat yang paling enak buat curhat ya pacar
soalnya suka diberi solusi soalnya ortu ku gak
suka ngertiin, gak salah juga suka di anggep
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salah terus
Data Wawancara
Apa motivasi anda
berpacaran

- Pengen ngerasain pacaran mumpung
masih muda. Pacar itu sahabat yang bisa
melindungi misalkan kalu punya musuh
suka dibela.

- Pacaran menghindari gangguan para
hidung belang, sebab kalau cewek
berjalan sendiri sering disiut-siuti oleh
para cowok, namun kalo si cewek udah
punya pacar maka tidak mendapat
gangguan lagi.

- Untuk membuktikan bahwa seorang
wanita itu sudah dewasa, sebab biasanya
kalau seseorang yang belum dewasa pasti
dilarang oleh ortu berpacaran.

- Pacaran juga melatih perasaan kita,
kadang seorang cewek harus menangis
karena ulah si cowok, demikian juga
kadang tertawa terbahak-bahak

Apa manfaat pacaran
bagi anda

Untuk curhat karena aku suka dapat pelajaran
berupa nasehat dan diberi solusi

Selama pacaran apa
sih yang biasanya
diilakukan berdua
sebagai tanda sayang

Paling telponan, smsan, tukeran hp dan baju,
saling memberi, kalau ketemuan di jemput
biasanya tempat yang aku suka di sukakerta,
kadang di warnet, alun-alun panjalu, situ
lengkong karena tempat tempat itu juga
tempay yang dijadikan  tongkrongan oleh
anak-anak alias temen pacarku, kalau di
anterin pulang suka saliman tangan dulu,
pernah ciuman dirumah pacar soalnya orang
tua pacarku suka gak dirumah dan pacarku
gajakin aku main ke rumahnya. Asal kita
pinter ya gak ketahuan walaupun itu ditempat
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umum kaya warnet. Suka di anterin ke
pamoyanan kalau pulang ke bandung

Apa sih untungnya
pacaran

Bisa lebih dewasa, gak kaya dulu aku suka
ngambil barang temen bisa sedikit-sedikit
sekarang aku udah gak suka ngambil barang
orang karena selalu di marahin pacar

Adakah rasa rugi
yang anda rasakan
selama berpacaran

Pernah berantem sama temen, karena sebelum
pacaran sama aku, dia masih ada hubungan
sama temen deketku, terus pacarku nembak
langsung aku terima, sekarang temen ku itu
suka nyindirin di depan umum jadi malu. Aku
juga sering dimarahin sama mamah karena
suka telponan terlalu malam, Pernah dapet
fitnahan hamil dari temen di asrama karena
sering diem dikamar. emang aku suka pergi
main sama cowok aku tapi gak sampai ML

Data Informan 5
Nama MS
Umur 17 Tahun
Tinggal Asrama Putri
Status Pelajar SMA
Intensitas pacaran 5 kali ganti pacar
Latar Belakang
Keluarga

Kurang harmonis

Data Wawancara
Apa motivasi anda
berpacaran

Biar bisa selalu deket dengan dia dan kalau
butuh diapun selalu ada. Tapi yang terpenting
Pacaran buat aku untuk cari  pengalaman dan
berbagi ilmu
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Apa manfaat pacaran
bagi anda

- Nambah duit jajan karena sering dikasih
oleh pacar, kalau laper dikasih makan,

- kalau ada PR bisa ngerjain bareng,
- Menjaga keamanan diri, sebab lebih baik

berjalan dengan pacar dari pada sendirian,
karena apabila ada orang nakal yang
mengganggu, mereka pasti berpikir dua
kali.

- Menghemat untuk menabung, sebab
biasanya kalau seorang cewek yang
sedang pacaran pasti selalu ditraktir oleh
si cowok, dengan demikian uangnya dapat
ditabung.
dengan berpacaran seorang cewek bakal
hemat  sebab sang pacar bakal antar
jemput gratis, bahkan mengantarnya ke
rumah.

Selama pacaran apa
sih yang biasanya
diilakukan berdua
sebagai tanda sayang

Smsan doang, paling kalau pulang suka
nganterin sampai pamoyanan nunggu aq
sampai dapet bis. Tapi informasi yang saya
peroleh dia pernah satu kali  di antar sampai
jalan raya dekat rumah. Dia gak mau ngaku
karen takut kena hukuman

Apa sih untungnya
pacaran

Bisa diskusi, dapet perhatian lebih dari pacar

Adakah rasa rugi
yang anda rasakan
selama berpacaran

Pulsa habis terus, cemburu kalau dia lagi
ngobrol sama cewek

Tips anda buat yang
sedang berpacaran

Sering-seringlah memandang dia dalam-
dalam, menurut Zick Rubin, orang yang
benar-benar jatuh cinta satu sama lain, 75
persen saat berbincang-bincang satu sama
lain, sangat lambat melihat ke arah lain saat
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ada orang yang `mengganggu` mereka. Pada
perbincangan normal, orang melihat satu
sama lain antara 30-60 persen setiap
waktunya. Memang mudah untuk melihat
orang `jatuh cinta` dari cara pandangan
mereka dan seberapa lama dia memandang
orang tersebut. Jadi pandanglah lekat-lekat
orang yang anda sukai, otak akan tahu kapan
ada orang yang melihat  sesering dan selama
itu, atau merasa bahwa mereka jatuh cinta
pada anda

Data Informan 6
Nama ME
Umur 17 Tahun
Tinggal Asrama Putri
Status Mahasiswi Syariah IAILM
Intensitas pacaran 2 kali pacaran
Latar Belakang
Keluarga

hubungan keluarga harmonis, tidak ada
masalah, lagi pula kekuarganya bersikap
moderat dan tidak terlalu dikekang

Data Wawancara
Apa motivasi anda
berpacaran

Dulu sih pacaran aj tapi sekarangkan udah
kuliah jadi pengen serius, tetapi intinya saya
pacaran karena untuk mentadzabury ayat
ALLOH dalam Al-qur’an

Apa manfaat pacaran
bagi anda

Untuk mengenal satu sama lain sebelum
menikah

Selama pacaran apa
sih yang biasanya

Paling Cuma smsan, ketemuan, diskusi, saling
mengenal kedua orang tua masing-masing
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diilakukan berdua
sebagai tanda sayang
Apa sih untungnya
pacaran

Dapat makanan gratis, tugas beres, menambah
wawasan

Adakah rasa rugi
yang anda rasakan
selama berpacaran

Kebanyakan kalau pacaran itu identik awalnya
sayang-sayangan terus patah hati, sekarang
jadi musuhan itu yang teteh alami selama
pacaran waktu masih sekolah

Data Informan 7
Nama LU
Umur 21
Tinggal Kost di depan kampus
Status Mahasiswi PGMI IAILM
Intensitas pacaran 12 kali pacaran paling lama bertahan selama 2

tahun, dan pling sedikit 1 hari
Latar Belakang
Keluarga

Secara umum harmonis

Data Wawancara
Apa motivasi anda
berpacaran

Untuk saling mengenal, saling mengerti, dan
untuk menyemangati belajar

Apa manfaat
pacaran bagi anda

Bisa mengenal karakter pasangan

Selama pacaran apa
sih yang biasanya
diilakukan berdua
sebagai tanda
sayang

- Belum pernah mengajak pasangan ke
kosan, paling-paling cuman Jalan-jalan
keluar, makan-makan dan pacar saya sudah
dikenalkan keorang tua masing-masing.

- Suka pegangan tangan
- Berpacaran di rumah,
- suka jalan-jalan ke tempat wisata
- bagi saya yang penting perhatian dan tidak

suka berdua-duaan dengan pasangan
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- Lebih memilih taarufan dibanding pacaran
Apa sih untungnya
pacaran

merasakan dan tahu rasanya jatuh cinta

Adakah rasa rugi
yang anda rasakan
selama berpacaran

Merasakan permasalahan-permasalahan yang
muncul dalam dalam pacaran

Data Informan 8
Nama BH
Umur 22 Tahun
Tinggal Rumah Orang Tua
Status Mahasiswa Syariah IAILM
Intensitas pacaran 1 kali pacaran
Latar Belakang
Keluarga

Lumayan harmonis

Data Wawancara
Apa motivasi anda
berpacaran

Pacaran itu langkah awal untuk mendalami
karakter lawan jenis dan Ingin diperhatikan
seseorang. Aku berpacaran kan untuk tahap
penjajagan, biar saling memahami karakter
masing-masing, sehingga tidak akan terjadi
penyesalan setelah memasuki maghligai
pernikahan, karena bagaimanapun juga
kegagalan dalan berpacaran jauh lebih ringan
daripada kegagalan dalam pernikahan

Apa manfaat
pacaran bagi anda

- Pacar dijadikan motivasi dalam hidup
- Pembelajaran Bagi seorang cowok utk

Menjadi Pemimpin yg Bijaksana.
Maksudnya jika aku pacaran dan bisa
membimbing pacar  dengan baik maka aku
sudah bisa dibilang pemimpin yang
bertanggung jawab, tapi jika kebalikannya
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aku merusak cewekku dengan mengajaknya
dengan hal-hal negatif seperti Sexs , maka
belum bisa di bilang pemimpin. manfaat
lain pacaran adalah aku jadi tidak kaku lagi
jika berdekatan dengan seorang cewek dan
semakin bisa menjiwai dan mengenal
bagaimana seorang sifat,watak dan perasaan
seorang cewek itu

Selama pacaran apa
sih yang biasanya
diilakukan berdua
sebagai tanda
sayang

- Sama sekali tidak ada keinginan untuk
pegangan tangan ataupun untuk berduaan.

- Cuma makan-makan keluar, dan tidak suka
jalan-jalan

- Belum pernah main ke rumah pasangan
(belum saatnya)

- Tidak berani berduaan ditempat sunyi
- Pacaran itu hanya sebatas

hubungan/komunikasi, dikarenakan jarang
ketemu

- Belum pernah ada pacar berkunjung ke
kosan nya

Apa sih untungnya
pacaran

Untuk membina hubungan yang lbih serius

Adakah rasa rugi
yang anda rasakan
selama berpacaran

Selama karena cinta itu tidak ada hal yang
merugikan
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Data Informan 9
Nama SN
Umur 20 Tahun
Tinggal Kost
Status Mahasiswi Syarian IAILM
Intensitas pacaran 21 kali pacaran
Latar Belakang
Keluarga

Kurang harmonis, sering bertengkar

Data Wawancara
Apa motivasi anda
berpacaran

- Pacaran untuk mengenal diri sendiri dan orang
lain, saya pernah pacaran dengan yang lebih
muda dan yang lebih tua darinya

- Berpacaran itu untuk menjaga penampilan tetap
cantik, kenapa bisa? Sebab seorang cewek yang
sedang pacaran, sealu berusaha agar si cowok
melihatnya cantik, jadi ia pasti selalu menghias
diri, padahal sebelumnya peduli amat ama hias
diri.

- Ketimbang diberi gelar "barang antik" oleh
orang-orang sekitar bahkan oleh ortu sendiri
maka akhirnya lebih baik seorang cewek
mengambil keputusan untuk berpacaran

- Punya pacar juga merupakan suatu
kebanggaan, apalagi sedang bergandengan
dengan cowok tampan, hal inilah yang
mendorong seoarang cewek berpacaran

Apa manfaat
pacaran bagi anda

- untuk bertukar pikiran dengan pasangan
- Untuk mengetahui bibit, bebet, bobot

pasangannya
- Untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik

Selama pacaran apa
sih yang biasanya
diilakukan berdua

- Dibawa ke rumah untuk diajak ngobrol dengan
pamannya (karena tinggal dengan pamannya,
ortu nya diluar kota  bkerja)
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sebagai tanda
sayang

- Paling makan-makan diluar, shoping ke mall,
nonton di bioskop

- Punya aturan waktu untuk pacaran dari
pamannya

- Suka pegangan tangan, berduaan
- Dalam acara keluarga pasangan harus ikut
- Pernah pelukan dalam mobil
- Jarang romantisan dengan pacar
- Banyak yang naksir, tapi cuek
- Suka pada laki-laki yang lebih dewasa
- Pernah trauma putus karena pasangan ketahuan

menghamili orang lain
- Disaat galau lebih suka memilih hura-hura

menghabiskan uang dengan teman-teman (tapi
tidak melakukan hal yang negatif)

- Pernah diasrama namun tidak cocok
Apa sih untungnya
pacaran

Mendapatkan perhatian dari kekasih (karena
kurang perhatian dari ortu)

Adakah rasa rugi
yang anda rasakan
selama berpacaran

Uang yang seharusnya bisa dihemat mendadak
sering habis karena dipakai buat traktir makan
pacar, nelpon dan SMS pacar, dan lain-lain yang
berkaitan dengan pacar. Mending kalau uangnya
cari sendiri, nah kalau masih minta orang tua
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Data Informan 10
Nama SN
Umur 14 tahun
Tinggal Asrama Putri
Status Pelajar SMP
Intensitas pacaran 3 kali pacaran
Latar Belakang
Keluarga

Harmonis, ayah bekerja di PT. Pos ndonesia

Data Wawancara
Apa motivasi anda
berpacaran

Awalnya dari adik angkat karena ada rasa
tertarik kebetulan kakak angkat saya nembak
saya ya saya terima soalnya aq juga
penasaran sama dia awalnya dari keunikan
nama langsung cari-cari informasi tentang
dia. Pacaran bagi saya sebagai penyemangat
hidup, temen curhat, seseorang yang lebih
perhatian, lebih enak diajak bicara

Apa manfaat pacaran
bagi anda

Penyemangat dalam belajar

Selama pacaran apa sih
yang biasanya
diilakukan berdua
sebagai tanda sayang

Sms-an, ketemuan diam2 dibelakang
barokah, gang mang agus, tukeran hp,
makan bareng di Kabita, kalau manaqib suka
pegangan tangan, awal karena mati lampu
jadi takut ya pegangan tangan dan kesannya
jadi keterusan suka salim

Apa sih untungnya
pacaran

Dapet pulsa , makanan gratis , pinjaman
buku gratis , dibantuin  ngerjain PR

Adakah rasa rugi yang
anda rasakan selama
berpacaran

Kena hukuman karena pegangan tangan
waktu manaqib hukumannya disuruh piket
kamar mandi, kalau putus sakit hati,  setelah
putus pelajaran keganggu sampai sekarang

Apa komentar anda Janganlah kamu terlalu sayang, jangan
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terhadap pacaran terlalu sering smsan dan teleponan takut
mengganggu pelajaran

Analsis Data
Secara sustansial pacaran merupakan fase

ketertarikan yang bisa dijelaskan secara psikologis
maupun fisiologis. Pada saat kita tertarik pada seseorang,
otak kita mengirimkan signal ke tubuh untuk
memproduksi hormon tertentu yang akhirnya
memunculkan reaksi-reaksi. Siapa yang bisa membuat kita
tertarik tentunya sangat dipengaruhi oleh pengalaman
pribadi serta bagaimana kita dibesarkan. Sebagai bagian
dari satu paket yang dikenal dengan istilah pubertas,
bersamaan dengan adanya perubahan fisik, emosional, dan
seksual, remaja juga mulai mengalami perasaan tertarik
pada lawan jenis yang diikuti dengan perasaan jatuh cinta.
Hal ini merupakan hal yang normal, walaupun tidak
berarti bahwa remaja yang belum pernah jatuh cinta
memiliki masalah. Menurut penelitian yang dilakukan
oleh Jackson (2001),  remaja cenderung jatuh cinta pada
orang yang sudah dikenal dengan baik, seperti teman
sekolah, teman bermain atau tetangga. Mengingat
besarnya tekanan sebaya bagi remaja, biasanya remaja
juga akan jatuh cinta dengan orang-orang yang disetujui
oleh sahabat-sahabatnya.

Walaupun film, buku, dan media massa sering
menyebut-nyebut tentang cinta pada pandangan pertama,
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banyak orang yang berpendapat bahwa hal ini hanya
membesar-besarkan romantisme dan sangat jarang terjadi
pada kehidupan sehari-hari. Mereka berpendapat bahwa
akan sulit mencintai seseorang yang kepribadiannya belum
dikenal secara lebih jauh. Ketertarikan memang tidak bisa
begitu saja disamakan dengan cinta, mengingat cinta
melibatkan emosi yang lebih dalam. Media massa
biasanya lebih memusatkan perhatian pada cinta romantis,
sehingga mempengaruhi banyak orang untuk berpikir
bahwa inilah bentuk cinta sejati yang harus dimiliki setiap
pasangan. Pada kenyataannya, menurut para pakar, cinta
yang romantis hanyalah bagian awal dari sebuah
perjalanan panjang, dan banyak orang justru melakukan
kesalahan fatal pada tahap ini.  Tahap cinta berikutnya,
walaupun tidak seintens cinta romantis, biasanya lebih
dalam, lebih membahagiakan dan tentu saja lebih terasa
aman karena sudah mengenal pasangan dengan lebih baik.
Untuk mencapai tahap ini tentunya diperlukan waktu yang
lebih lama, karena dalam kurun waktu tertentu itu
pasangan bisa saling belajar baik tentang dirinya sendiri
maupun pasangannya.

Jatuh cinta pada pandangan pertama dapat menjadi
titik tolak dari perjalanan menuju cinta yang lebih jauh.
Tapi sekali lagi, hal ini bisa jadi bahaya. Karena pada
awalnya kita sering mengira bahwa ketertarikan sama
dengan cinta, tidak sedikit remaja yang terpeleset dan
menyerahkan segala-galanya kepada pasangannya karena
mengira bahwa inilah cinta sejatinya. Banyak remaja
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(terutama remaja putri) yang melakukan hubungan seks
bukan karena mereka secara fisik ingin melakukannya,
namun hanya karena mereka percaya bahwa mereka perlu
memberikan kepuasan seksual kepada si cowok agar tetap
mencintai mereka. Mereka berpikir bahwa seks
merupakan bukti cinta, mungkin juga karena pasangannya
selalu mengatakan hal yang serupa.  Sialnya, pada
beberapa kasus, setelah mendapatkan seks, si cowok justru
memutuskan hubungan dan menganggap pacarnya "bukan
cewek baik-baik". Hal ini tentu sangat tidak adil bagi si
cewek. Kalaupun pada saat melakukan hubungan seks si
cowok menggunakan kondom sebagai proteksi terhadap
kehamilan dan infeksi menular seksual, masih ada satu hal
yang tidak bisa diproteksi, yaitu hati dan perasaan. Tentu
ditinggalkan kekasih hati akan terasa sangat sakit, apalagi
bila kita sudah merasa menyerahkan segala-galanya bagi
sang pacar. Karena itulah, kita harus berpikir seribu kali
sebelum mengatakan "ya" pada hubungan seksual sebelum
pernikahan. Pikirkan lagi konsekuensi yang bisa terjadi
pada diri kita dan pasangan kita. Jangan mau jadi korban,
dan jangan membuat orang lain menjadi korban dari
perilaku kita yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita
memang benar-benar cinta, tentunya kita akan sabar untuk
menunggu saat yang tepat untuk melakukan hubungan
seks, dan tidak akan dengan mudah mengatasnamakan
cinta demi seks.

Yang perlu dipahami juga bahwa pernikahan yang
hebat dibangun oleh sebuah komitmen yang kuat, yakni
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komitmen yang kokoh yang tidak mampu diubah oleh
apapun yang disebut sebagai komitmen etik. Sedang
pacaran hanya mampu membangun komitmen-komitmen
jangka pendek. Begitu kebutuhan seseorang sudah tidak
terpenuhi oleh pasangannya (baca:pacar), maka ia akan
mudah untuk pindah ke orang lain. Oleh karenanya kita
perlu prihatin dengan maraknya fenomena pacaran di
kalangan anak muda saat ini. Berdalih untuk menunjukkan
kesungguhan cinta/cinta sejati seorang wanita terhadap
pasangannnya, tak jarang ia bersedia melakukan apapun
termasuk memberikan kehormatannya tanpa berpikir
panjang kepada sang pacar. Padahal cinta sejati seharunys
justeru berusaha melindungi pasangan dari hal-hal yang
merugikan, baik secara fisik, emosi, sosial maupun
spiritual. Pacaran sebenarnya tidak akan banyak
membantu mewujudkan seseorang memiliki pernikahan
yang baik. Banyak bukti penelitian yang telah dilakukan
oleh para ilmuwan yang menyatakan bahwa kohabitasi
yang ada hanya akan merusak pernikahan dan
meningkatkan terjadinya perceraian. Pacaran juga
ditengarai sering menciptakan sebuah lingkungan artificial
(kepura-puraan) untuk mengevaluasi karakter pribadi
orang lain. ”Para peneliti/Ilmuwan menyimpulkan alasan
utama mengapa pacaran menyebabkan banyak pernikahan
yang gagal adalah fungsi yang disediakan oleh pacar dan
jodoh berbeda secara fundamental. Pacar biasanya dipilih
karena pacar tersebut secara fisik menarik sementara
jodoh dipilih karena jodoh tersebut secara psikologis



221

bertanggung jawab. Sayangnya, kebanyakan individu-
individu yang menarik seringkali tidak cukup bertanggung
jawab, sedangkan individu-individu yang bertanggung
jawab seringkali secara fisik kurang menarik”.

Pacaran adalah sebenarya sudah ada di dalam Islam
yang dikemas dalam istilah Ta’aruf. Pacaran adalah semua
proses yang dilakukan dalam rangka mengekspresikan
cinta dan untuk menarik rasa cinta. Jadi Kalau memilih
untuk berpacaran maka nikmati, rasakan dan syukurilah,
tetapi hindari pacaran yang menyimpang yaitu pacaran
dengan pemaksaan, pacaran dengan kekerasan, pacaran
dengan beban, pacaran backstreet serta pacaran dengan
pelecehan seksual seperti Kisiing, Necking, Petting dan
Intercouse (KNPI) yang dipadukan dengan keinginan
bertemu setiap hari, ketemunya di tempat yang sepi, setiap
keli bertemu melakukan KNPI, pacaran yang dipenuhi
nafsu, serta pacaran yang menjadikan ciuman, rabaan,
pelukan dll sebagai menu utama.

Kita mesti ingat bahwa masa remaja ini masa
belajar, juga dalam hal cinta. Selain menyikapinya dengan
wajar, jangan lupa untuk menikmatinya. Jatuh cinta di
masa remaja semestinya membawa kesenangan yang
sifatnya positif bagi kedua belah pihak. Bikin kita lebih
semangat belajar di sekolah dan menatap dunia dengan
lebih cerah. Makanya, kalau kita merasa bahwa pacar
(atau gaya pacaran kita) membuat nggak happy, apalagi
kalau sampai melibatkan kekerasan baik fisik, emosional,
maupun seksual, mungkin sudah waktunya untuk
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meninjau kembali hubungan. Pikir lagi, mau terus atau
berhenti di sini saja.

Dari deskripsi diatas apabila dicermati, remaja dan
pacaran kayaknya dua hal ini semakin sulit dipisahkan.
Kalau kita udah merasa cukup Gedhe, rasanya nggak gaul
kalo kita nggak punya pacar. Ketakutan nggak punya
pacar bisa bikin remaja pada nekat, bahkan lebih gawat
lagi kalau lama nggak dapat dapat, maka rasa percaya diri
makin lama makin hilang, kita jadi minder, menutup diri,
dan sedih bekepanjangan. Terus ada juga mereka yang
“beruntung” punya pacar cakep, saking bersyukurnya apa
aja kemauan pacar dikabulkannya, gara gara takut
“lepas”. Jadi yang namanya pacaran, ternyata gampang
gampang susah. Jaman sekarang orang pacaran banyak
banget godaannya. Tiap hari ada aja cerita tentang orang
pacaran terus “kecelakaan”, maksudnya hamil nggak
sengaja, terpaksa nikah, aborsi, jadi korban pelecehan
pacar sendiri, jadi stress karena back street, kena penyakit
kelamin.

Orang pacaran musti jelas motivasinya, dan harus
positif. Jangan salah mengartikan kata “gaul”. Yang
namanya gaul justru mereka yang percaya diri,
berprestasi, tahu apa yang dia mau, dan tentu saja tahu
bagaimana mengemukakan keberatan kalo dia memang
nggak mau. kalo kita mau pacaran, pastikan gaya pacaran
kita itu masuk kategori pacaran sehat. Pacaran sehat itu
berarti pacaran yang tidak “bikin penyakit”. Maksudnya
pacaran yang bertanggung jawab, jelas tujuannya, dan
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tidak merugikan satu sama lain. Pertama, Sehat secara
psikologis. Pacaran biasanya tujuannya untuk saling
mengenal satu sama lain. Buat remaja, pacaran biasanya
identik dengan hepi hepi. Bisa saling mengekspresikan
rasa sayang, cinta, saling memberi dukungan, dan
pokoknya ada temen yang asik punya untuk diajak kemana
mana. Pacaran menjadi tidak sehat kalau mulai main
paksa paksaan, cemburu berlebihan, terlalu posesif,
berantem terus, pokoknya bukannya hepi hepi yang
didapat, tapi malah bikin stress, ketakutan, tertekan, selalu
terpaksa, dan lain-lain. Kedua, Sehat Secara fisik.
Biasanya yang paling ditakutkan ortu kalau kita pacaran
adalah bahwa kita tidak bisa menjaga diri kita agar “tetap
utuh”. Karena ortu tahu dan masih inget bagaimana yang
namanya remaja itu sangat bergejolak, selalu pengen coba
coba, dan mudah terpengaruh. Banyak remaja perempuan
hamil karena pengen coba coba dan nggak bisa menolak
bujukan pacar. Ketiga, Sehat secara Sosial. Jangan lupa
bahwa kita hidup di masyarakat yang memiliki norma dan
adat istiadat yang berlaku umum di lingkungan kita.
Sebagai anggota sebuah masyarakat  kamu harus
menghargai norma yang berlaku disitu. Selain Norma
masyarakat kita juga punya norma Agama. Agama juga
memberikan batasan batasan bagi kita dalam menjalin
hubungan dengan lawan jenis. Jadi temen temen, sehat
secara social dalam pacaran juga musti dijamin. Yang
namanya nama baik tuh sulit didapat atau dipertahankan.
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Jangan hanya gara gara kita lagi hepi kita jadi kehilangan
nama baik dan nggak diterima di masyarakat kita sendiri.

Disisi lain putus cinta menjadi kata yang ditakuti,
apalagi kalau pacar sudah sedemikian melekat di hati,
pikiran dan kehidupan kita.  Ketakutan kita akan putus
pacaran seringkali membuat kita enggak bisa melihat
kondisi hubungan kita dengan pacar kita secara lebih
bijaksana dan proporsional. Perbedaan perbedaan dan
ketidakcocokan antara kita dan pacar kita jadi nggak
dipikirin dengan baik. Jadi, walaupun pacar kita udah
sedemikian “menyebalkan”, sering nyakitin, nggak
pedulian dan diragukan cinta dan tanggungjawabnya,
karena takut putus, kita jadi pasrah, nerimo, dan maksa
maksain kecocokan.

Dalam sebuah hubungan, yang namanya berusaha
untuk membuat segala hal berjalan lancar, awet dan abadi
tentu saja idaman semua orang. Tapi ternyata tidak semua
hubungan bisa seindah dan semulus yang kita harapkan.
Ternyata tidak gampang mencari orang yang bener bener
cocok sama kita. Cocok enggak harus semuanya sama,
tapi justru yang bisa saling melengkapi, mendukung dan
menghargai. Dalam masa pacaran banyak dikatakan
sebagai upaya untuk menemukan orang yang cocok
dijadikan teman hidup di kemudian hari. Kalau dalam
proses penjajagan ini ternyata dia bukan orang yang
cocok, tidak ada salahnya kita memberikan kesempatan
kepada diri kita dan pasangan kita untuk cari yang lain.
Ukuran cocok ini sangat individual. Maksudnya adalah
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ukurannya ditentukan oleh kita sendiri. Lebih kaya, lebih
ganteng, atau lebih cantik, lebih pinter, belum tentu lebih
cocok dengan kepribadian kita. Siapa tahu yang lebih
cocok dengan kita adalah orang yang selama ini belum
pernah kita bayangkan.
Kalau kita sudah bikin daftar ketidakcocokan dan ternyata
kesimpulan mengatakan bahwa hubungan kita masuk
kategori tidak cocok sama sekali, maka langkah
selanjutnya adalah memikirkan bagaimana caranya
mengakhiri hubungan ini.

Dari beragam hasil wawancara secara mendasar
perilaku berpacaran santri tarekat Suryalaya dapat
dikategorikan menjadi 3:

Pertama, entertainment oriented. Jadi dia mencari
kepuasan, mencari kenikmatan, hiburan dengan cara
memacari orang. Tidak ada benaknya untuk berpikir
menikah. Jadi itu sebabnya "easy come - easy go".
Karena itu cepat sekali dia menyatakan saya suka kamu
jadi ya... langsung pacaran. Berapa bulan? Cepas sekali
berubah, setelah sudah tidak nikmat lagi, bosan, dia
tukar. Setahun kita bisa lihat anak-anak kita 3 atau 4
kali ganti pacar. Mereka tidak mengerti apa itu long-
therm, relationship, mereka hanya tahu senang-senang
aja, saya merasa istimewa, kamu istimewa. Kalau sudah
bosan ya bubar saja. mereka tidak mengerti komitmen.
Mereka melakukan tanpa ada ikatan apa-apa, tidak
mengikat mereka yang menjanjanjikan untuk bisa
seumur hidup. Dengan kondisi ini anak-anak terlatih
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untuk bercerai. Dengan makin pagi mereka berpacaran,
terlatih dengan short therm, ganti-ganti pacar, sehingga
mereka tidak tahu komitmen mengikat satu dengan lain
seumur hidup. Karena itu anak-anak kita tidak terlatih
untuk menjadi seorang ayah atau ibu, mereka terlatih
untuk melepaskan orang yang sudah tidak mereka
senangi.

Kedua, mereka membangun hubungan dengan
seseorang hanya untuk kesenangan sendiri, itu
sebabnya akan ada pertanyaan "Kalau kamu cinta saya,
kamu akan berikan apa pada saya?". Itu menuntut. Dia
akan cepat meninggalkan kalau tuntutannya tidak
terpenuhi. Mereka menjadi terlatih untuk melepaskan
orang.

Ketiga adalah isolasi. Mengisolasi diri maksudnya
mereka akan menggunakan waktu makin banyak untuk
mereka berdua, tidak mau berkumpul dengan ortu,
santri-santri yang lain, teman sekolah, sebisanya kalau
ada waktu mereka hanya berdua. Memisahakan diri
dengan hubungan-hubungan yang biasa mereka miliki.
Karena jatuh cinta seperti ini makin pingin ketemu
berdua makin bertemu berdua sehinggga mereka mulai
melepaskan dari hubungan-hubungan yang tadinya ada.
Susahnya dengan adanya email, sms, jadi baru saja
ketemu, pulang kerumah masing-masing, mereka ke
komputer atau sms, dan bisa berjam-jam menghabiskan
waktu untuk email atau sms. Betul-betul akhirnya dunia
anak ini adalah milik mereka berdua. Mengisolasi diri,
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menarik diri, relasi yang sebelumnya mereka miliki.
Dalam kondisi yang begini mereka akan mengalami
satu keadaan yang kita katakan, miskin dalam
peniliaian. Miskin, karena dunia hanya berdua, tertutup,
tidak mau dengar kata orang. Ini menyebabkan kalau
ada pilihan yang lebih baik mereka tidak akan memilih
atau kalau ortu menasehati akan ditolak. Kalau sudah
keadaan begini, mabuk dengan cinta, jangan lagi
memberi nasehat, tidak mungkin memberi pendapat,
masukan yang sesuai dengan otaknya. Jadi dunianya
adalah pacarnya, diluar pacarnya tidak peduli.
Celakanya lagi, tadi kita katakan mereka tidak memiliki
komitmen, tetapi orang yang baru jatuh cinta akan
memberi komitmen seumur hidup, itu nanti tinggal
omongan tapi tidak dipenuhi.

Keempat. mereka akan berorientasi pada
kenikmatan fisik pada sebuah relasi. Mereka akan
bereksperimen dari sisi fisik berpacaran. Kalau ini tidak
dibekali maka sisi fisik ini akan menguasai relasi
mereka, maka akhirnya semua relasi hanya dari sisi
fisik. Itu akibatnya setiap kali ketemu ingin
berhubungan seks. Kita perhatikan, kenapa begitu,
karena sisi fikik menonjol, kita bertanya apa bedanya
dengan teman yang lain. Mereka memakai alat ukur
aktifitas fisiknya. Kalau wanita lain saya belum pernah
cium, peluk. Dia akan mengukur seberapa dalam
hubungan dengan lawan jenis daripada seberapa jauh
mereka sudah melakukan hubungan fisik.
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Berdasarkan pemaknaan perilaku pacaran santri
tarekat dapat dirumuskan sebagai berkut:

motivasi
berpacaran

- Pengen seperti temen-temennya yang lain yang
sepertinya asyik punya pacar dan ternyata setelah
berpacaran saya merasa kehidupan ini terasa
menjadi indah.

- Pacaran sebagai sarana untuk menghilangkan rasa
bosan, sebagai temen ngobrol dan teman bermanja.

- Untuk iseng,
- Untuk mempersatukan dua hati dalam satu pikiran
- Pacaran untuk cari  pengalaman dan berbagi ilmu
- Pengen ngerasain pacaran mumpung masih muda.

Pacar itu sahabat yang bisa melindungi misalkan
kalu punya musuh suka dibela.

- Pacaran menghindari gangguan para hidung
belang, sebab kalau cewek berjalan sendiri sering
disiut-siuti oleh para cowok, namun kalo si cewek
udah punya pacar maka tidak mendapat gangguan
lagi.

- Untuk membuktikan bahwa seorang wanita itu
sudah dewasa, sebab biasanya kalau seseorang
yang belum dewasa pasti dilarang oleh ortu
berpacaran.

- Pacaran juga melatih perasaan kita, kadang
seorang cewek harus menangis karena ulah si
cowok, demikian juga kadang tertawa terbahak-
bahak

- untuk mentadzabury ayat Allah dalam Al-Qur’an
- Berpacaran itu untuk menjaga penampilan tetap

cantik
manfaat
berpacaran

- Lebih semangat beribadah karena ada pacar yang
selalu ngingetin untuk sholat dan kadang ke masjid
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bareng untuk ketemuan.
- pacar bisa diposisikan sebagai tempat bertanya
- Penyemangat dalam belajar
- Pacar dijadikan motivasi dalam hidup
- Pembelajaran Bagi seorang cowok utk Menjadi

Pemimpin yg Bijaksana
- sekedar untuk hiburan dan untuk menghilangkan

rasa sedih karena ada yang menemani.
- Untuk happy-happy
- Untuk mengenal satu sama lain sebelum menikah

Perilaku
berpacaran

- Sms-an
- Telponan dengan kata-kata mesra.
- Bersikap manja kepada pacar karena rasa kagen

yang baget.
- Kencan biasanya dilakukan dengan cari makan

bareng, jalan-jalan ke obyek-okyek wisata di Tasik
- Pegangan tangan karena saya merasa nyaman ada

bersama dia.
- ciuman mesra
- berduaan dengan pacar dikamar kos seharian

dengan pintu tertutup
- pulang sekolah bareng
- suka saliman karena lebih menghormati pacar
- pernah ML
- bermalam di kost pacar

Untungnya
pacaran

- Pulsa lancar karena sering dibeliiin doi
- Dapet duit tambahan
- Menjadi lebih dewasa
- Dapat makanan gratis,
- Semangat sekolah,
- Dibuatin tugas-tugas yang terkait dengan akademis
- Paham tipe-tipe cowok yang suka selingkuh
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- Suka dikasih boneka, coklat
- Mendapatkan perhatian
- Mudah membuang keluhan, berbagai curhat

permasalahan yang terjadi dalam hidup kepada
pacar kita.

- Ada pendengar setia di saat senang maupun duka.
- Nambah duit jajan karena sering dikasih oleh

pacar, kalau laper dikasih makan,
- kalau ada PR bisa ngerjain bareng,
- Menjaga keamanan diri, sebab lebih baik berjalan

dengan pacar dari pada sendirian, karena apabila
ada orang nakal yang mengganggu, mereka pasti
berpikir dua kali.

- Menghemat untuk menabung, sebab biasanya
kalau seorang cewek yang sedang pacaran pasti
selalu ditraktir oleh si cowok, dengan demikian
uangnya dapat ditabung.
dengan berpacaran seorang cewek bakal hemat
sebab sang pacar bakal antar jemput gratis, bahkan
mengantarnya ke rumah

ruginya
berpacaran

- Merasa berdosa karena sering ciuman.
- sakit hati karena diputusin
- Ngabisin waktu
- ngabisin pulsa,
- males ke mesjid soalnya nanggung kalau lagi

telponan,
- bolos sekolah karena males ketemu pacar waktu

lagi marahan,
- suka cemburu dan sakit hati
- berantem dengan temen karena rebutan pacar

Statemen
terkait pacaran

- Jangan serius kalau pacaran,
- cari pacar yang banyak duit serta punya motor
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- Pacaran itu jangan dimurahin kita harus jual mahal
jangan asal ada yang tembak langsung dipilih,
PDKT dulu sebelum pacaran

Akhirnya perilaku pacaran santri remaja tarekat
suryalaya adalah sebagai berikut:
1. bagi yang berposisi sebagai anak kampus yang

bertempat tinggal di kost ada yang memilih pacaran
secara formal dengan beragam aktifitas yang
menjurus seksual seperti XX1 yang melakukan ML
dengan pacar satu kelasnya, XX2 yang sering
berduaan dengan pacar didalam kamar kosnya dan
dipintunya ditutup hampir seharian dan XX3
melakukan seks bebas dan akhirnya hamil dan
menikah muda. Bagi santri kampus yang tinggal
dipesantren memilih cara taaruf sebagai identifikasi
pacaran islami.

2. Bagi yang berposisi sebagai santri siswa memilih
pacaran secara formal sedangkan yang tinggal di
pesantren terdapat dua kategori yang memilih
pacaran formal seperti yang dipilih CC dan YL yang
perilaku pacarannya lebih didominasi porno
komunikasi baik dalam SMS maupun telphon, dengan
NR dan B yang pernah melakukan seks bebas, dengan
CC dan MR yang sering gonta-ganti pacar, dengan ID
dan NM yang ngumper-ngumpet kencan sama pacar
saat manakib sekedar untuk cari makan dan jalan
bareng sambil pegangan tangan, dengan DV dan DS
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yang sering kencan dengan cowoknya dengan berani
melepas kerudung biar tampak lebih modis. Tempat-
tempat kencan rahasia yang paling faforit yang sering
dipilih sebagai tempat janjian anak-anak asrama putri
diantaranya adalah di belakang WC Putri, warung di
belakang yayasan dan warung bu heni, sedangkan
sebagian yang lain Memilih konsep kakak angkat
dan adik angkat untuk mengkamuflasekan realitas
pacaran

Santri
Kampus

Kost memilih pacaran secara formal
dengan beragam aktifitas yang
menjurus seksual

Pesantren memilih cara taaruf sebagai
identifikasi pacaran islami

Santri
Siswa

Kost memilih pacaran secara formal
dengan beragam aktifitas yang
menjurus seksual

Pesantren memilih pacaran secara formal
dengan beragam aktifitas yang
menjurus seksual
Memilih konsep kakak angkat dan
adik angkat untuk
mengkamuflasekan realitas pacaran

Data-data diatas apabila dianalisis secara domain
salah atunya adalah sebagai berikut;
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No Rincian Domain Hubungan
Semantik

Domain

1 Pacaran Biasa Adalah jenis
dari

Pacaran
Taaruf
Mengangkat kakak-Adik

2 Belakang WC Asrama
Putri

Adalah
Tempat

Kencan

Warung di belakang
yayasan
Warung bu heni
Kamar kost
Rumah orang tua
Asia Plasa
Lapangan basket kampus
Bakso kabita
Pamoyanan
Situ Lengkong
Manakiban
Panjalu

3 Rasa bosan Adalah sebab
dari

Gonta-
ganti
pacar

Pengen punya adek-kakak
angkat yang baru
Ditinggal selingkuh
Dikecewakan

4 Pengen seperti temen2
yang lain yang sudah
pacaran

alasan Berpacar
an

sarana untuk
menghilangkan rasa bosan
sebagai temen ngobrol
teman bermanja.
mempersatukan dua hati
dalam satu pikiran
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cari  pengalaman dan
berbagi ilmu
Pengen dilindungi dan
dibela
menghindari gangguan
para hidung belang
membuktikan bahwa
seorang wanita itu sudah
dewasa
mentadzabury ayat Allah
dalam Al-Qur’an

5 Kost Lokasi
melakukan

ML
Rumah pacar

6 Memberi pulsa, makanan
dan uang, boneka, coklat

Adalah cara Disayang
pacar

Membantu dan
Membuatkan tugas-tugas
akademis
Siap antar jemput
kemanapun secara gratis
Perhatian
Menjadi pendengar yang
baik

7 Motor Digunakan
untuk

Memfasil
itasi
pacar

Uang
Pulsa

8 Sms-an Merupakan
urutan dalam

Mengung
kapkan
perasaan
sayang

Telponan
Pegangan tangan
Pelukan
Ciuman
ML

9 Setia Adalah Pacar
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Kesimpulan
Kehidupan santri merupakan kehidupan yang penuh

dengan ajaran moral, tetapi kering dengan ajaran tentang
seksualitas secara spesifik. Bahkan  seksualitas sering
dianggap tabu. Dilapangan menunjukkan remaja santri
justru kaya dengan pengalaman seks, tapi tidak dengan
dasar - dasar pengetahuan yang benar. Hal ini  mempunyai
pengaruh pada prilaku seksual mereka. Pengetahuan santri
mengenai seksual diperoleh dari obrolan di antara santri,
bacaan, gambar dan film. Di sisi lain remaja santri tidak
memahami berbagai resiko yang mungkin terjadi dari
prilaku seksual tanpa disertai pengetahuan yang benar.
Prilaku seksual seperti onani, sering kali menjadikan rasa
bersalah berkepanjangan dalam diri santri. Santri juga
sering dianggap sebagai pemuda pemudi suci yang
terhindar dari maksiat dan alergi berbuat dosa. Menurut
standar manusia zaman sekarang, aktivitas pemuda
pemudi yang berpacaran, berpakaian norak, hobi
bermain play station (PS) dan menonton film adalah
perilaku yang wajar. Namun, bagi santri,hal-hal tersebut
adalah tabu dan dianggap pelanggaran besar yang
mengurangi martabat santri bagi yang berani
melakukanya. Kesucian yang menjadi identitas santri

Selalu ada kapanpun saat
dibutuhkan

atribut idaman

Mengerti
Dewasa
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memberi konsekuensi terhadap setandar norma yang harus
di jaga oleh santri. Standart tersebut,tentu di atas ketentuan
umum yang berlaku di masyarakat pada umumnya.

Bagi anak muda zaman sekarang, mempunyai pacar
sering di anggap suatu keharusan.tapi bagi santri, sekedar
berkenalan dengan lawan jenis saja sudah dinilai cacat dan
termasuk pelanggaran. Sekilas, standar- setandar tersebut
terkesan berat dan menyulitkan. Tetapi bagaimana realias
sesungguhnya. Berdasarkan hasil riset diketahui bahwa
bagi yang berposisi sebagai anak kampus yang
bertempat tinggal di kost ada yang memilih pacaran
secara formal dengan beragam aktifitas yang menjurus
seksual seperti XX1 yang melakukan ML dengan pacar
satu kelasnya, XX2 yang sering berduaan dengan pacar
didalam kamar kosnya dan dipintunya ditutup hampir
seharian dan XX3 melakukan seks bebas dan akhirnya
hamil dan menikah muda. Bagi santri kampus yang
tinggal dipesantren memilih cara taaruf sebagai
identifikasi pacaran islami.

Bagi yang berposisi sebagai santri siswa memilih
pacaran secara formal sedangkan yang tinggal di
pesantren terdapat dua kategori yang memilih pacaran
formal seperti yang dipilih CC dan YL yang perilaku
pacarannya lebih didominasi porno komunikasi baik
dalam SMS maupun telphon, dengan NR dan B yang
pernah melakukan seks bebas, dengan CC dan MR yang
sering gonta-ganti pacar, dengan ID dan NM yang
ngumper-ngumpet kencan sama pacar saat manakib
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sekedar untuk cari makan dan jalan bareng sambil
pegangan tangan, dengan DV dan DS yang sering kencan
dengan cowoknya dengan berani melepas kerudung biar
tampak lebih modis. Tempat-tempat kencan rahasia yang
paling faforit yang sering dipilih sebagai tempat janjian
anak-anak asrama putri diantaranya adalah di belakang
WC Putri, warung di belakang yayasan dan warung bu
heni, sedangkan sebagian yang lain Memilih konsep
kakak angkat dan adik angkat untuk mengkamuflasekan
realitas pacaran

Daftar Pustaka
Adikusumo, I. 2005. ” Sikap Remaja Terhadap Seks

Bebas di Kota Negara: Perspektif kajian Budaya”.
Ejournal. Unud. Ac.

Afra, A. 2006. Nikah Itu Tak Mudah. Surakarta : AFRA
Publishing

Al Adawiyah, R. 2004. Kenapa Harus Pacaran?! Cet ke
2. Bandung : DAR! Mizan

AL Adawiyah, Rob’iah. 2004. Kenapa Harus Pacaran.
Bandung: Mizan.

Al Khusna & Wahyuningsih, H. 2007. Kualitas
Perkawinan Indibidu yang Menikah tanpa pacaran
(Courtship Model). Jurnal Psikologi Fakultas
Psikologi UII Psikologika No 24 Tahun XII Juli.

Ardhianita, I. dan Andayani, B. 2005. Kepuasan
Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran dan tidak



238

Berpacaran. Jurnal Psikologi Fakultas Psikologi
UGM Volume 32, No.2 101 -111

Arifin, I. (ed). 1994. Penelitian Kualitatif: Dalam Bidang
Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan. Malang:
Kalimasahada.

Ati, A. W. 1999. Menguji Cinta : Konflik Pernikahan
Cina -Jawa. Yogyakarta : Tarawang Press

Baktir, Y. 2005. Hari Gini Pacaran? Pacaran versus
Ta’aruf. Makalah Psikologi Islami : Kumpulan
Makalah Temu Ilmiah Psikologi Islami Nasional,
UII 2005

Bambang Haryono, Perilaku Pacaran Mahasiswa
Fakultas Syariah UIN Ssunan Kalijaga
Yogyakarta. Skripsi, Tahun 2009, UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta (http://digilib.uin-
suka.ac.id/id/eprint/2056).

Benokraitis, N.V. 1996. Marriages and Families,
Changes, Choice and Constraints (2nd edition). New
Jersey : Prentice Hall Inc.

Berzonsky, M. D. 1981. Adolesence Development. New
York: Mc Millan Publishing

Bird, G & Melville, K. 1994. Families and Intimate
Relationships. New York : McGraw Hill

BKKBN. 2007. ”Remaja dan SPN (Seks Pranikah)”.
www.bkkbn.go.id

Bungin, B. 2003. Metodologi Penelitian Kualititif –
Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian
Kontemporer. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.



239

Darmasih, R. 2009.” Faktor yang Mempengaruhi Perilaku
Seks Pranikah pada Remajadi Surakarta”. Fakultas
Ilmu Kesehatan UMS. Skripsi. Surakarta

Denzin, N. K. 1978. The Researh Act: A Theoritical
Introduction to Sociological Methods. New York:
McGraw-Hill

Duvall, E.M. & Miller, B.C. (1985). Marriage and Family
Development. (6th edition). New York : Harper &
Row Publishers

Evita, Cecilia, Skripsi IPB Tahun 2007. Hubungan Antara
Perilaku Menonton Film Percintaan Dengan Sikap
Remaja Terhadap Perilaku Pacaran (Kasus Di
Jakarta Timur: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Negeri 99, Pulomas; Sekolah Menengah Atas Negeri
36, Rawamangun; dan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun),
http://repository.ipb.ac.id

Fitri Yanti, “Kekerasan dalam Berpacaran ( Studi Kasus
Siswa SMA 4 di Kota Makassar”), Skripsi Unhas
Makasar, Tahun 2009

Fromm, Erich. 2005. The Art Of Loving. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.

Fromm, Erich. 2010. Akar Kekerasan: Analisis Sosio-
Psikologis atas Watak Manusia. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.

Fuhrmann, B.S. 1990. Adolescence Adolescents.
Glenview: Scott/ Foresman/ Little, Brown Higher
Education.



240

Garver, Charles S., & Scheier, Michael F. 1996.
Perspectives on Personality Third Edition. Boston:
Allyn and Bacon.

Groth dan Marnat. 1984. Handbook of Psychological
Assessment. Newyork: Van Nostrand Reinhold
Company

Gunarsa, S. D. 1999. Psikologi Keluarga. Jakarta: PT.
BPK Gunung Mulia.

Hadiwijono, Harun. 1988. Sari Sejarah Filsafat Barat 2.
Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

http://desidwiprianti.lecture.ub.ac.id/2011/01/petunjuk-
praktis-cara-melakukan-Penelitian-fenomenologi/

http://trend-sekolahan.blogspot.com/2012/03/mengapa-
gaya-pacaran-remaja-kini.html

Hurlock, E.B. 1980. Psikologi Perkembangan: Suatu
Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta :
Erlangga.

Imtichanah, L. 2006. Ta’aruf, Keren...! Pacaran, Sorry
Men! Cetakan I. Depok : PT. Lingkar pena Kreativa

Kartono, K. 2002. Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja.
Jakarta: PT. Grafindo Raja Persada.

Kompas, edisi Kamis, 3 Februari 2005
Kuswarno, Engkus.2009. Metodologi Penelitian

Komunikasi Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan
Contoh Penelitiannya. Bandung: Widya
Padjadjaran.

Littlejohn, S.W. 1999. Theories of Human Communication
6th Edition. Belmont, CA: Wadsworth.



241

Lukman, A. dan Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa. 1997. Kamus Besar Bahasa
Indonesia. Edisi 2. Cetakan ke- sembilan. Jakarta :
Balai Pustaka

M. Idham, Kurmarwanti. 2007. Smart Love: Jurus Jitu
Mengelola Cinta. Jakarta: Gema Insani Press.

Marshall, C. & Rossman, G. B. 1989. Mendesain
Penelitian Kualitatif. PT. Refika Aditama.

Miron, A. 2006.”Bicara Soal Cinta, Pacaran, dan Seks
kepada Remaja panduan guru dan orang
tua”.Minnesota U.S.A: Erlangga.

Misiak, H. & Sexton, V. S. 2005. Psikologi
Fenomenologi, Eksistensial dan Humanistik.
Bandung: PT. Refika Aditama.

Moleong, Lexy . J. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif.
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Moustakas, Clark. 1994. Phenomenological Research
Methods. California: SAGE Publications

Muhadjir, Noeng.  2000. Metode Penelitian Kualitatif.
Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Mujiyanto, Bambang. [200?]. Metode Fenomenologi
Sebagai Salah Satu Metodologi Penelitian
Kualitatif dalam Komunikologi. Jurnal Penelitian

Komunikasi dan Opini Publik.
Mulyana, Deddy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif.

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nasution, S. 2001. Metode Penelitian Naturalistik-

Kualitatif. Bandung: Penerbit Tarsito



242

Poerwandari, E. K. 1998. Pendekatan Kualitatif untuk
Penelitian Perilaku Manusia. Jakarta: Lembaga
Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan
Psikologi (LPSP3) UI.

S. Endah, S. Yanti, B. Nova. 1997. Mengapa Aku Pilih
Islam; Kumpulan Kisah Para Muallaf. Jakarta: PT.
Intermasa.

Sa’abah, M.U. 2001. ”Perilaku seks Menyimpang dan
Seksualitas Kontemporer Umat Islam”. Yogyakarta:
UII Press.

Saafa, S. 2006. Menyingkap Rahasia Pacaran. Solo : Era
Eureka

Santrock, J. W. 1995. Life Span Development. Edisi ke-5
(alih bahasa : Achmad Chusairi, S.Psi). Jakarta :
Penerbit Erlangga

Santrock, John W. 2002. Life Span Development;
Perkembangan Masa Hidup. Penerjemah : . Jakarta :
Penerbit Erlangga

Sarwono, S.W. 2006. ”Psikologi Remaja”. Jakarta :PT
Raja Grafindo Persada.

Soetjiningsih. 2007. ”Tumbuh Kembang Remaja dan
Permasalahannya”. Jakarta: CV Sagung Seto.

Steinberg, Laurence. 2002. Adolescence. New York : The
McGraw-Hill Companies. Inc.

Suhartin. 2007. Perbedaan sikap tentang perilaku seks
pranikah antara remaja laki-laki dan perempuan di
SMAN 1 Tenggarang, Bondowoso. DIV Kebidanan
UNS. KTI.



243

Syaodih Nana, 2004, landasan Psikologis Proses
Pendidikan, Bandung: Rosda Karya

Turner, S. J. & Helms B.D. 1987. Lifespan Development
(3rd edition). USA : Holt, Rinehart & Winston Inc.

Ubaaedy A.N, 2008, Ubah sikap meraih sukses, Jakarta :
PT Perspektif Media Komunika Vision3

Valentine, Veronica dan M. Nisfiannoor. 2006. Identity
Achievement dengan Intimacy pada Remaja SMA.
Jurnal Provitae Volume 2 No 1, Mei. Jakarta:
Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara
bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia Hal 1.

Van Pelt, N. 2006. The Compleat Courtship (Penuntun
Berpacaran yang Ideal). Bandung : Indonesia
Publishing House.

Walgito, B. 2002. Bimbingan dan Konseling Perkawinan.
Yogyakarta : Andi Offset

Widianti, Dian. 2006. Ensiklopedi Cinta. Bandung: Mizan
Media Utama

Yuliastini, N. 2005. Perbedaan Tingkat kepuasan
Perkawinan Pasangan Suami Istri yang Memiliki
Anak Antara yang Berorientasi Peran Gender
Nontradisional dan Tradisional. Jurnal Universitas
Atma Jaya Jakarta



244

PEMERTAHANAN BAHASA SUNDA; KAJIAN
ETNOGRAFI DI SURYALAYA

Oleh: Batmang

244

PEMERTAHANAN BAHASA SUNDA; KAJIAN
ETNOGRAFI DI SURYALAYA

Oleh: Batmang



245

A. Latar Belakang Masalah
Masyarakat  Indonesia pada umumnya berawal dari

masyarakat monolingual. Terlebih dahulu mereka
menguasai bahasa daerah sebagai bahasa pertama atau
bahasa ibu. Kemudian  berkembang menjadi masyarakat
bilingual, selain menguasai bahasa ibu juga menguasai
bahasa Indonesia. Dengan demikian berarti masyarakat
Indonesia pada umumnya berdwibahasa, dan bahkan
sebagian bermultibahasa, tak terkecuali masyarakat tutur
bahasa Sunda yang ada di Suryalaya Kabupaten
Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

Dampak dari penguasaan dua bahasa atau lebih,
(bilingual atau multilingual), masyarakat indonesia
senantiasa diperhadapakan dengan pilihan bahasa dalam
hal berkomuniksi. Gejala ini menimbulkan persaingan
antara dua bahasa atau lebih dan pada umumnya bahasa
kecil kalah bersaing dari bahasa besar, akibatnya terjadi
pergeseran hingga pada kepunahan bahasa. UNESCO
sebuah badan yang ditugasi khusus untuk mengurusi
masalah pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan,
memperkirakan separuh dari enam ribu bahasa yang ada di
dunia saat ini terancam punah. Menurut catatan UNESCO
keseluruhan bahasa tersebut hanya 300 bahasa yang
tergolong bahasa besar, 5700 bahasa termasuk di
dalamnya 726 bahasa yang ada di Indonesia, tergolong
bahasa kecil. Bahasa kecil inilah yang selalu terancam
punah.
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Untuk mencegah terjadinya persaingan bahasa
Indonesia, maka dengan berpegang pada semangat
kebersamaan sebagaimana tergambar dalam bingkai
kebhinekatunggalikaan, bahasa daerah tetap diberi ruang
dan hak hidup berdampingan dengan bahasa nasional,
sehingga dapat dikembangkan beratus bahasa daerah dan
logat dalam satuan daerah geografis atau dalam satu ikatan
persatuan kebangsaan. Terkait dengan kelangsungan hidup
antara bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sekaligus
sebagai bahasa negara dengan beratus bahasa daerah,
maka dalam soal komunikasi berbahasa, para pendiri
negara kita telah melakukan tindakan politik dan
kebijakan yang tepat guna memelihara antarhubungan
yang baik dan wajar di antara para penutur bahasa-bahasa
tertentu itu, terutama dalam soal komunikasi, yakni
dengan menetapkan fungsi dan kedudukan masing-masing
bahasa itu.

Kebijakan itu terwujud dalam aturan yuridis formal
sebagaimana tertuang dalam Bab XV pasal 36 Undang-
Undang Dasar 1945 dengan segala penjelasannya
menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia.
Sementara itu bahasa-bahasa daerah yang hidup
berdampingan dengan bahasa Indonesia, dilindungi oleh
Undang-Undang. Dalam perubahan keempat Undang-
Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa (1) negara
memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah
peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat
dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai
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budayanya, (2) negara menghormati dan memelihara
bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dalam
pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pun ditegaskan
bahwa di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri,
yang dipelihara oleh rakyatnya seperti bahasa Jawa,
Sunda, madura, Bugis, Makassar dan sebagainya bahasa-
bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan
Indonesia yang hidup.

Fungsi bahasa daerah ialah sebagai lambang
identitas kebudayaan daerah, pendukung dan alat
komunikasi antarwarga suku, dan bahasa pengantar pada
tingkat permulaan sekolah dasar di daerah-daerah tertentu,
di samping itu bahasa daerah berfungsi sebagai pendukung
bahasa nasional.

Ketentuan-ketentuan yuridis yang disebutkan di
atas seharusnya dapat memberi jaminan antara bahasa
Indonesia sebagai bahasa negara, sekaligus sebagai bahasa
nasional dimungkinkan dapat hidup berdampingan dengan
bahasa-bahasa daerah tanpa persaingan. Namun kenyataan
saat ini ketentuan yuridis itu tidak cukup kuat untuk
dijadikan acuan kerena sekarang ini mulai ada gejala
pengaruh bahasa Indonesia terhadap bahasa daerah
sehingga terjadi pergeseran atau dengan kata lain bahasa
daerah mulai terdesak oleh bahasa Indonesia. Adalah
kenyataan bahwa sebagian besar anak-anak Indonesia
yang berada di kota-kota, juga berasal dari keluarga
dwisuku, dan yang berpendidikan relatif tinggi sudah
menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa Ibu. Banyak
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generasi muda berpendidikan tinggi dan tingkat
mobilitasnya pun tinggi, tidak mampu lagi berbicara dan
berdialog dalam bahasa daerah dengan generasi tuanya
dalam hal adat dan budaya lokal. Kenyataan juga
menunjukkan bahwasanya terjadi kesenjangan lingual dan
kultural kedaerahan antargenerasi. Bahkan anak-anak dan
generasi muda pedesaan yang selama ini berbahasa ibu
bahasa daerah mulai ada gejala meninggalakan bahasa
daerah yang selama ini mereka gunakan dan beralih
menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini menjadi
keprihatinan generasi tua karena sudah ada gejala
penurunan mutu penguasaan dan penggunaan bahasa
daerah dikalangan anak-anak dan generasi muda pedesaan
tersebut. Jadi pewarisan (transmisi) bahasa daerah
antargenerasi penutur mulai tersendat dan tidak berjalan
lancar. Menurut Ferguson (1971:324-326), bahasa yang
kecil penuturnya, maka bahasa itu semakin lama makin
menyusut jumlah pendukungnya, apalagi bahasa tersebut
tidak memiliki tradisi tulis.

Masalah kebahasaan di Indonesia, walaupun dalam
undang-undang kita baik yang tertera dalam UUD 1945
maupun dalam UU Sisdiknas nomor 20/2003
memperkenankan penggunaan bahasa daerah sebagai (1)
bahasa pengantar pada kelas permulaan sekolah dasar di
daerah-daerah tertentu, (2) mata pelajaran muatan lokal,
dan (3) bahkan di beberapa daerah lain menetapkan bahasa
daerahnya sebagai mata pelajaran wajib pada semua
jenjang persekolahan, namun banyak ahli bahasa yang
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menduga akan terjadinya ketersendatan pewarisan bahasa
daerah (bahasa kecil) termasuk di dalamnya bahasa Sunda
yang ada di komunitas Suryalaya kabupaten Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat. Dugaan tersebut mengacu pada (a)
kenyataan bahwa pemakaian bahasa daerah saat ini mulai
terdesak oleh pemakaian bahasa Indonesia, (b) adanya
bukti punahnya beberapa bahasa daerah di Indonesia,
seperti bahasa Taworta dan bahasa Waritai di jayapura,
serta bahasa Murkim dan bahasa Walak di Jayawijaya.

Bahasa Sunda tentu masih jauh dari gejala
pergeseran dan kepunahannya, namun  keprihatinan ke
arah itu mulai dirasakan oleh semua pihak, khususnya
kalangan para ahli bahasa dan para cendekia karena
melihat kenyataan sekarang bahwasanya semakin banyak
orang yang berbahasa Indonesia kepada anaknya dan
semakin banyak anak berbicara bahasa Indonesia satu
dengan lainnya. Marafat pun (2010:5) bahkan lebih
ekstrim mengatakan bahwa dunia sudah terbalik-balik,
karena dulu cucu belajar bahasa indonesia pada kakek, dan
nenek, sekarang kakek dan nenek harus belajar bahasa
Indonesia pada cucunya.

Dengan semakin intensifnya pergaulan
antarkelompok, antaretnis, dan antarbahasa dikalangan
masyarakat tutut bahasa Sunda, akan semakin memberi
peluang bagi menjamurnya penggunaan dua bahasa atau
lebih di tengah-tengah pergaulan masyarakat tutur bahasa
sunda. Kondisi ini akan semakin memberi ruang bagi
melebarnya daerah atau wilayah pemakaian bahasa
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Indonesia, sehingga muncul asumsi akan adanya
kecenderungan bahasa Sunda pelan-pelan akan
ditinggalkan oleh masyarakat penuturnya.

Penjelasan di atas menjadi indikasi awal bagi
adanya ancaman pemertahanan bahasa Sunda, walaupun
ancaman pemertahanan itu saat ini secara jelas belum
dirasakan, tetapi sesungguhnya ia laksana suatu penyakit
yang berkembang pelan-pelan dan pada akhirnya dapat
menyebabkan kematian pasien. Karena itu peneltian
pemertahanan bahasa Sunda menjadi penting dan hasilnya
diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan berharga
bagi pihak berkepentingan agar perencanaan dan
penyusunan strategi pemertahanan dan pelestarian bahasa
Sunda dapat berkesinambungan dari satu generasi ke
generasi berikutnya.

Fokus penelitian ini adalah pemertahanan
bahasa Sunda di Suryalaya. Dengan mengacu pada fokus
tersebut selanjutnya akan dikemukakan beberapa
subfokus, yakni 1. Pemertahanan bahasa Sunda ditinjau
dari latar belakang sosiolinguistik, 2. Pemertahanan
bahasa Sunda berdasarkan ranah pemakaiannya.

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian
Dengan mengacu pada fokus dan subfokus di atas,

selanjutnya dapat dikemukakan rumusan masalah yang
berbunyi:
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1. Bagaimana pola pemertahanan bahasa Sunda di
Suryalaya kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa
Barat dilihat dari latar belakang sosiolinguistik?

2. Bagaimana pola pemertahanan bahasa Sunda
dilihat dari ranah pemakaiannya?

C. Tujuan Penelitian
Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk

memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai
pemertahanan bahasa Sunda di Suryalaya kabupatan
Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

D. Signifikansi Penelitian
Ada dua manfaat yang dikemukakan dalam

penelitian ini, yang pertama adalah yang berhubungan
dengan pengembangan teoretis, dan yang kedua hal-hal
yang bersifat praktis. Manfaat yang berhubungan dengan
pengembangan teoretis, yakni yang terkait dengan
pengembangan bahasa. Untuk itu maka hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan tidak hanya informasi
tentang pemertahanan dan sikap bahasa masyarakat
bilingual masyarakat tutur bahasa Sunda, tetapi juga
berupa aplikasi teori sosiolinguistik yang dapat
dikembangkan dalam penelitian sejenis, dan bahkan dapat
dikembangkan melalui kegiatan interaksi belajar mengajar
di kelas.

Manfaat yang terkait dengan hal-hal yang bersifat
praktis, hasil penelitian ini dapat memberi informasi
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sosiolinguistik, khususnya arah pemertahanan bahasa
Sunda yang dapat digunakan sebagai masukan dalam
penyusunan dan perencanaan kebikjaksanaan bahasa, baik
ditingkat daerah maupun tingkat nasional.

Hasil penelitian ini bermanfaat pula untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat tutur bahasa Sunda,
terutama dikalangan orang tua untuk lebih
mengintensifkan penggunaan bahasa Sunda dalam
berbagai ranah dan dalam berbagai tatanan kehidupan
masyarakat tutur bahasa Sunda. Pengintensifan
penggunaan bahasa Sunda sekaligus memberi dorongan
pada generasi muda sebagai generasi pelanjut
pemertahanan bahasa Sunda itu sendiri.

Selain itu hasil penelitian ini bermanfaat pula bagi
penyelamatan dan pelestarian budaya sebagai salah satu
kearifan lokal, baik budaya daerah maupun budaya
nasional apalagi di era globalisasi ini, walaupun tidak
kelihatan namun upaya penyeragaman budaya semakin
terasakan. Patut disadari bahwa budaya banyak
terselamatkan lewat penggunaan bahasa. Dengan demikian
berarti dengan semakin merosotnya pemertahanan bahasa,
maka akan semakin tersendatnya pewarisan bahasa
sekaligus menjadi ancaman bagi penyelamatan budaya,
baik budaya daerah maupun budaya nasional.

Terakhir hasil penelitian ini dapat pula dimanfaatkan
sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi penelitian
selanjutnya.
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E. Literatur review
Salah satu aspek penting yang patut dikemukakan

terkait dengan penelitian tentang pemertahanan bahasa
adalah hasil inventarisasi atau dokumentasi bahasa yang
bersangkutan, baik berupa hasil penelitian maupun berupa
hasil kajian teoretik yang ditulis oleh para ahli bahasa.

Bahasa sunda sebagaimana bahasa-bahasa daerah
lainnya di indonesia telah berulang kali dilakukan
penelitian, baik penelitian yang dilakukan oleh perorangan
maupun oleh kelompok atau lembaga tertentu, walaupun
hingga saat ini hasil-hasil penelitian itu masih amat
terbatas jumlah dan lingkup kajiannya. Beberapa hasil
penelitian bahasa Sunda di antaranya, seperti yang
dilakukakan oleh Mustaqim Amna; Bahasa sunda bahasa
kaum Muda (suatu kajian Sosiolinguistik); Bahasa Sunda
kerap dianggap sedang sakit parah. Karena diduga
menderita sakit menahun bahasa sunda dijadikan alasan
dan pusat perbincangan dalam pelbagai pertemuan. Tidak
terkecuali dalam forum diskusi, seminar, kongres,atau
obrolan warung kopi.

Lagi-lagi yang menjadi sasaran, pangkal persoalan,
dan dianggap biang keladi menurunnya jumlah penutur
bahasa Sunda selalu diteumbleuhkeun kepada kalangan
remaja. Mereka yang kini hidup di zaman urban itu
dituduh lebih mencintai budaya dari luar negeri ketimbang
menjunjung tinggi para karuhun, Tutur beliau.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Susi
Yuliawati; Situasi Kebahasaan di Wilalayah Pengandaran
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(Suatu kajian Sosiolinguistik tentang Pergeseran dan
Pemertahanan Bahasa); Adanya gejala pergeseran dan
pemertahanan bahasa yang terjadi di sana. Mengingat
masyarakat Pangandaran adalah komunitas yang plural.
Komunitas di pangandaran tidak hanya didominasi oleh
penduduk asli yang beretnis Sunda, tetapi juga para
pendatang sepertidari Jawa, karena letak geografisnya
yang berbatasan dengan wilayah Jawa Tengah; Bugis,
karena wilayahnya yang berupa pantai sehingga banyak
para nelayan dari pulau lain yang datang dan menetap di
Pangandaran; dan orang asing, karena Pengandaran
merupakan daerah tujuan parawisata sehingga banyak pula
turis asing yang berkunjung dan bahkan menikah dengan
penduduk lokal serta menetap disana. Masing-masing
etnis tersebut memiliki bahasa masing-masing sehingga
bahasa yang dipakai di sana pun menjadi beragam dan
yang dominan dipakai adalah bahasa Sunda, Jawa,
Indonesia, Inggris.

Penelitian yang dilakukan oleh Susi Yuliawati
dengan ancangan Sosiolinguistik dengan menggunakan
Teori Pergeseran dan Pemertahanan bahasa dari Fasold
(1984), dengan melakukan observasi ke lapangan  secara
langsung dengan teknik pengumpulan data melalui
pengamatan dan pencatatan konteks suatu percakapan,
merekam tuturan, dan wawancara, selanjutnya dapat
menyimpulkan bahwa; (1). Masyarakat Pangandaran
adalah komunitas multilingual dan juga diglosia yang
dominan menguasai tiga bahasa yaitu bahasa Sunda, jawa,



255

dan Indonesia. (2). Peristiwa  kebahasaan yang terjadi di
wilayah Pangandaran adalah alih kode (code switching)
dan campur kode (code mixing). Peristiwa ini terjadi
sebagai bentuk adanya pemilihan bahasa (Language
choice). (3). Situasi pemakaian bahasa di Wilayah
Pangandaran tidak menunjukkan adanya pergeseran
bahasa, justru gejala yang ada lebih cenderung ke arah
pemertahanan bahasa dalam komunitas multilingual.

Kemudian selanjutnya penelitian yang dilakukan
oleh Pipin Dasripin; “Pemertahanan Bahasa Sunda pada
masyarakat di Kabupaten Serang, provinsi Banten: studi
Sosiolinguistik” berdasarkan hasil penelitian tersebut
dapat dikemukakan bahwa bahasa Sunda masih digunakan
di sebagian masyarakat Serang. Mereka masih
menggunakan bahasa Sunda, terutama dilingkungan
keluarga. Umumnya masyarakat Serang menggunakan tiga
bahasa, yaitu bahasa Jawa Serang, bahasa Indonesia, dan
bahasa Sunda. Walaupun masyarakat Serang
menggunakan berbagai bahasa, sikap masyarakat Serang
tarhadap bahasa Sunda sangat positif. Hal ini terlihat
dalam kehidupan sehari-hari; pada berbagai situasi dan
kondisi masih ada yang menggunakan bahasa Sunda
sehingga dapat diperkirakan bahwa bahasa tersebut masih
tetap bertahan di wilayah tersebut.

Dedeh Nurfaidah dengan judul; Basa Sunda dialek
Majalengka di Kec. Sukahaji, Fikanosa Lestari dengan
Judul; Penggunaan bahasa Sunda (suatu kajian
Sosiodialektologi), Sigit Hardadi dengan judul;
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Morfofemik bahasa Sunda dialek Cirebon (studi kasus di
Bringin Cirebon), Masrupi (2011)dengan Judul; Undak –
Usuk bahasa Sunda dalam sastra lisan Masyarakat Baduy,
Iyos Ana Rosmana (1992) dengan judul; Morfologi bahasa
Sunda, dan Ino Aisah (2009) dengan judul; upaya guru
dalam meningkatkan efektifitas belajar mengajar bahasa
Sunda siswa kelas x MA Putri Puitalaga kab. Majalengka.

Tentu hasil-hasil penelitian tersebut belum memadai,
apalagi belum menyentuh peneltian yang berupa sastra
daerah Sunda, sementara bahasa dan sastra daerah amat
memainkan peran dalam rangka memperkukuh ketahanan
budaya serta pemerthanan bahasa yang
bersangkuatan.namun demikian hasil-hasil penelitian
tersebut patut dipelihara eksistensinya karena telah
memiliki kekuatan untuk dikembangkan dalam teori
linguistik maupun hal yang berkaitan dengan
pemertahanan bahasa Sunda itu sendiri.

F. Kerangka Teoretis
Pemertahanan dan Pergeseran Bahasa

Terkait dengan pemertahanan dan pergeseran
bahasa, Fisman (1972) menjelaskan hal-hal berikut,
a. Pemeliharaan bahasa terus berkelanjutan, beragam

bentuk keanggotaan kelompok yang berbeda, beberapa
diantaranya meliputi perubahan signifikan dalam
hubungan sosial tradisional. dengan peningkatan dan
kesadaran diri dari pemakai bahasa itu. Meskipun
demikian, sangat jelas bahwa ideologi biasanya
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berkisar hanya diantara segmen yang terpisah dari suatu
populasi besar yang relatif berusia lebih muda, lebih
aktif, atau bahkan mungkin tersaing.

b. Bahasa dapat dipertahankan secara penuh dengan
peningkatan dan kesadaran diri dari pemakai bahasa itu.
Meskipun demikian, sangat jelas bahwa ideologi
biasanya berkisar hanya diantara segmen yang terpisah
dari suatu populasi besar yang relatif berusia lebih
muda, lebih aktif, atau bahkan mungkin tersaing.

c. Pemeliharaan bahasa bergantung, terutama, pada tokoh
nasionalis serta bergantung pula ideologi-ideologi yang
ada di populasi yang memiliki pertahanan terbaik bagi
keseluruhan konteks sosial mereka dari angin
perubahan.

d. Penduduk kota lebih cenderung berubah dalam
menggunakan bahasa, sedangkan penduduk desa (yang
lebih konservatif dan terisolasi) cenderung tidak
berubah dan selalu mempertahankan bahasa yang
dipakainya)

e. Pedesaan tidak begitu penting bagi pemeliharaan
bahasa karena pemusatan populasi berbahasa ibu yang
relatif tinggi, selain itu karena populasi penduduk desa
dapat memisahkan diri secara sadar atau lebih terasing,
bahkan tanpa keinginan khusus dari populasi pengguna
bahasa yang berbeda.

f. Sepertinya pada saat itu sangat mungkin di wilayah
pedesaan mewariskan cara hidup tradisional yang
meliputi  bahasa ibu tradisional, khususnya di wilayah
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dengan populasi yang penuh dengan orang-orang yang
memilki latar belakang bahasa yang sama.

g. Bahasa yang lebih berprestise menggeser bahasa yang
kurang berprestise.

pemertahanan bahasa Sunda ditandai dengan sikap
dari masyarakat bahasa bersangkutan untuk tetap
menggunakan bahasa tersebut walaupun misalnya ada
desakan dari bahasa lain. Lawan dari pemertahanan bahasa
adalah pergeseran bahasa yang ditandai dengan adanya
pergeseran penggunaan bahasa akibat dari sikap anggota
suatu masyarakat bahasa yang secara kolektif tidak lagi
menggunakan bahasa mereka dan beralih menggunakan
bahasa lain.

Teori Komunikasi
Manusia dalam berkomunikasi harus memperhatikan

faktor siapa mitra tuturt, dimana, untuk siapa, dan
sebagainya. Hymes (1974) dalam Chaer (2004:84)
menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi
orang menggunakan suatu bahasa dalam berkomunikasi
disebut komponen tutur, yang diakronimkan dalam
bahasaInggris menjadi SPEAKING, yaitu:
a. Setting yang merujuk pada latar waktu dan tempat, juga

latar atupun sosial;
b. Participants yang merujuk pada hubungan peran

orangnya, yaitu di antara peserta tutur, penutur, dan
petutur,

c. Ends yang merujuk pada maksud atau tujuan tuturan;
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d. Act Sequences yang merujuk pada bentuk dan isi
pesan;

e. Key yang merujuk pada nada bicara, misalnya serius
atau berolok-olok;

f. Instrumentalities yang merujuk pada sarana yang
digunakan, apakah tulisan atau lisan, isyarat-isyarat
gerak tubuh, dan lain-lain;

g. Norms yang merujuk pada norma-norma yang berlaku,
misalnya bilamana seseorang harus menyela;

h. Genres yang merujuk pada bentuk tuturan, misalnya
dongen dan iklan.

Ada beberapa alasan mengapa suatu bahasa tertentu
terdesak oleh bahasa lain. Minimal ada empat faktor yang
menjadi penyebab keterdesakan suatu bahasa, yakni (1)
faktor sosiolinguistik, (2) faktor demografis, (3) faktor
psikologis, dan (4) faktor ekonomi. Di Indonesia dapat
diasumsikan bahwa persaingan yang ada adalah
persaingan di antara bahasa Indonesia (BI) dan bahasa
daerah (BD).

Dengan mengacu pada empat faktor yang menjadi
penyebab dari keterdesakan suatu bahasa seperti
disebutkan sebelumnya, maka aspek sosiolinguistik
penting untuk dibahas lebih dahuli dalam bab ini.

Dalam konteks sosiolinguistik, ada beberapa aspek
kebahasaan di dalamnya yang terkait satu sama lain, yakni
(1) pergeseran bahasa, (2) pemertahanan bahasa, (3) sikap
bahasa, (4) pemilihan bahasa, (5) kedwibahasaan, (6)
linguistik dan komunikasi, (7) hubungan bahasa dan
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kebudayaan, (8) bahasa dan etnisitas, dan (9) prinsip
bahasa.
1. Sosioliguistik

Pemertahanan bahasa mengacu pada kajian
sosiolinguistik, yakni suatu ilmu yang merupakan
perpaduan antara dua disiplin ilmu yaitu sosiologi dan
linguistik. Jadi bersifat antardisiplin. Sosilogi objek
kajiannya pada manusia dan masyarakat, sedangkan
linguistik mengambil bahasa serta bidang ilmu lain yang
objek penelaahannya pada bahasa. Jadi pertautan
antardisiplin ilmu itu bertugas menelaah berbagai macam
penggunaan bahasa di masyarakat yang diwujudkan dalam
bentuk verbal tertentu dalam berbagai interaksi sosial.
Karena itu sosiolinguistik melibatkan berbagai macam
faktor yang terdapat dalam masyarakat seperti latar
belakang budaya, keluarga, pendidikan, usia, jenis
kelamin, situasi, dan sebagainya.

Seorang pakar Antropologi Hymes, (1964:18)
berpendapat bahwa penelaan bahasa tidak dapat
dipisahkan dari masyarakat pemakainya terutama yang
berkaitan dengan norma serta nilai-nilai yang dimiliki dan
dianut oleh warga masyarakat tersebut. Menurutnya bila
unsur sosial diintegrasikan ke dalam penelaahan linguistik
maka sosiolinguistik menjadi identik dengan linguistik.

Sejalan dengan itu maka Holmes (1992:1)
memandang sosiolinguistik sebagai studi tentang
hubungan antara bahasa dan masyarakat. Menurutnya
objek kajian sosiolinguistik di antaranya adalah
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pengkajian perbedaan tutur setiap orang dalam konteks
atau kondisi sosial yang berbeda. Dalam kaitan perbedaan
perbedaan sosial ini fungsi sosial bahasa menjadi amat
penting dan harus diperhatikan, karena dengan melalui
penggunaan bahasa akan tercermin identitas sosial
masyarakat yang menggunakan bahasa itu. Satu hal yang
patut disadari bahwa dalam tatanan masyarakat,
seseoarang akan terikat dengan nilai-nilai sosial dan nilai-
nilai budaya masyarakatnya. Termasuk nilai-nilai ketika
seseorang menggunakan bahasa. Nilai selalu terkait
dengan apa yang baik dan apa yang tidak baik yang
diwujudkan dalam kaidah-kaidah, baik kaidak dalam
bentuk lisan (namun dipatuhi oleh warga masyarakatnya),
maupun yang diwujudkan dalam kaidah verbal.
Pengkajian bahasa yang dihubungkan dengan aspek
kemasyarakatan itulah yang menjadi objek kajian
sosiolinguistik.

Wardhaugh (2006:4) bahkan menjelaskan bahwa
sosiolinguistik pada hakikatnya mengkaji hubungan
bahasa dan masyarakat dengan mengaitkan dua bidang
yang dikaji secara terpisah, yaitu struktur formal bahasa
oleh linguistik dan struktur masyarakat oleh sosiologi.
Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Hudson,
(1996:2) yang memandang sosiolinguistik sebagai suatu
ilmu yang bidang kajiannya berorientasi pada seluk beluk
penggunaan bahasa dalam berbagai lapisan masyarakat
pemakai bahasa, baik yang menyangkut tentang tindak
tutur, kesantunan, variasi dan sebagainya.
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Terdapat perbedaan titik tekan antara ahli satu
dengan ahli lainnya. Ada yang lebih menekankan pada
masalah kebahasaannya dan memandang faktor sosial
sebagai variabel saja, tetapi ada pula yang berfikir
sebaliknya yakni lebih memberi penekanan pada aspek
sosialnya dan faktor bahasa hanya berfungsi menjelaskan
fenomena kemasyarakatan. Karena itu maka lahirlah dua
titik tekannya pada bidang kebahasaan, dan sosiologi
bahasa yang titik tekannya pada masalah sosial
kemasyarakatan.

Patut dipertegas pula bahwa sosiolinguistik bukanlah
sesuatu yang monolitik (tunggal) tetapi mengandung
keragaman. Sumarsono dan Partana (1993:20)
berpendapat, bahasa sering dianggap sebagai produk sosial
atau produk budaya, bahkan merupakan bagian yang tak
terpisahkan satu sama lainnya. Sebagai produk sosial atau
budaya tentu bahasa merupakan wadah aspirasi sosial,
kegiatan dan prilaku masyarakat, wadah pengungkapan
budaya termasuk teknologi yang diciptakan oleh
masyarakat pemakai bahasa itu. Berkaitan dengan
pendapat di atas maka antara bahasa dan budaya saling
terkait satu sama lain, bahkan salah satu tak ada, yang lain
tidak dapat terpikirkan.

Dengan mengacu pada berbagai argumentasi dan
komentar tentang tentang sosiolinguistik oleh para ahli,
selanjutnya Mahsun (2005:229) berpendapat bahwa
sosiolinguistik dapat dikelompokkan menjadi dua sub
bidang yaitu mikrososiolinguistik dan
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makrososiolinguistik. Menurutnya yang pertama mengacu
pada kajian bahasa pada komunikasi antarpersonal, dan
yang kedua mengacu pada tingkat yang lebih tinggi, yakni
komunikasi tingkat komunitas. Lebih jauh dijelaskan
bahwa yang pertama pembahasannya berkisar pada bentuk
dan struktur bahasa dalam kaitannya dengan komunikasi
antarperseorangan, sementara yang kedua membahas
perihal masyarakat dalam hubungannya dengan bahasa.
Jadi di situ yang dibahas adalah yang menyangkut masalah
diglosia, kedwibahasaan, sikap bahasa, perencanaan
bahasa, dan lain-lain. Dalam tataran makrososiolinguistik
pemertahanan bahasa (language maintenance) lazimnya
tertuju pada masyarakat bahasa yang bilingual, dalam hal
ini terdapat bahasa ibu atau bahasa etnis seperti bahasa
Sunda, berhadapan dengan bahasa utama seperti bahasa
Indonesia. Dalam konteks pemerthanan bahasa Sunda,
tentu titik kajiannya pada perihal kebahasaan dalam
konteks sosial. Dan hal yang diamati adalah perilaku
kelompok, bukan perilaku individual atau perseorangan.
2. Pergeseran Bahasa

Sebuah bahasa dikatakan bergeser atau mengalami
suatu pergeseran, jika para anggota suatu masyarakat
bahasa secara kolektif tidak lagi menggunakan bahasa
pertama mereka dan mulai beralih menggunakan bahasa
lain. Lawan dari pergeseran bahasa adalah pemertahanan
bahasa yang ditandai dengan kemampuan masyarakat
bahasa yang bersangkutan tetap menggunakan bahasa
pertama mereka walaupun ada desakan dari bahasa lain.
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Pergeseran bahasa dapat saja terjadi karena akibat
perpindahan dari suatu masyarakat tutur ke masyarakat
tutur lainnya. Seseorang atau sekelompok masyarakat
tutur tertentu pindah ketempat lain tentu harus
menyesuaikan diri dengan berusaha menggunakan bahasa
penduduk setempat. Mungkin saja dalam suatu komunitas
atau kelompok mereka tetap mempertahankan bahasa
pertama mereka, tetapi untuk keperluan komunikasi yang
lebih luas tentu mereka tidak dapat bertahan untuk tetap
menggunakan bahasa penduduk setempat.

Banyak alasan mengapa suatu bahasa terdesak oleh
bahasa lain, dan alasan yang pasti adalah faktor
sosiolinguistik, faktor demografis, faktor psikologis, dan
faktor ekonomi. Daya gerak faktor-faktor tersebut dipicu
oleh adanya persaingan bahasa. Di Indonesia dapat
dipastikan bahwa persaingan yang ada adalah persaingan
antara bahasa Indonesia (BI) dan bahasa daerah (BD).
persaingan itu menyebabkan ada bahasa yang kalah
bersaing, dan bahasa yang kalah bersaing itu menjadi
bergeser bahkan terancam punah.

Ada data yang menarik tentang kepunahan bahasa-
bahasa daerah di Maluku. James T Collins
(Jurnal:2003;290) mencatat bahwa kepunahan atau
kematian bahasa-bahasa daerah di Maluku terjadi sejak
abad ke-16. Dikatakannya bahwa kepunahan itu
penyebabnya adalah pada waktu VOC (Vereenigde Oost
Indische Compagnie) mewajibkan masyarakat
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menggunakan bahasa melayu untuk komunikasi sosial-
kultural, terutama pada misi di Gereja.

Sekarang ini tampak semakin bermunculan
kekhawatiran akan terjadinya kepunahan bahasa-bahasa
daerah di tanah air. Di antaranya seperti yang
dikemukakan oleh Rudyanto (2010:66), bahwa
berdasarkan hasil survey sebuah lembaga independen di
Asia Pasifik, bahwa bahasa Sunda saat ini termasuk
kedalam antrean 3000 bahasa di dunia yang terancam
punah pada akhir abad ke 21. Menurutnya asumsi ini
mengacu dari kenyataan semakin berkurangnya penutur
bahasa Sunda, terutama dikalngan generasi muda.
3. Pemertahanan Bahasa

Pada uraian sebelumnya telah disinggung tentang
pemertahanan bahasa, yakni sebagai lawan dari pergeseran
bahasa. Baik pemertahanan bahasa maupun pergeseran
bahasa merupakan ciri dari masyarakat dwibahasawan
atau multibahasawan. Masyarakat dwibahasawan atau
multibahasawan adalah masyarakat bahasa yang
heterogen, sebagai lawan dari masyarakat bahasa
homogen, atau istilah lain masyarakat ekabahasa, yaitu
yang hanya menggunakan satu bahasa untuk ranah
penggunaan bahasa. Perbedaan penggunaan bahasa pada
tingkat ini hanya terjadi di antara beberapa ragam bahasa
yang dimiliki oleh bahasa tersebut. Masyarakat ekabahasa
tidak memiliki hubungan yang jelas dengan penggunaan
bahasa tertentu.
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Terdapat dua pola hubungan yang menonjol bagi
masyarakat bahasa yang heterogen, yaitu (1) hubungan
yang mantap di antara ranah penggunaan bahasa yang satu
dengan pola penggunaan bahasa yang lainnya, dan (2)
hubungan yang goyah di antara kedua bahasa yang
bersangkutan. Pada pola yang pertama terjadi
pemertahanan bahasa, sedangkan pada pola yang kedua
terdapat pergeseran bahasa. Pemertahanan bahasa terjadi
pada masyarakat bahasa yang masih setia dan masih terus
menggunakan bahasanya pada berbagai ranah penggunaan
bahasa. Sementara pergeseran bahasa terjadi apabila
masyarakat bahasa itu mulai meninggalkan bahasanya dan
beralih menggunakan bahasa yang lainnya.

Berhasil atau tidaknya suatu pemertahanan bahasa
bergantung pada dinamika masyarakat pemakai bahasa
yang bersangkutan dan hal tersebut terkait erat dengan
perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya
masyarakat tersebut. Pemertahanan bahasa banyak
ditentukan oleh kekuatan masyarakat terhadap proses
industrilisasi, urbanisasi, politik, bahasa nasional, dan
tingkat mobilisasi anggota masyarakat bahasa itu.

Dalam konteks pemertahanan bahasa daerah di tanah
air, minimal tiga strategi yang harus dilaksanakan secara
konsisten, yakni (1) status bahasa daerah, (2) loyalitas
masyarakat tutur bahasa daerah, dan (3) strategi
pembinaan dan pengembangan bahasa daerah.

Terkait dengan status bahasa daerah, amanat UUD
1945 amat jelas, dalam kebijaksanaan bahasa nasional,
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fungsi bahasa daerah ditetapkan sebagai (1) lambang
kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, (3) alat
penghubung di dalam keluarga dan masyarakat daerah, (4)
sebagai sarana pendukung budaya daerah dan bahasa
Indonesia, dan (5) sebagai pendukung sastra daerah dan
sastra Indonesia. Dalam hubungannya dengan fungsi
bahasa Indonesia, (2) bahasa pengantar pada tingkat
permulaan sekolah dasar di daerah tertentu untuk
memperlancar pengajaran bahasa Indonesia atau pelajaran
lain, dan (3) sumber kebahasaan untuk memperkaya
bahasa Indonesia. (Depdiknas,2000:217-238).

Strategi kedua yakni loyalitas masyarakat penutur,
tindak lanjutnya bergantung pada niat baik dan kemauan
masyarakat penutur bahasa itu sendiri. Dalam hal ini para
orang tua perlu didorong untuk menggunakan bahasa
daerah dalam berbagai ranah serta menciptakan
lingkungan pemakaian bahasa daerah dalam masyarakat di
mana anak-anak bisa menggunakan bahasa tersebut. Di
sini lingkungan amat memainkan peranan.

Sementara yang terkait dengan pembinaan dan
pengembangan bahasa daerah dapat diwujudkan dalam
bentuk pengajaran bahasa daerah secara mantap dan tidak
hanya berstatus  sebagai bahan ajar muatan lokal.
Peningkatan mutu pengajaran bahasa daerah agar mutu
pemakaiannya meningkat, selalu melalui pen gembangan
kurikulum, juga dapat dilakukan dengan jalan
pengembangan bahan ajar, memanfaatkan metode yang
tepat serta dengan tenaga pengajar yang berkualitas.
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Kekeliruan kita selama ini pengembangan bahan ajar
bahasa daerah sangat bertumpu pada bahan ajar yang
bersifat linguistis, tanpa melihat fakta budaya yang berada
di balik bahasa itu. Karena itu pengembangan kurikulum
bahasa daerah seyogyanya di arahkan agar anak didik
tersebut harus terampil menggunakan dalam berbagai
peran, baik dalam situasi formal, maupun dalam situasi
yang tidak formal.

Terkait dengan pengembangan bahan ajar bahasa
daerah Bloomfield (1933:499), telah mengingatkan kepada
kita dengan kata-katanya sebagai berikut: Whoever is
accustomed to distinguish between liguistic and non
linguistic behavior, will agree with the criticism that one
schools deel too much with the former drilling the child in
speech response phases of arithmetic, geography, or
history, and neglecting to train him in behavior toward his
actual environment. “siapa pun yang terbiasa
membedakan perilaku linguistik dan non linguistik akan
setuju dengan kritik, bahwa suatu lembaga pendidikan,
anak lebih banyak diarahkan dalam fase respon pidato
artimetik, geogarafi, atau sejarah, dan mereka tidak diberi
kesempatan untuk berlatih berperilaku sesuai dengan
lingkungan sebenarnya.

Selain melalui pengajaran bahasa, pemertahanan
bahasa daerah dapat pula dilakukan dengan beberapa acara
di antaranya melalui pemasyarakatan bahasa daerah dalam
bentuk penyelenggaraan lomba pidatao bahasa daerah,
lagu-lagu berbahasa daerah, pilihan pendengar lewat TV



269

dan radio dengan menggunakan bahasa daerah, dan lain
sebagainya.

Apabila tiga strategi pemertahan bahasa yang
disebutkan di atas dapat dilaksanakan secara konsisten dan
berkesinambungan, berarti gejala pemertahanan bahasa
daerah telah berjalan secara mulus. Pertanyaannya
kemudian mengapa kita harus mati-matian
mempertahankan suatu bahasa? Bahwa bahasa adalah jati
diri, cermin identitas budaya masyarakat pendukungnya.
Bahkan Crystal (2000: 27-67) secara mendalam
memberikan argumentasi mengapa kita harus peduli atau
harus mati-matian mempertahankan suatu bahasa.
Menurutnya  minimal ada empat alasan sehingga suatu
bahasa dapat dipertahankan, (1) karena butuh keragaman,
(2) bahasa menunjukkan identitas, (3) bahasa adalah
gudang sejarah, dan (4) karena dalam bahasa ada hal yang
menarik. Dikatakan olehnya keragaman ekologi sebagai
suatu sistem adalah sesuatu yang baik dan harus
dilestarikan. Karena itu jika ada argumentasi yang
mendukung perlunya keragaman biologis maka
seharusnya hal itu berlaku pula pada bahasa. Baginya
dunia adalah” kemajemukan yang dapat diperbaiki dengan
menggunakan bahasa”. Begitu pentingnya bahasa di mata
Krystal sehingga ia menegaskan bahwa, mempertahankan
keanekaragaman bahasa atau keanekaragaman linguistis
sama halnya dengan mempertahankan kemajemukan
budaya melalui bahasa lisan dan bahasa tulisan.
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Dalam hal bahasa menunjukkan identitas, Krystal
menegaskan, “negara tanpa bahasa adalah negara tanpa
hati”. Ungkapan ini mengindikasikan betapa pentingnya
bahasa bagi sebuah negara, bahkan dalam ungkapan lain
dikatakan bahasa adalah jati diri bangsa, atau bahasa
menunjukkan bangsa. Secara individualistis bahasa adalah
simbol dari penuturnya. Karena itu setiap orang dapat
mengungkapkan identitas mereka lewat penggunaan
bahasa yang mereka kuasai, meskipun bahasa yang
dikuasainya terancam punah. Krystal menjelaskan pula
tentang bahasa dan dialek dan menurut pandangannya
perbedaan bahasa dan dialek bersifat arbitrer. Bisa saja
dialek berubah menjadi bahasa bergantung pada
pertimbangan sosiopolitis masyarakat bahasa yang
bersangkutan. Karena itu kematian dialek adalah juga
kematian bahasa meskipun dalam skala lokal.

Terakhir Krystal melihat ada hal yang menarik
dalam bahasa, karena dalam bahasa ada bunyi, tata bahasa,
dan kosakata yang membentuk sistem komunikasi. Jadi
bahasa adalah sebuah sistem, semakin banyak bahasa yang
kita pelajari semakin banyak  sistem bahasa yang kita
kuasai dan semakin banyak pula gambaran kita tentang
pilihan kebahasaan. Selain ada perbedaan sistem tata
bahasa dan fonologi dalam setiap bahasa, masih ada faktor
lain yang menyebabkan bahasa memiliki daya tarik, yakni
pola percakapan, pilihan pragmatis, dan variasi serta gaya
bahasa. Di sini peran sosiolinguistik menjadi penting.
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Ranah Pemakaian Bahasa Sunda
Keanekaragaman bahasa merupakan gejala yang

dapat menumbuhkan persaingan antarbahasa sehingga
memungkinkan bahasa-bahasa tertentu tidak sanggup
bertahan dalam persaingan yang mengakibatkan terjadinya
kepunahan bahasa. Dalam konteks sosiolinguistik
keanekaragaman bahasa yang berkaitan dengan
pemertahanan dan kepunahan bahasa merupakan masalah
yang menarik untuk dikaji. Bahasa Sunda adalah salah
satu bahasa daerah diantara sekian ratus bahasa daerah
yang ada di tanah air, yang patut dikaji daya
pemertahanannya.

Banyak situasi komunikasi yang dapat digunakan
untuk menelusuri pemertahanan suatu bahasa, seperti di
rumah, di tempat beribadah, di kantor, serta tempat-tempat
strategis lainnya. Tempat-tempat tersebut selanjutnya
disebut dengan ranah pemakaian bahasa. Konsep ranah
(domain) diperkenalkan oleh Fisman (1972) ketika
membahas ragam bahasa dan situasi sosial. Menurutnya
Fisman (seperti yang dikutip oleh widodo), yang
mendukung konsep ranah terutama adalah topik,
hubungan peran (role-relation), dan tempat (locale). Topik
yang sering menentukan ranah meliputi masalah-masalah
umum yang dibicarakan, misalnya agama, keluarga, atau
pekerjaan. Hubungan peran adalah hubungan antarpeserta
tutur, misalnya, dokter-pasien, dosen-mahasiswa, dan
orang tua-anak. Tempat adalah tempat terjadinya interaksi,
misalnya di masjid, di sekolah, di rumah, di kantor, di
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antara faktor-faktor di atas topik sering merupakan faktor
utama yang menentukan pemilihan penggunaan bahasa
dalam masyarakat dwibahasa atau multibahasa.

G. Metode Penelitian
1. Tempat dan waktu Penelitian

Tempat penelitian berlokasi di Suryalaya Kabupaten
Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Waktu pelaksanaan
penelitian didasarkan pada jadwal  yang telah ditetapkan
sebelumnya. Jadwal tersebut dibuat, mulai saat observasi
awal hingga pada penulisan laporan penelitian. Tahapan-
tahapan pengumpulan data dirancang secara sistematis
sehingga dalam pelaksanaannya berjalan sangat efektif
dan tanpa sedikit pun waktu terbuang sia-sia. Tentu
kendala di lapangan selalu ditemui, misalnya ketika ingin
menemui informan yang diperlukan ternyata yang
bersangkutan tidak berada di tempat, namun kendala itu
teratasi terutama karena didasari oleh ketekunan dan
kesabaran peneliti menunggu informan.
2. Data dan Sumber Data

Data penelitian ini adalah Pemertahanan Bahasa
Sunda dengan sumber data primernya pada masyarakat
penutur asli bahasa Sunda yang berdomisili di Suryalaya
Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Berhubung
penelitian ini mengacu pada studi etnografi, maka data
yang diperlukan digali dari informan di lokasi penelitian.

Penggunaan istilah informan dalam penelitian ini
mengacu pada pendapat Spredley (1997: 35-42) yang
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memandang istilah informan berbeda dengan istilah
responden. Istilah informan biasanya ditemukan dalam
penelitian etnografi, sementgara istilah responden
ditemukan dalam penelitian survei. Menurut Spredley,
baik informan maupun responden keduanya berperan
untuk menjawab daftar pertanyaan penelitian yang
diajukan oleh seorang peneliti, namun perbedaannya
berkaitan dengan bahasa yang digunakan untuk
memformulasikan pertanyaan. Peneltian bersifat survei
pada umumnya selalu menggunakan bahasa ilmu sosial
dan bukan bahasa informan, sementara peneltian etnografi,
sepenuhnya bersumber pada bahasa informan. Selanjutnya
dijelaskan bahwa informan adalah merupakan pembicara
asli (native speaker) yang berbicara dengan mengulang
kata-kata, frase, dan kalimat dalam bahasa atau dieleknya
sebagai model imitasi dan sumber Informasi. Berhubung
peneltian pemertahanan bahasa Sunda ini menggunakan
metode etnografi maka dengan sendirinya sumber
informasi disebut informan.

Penelitian dengan menggunakan metode etnografi
jelas titik pengamatan dan pengambilan datanya harus
dilakukan di komunitas Suryalaya, karena peneliti sendiri
harus bersemuka dengan informan, guna mendengarkan
langsung tuturan informan. Bila dikaitkan dengan pemakai
bahasa Sunda yang begitu banyak, serta dengan letak dan
posisi yang sulit dijangkau dapat dibayangkan berapa
banyak jumlah pemakai bahasa Sunda (komunitas
Suryalaya) yang harus dikunjungi oleh peneliti dengan
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susah payah. Atas dasar itu maka sumber data harus
dibatasi pada tempat yang dapat dijangkau, serta dengan
informan yang terbatas.
3.Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang
dilaksanakan dengan metode etnografi. Hal ini disebabkan
oleh karena penelitian ini bertujuan mencari informasi
faktual mengenai fenomena yang ada, untuk mendapatkan
justifikasi keadaan dan praktek yang sedang berlangsung.
Karena sifatnya yang kualitatif maka penelitian ini
dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah dengan
desain (1) penentuan fokus dan subfokus, (2) pengajuan
pertanyaan-pertanyaan, (3) pengumpulan data, (4)
penganalisisan dan penginterpretasian data
(Wiersma:1991). Teknik kualitatif dianggap relevan untuk
penelitian ini karena tujuan, proses dan data verbalnya
termasuk acuan teori linguistik dan sosiolinguistik yang
melandasi analisisnya mempunyai isi kualitatif.

Penelitian etnografi biasanya memakan banyak
waktu, maka seorang peneliti harus mengamati sendiri
pemakaian bahasa di daerah sampel tersebut dengan
menyertakan pedoman wawancara dengan mengajukan
banyak pertanyaan kepada informan. Meskipun demikian,
untuk mendapatkan data yang lebih valid dan terpercaya,
sebagaimana cara umum yang diapakai dalam penelitian
etnografi  atau penelitian sosiolinguistik, maka metode dan
prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini akan
tetap menggunakan metode dan prosedur yang sering
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digunakan oleh peneliti lain dalam penelitian
sosiolinguistik. Yakni metode etnografi dengan teknik
observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik- teknik tersebut akan diuraikan secara rinci
berikut ini:
1. Teknik Observasi

Ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam
penelitian sosial, menurut Crang (2007:35), yaitu
observasi partisipan, interview, fokus pada kelompok, dan
vidio/foto. Data kualitatif dikumpulkan dengan observasi
partisipan, interview, dan metode percakapan kelompok.
Observasi partisipan di sini peneliti duduk dan melihat
aktivitas yang diteliti, mencatat, menandai, dan memotret.
Bogdan dan Moleong(1990;25) mendefinisikan
pengamatan berperan serta sebagai penelitian yang
bercirikan interaksi sosial yang menggunakan waktu
cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam
lingkungan dan selama itu data dalam bentuk catatan
lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa
gangguan. Dengan demikian peneliti tidak hanya melihat
dan melaporkan sesuatu yang terjadi, tetapi peneliti dapat
menggambarkan para pelaku yang hadir dan membuat
catatan dari latar fisik dan situasi sosial yang ada secara
langsung.
2. Teknik Wawancara (Interview)

Teknik wawancara dinyatakan oleh Michael Quinn
Patton (1990:245) sebagai berikut: wawancara adalah
suatu sumber data terbatas karena para partisipan hanya
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dapat melaporkan persepsi mereka dan perspektif mereka
atau apa yang telah terjadi. Persepsi dan perspektif
tersebut bisa saja bersifat distorsi karena adanya bias
personal, keinginan, keraguan, politik dan kurangnya
kehati-hatian. Data wawancara dapat dipengaruhi oleh
bentuk emosi dari pewawancara pada saat wawancara
dilaksanakan. Data wawancara dapat juga mengalami
kesalahan, karena adanya reaksi dari pewawancara
terhadap orang yang diwawancarai, dan adanya jawaban-
jawaban yang bersifat pribadi.

Interview atau wawancara merupakan proses
interaksi dan komunikasi. Pada proses wawancara ini
diharapkan informan menjawabnya. Pemilihan informan
berdasarkan snow ball dan purporsive sample dengan
mempertimbangkan keterwakilan informan. Data dari
informan berupa jawaban dan penjelasan dicatat dan
direkam. Wawancara merupakan percakapan yang
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara key
interviewer yang mengajukan pertanyaan dan yang
diwawancarai interviewer yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu. Wawancara dalam peneltian ini dilakukan
untuk melengkapi dan memperdalam hasil pengumpulan
data dengan teknik yang berbeda dan digunakan sebagai
penunjang pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
pengamatan. Dalam wawancara ini peneliti mencatat
ucapan yang dikemukakan oleh informan, walaupun tidak
seluruhnya dapat direkam dengan baik. untuk mengatasi
hal ini catatan-catatan tersebut segera disusun dan
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dilengkapi sesudah wawancara dilakukan. Wawancara
dilakukan dalam rangka mengetahui secara mendalam dan
mengkaji rumusan masalah yang ditemukan dan sekaligus
mencari kemungkinan yang belum dirumuskan.
Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara
informal yaitu jenis wawancara dengan pertanyaan yang
sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri. Jadi,
bergantung pada spontanitas mengajukan pertanyaan
kepada yang diwawancarai. Wawancara tertutup dan
wawancara terbuka, biasanya yang diwawancarai  tidak
mengetahui dan tidak menyadari bahwa mereka
diwawancarai. Mereka tidak mengetahu tujuan wawancara
(wawancara tertutup). Wawancara terbuka para subjeknya
tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahu
maksud wawancara itu.

Selain jenis wawancara di atas ada jenis wawancara
terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.
Wawancara terstruktur merupakan jenis wawancara yang
sering juga disebut sebagai wawancara terfokus. Dalam
wawancara terstruktur, masalah ditentukan oleh peneliti
sebelum wawancara dilakukan. Pertanyaannya telah
diformulasikan oleh peneliti dan informannya diharapkan
menjawab dalam bentuk sesuai dengan kerangka kerja
pewawancara dan definisi permasalahan. Biasanya jenis
wawancara ini dilakukan dalam situasi yang lebih formal.
Cara ini merupakan pilihan bilamana pewawancaranya
merasa mengetahui tentang apa yang mereka belum tahu
dan dapat mengembangkan suatu kerangka pertanyaan
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untuk mencari jawabannya. Disini pertanyaan berada di
tangan pewawancara dan jawabannya berada pada yang
diwawancarai.

Wawancara dalam penelitian kualitatif pada
umumnya tidak dilakukan secara terstruktur ketat dan
dengan pertanyaan tertutup seperti di dalam penelitian
kuantitatif, tetapi dilakukan secara tidak terstruktur atau
sering disebut sebagai teknik wawancara mendalam
karena peneliti merasa tidak tahu apa yang tidak
diketahuinya. Dengan demikian, wawancara dilakukan
dengan pertanyaan yang open-ended dan mengarah pada
kedalaman informasi, serta dilakukan tidak secara formal
terstruktur guna menggali pandangan subjek yang diteliti
tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi
dasar bagi penelitian lebih jauh. Oleh karena itu, dalam hal
ini subjek yang diteliti lebih berperan sebagai informan
daripada sebagai responden. Wawancara mendalam ini
dapat dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap
paling tepat guna mendapatkan data yang rinci, sejujurnya
dan mendalam. Wawancara ini dapat dilakukan beberapa
kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan
dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang sedang
dipelajari. Oleh karena itu wawancara ini lebih tepat
disebut sebagai wawancara mendalam (in-depth
interviewing).
3. Analisis Dokumen dan Rekaman

Teknik ini digunakan di samping untuk mencatat
data yang terdapat dalam dokumen, juga untuk
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memperoleh gambaran yang lengkap tentang kondisi
dokumen tersebut termasuk di dalamnya hal-hal yang
tersurat maupun tersirat.

Sotopo membatasi dokumen dengan menyatakan
bahwa dokumen merupakan bahan tertulis atau benda
yang bergayutan dengan sesuatu peristiwa atau aktivitas
tertentu. Ia bisa merupakan rekaman, bukan hanya tertulis,
tetapi juga berupa gambar atau benda peninggalan yang
berkaitan dengan suatu aktivitas atau peristiwa tertentu.
Bila ia merupakan catatan rekaman yang lebih bersifat
formal dan terencana, ia cenderung disebut arsip. Namun
keduanya dapat dinyatakan sebagai rekaman atau sesuatu
yang berkaitan dengan suatu peristiwa tertentu dan dapat
secara baik dimanfaatkan sebagai sumber data dalam
penelitian.
4. Prosedur Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung
secara terus menerus terhadap data yang dikumpulkan
seperti pengamatan, percakapan, dan wawancara. Peneliti
menganalisis dan mengkodenya terhadap hal yang
ditemukan berdasarkan konteks dan perspektif
berdasarkan partisipan.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model
interaktif Miles dan Hubermen (1992:15-18), yakni
dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, analisis data,
penyajian data, dan penyimpulan data.
5. Pemeriksaan Keabsahan Data
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Menurut Moleang (1990:175-179), keabsahan data
dan interpretasi penelitian ini dapat  dilakukan dengan
berbagai teknik, yakni (1) mengadakan pengamatan
berulang, (2) mengadakan pengamatan secara tekun
(persisiten observation) dan (3) melakukan trianggulasi
(triangulation). Langkah ini sekaligus akan mendorong
peneliti untuk mengamati hasil penelitian serupa yang
telah dilaksanakan sebelumnya, agar dapat dijadikan
informasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan dan
dapat digunakan sebagai titik tolak untuk menarik
kesimpulan.

Pengamatan yang tekun dilakukan dengan cara
mengamati secara seksama berbagai data yang diperlukan
terutama data yang diperoleh dari informan. Pengamatan
dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, dan
sistematis terhadap data yang diperoleh. Dengan kegiatan
tersebut diharapkan akan ditemukan beberapa aspek
penting yang berguna bagi penguatan data penelitian.
Ketekunan penelitian dilakukan dengan memusatkan
perhatian pada aspek-aspek yang menjadi unit analisis
data penelitian.

Teknik trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di
luar data sebagai pembanding terhadap data. Dalam teknik
trianggulasi ini penggunaan nara sumber, metode, dan
teknik lain dapat dilakukan. Dengan demikian kesimpulan
dapat diambil dari beberapa sundut pandang dan strategi.
Pengecekan dengan teman sejawat dilakukan dengan cara
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mendiskusikan hasil sementara terhadap data yang ada.
Demikian pula halnya dengan para ahli bahasa yang telah
terlebih dahulu membahas hal yang sama. Jadi keterlibatan
para peneliti lain atau para ahli bahasa amat diperlukan
terutama dalam pengecekan  kembali data dan analisis
data yang sudah ada. Pemberdayaan para pengamat, teman
sejawat, serta ahli lain yang terkait topik penelitian
bertujuan untuk melengkapi segala kekeliruan atau
kekurangtepatan yang dilakukan oleh peneliti dalam
pengumpulan data. Dengan teknik trianggulasi ini
kevalidan data penelitian dapat terjamin sehingga tidak
satu pun data menyimpang (bias) dari yang dikehendaki.

H. Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian berlokasi di Suryalaya Kabupaten

Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Waktu pelaksanaan
penelitian akan dilaksanakan berdasarkan pada jadwal
yang akan ditetapkan. Jadwal tersebut akan dibuat, mulai
saat observasi awal hingga pada penulisan laporan
penelitian. Tahapan-tahapan pengumpulan data akan
dirancang secara sistimatis sehingga dalam
pelaksanaannya akan berjalan sangat efektif dan tak
sedikit pun waktu terbuang sia-sia.
I. Latar Penelitian

Ada dua istilah yang patut dijelaskan terlebih
dahulu, yakni letak geografis dan letak astronomis. Letak
geografis yakni letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan
di permukaan bumi, sementara letak astronomis, yakni
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letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis
bujur.

Suryalaya adalah sebuah komunitas yang terdapat di
kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Ibukotanya adalah Singaparna, sekitar 380 km sebelah
tenggara Jakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan
Kabupaten Majalengka di utara, Kabupaten Ciamis dan
Kota Tasikmalaya di timur, Samudra Hindia di selatan,
serta Kabupaten Garut di barat.Kabupaten Tasikmalaya
terdiri atas 39 kecamatan, yang dibagi lagi atas 348 desa
dan kelurahan. Kota Tasikmalaya sempat menjadi bagian
dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya, tetapi kini menjadi
kota otonom sejak 21 Juni 2001. Sejak itu, secara bertahap
pusat pemerintahan kabupaten ini dipindahkan ke
Kecamatan Singaparna.Sebagian besar wilayah Kabupaten
Tasikmalaya merupakan daerah pegunungan, dengan
puncaknya Gunung Galunggung dan Gunung
Telagabodas. Tasikmalaya memiliki iklim tropis dengan
suhu rata-rata di dataran rendah 20°-34° C dan di dataran
tinggi 18°-22° C. Curah hujan rata-rata 2.072 mm/tahun.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki sejumlah
perguruan tinggi, di antaranya Universitas Siliwangi,
Institut Agama Islam Cipasung (IAIC) Singaparna dan
Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah (IAILM)
Suryalaya. Selain itu, Tasikmalaya dikenal memiliki
sejumlah pondok pesantren yang tersebar hampir di
seluruh wilayah kabupaten.
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Menghadirkan sejarah berdirinya Komunitas
Suryalaya diharapkan agar sejarah Komunitas Suryalaya
tidak lepas dari akar historinya, yaitu Pondok Pesantren
Suryalaya Tasikmalaya.

J. Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya
Penelitian terhadap pesantren selalu menyisakan

bagi para peneliti berikutnya, termasuk pula di dalamnya
pesantren Suryalaya. Hal ini disebabkan pesantren
Suryalaya mempunyai peranan yang dapat dilihat dari
berbagai aspek. Bentuk pesantren itu sendiri, tarekat yang
diamalkan dalam pesantren, pengobatan/terapi maupun
sejarah perkembangan pesantren Suryalaya sering kali
menjadi obyek penelitian baik peneliti dari dalam negeri
maupun dari dunia Barat.40

Pesantren Suryalaya yang didirikan pada tanggal 7
Rajab 1323 H atau bertepatan dengan tanggal 5 September
1905 M oleh Syaikh KH. Abdullah Mubarok bin H. Nur

40 Telah dilakukan beberapa penelitian, diantaranya Martin Van
Bruinessen meneliti tentang tarekat yang ada di pesantren Suryalaya
dalam bentuk ritualnya, Zamakhsyari Dhofier dalam penelitiannya
tentang Tradisi Pesantren menyinggung tentang perkembangan tarekat
ini, Haryanto meneliti terhadap peranan Inabah dalam peranannya
sebagai pengobatan terhadap ketergantungan narkotika, Kharisudin
Aqib meneliti peranan TQN Suryala dalam bentuk tazkiyatun nafsi
sebagai metode penyadaran diri dan dalam meneliti sejarah asal usul
dan perkembangan tarekat ini dilakukan oleh Harun Nasution, lihat
Kharisudin Aqib, Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Suryalaya
Studi Tentang Tzkiyatun Nafsi Sebagai Metode Penyadaran Diri,
Disertasi UIN Jakarta, Tahun 2001. hal. 17-19
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Muhammad dengan modal awal sebuah mesjid41 yang
terletak di kampung Godebag, desa Tanjung Kerta,
kecamatan Pagerageung kabupaten Tasikmalaya. Pondok
Pesantren Suryalaya itu sendiri diambil dari istilah sunda
yaitu Surya = Matahari, Laya = Tempat terbit, jadi
Suryalaya secara harfiah mengandung arti tempat matahari
terbit yang secara tersirat dari simbol matahari terbit oleh
Syaikh Abdullah Mubarok bin H. Nur Muhammad
dimaksudkan agar segenap hamba Allah yang datang ke
Pondok Pesantren Suryalaya hatinya dapat diterangi
dengan cahaya keimanan, sebagaimana Allah menerangi
bumi ini dengan cahaya matahari yang tiada henti (Sanusi,
1991: 89)

Pada awalnya Syaikh KH. Abdullah Mubarok bin H.
Nur Muhammad sempat bimbang, akan tetapi guru beliau
Syaikh Tholhah bin Talabudin memberikan motivasi dan
dorongan juga bimbingan khusus kepadanya, bahkan
beliau pernah tinggal beberapa hari sebagai wujud restu
dan dukungannya. Pada tahun 1908 atau tiga tahun setelah
berdirinya Pondok Pesantren Suryalaya, Abah Sepuh
mendapatkan khirqoh (legitimasi penguatan sebagai guru
mursyid) dari Syaikh Tholhah bin Talabudin. Seiring
perjalanan waktu, Pondok Pesantren Suryalaya semakin
berkembang dan mendapat pengakuan serta simpati dari

41 Masjid ini bernama Nurul Asror, keberadaan masjid Nurul Asror
merupakan salah satu unsur pokok keberadaan Pondok Pesantren
Suryalaya yang kemudian tanggal pembangunan masjid tersebut
ditetapkan sebagai hari jadi Pondok Pesantren Suryalaya (Praja JS,
1995:55)
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masyarakat, sarana pendidikan pun semakin bertambah,
begitu pula jumlah pengikut/murid yang biasa disebut
ikhwan.

Dukungan dan pengakuan dari ulama, tokoh
masyarakat, dan pimpinan daerah semakin menguat.
Hingga keberadaan Pondok Pesantren Suryalaya dengan
Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah (TQN)42 mulai

42 Tarekat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah atau sering disingkat
dengan TQN adalah nama sebuah tarekat yang merupakan
penggabungan dari Tarekat Qodiriyah dengan Tarekat
Naqsyabandiyah yang dilakukan oleh Syaikh Achmad Khotib Al-
Syambasi atau biasa disebut juga dengan nama Syaikh Ahmad Khatib
bin Abdul Ghaffar al-Sambasi al-Jawi. Ia adalah ulama besar dari
Indonesia yang diangkat menjadi imam Masjidil Haram di Makkah al-
Mukarramah. Ia tinggal sampai akhir hayatnya di Makkah. Ia wafat
pada tahun 1878. Beliau Sebagai seorang guru mursyid yang kamil
mukammil, Syaikh Achmad Khotib Al-Syambasi sebenarnya
memiliki otoritas untuk membuat modifikasi tersendiri bagi tarekat
yang dipimpinnya. Karena dalam tradisi Tarekat Qodiriyah memang
ada kebebasan untuk itu bagi yang telah mempunyai derajat mursyid.

Murid-murid syekh Ahmad Khotib Sambas cukup banyak,
beberapa diantaranya berasal dari tanah air termasuk syekh Ahmad
Khotib sendiri. Murid beliau diantaranya: syekh Abdul Karim dari
Banten, Syekh Tolhah bin Tolabuddin dari Cirebon, dan Syekh
Hasbulloh dari Madura. Syekh Tolhah bin Tolabuddin setelah selesai
menuntut ilmu di Mekkah kepada syekh Ahmad Khotib Sambas,
kemudian kembali ke tanah air dan ditetapkan sebagai khalifah TQN
untuk wilayah Jawa Barat bagian timur (Cirebon) sekitar tahun 1876
Masehi pada usia 51 tahun, atau dua tahun sebelum syekh Ahmad
Khotib wafat di Mekkah sekitar tahun 1878 masehi. Semenjak
menjadi khalifah TQN untuk wilayah Cirebon, syekh Tolhah
mempunyai cukup banyak murid, diantaranya KH.Abdulloh Mubarok
bin Nur Muhammad yang dikenal dengan panggilan Abah Sepuh atau
ajengan Godebag dari Tasikmalaya. Setelah cukup lama berguru
kepada syekh Tolhah, Abah Sepuh mendapat kepercayaan dan
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diakui dan dibutuhkan. Untuk kelancaran tugas Abah
Sepuh dalam penyebaran Thariqah Qadiriyah
Naqsabandiyah dibantu oleh sembilan orang wakil talqin,
dan beliau meninggalkan wasiat untuk dijadikan pegangan
dan jalinan kesatuan dan persatuan para murid atau
ikhwan, yaitu tanbih.43

Syaikh Abdullah bin Nur Muhammad berpulang ke
Rahmattullah pada tahun 1956 di usia yang ke 120 tahun.

diangkat menjadi wakil talkin. Sekitar tahun 1908 dalam usia 72
tahun, Abah Sepuh diangkat menjadi mursyid TQN (syaikh) yang
berkedudukan di Patapan Suryalaya Tasikmalaya-Jawa barat

(id.wikipedia.org/wiki/Tarekat_Qodiriyah_wa_Naqsyabandiyah
diakses pada tanggal 16 Oktober 2012)

43 Kata tanbih dalam bahasa Arab berarti “hal yang menjagakan,
mengingatkan, dan peringatan”. Kata tanbih juga dapat berarti
“penyegaran kembali” seperti yang dituliskan A. Hasjmy (1974)
dalam buku karangannya “Dustur Dakwah Menurut Al-Quran”.
Adapun kata tanbih (penyegaran kembali), pada dasarnya memiliki
esensi sebagai pendorong manusia untuk mau berpikir ulang tentang
sesuatu, baik tentang alam semesta atau tujuan dan manfaat dari
diperintah atau dilarangnya suatu perkara.

Tanbih dalam tradisi TQN Pondok Pesantren Suryalaya adalah
wasiat Syaikh KH. Abdullah Mubarok bin H. Nur Muhammad yang
beliau tulis pada tahun 1954 Dalam bahasa sunda. Tanbih bukan
hanya sebuah wasiat tentang ajaran Thariqat ( TQN Suryalaya )
melainkan juga berisi bagaimana sekalian ikhwan
menginplementasikan ajaran Islam secara kaffah dan mematuhi aturan
Negara. Saat saat ini tanbih sering di perbincangkan oleh sekalian
ikwan TQN Suryalaya, banyak pengalian-pengalian makna tanbih
atau diskusi diskusi yang memakan waktu panjang. Banyak sekali kata
atau kalimat dalam tanbih yang membutuhkan menafisiran atau
bahkan takwil menginggat bahasa awal tanbih adalah bahasa sunda
yang dikenal dengan sastra pujangganya
(http://tqnmargadana.blogspot.com/2012/10/oleh-ustadz-hendri-
lisdiant-tanbih.html diakses pada tanggal 15 Oktober 2012)
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Kepemimpinan dan kemursyidannya dilimpahkan kepada
putranya yang kelima, yaitu KH. Ahmad Shohibulwafa
Tajul Arifin yang akbrab dipanggil dengan sebutan Abah
Anom. Pada masa awal kepemimpinan Abah Anom juga
banyak mengalami kendala yang cukup mengganggu, di
antaranya pemberontakan DI/TII. Pada masa itu Pondok
Pesantren Suryalaya sering mendapat gangguan dan
serangan, terhitung lebih dari 48 kali serangan yang
dilakukan DI/TII. Juga pada masa pemberontakan PKI
tahun 1965, Abah Anom banyak membantu pemerintah
untuk menyadarkan kembali eks anggota PKI, untuk
kembali kembali ke jalan yang benar menurut agama
Islam dan Negara.

Perkembangan Pondok Pesantren Suryalaya semakin
pesat dan maju, membaiknya situasi keamanan pasca
pemberontakan DI/TII membuat masyarakat yang ingin
belajar Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah semakin
banyak dan mereka datang dari berbagai daerah di
Indonesia. Juga dengan penyebaran yang dilakukan oleh
para wakil talqin dan para mubaligh, usaha ini berfungsi
juga untuk melestarikan ajaran yang tertuang dalam asas
tujuan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dan Tanbih.
Dari tahun ke tahun Pondok Pesantren Suryalaya semakin
berkembang, sesuai dengan tuntutan zaman, maka pada
tanggal 11 maret 1961 atas prakarsa H. Sewaka (Alm)
mantan Gubernur Jawa Barat (1947 – 1952) dan mantan
Mentri Pertahanan RI Iwa Kusuma Sumantri (Alm) (1952
– 1953). Dibentuklah Yayasan Serba Bakti Pondok
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Pesantren Suryalaya. Yayasan ini dibentuk dengan tujuan
untuk membantu tugas Abah Anom dalam penyebaran
Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dan dalam usaha
mencerdaskan kehidupan bangsa.

Setelah itu Pondok Pesantren Suryalaya semakin
dikenal ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan sampai ke
Negara Singapura, Malaysia, Brunai Darussalam, dan
Thailand, menyusul Australia, negara-negara di Eropa dan
Amerika. Dengan demikian ajaran Thariqah Qadiriyah
Naqsabandiyah pun semakin luas perkembangannya,
untuk itu Abah Anom dibantu oleh para wakil talqin yang
tersebar hampir di seluruh Indonesia, dan juga wakil talqin
yang berada di luar negeri seperti yang disebutkan di atas.
(http://www.suryalaya.org/sejarah.html diakses pada
tanggal 15 Oktober 2012)

Pada aspek pengajaran Pesantren Suryalaya
mempunyai tradisi kepesantrenan layaknya pesantren yang
lain. Dibawah naungan Yayasan Serba Bakti yang
didirikan pada 11 Maret 1961 telah didirikan pula lembaga
pendidikan formal sesuai dengan keperluan dan
kepentingan masyarakat. Lembaga pendidikan yang
diselenggarakan dari mulai tingkat taman kanak-kanak
hingga ke perguruan tinggi serta kegiatan lainnya seperti
pembinaan dan penyadaran bagi korban penyalahgunaan
NAPZA dan anak-anak bermasalah lainnya. Selain untuk
menunjang pendidikan formal, yayasan juga berusaha
mendukung berbagai kepentingan pesantren antara lain;
mengatur pengajian bulanan yang biasa disebut manaqib,
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baik di Suryalaya maupun di tempat-tempat lainnya
(www.suryalaya.org/yayasan.html diakses tanggal 13 Mei
2012). Namun dengan tarekat yang menjadi sumber utama
pengajaran, menyebabkan pesantren ini identik dengan
tarekat yang dianutnya. Nama tarekat Qadiriyah wa
Naqsabandiyah (TQN) seringkali menggantikan nama
pesantren Suryalaya yang saat ini dipimpin oleh K.H.
Shahibul Wafa Tajul Arifin (Abah Anom).

Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah adalah dua
tarekat yang berbeda, baik pendirinya maupun bentuk
ajarannya. Perpaduan dua tarekat ini merupakan jasa dari
seorang ulama Indonesia yang berasal dari Sambas
Kalimantan Barat bernama Syeikh Ahmad Khatib As
Sambasi (lahir tahun 1802 M), yang bermukim dan
meninggal di Mekkah pada tahun 1878 M (Abdullah,
1980: 177). Zamakhsyari Dhofier menyebutkan bahwa di
tahun tujuh puluhan, empat pusat utama TQN di Jawa,
yaitu: Rejoso, Jombang di bawah pimpinan Kiai Tamim;
Mranggen dipimpin oleh Kiai Muslih, Suryalaya,
Tasikmalaya di bawah pimpinan K.H. Shohibul wafa
Tajul Arifin (Abah Anom); dan Pagentongan, Bogor
dipimpin Kiai Thohir Falak. Silsilah Rejoso didapat dari
jalur Ahmad Hasbullah, Suryalaya dari jalur Kiai Tolhah.
Cirebon dan yang lainnya dari jalur Syaikh Abdul Al-
Karim Banten dan khalifah-khalifah (Dhofier, 1985: 90).

Kepemimpinan Abah Anom telah memberikan
perkembangan bagi TQN pada Pesantren Suryalaya.
Pesantren tidak hanya sebagai pusat pengembangan TQN
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tetapi juga mempunyai peranan dalam penyembuhan
anak-anak remaja yang mempunyai ketergantungan
terhadap narkotika dan zat terlarang lainnya. Pada tahun
1970 Pondok Pesantren Suryalaya mulai menerima santri
khusus, santri tersebut adalah para remaja korban
penyalahgunaan NAPZA. Dalam perjalanannya santri
khusus (disebut anak bina) semakin berkembang dan
bertambah banyak.

Dengan menggunakan metode riyadlah dalam TQN,
Abah Anom mengembangkan psikoterapi alternatif untuk
kesembuhan bagi mereka yang mempunyai penyakit
psikis dan penyakit-penyakit fisik akibat gangguan psikis
(psikosomatik) karena penyalahgunaan obat-obatan
terlarang (Arifin, 1995: 84-85). Untuk kepentingan terapi
ini, kemursyidan TQN membuka “cabang-cabang pondok
pesantren” dalam bentuk inabah yang menurut Kharisudin
Aqib pondok inabah ini merupakan suatu bentuk “ijtihad”
metode suluk atau khalwat yang lazim dipraktekkan dalam
tradisi tasawuf dalam rangka pembersihan jiwa (tazkiyatun
nafsi) (Aqib, 2001:151). Berdasarkan informasi dari para
orang tua dan para mantan anak bina setelah mendapatkan
rehabilitasi, pembinaan dan pendampingan dengan metode
inabah, mereka dapat sadar kembali seperti keadaan
sebelumnya, dapat melanjutkan pendidikan dan
pekerjaannya dan tidak memakai narkoba lagi (Jayani,
2000: 36)

Wresniwito (1996: 57) mengatakan bahwa pada
awalnya proses rehabilitasi bagi anak bina dilakukan oleh
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Abah Anom di Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya.
Karena jumlahnya semakin banyak dan sebagian besar
tidak tertampung lagi dan juga agar tidak mengganggu
kegiatan proses belajar mengajar terhadap santri-santri lain
yang sedang menimba ilmu pengetahuan agama di Pondok
Pesantren Suryalaya, atas inisiatif Abah Anom maka pada
tahun 1980 didirikan pondok khusus yang tempatnya
terpisah dari Pondok Pesantren Suryalaya yang diberi
nama “Pondok Remaja Inabah” yang khusus membina
para remaja korban penyalahgunaan NAPZA dan anak-
anak bermasalah lainnya. Dalam perkembangannya,
menurut Jayani (2000: 32) orang mengenal Pondok
Pesantren Suryalaya sebagai Pondok Narkotik, Pondok
Korban NAPZA, Pondok anak-anak bermasalah, yang
sebenarnya ini merupakan bagian dari kegiatan Pondok
Pesantren Suryalaya yang utama, yaitu; sebagai pusat
pengembangan Islam dan TQN yang sudah ada
sebelumnya. Pada saat ini inabah-inabah tersebut
berjumlah 25 buah, 6 (enam) diantaranya tidak aktif
(www.suryalaya.org/inabah.html diakses tanggal 13 Mei
2012).

K. Hasil Penelitian
Data penelitian yang disajikan berikut ini didasarkan

dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan
sebelumnya. Data tersebut menyangkut pemertahanan
bahasa Sunda pada komunitas Suryalaya Kabupaten
Tasikmalaya provinsi Jawa barat, yang disajikan secara
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sistematis yakni dimulai dari data hasil pengamatan yang
berhubungan dengan dengan latar belakang sosiolinguistik
dan ranah pemakaian bahasa Sunda dalam konteks
pemerthanan bahasa Sunda. Data tersebut diperoleh
melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara.

1. Gambaran Umum
Pemertahanan suatu bahasa tidak terlepas dari

kehidupan masyarakat tutur bahasa yang bersangkutan.
Untuk itu berikut ini dikemukakan gambaran menyeluruh
tentang kehidupan masyarakat tutur bahasa Sunda, lewat
kajian latar belakang sosiolinguistik, yakni suatu kajian
yang didasarkan pada faktor luar bahasa. Faktor tersebut
meliputi faktor demografi, mobilitas, adat istiadat,
pendidikan, hingga situasi kebahasaan di daerah
bersangkutan. Para ahli bahasa berpendapat bahwa faktor
luar bahasa penting bagi pemertahanan suatu bahasa.

Berhubung latar belakang sosiolinguistik (faktor luar
bahasa) merupakan data primer dalam pemertahan bahasa
Sunda, yang seyogyanya faktor-faktor tersebut
selengkapnya disajikan pada bagian temuan penelitian ini.

2. Latar Belakang Sosiolinguistik
Pemertahanan suatu bahasa terkait erat dengan

jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk
pendukung bahasa bahasa tertentu, semakin berpeluang
akan terjadinya  pemertahan bahasa tersebut. Sebaliknya
semakin kecil jumlah penduduk pendukung bahasa
tertentu, akan semakin berpeluang terjadinya pergeseran
bahasa akhirnya mengakibatkan bahasa tersebut menjadi
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punah. Secara teoretis dalam persaingan bahasa, bahasa
mayoritas yang didukung oleh jumlah penduduk yang
lebih besar selalu menang atas bahasa minoritas, walupun
tidak mustahil penduduk minoritas mampu
mempertahankan bahasanya di tengah-tengah masyarakat
penduduk mayoritas.

Mobilitas penduduk adalah salah satu faktor yang
menjadi penyebab terjadinya kedwibahasaan dan pada
akhirnya mengarah ke pilihan bahasa yang mengakibatkan
adanya pergeseran ataupun pemertahanan bahasa.
Mobilitas penduduk yang semakin tinggi, baik frekuensi
maupun ruang jangkauannya menyebabkan semakin
banyak individu yang secara faktual harus berinteraksi
dengan individu, dan dengan etnis serta ras yang berbeda.
Tentu dalam interaksi antaretnis tersebut bahasa yang
digunakan bukanlah bahasa daerahnya masing-masing.
Gejala ini berdampak pada semakin menurunnya
frekuensi penggunaan bahasa daerah. Oleh karena itu,
faktor ini patut diungkap dalam penelitian pemertahanan
bahasa Sunda untuk mengetahui secara menyeluruh
seberapa besar mobilitas penduduk mempengaruhi
pemertahanan bahasanya.
3. Adat Istiadat dan Kesenian Daerah

Adat istiadat dan kesenian, amat memainlkan peran
dalam rangka pemertahanan bahasa, karena melalui
upacara adat dan kesenian daerah bahasa daerah ikut
terlestarikan. Dalam uparaca adat atau kesenian daerah,
terutama dalam acara ritual dan kegiatan keadatan lainnya,
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akan dijumpai adanya ungkapan-ungkapan atau tuturan
kalimat tertentu yang mengandung makna mendalam dan
memiliki cita rasa dan daya tarik yang tinggi. Itulah
sebabnya ungkapan dan kalimat tersebut tidak bisa
digantikan  dengan ungkapan bahasa indonesia misalnya,
dan jika hal itu terjadi maka nilai rasa dan kesakralan
ungkapan atau tuturan itu akan hilang. Karena itu
ungkapan-ungkapan atau bahasa-bahasa bersayap yang
sejak dahulu menjadi milik atau kebiasaan  etnik
masyarakat Sunda, yang selalu ditampilkan dalam upacara
adat Sunda harus dijaga dan diselamatkan, tidak boleh
punah oleh pengaruh kebudayaan global. Hal ini penting
dikemukakan sebab dalam kehidupan dan pengaruh
budaya lokal ini disinyalir adanya pengikisan budaya etnis
dengan dalih penyeragaman budaya global.

Salah satu upacara adat yang hingga kini mudah
ditelusuri adalah acara adat perkawinan, mulai dari proses
peminangan hingga upacara pernikahan.
4. Bahasa Sunda bagi Dwibahasawan

Istilah dwibahasawan di sini dimaksudkan adanya
dua bahasa atau lebih dalam diri seorang penutur. Kedua
bahasa itu membangun kehidupan sehari-hari penuturnya.
Dwibahasawan dalam peneltian ini lebih bersifat
perseorangan (individual bilingualism), bukan
kedwibahasawan masyarakat (societal bilingualism) dan
dalam hal ini menyangkut dua hal, yakni kemampuan
seseorang menggunakan dua bahasa (bilingualitas) dan
kebiasaan seseoarng menggunakan dua bahasa
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(bilingualisme) dalam pergaulan hidup sehari-hari. Untuk
itu masalah pokok yang akan dibahas di sini menyangkut
kemampuan dan kebiasaan seseorang menggunakan dua
bahasa (Sunda-Indonesia) dalam kehidupan sehari-hari.
Kemampuan dan kebiasaan menggunakan dua bahasa
sesungguhnya berdampak pada dua hal yakni
pemertahanan atau pemunahan salah satu bahasa yang
dipersandingkan, dan hal tersebut bergantung pada pilihan
dan sikap bahasa masyarakat tutur bahasa yang
bersangkutan.

Pembahasan berikut ini lebih terfokus pada peristiwa
komunikasi yang meliputi siapa yang berbicara, bahasa
apa, kepada siapa, kapan peristiwa bahasa itu terjadi, serta
di lingkungan mana yang menyebabkan seseorang
mengubah bahasanya dari bahasa satu ke bahasa lainnya?
Semua yang disebutkan di atas akan dikaitkan dengan
ranah perilaku berbahasa pada lingkungan komunitas
Suryalaya serta hubungan peran antarpembicara atau
interlokutor seperti antara dosen dan mahasiswa, antara
sesama dosen, antar sesama mahasiswa.

Berdasarkan hasil pengamatan ternyata
dwibahasawan bagi masyarakat tutur bahasa Sunda pada
komunitas Suryalaya rata-rata berasal dari kalangan
masyarakat terdidik dan memiliki tingkat mobilitas yang
tinggi. Ada beberapa hasil wawancara seperti yang
dilakukan pada beberapa orang warga suryalaya, menurut
pendapat mereka penggunaan dua bahasa (Sunda-
Indonesia) dapat terjadi, baik dalam situasi formal maupun
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tidak formal. Dalam situasi formal misalnya ketika
seseorang berbicara dengan atasan (Rektor). Menurut
pengakuan mereka walaupun pembicaraan diawali dengan
menggunakan bahasa Indonesia, namun sering muncul
unsur atau kosa kata, bahkan struktur kalimat bahasa
Sunda dalam pembicaraan interlokutor. Jadi dalam
berkomunikasi dengan atasan bawahan (interlokutor),
khususnya dalam situasi formal sering terjadi pengubahan
bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda
(bilingualisme) atau sebaliknya dari bahasa Sunda ke
bahasa Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan
Suryalaya tampak adanya pengakuan bahwa dalam setiap
peraturan, tidak hanya pertatuaran antara atasan-bawahan
tetapi dengan teman sejawat pun, baik itu dalam suasana
formal maupun tidak formal pergantian penggunaan
bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda atau
sebaliknya tidak terhindarkan. Hal itu terjadi karena
adanya ikatan emosional dan terasa keintiman tercipta
apabila dalam percakapan muncul unsur kosa kata atau
struktur kalimat bahasa sunda. Hal yang berbeda adalah
percakapan antara mahasiswa dengan dosen, antara
mahasiswa dengan mahasiswa (tanpa membedakan jenis
kelamin, dan usia). Menurut pengakuan para informan
pada umumnya mahasiswa lebih suka dan lebih banyak
atau lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia, baik
di dalam maupunj di halaman atau di luar kampus.
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Terkait dengan pertanyaan lain yang dilontarkan
kepada para informan, khususnya yang berhubungan
dengan seberapa besar peluang penggunaan bahasa Sunda
bagi dwibahasawan (sunda-Indonesia). Menurut pendapat
para informan penggunaan bahasa Sunda tetap
dimungkinkan, bahkan memiliki peluang dan kadar
penggunaan yang relatif sama, bila dibandingkan dengan
penggunaan bahasa indonesia. Peluang penggunaan kedua
bahasa tersebut (formal-tidak formal), teramati khususnya
di kalangan dwibahasawan baik laki-laki maupun
perempuan.

Suasana kebahasaan bagi dwibahasawan (Sunda-
Indonesia) seperti dipaparkan di atas didasarkan pada hasil
pengamatan dan hasil wawancara pada komunitas
Suryalaya. Menurut pengakuan dari beberapa informan,
baik dosen, karyawan, mahasiswa indikasi penggunaan
bahasa Sunda dikalangan masyarakat dwibahasawan
(Sunda-Indonesia) mulai tampak sejak anak usia sekolah
dasar. Banyak mahasiswa saat konsultasi dengan dosennya
mengawali percakapannya dengan menggunakan bahasa
Sunda, setelah itu tanpa disadari percakapan itu beralih ke
bahasa Indonesia, walaupun di ketahui latar belakang anak
itu menggunakan dua bahasa di rumahnya, yakni bahasa
Sunda dan bahasa Indonesia. Demikian pula halnya
percakapan antara dosen dan pimpinan, atau percakapan
antara dosen satu dengan dosen lainnya, penggunaan
bahasa Sunda menjadi ciri khas dari awal perbincangan,
setelah itu beralih ke bahasa Indonesia. Percakapan antara
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mahasiswa satu dengan lainnya yang berasal dari keluarga
dwibahasawan pun demikian adanya, yakni menggunakan
dua bahasa (Sunda-Indonesia) baik di dalam maupun di
luar kampus, ataupun saat bermain antarsesamanya. Ada
beberapa mahasiswa yang sempat diwawancarai dan
dalam wawancara itu mengakui, bahwa di rumahnya
menggunakan bahasa sunda, namun dalam banyak hal
mereka lebih suka berbahasa Sunda atau paling tidak
menggunakan dua bahasa bersama teman-teman
sejawatnya.
5. Bahasa Sunda, Kebudayaan dan Kebijaksanaan

Uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa di
satu pihak bahasa adalah bagian atau subsistem dari
budaya, dan pihak lain bahasa adalah wahana budaya.
Dengan demikian berarti bahasa tidak bisa dilepaskan dari
budaya dalam arti kalau kita berbicara tentang
kebudayaan, kita perlu mempersoalkan bahasa. Jika kita
merasa berkewajiban melestarikan budaya, dalam hal ini
budaya lokal, maka demi sebuah identitas, kawajiban itu
harus berlaku pula pada bahasa daerah termasuk di
dalamnya bahasa Sunda.

Pemertahanan bahasa daerah terkait erat dengan
budaya lokal misalnya cerita (dongeng), ritual kedaerahan,
tradisi kedaerahan, kreativitas (tari, lagu, drama dll). Dan
keunikan masyarakat setempat. Untuk itu kaitan
pemertahanan bahasa Sunda dengan kebudayaan lokal
tersebut akan ditelusuri dengan melihat bagaimana unsur-
unsur budaya lokal itu dilestarikan.



299

1) Dokumentasi
Dokumentasi yang dimaksudkan di sini adalah bukti

konkret tentang pelestarian dan pemertahanan bahasa dan
sastra (cerita rakyat) Sunda yang diwujudkan dalam
bentuk tulisan atau hasil penelitian. Seberapa besar
pemertahanan bahasa Sunda saat ini, antara lain
bergantung pada seberapa banyak tulisan, hasil penelitian,
dan naskah sastra Sunda, serta perhatian dan keterlibatan
pihak-pihak yang merasa berkewajiban mempertahankan
bahasa tersebut dari kepunahan. Uraian sebelumnya telah
dikemukakan bahwa hasil-hasil penelitian bahasa Sunda
belum sebanyak yang diharapkan, dan berdasarkan hasil
pengamatan yang dilakukan hasil penelitian tersebut baru
berkisar pada aspek linguistik, sementara tulisanm yang
menyangkut model pembelajaran bahasa dan sastra Sunda
sesuai dengan tuntutan kurikulum muatan lokal belum
dimiliki sama sekali. Demikian pula halnya hasil-hasil
penelitian yang berupa cerita rakyat (dongeng) belum ada
yang terbukukan.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan di
kantor Bahasa (perpustakaan) Suryalaya, cerita rakyat
Sunda yang ditemukan tidak lebih dari sepuluh judul
cerita, yakni dalam buku himpunan cerita rakyat di
Suryalaya yang diinventarisasi oleh kantor bahasa
setempat. Sementara tulisan yang bersifat perorangan
tidak ada sama sekali, kecuali berupa skripsi S1 jurusan
pendidikan bahasa namun dengan ruang lingkup
penggarapannya amat terbatas. Beberapa tokoh adat yang



300

diwawancarai membenarkan tentang hal itu, bahwa tak
ada satu pun cerita rakyat Sunda yang sempat dibukukan,
termasuk buku yang menyangkut tentang cara pelaksanaan
adat-istiadat masyarakat Sunda, sehingga muncul
keraguan apakah ada kesungguhan kita mempertahankan
bahasa Sunda?

Gejala yang dikemukakan di atas mengindikasikan
bahwa dilihat dari aspek analisis dokumentasi
pemertahanan bahasa Sunda mulai memperhatinkan
karena sudah mengalami nasib yang kurang
menguntungkan, apalagi bahasa Indonesia sekarang ini
mulai memasuki wilayah pedesaan yang selama ini
menjadi lumbung bahasa Sunda. Perkembangan
pemakaian bahasa Indonesia memang sedemikian cepat
sehingga suatu saat bahasa sunda akan tergusur secara
alami.
2). Kreativitas

Arti kreativitas di sini menyangkut ciptaan atau daya
kreasi seseorang seperti tari, lagu, drama, serta keunikan
lain yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Masyarakat
Sunda tampaknya berbeda dengan masyarakat lain yang
memiliki budaya lokal, khusunya di bidang kesenian
berupa tari, lagu, seni theater dan sebagainya yang tetap
terpelihara secara turun temurun. Di Suryalaya tidak satu
pun penulis yang secara komsisten berkarya di bidang seni
atau naskah teater misalnya. Demikian pula seni tari, tidak
ada tari tradisional yang mengindikasikan tari tersebut
berasal dari Sunda (Suryalaya). Satu-satunya tari
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tradisional adalah tari linda tetapi tari tersebut dijumpai
pula di beberapa kabupaten lain dengan nama yang sama.

Dengan semakin memudarnya semangat serta
perhatian masyarakat Sunda lebih-lebih dikalangan
generasi muda terhadap budaya lokal, berarti
pemertahanan bahasa Sunda semakin memilukan. Setiap
cabang seni yang berkaitan dengan penggunaan dan
pemertahanan bahasa Sunda ternyata tidak lagi digemari,
baik oleh tokoh adat, serta orang-orang tua lainnya, lebih-
lebih dikalangan generasi muda masa kini.

Pembahasan Temuan Penelitian
Uraian sebelumnya telah dikemukakan tentang hasil

pemerolehan data di lapangan, baik berdasarkan hasil
observasi maupun hasil wawancara. Berdasarkan hasil
pemerolehan data tersebut selanjutnya dilakukan
pengkajian dan pembahasan secara mendalam guna
mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pola
pemertahanan bahasa Sunda di Suryalaya kabupaten
Tasikmalaya Provinsi Sulawesi Tenggara.

O. Latar Belakang Sosiolinguistik
Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan, bahwa

pertumbuhan penduduk dalam sepuluh tahun terakhir
semakin meningkat. Tetapi jika pertumbuhan penduduk
itu dikaitkan dengan pemertahanan bahasa, tampaknya
masyarakat tutur bahasa Sunda tidak optimis jika
pertumbuhan penduduk itu berdampak pada semakin
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kokohnya pemertahanan bahasa Sunda. Alasannya bahwa
pertambahan penduduk itu semata-mata disebabkan oleh
angka kelahiran dari masyarakat tutur bahasa Sunda, tetapi
lebih disebabkan oleh para pendatang. Perlu ditambahkan
di sini bahwa dalam era keterbukaan ini masyarakat urban,
yakni perpindahan penduduk dari satu kota ke kota lain
semakin tajam frekuensinya. Boleh jadi saat pelaksanaan
sensus penduduk mereka ini persis berada di Suryalaya
dalam waktu beberapa bulan lamanya dengan tetap
mempertahankan bahasa ibunya masing-masing. Dengan
demikian pertambahan penduduk tidak menjadi jaminan
pemertahanan bahasa Sunda.

Komentar para informan mengenai pemertahanan
bahasa Sunda dilihat dari aspek pertambahan penduduk
dapat dihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1
Tanggapan Masyarakat terhadap pertambahan

penduduk dan pemertahan bahasa Sunda.
Tempat Informan Tanggapan

Suryalaya Tad. Lk2

Tag. Lk2

Terd. Lk2

Saya tidak yakin
pertambahan penduduk
berpengaruh pada
pemertahanan Bahasa Sunda,
karena [pertambahan
penduduk itu disebabkan oleh
semakin banyaknya jumlah
pendatang.
Mungkin pertambahan
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penduduk itu disebabkan oleh
pendatang sehingga tak
mungkin mempertahankan
Bahasa Sunda.
Penduduk semakin tahun
semakin bertambah karena
arus transmigrasi semakin
tinggi. Kedatangan mereka
mengancam pemertahanan
bahasa Sunda karena dalam
pergaulan sehari-hari
akhirnya harus menggunakan
bahasa Indonesia.

Keterangan: Tad=tokoh adat; Tag=tokoh Agama; Terd-terdidik;
lk=laki-laki; 2=Jumlah.

Semua informan mempunyai pandangan yang sama,
bahwa pertumbuhan penduduk di komunitas Suryalaya
antara lain disebabkan oleh semakin banyaknya pendatang
dan berdomisili di daerah tersebut. Dengan demikian
berarti pertambahan penduduk bukanlah menjadi jaminan
bagi pemertahanan bahasa Sunda, apalagi masing-masing
etnis begitu bebas menggunakan bahasanya minimal
dalam komunitasnya sendiri tanpa ada tekanan dari pihak
mana pun. Kondisi ini pasti akan mempengharuhi
lingkungan bermain bagi anak-anak, khususnya  yang
berhubungan dengan penggunaan bahasa sehari-hari
sehingga bukan hal yang mustahil jika suatu anak-anak
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yang berlatar belakang bahasa pertama bahasa Sunda lama
kelamaan akan melupakan bahasanya dan beralih ke
penggunaan bahasa Indonesia.

Pergerakan Penduduk (Mobilitas)
Dampak dari semakin meningkatnya pergerakan

penduduk (mobilitas), maka masyarakat Suryalaya
(Sunda) semakin berpeluang berinteraksi dengan individu
lain yang berasal dari keberagaman etnis dan bahasa.
Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara khususnya
di suryalaya, tampaknya penggunaan bahasa Sunda dalam
berbagai kesempatan semakin terdesak oleh penggunaan
bahasa Indonesia karena di Suryalaya ini menjadi
pertemuan antaretnis, dan setiap etnis akan berinteraksi
dengan etnis lain dan otomatis akan menggunakan bahasa
Indonesia.

Tabel 2.
Tanggapan Masyarakat tentang Mobilitas
penduduk dan Pemertahan Bahasa Sunda

No Informan
(kode)

Tanggapan

1.

2.

Tad. Lk2

Tag. Lk2

Mobilitas tinggi berdampak pada pemakaian
Bahasa Indonesia di tengah-tengah
masyarakat multi etnis, khususnya di
kalangan generasi muda.
Generasi muda menggunakan bahasa Sunda
dan bahasa Indonesia, dan ketika
menggunakan bahasa Sunda sudah tidak
sesuai dengan bahasa leluhurnya.
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Keadaan seperti di atas semakin  tidak
menguntungkan pemertahanan bahasa Sunda (BS), apalagi
selain bahasa Indonesia (BI) hidup pula bahasa daerah,
seperti bahasa Jawa, bahasa palembang, dan lain
sebagainya. Pergerakan  penduduk mempunyai kekuatan
yang amat dasyat dalam mengubah kelompok masyarakat
homogen kemasyarakat hetrogen hingga melahirkan
generasi multilingual dari generasi monolingual. Itulah
sebabnya di kalangan generasi muda, khususnya yang
berpendidikan, terkesan menggunakan bahasa Sunda tidak
sesuai dengan kaidah bahasa Sunda yang sebenarnya,
karena disebabkan dengan pengaruh bahasa Indonesia.

Bahasa Sunda bagi Dwibahasawan
Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan, bahwa

ciri masyarakat dwibahasawan minimal menguasai dua
bahasa dengan latar belakang status sosial dan ekonomi
menengah ke atas dan berpendidikan.

Salah satu informan yang sempat ditemui dan
kebetulan berprofesi sebagai dosen menuturkan, bahwa
bahasa yang digunakan di lingkungan keluarga adalah
bahasa Sunda/Indonesia (campuran), khususnya di
kalangan anak-anak, mulai dari anak-anak yang berusia
prasekolah hingga orang dewasa. Kalangan orang tua tetap
menggunakan Bahasa Sunda namun nampaknya kalah
bersaing dari anak-anak, akibatnya orang tua atau nenek-
nenek harus belajar menggunakan Bahasa indonesia dari
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anaknya atau cucunya. Jika terjadi pembiaran tentu
kondisi ini semakin mengancam pemertahanan Bahasa
Sunda, apalagi gejala nampak dikalangan anak dan
generasi muda sebagai pelanjut pemertahanan bahasa
Sunda.

Hal demikian memungkinkan masyarakat Suryalaya
menggunakan dua bahasa secara bergantian dalam suatu
situasi. Masyarakat Suryalaya ketika berada di kantor dan
membicarakan pekerjaan dengan teman sejawatnya
sebagian  menggunakan bahasa Sunda dan sebagian juga
menggunakan bahasa Indonesia, tetapi ketika berada
dirumah, berbicara dengan istrinya, dan sedang
membicarakan perkembangan anaknya, sebagian besar
menggunakan bahasa Sunda.

Tabel 3.
Penggunaan Bahasa dalam Ranah Keluarga

(informan 12 orang, lk/pr)
Bahasa Suami

Istri
Bpk/Ibu
Anak

Anak
Anak

Suami/istri
Mertua

Suami/istri
Menantu

Kakek/
Nenek
cucu

Sunda
Campur
Indo.
lain

x x x x x x

Data di atas menunjukkan penggunaan Sunda  masih
lebih dominan, walupun tidak menutup kemungkinan
percakapan antara anak satu dengan anak lainnya, atau
kalangan generasi muda tetap dijumpai adanya percakapan
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dengan menggunakan bahasa campuran atau bahasa
indonesia tetapi frekuensinya tidak terlalu tinggi. Suasana
sepereti ini dijumpai, baik dalam suasana santai, formal,
maupun tidak formal. Disamping itu tidak hanya dijumpai
di kalangan orang tua, tetapi kalangan anak-anak dan
generasi muda pun masih tampak menggunakan bahasa
Sunda. Tak bisa dipungkiri bahwa tingkat pergaulan
generasi muda semakin meluas, namun masih tampak
dalam prilaku berbahasa mereka lebih mengutamakan
penggunaan bahasa Sunda.

Tabel 3.
Penggunaan Bahasa dalam ranah Keluarga

Dwisuku pada Komunitas Suryalaya.
(Informan 4 Orang, lk/pr)

Bahasa Suami
Istri

bpk/I
bu

Anak

Anak
Anak

Suami/I
stri

Mertua

Suami/I
stri

Menant
u

Kakek/N
e

Cucu

Sunda

Campr

Indo.

Lain

x x

x

x x x

x

Data di atas mengindikasikan penggunaan bahasa
dalam keluarga dwisuku bervariasi. Antara suami dan istri
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saling menyesuaikan, dengan pengertian suami berupaya
memahami bahasa ibu dari istrinya demikian pula
sebaliknya. Dalam percakapan antara anak dengan anak
tampak penggunaan bahasa Indonesia lebih dominan,
sementara antara kakek/nenek kepada cucunya
menggunakan bahasa Sunda tetapi sebaliknya dari anak ke
kakek/nenek menggunakan bahasa Indonesia. Atas dasar
itu berarti gejala penggunaan bahasa Indonesia mulai
miuncul di kalangan keluarga dwisuku.

Tabel 4.
Penggunaan Bahasa dalam Lingkungan Ketetanggaan

Penutur Bahasa Sunda pada Komunitas Suryalaya
(Informan 6 orang,lk/pr)

Bahasa Gol. Tua
Sebaya lk/pr

Gol. Muda
Bapak-ibu

Gol. Tua
Gol. Muda

Gol. Muda
Kakak-adik

Sunda
Campur
Indo.
Lain

x x x x
x

Perhatikan pula penggunaan bahasa di lingkungan
kekariban, berikut ini.

Tabel 5.
Penggunaan Bahasa dalam lingkungan Kekariban
penutur Bahasa Sunda pada Komunitas Suryalaya
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(Informan, 4 Orang lk/pr)
Bahasa Gol. Tua

Teman
Sunda

Gol. Muda
Teman
Sunda

Gol. Tua
Teman non

Sunda

Gol Muda
Teman non

Sunda
Sunda

Campur
Indo.
Lain

x x
x

x

Berdasarkan data di atas berarti penggunanan bahasa
Sunda di lingkungan keluarga pada komunitas Suryalaya
masih lebih dominan dalam berbagai peristiwa tutur, baik
formal maupun tidak formal, lebih-lebih di kalangan orang
tua.

Tabel 6.
Penggunanan Bahasa di Taman Kanak-kanak (RA)
Penutur Bahasa Sunda pada Komunitas Suryalaya

(Informan 4 Orang lk/pr)

Bahasa Guru
Murid

Murid
Murid

Guru
Pengantar

Murid
Pengantar

Guru
Guru

Pengantar
Pengantar

Sunda

Campur

Indo.

Lain

x x

x

x

x x

Pada jenjang pendidikan taman kanak-kanak (RA)
tampak penggunaan Bahasa Indonesia mulai dominan,
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tidak hanya terjadi pada percakan antara anak dengan anak
lainnya, tetapi antara guru dengan anak, antara anak
dengan pengantar, anatara guru dengan guru pun lebih
memilih menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan
dengan menggunakan bahasa Sunda.

Bagaimana halnya dengan penggunaan bahasa pada
ranah tempat beribadah ( Masjid ). Tabel berikut akan
menginformasikannya.

Tabel.7
Penggunaan Bahasa dalam Kegiatan Keagamaan

Penutur Bahasa Sunda pada Komunitas Suryalaya
(Informan 4 Orang lk)

Bahasa Ustaz
Jamaah

(khotbah)

Ustaz
Jamaah

(Ceramah)

Ustaz
Jamaah
(Pengj.
Masjid)

Guru
Jamaah
(Pengj.
Rumah)

Guru
Jamaah

(Istirahat)

Sunda

Campur

Indo.

Lain

x

x

x

x

x

x

x x

Tabel di atas mengindikasikan bahwa penggunaan
bahasa di tempat beribadah khususnya di Masjid pada
Komunitas Suryalaya bahasa Sunda masih dominan, baik
pada khotib berkhutbah maupun ketika para Jamaah
berada di halaman Masjid. Dengan demikian pada
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komunitas Suryalaya, antara penggunaan bahasa Indonesia
dengan penggunaan bahasa Sunda pada ranah tempat
beribadah (masjid) masih tergolong dominan penggunaan
bahasa Sunda. Artinya Pemerthanan bahasa Sunda masih
memungkinkan.

Bahasa Sunda Kebudayaan dan kebijaksanaan
Banyak budaya lokal di masyarakat sunda

(Suryalaya) yang saat ini kurang mendapatkan perhatian
generasi muda. Sementara budaya lokal tersebut berguna
untuk mengenal identitas masyarakat pendukungnya.
Itulah sebabnya sehingga para cerdik pandai berpendapat
bahwa budaya lokal, di samping menjadi perekat dalam
kehidupan bermasyarakat, juga merupakan jati diri
masyarakat pendukungnya, sekaligus menjadi penopang
budaya nasional.

Sementara itu pemerintah belum maksimal memberi
perhatian penuh terhadap pelestarian budaya lokal.
Akibatnya banyak kegiatan yang bernuansa budaya lokal
terabaikan, lebih-lebih dikalngan generasi muda.

Tabel. 8
Kebudayaan dan Kebijaksanaan dalam Konteks
Pemertahanan Bahasa Sunda pada Komunitas

Suryalaya.
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Informan
(Kode)

Tanggapan

Tad lk1 Agaknya generasi sekarang ini kurang mendapatkan
perhatian pada budaya lokal, seperti ritual
kedaerahan)
Lagu-lagu yang berbahasa Sunda sudah jarang
digemari oleh kalangan generasi muda.

Pendapat beberapa informan yang telah
diwawancarai mengindikasikan budaya lokal sudah mulai
terkikis oleh budaya modern sehingga banyak generasi
muda termasuk generasi muda Suryalaya tidak lagi
mengenal budaya lokal atau budaya asli mereka. Dengan
melemahnya perhatian masyarakat terhadap budaya lokal,
sekaligus melemahnya pula pemertahanan bahasa Sunda
karena antara budaya dan bahasa laksana dua sisi mata
uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, bahkan
satu sisi tak ada, sisi lain tak mungkin terpikirkan.

Secara teoretis semakin tinggi sikap positif
masyarakat tutur suatu bahasa akan semakin tinggi pula
pemertahanan bahasanya. Berdasarkan hasil wawancara
sikap positif masyarakat sunda (Suryalaya) terhadap
bahasanya masih tinggi. Alangkah bijaksananya jika sikap
positif itu diiringi dengan tindakan, dan kebijaksanaan.
Namun dengan mengacu pada sikap positif seperti itu
diharapkan agar pemerthanan bahasa Sunda tetap kokoh di
tengah pergulatan penyeragaman budaya modern.
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Dengan merujuk pada pembahasan diatas,
khususnya hal yang berkaitan dengan ranah pemakaian
bahasa Sunda, berikut ini akan dicoba dirumuskan dalam
bentuk rangkuman. Rangkuman ini tidak semata-semata
digali dari hasil wawancara, tetapi juga mengacu pada
hasil pengamatan di lapangan.

Penggunaan bahasa Sunda lewat seni dan budaya
hanya dijumpai pada (1) cerita lisan dalam bentuk
dongeng, (2) pantun (3) lagu-lagu daerah berbahasa
Sunda.

Penggunaan bahasa campur lebih dominan dapat
pula dijumpai dalam berbagai ranah pemakaian bahasa,
serta dalam berbagai peristiwa tutur lainnya. Masyarakat
yang menggunakan bahasa campur bermakna masyarakat
yang mengenal dan menguasai dua bahasa atau lebih.
Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara dari
beberapa informan, penggunaaan bahasa campur (Sunda-
indonesia) lebih dominan, dijumpai pada kalangan
generasi muda berpendidikan  yang berdomisili di
Suryalaya yang berstrata sosial lebih tinggi, serta
masyarakat yang memilki tingkat mobilitas tinggi.

Perlu diketahui pula disini bahwa sepanjang hasil
pengamatan di lokasi penelitian, anak-anak pada
umumnya bermain-main dengan menggunakan bahasa
Indonesia atau bahasa Sunda (campur). Hal ini dipertegas
pula dengan adanya perilaku orang dewasa terhadap
kepeduliannya menggunakan bahasa Sunda dalam
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berbagai aktivitas, misalnya dalam kegiatan keagamaan,
seperti berkhotbah di masjid.

Jika data di atas dikaitkan dengan pemertahanan
bahasa berdasarkan sudut pandang ranah pemakaian, maka
walaupun bahasa sunda belum ada tanda-tanda pergeseran
atau keterancaman kepunahan, namun dikalangan anak
dan generasi muda semakin menampakkan perilaku
menjauhi penggunaan Bahasa sunda dalam kehidupan
sehari-hari, maka tidak mustahil bahasa Sunda lama
kelamaan akan bergeser hingga sampai pada tingkat
kepunahan.

Secara teoretis dwibahasawan selalu diperhadapkan
pada pilihan bahasa hingga pada akhirnya kelompok
semacam ini akan menjadi kelompok yang tidak peduli
dengan bahasa ibunya (bahasa Sunda), karena pada
umumnya masyarakat dwibahasawan itu lebih memilih
bahasa yang menurutnya lebih bergengsi, lebih luas
pengaruhnya dan lebih menguntungkan berdasarkan
pertimbangan ekonomi.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara
dengan para informn kelompok usia 0-19 tahun yang
jumlahnya kurang lebih 47.61% dari total penduduk
masyarakat Suryalaya, mulai tidak peduli menggunakan
bahasa Sunda karena sejak pendidikan usia dini, taman
kanak-kanak lebih gemar menggunakan bahasa Indonesia
dean semakin nampak meninggalkan bahasa Sunda.
Ahmad Yusuf Mulus mengomentari, baik yang berada di
pedesaan maupun di perkotaan, Masyarakat Sunda sejak
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usia kanak-kanak mulai sayup-sayup menggunakan bahasa
Sunda. Menurutnya mereka mulai bermain-maindengan
menggunakan bahasa Indonesia, bahkan semakin nampak
gejala yang tadinya cucu belajar Indonesia, sekarang harus
nenek yang belajar berbahasa Indonesia. Kondisi ini
membuktikan akan merosotnya pemertahanan bahasa
Sunda saat ini, terutama di kalangan anak-anak dan
generasi muda.

Pada uraian sebelumnya telah disinggung tentang
sikap bahasa, yakni hal-hal yang berhubungan dengan
ketekunan, perasaan, serta kebiasaan seseorang
menggunakan bahasanya dalam berbagai aktivitas. Sikap
bahasa merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan
pemertahanan suatu bahasa. Khusus pemertahanan bahasa
Sunda dilihat dari sudut pandang sikap bahasa, tampaknya
masih sangat menggembirakan, bahwa seluruh lapisan
masyarakat penutur bahasa Sunda, baik laki-laki maupun
perempuan dan berbagai jenjang usia, menghendaki agar
pelestarian bahasa Sunda dalam rangka transfer bahasa
Sunda pada generasi selanjutnya harus tetap digiatkan.
Sikap bahasa Sunda tersebut teramati pada saat dilakukan
wawancara atau intertview dengan beberapa informan di
lokasi penelitian, antara lain (1) orang tua mulai dari
nenek hingga usia muda merasa gembira bila ada program
khusus tentang pelestarian bahasa Sunda, (2) orang tua
sanga setuju jika bahasa Sunda dijadikan mata pelajaran
wajib pada semua jenjang pendidikan  formal, (3) orang
tua mulai dari nenek, kakek, dan seterusnya merasa
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berbahagia jika melihat anak-anak atau cucunya sedang
bermain-main dengan menggunakan bahasa Sunda, (4)
orang tua pada umumnya berpendapat sama bahwa bahasa
Sunda alat perekat utama dalam membangun semangat
kekeluargaan, (5) orang tua merasa tidak ketinggalan
zaman bila menggunakan bahasa Sunda dalam situasi apa
pun.

Di kalangan anak-anak pun mulai dari usia sekolah
dasar hingga usia sekolah menengah, setuju jika di sekolah
mereka (1) setiap saat dilakukan pidato dengan
menggunakan bahasa Sunda, (2) lomba mendongen
dengan menggunakan bahasa Sunda, (3) lomba mencipta
puisi dan lagu daerah dalam bahasa Sunda, dan (4) tidak
setuju bila dalam era globalisasi ini ada upaya
penyeragaman budaya, karena menurut mereka hal itu
akan mematikan budaya dan bahasa daerah (Sunda).

Sikap bahasa yang sama terlihat pada pendapat para
tokoh masyarakat, antara lain (1) semua kalangan, mulai
dari tokoh adat, guru, dosen, tokoh agama mengutamakan
penggunaan bahasa Sunda dalam menjalankan misi
mereka masing-masing, (2) acara-acara resmi kedaerahan
didisi dengan menggunakan bahasa Sunda, dan lain
sebagainya.

Tentu sikap bahasa tersebut akan berdampak positif
jika diikuti dengan tindakan dan perbuatan, misalnya
orang tua harus memberi contoh dan tindakan nyata agar
dalam diri anak-anak tumbuh kecintaan akan bahasa
ibunya (bahasa Sunda). Mungkin juga perlu ada sanksi
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sosial, yakni semacam pemaksaan penggunaan bahasa
Sunda bagi seseorang yang mengaku berbahasa ibu bahasa
Sunda tetapi tidak pernah menggunakannya dalam
berbagai momen dan kesempatan.

A. Simpulan
Sasaran akhir suatu penelitian adalah ingin

menjawab permasalahan dan pembuktian penelitian.
Dengan mengacu pada dua hal pokok di atas, berikut ini
akan dikemukakan simpulan yang berisi butir-butir pokok
yang menggambarkan inti temuan  penelitian,
sebagaimana tertera dalam uraian berikut ini.

Masyarakat tutur bahasa Sunda di Suryalaya,
sebagaimana masyarakat lainnya di Indonesia, berawal
dari masyarakat monolingual dengan menguasai bahasa
Sunda terlebih dahulu dan dalam perkembangan
selanjutnya menjadi masyarakat bilingual, yakni di
samping menguasai bahasa Sunda, juga menguasai bahasa
indonesia. Kondisi ini berdampak pada pilihan bahasa
yang akan digunakan ketika berinteraksi antarsesamanya.

Kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia bagi
masyarakt tutur yang berbahasa ibu bahasa Sunda, terbawa
pula dari kebiasaan berkomunikasi dengan etnis lain,
termasuk mereka yang berasal dari keluarga dwisuku.

Pemertahanan bahasa Sunda dalam berbagai ranah
dalam hubungannya dengan prinsip dan dasar bahasa,
boleh dikatakan beberapa aspek masih menggembirakan
khususnya bagi masyarakat yang berdomisili di Suryalaya.
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Masih banyak masyarakat akademik tetap menggunakan
bahasa Sunda dalam berbagai aktivitas.

Demikian pula halnya pemertahanan bahasa Sunda
berdasarkan sikap bahasa. Hampir seluruh lapisan
masyarakat yang berdomisili di Suryalaya Kabupaten
Tasikmalaya baik laki-laki maupun perempuan bersikap
positif terhadap pemertahanan bahasa Sunda. Sikap positif
itu tercermin positif ke dalam perilaku berbahasa Sunda,
yang berujung pada rasa bangga, rasa kagum, rasa
memilki, rasa punya jati diri sesuai dengan norma-norma
budaya Sunda, dan lain sebagainya.

B. Rekomendasi
Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian di atas,

akhirnya dapat dikemukakan beberapa saran, baik saran
yang bersifat pengembangan teoretis dan metodologis,
maupun yang bersifat praktis. Saran yang bersifat
pengembangan teori, misalnya hasil penelitian ini
diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan penelitian sejenis
pada ranah lain, misalnya pemertahanan bahasa Sunda di
kalangan anak-anak usia dini, atau pada ranah pendidikan,
ranah agama dan budaya. Ranah-ranah tersebut, amat
bermakna bagi pengembangan khazanah sosiolinguistik di
tanah air.

Penelitian ini menggunakan metode etnografi
dengan teknik (1) observasi atau oleh Gunarwan
menyebutkan teknik pengamatan berpartisipasi, sambil
menyadap percakapan yang sedang berlangsung dengan
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menggunakan alat rekam (tape recorder), dan (2)
wawancara tidak terstruktur (tanpa menggunakan angket)
karena hal-hal yang digali adalah bahasa informan, bukan
bahasa peneliti. Disarankan kiranya metode tersebut dapat
digunakan dalam penelitian yang sejenis dengan beberapa
penyempurnaan hingga kevalidan dan kereliabilitasnya
dapat dipertanggungjawabkan.

Saran yang bersifat praktis terkait dengan
pemertahanan bahasa Sunda sejalan dengan hasil
penelitian ini, antara lain:

1. Pemertahanan bahasa Sunda serta
pengembangannya sangat penting karena bahasa
Sunda merupakan jati diri masyarakat penuturnya.
Untuk itu bahasa Sunda perlu didayagunakan bagi
kepentingan masyarakat, dan dilestarikan untuk
kepentingan generasi berikutnya, apalagi sumber
daya pemertahanannya ada pada masyarakat itu
sendiri.

2. Bahasa Sunda mempunyai peran penting dalam
hubungannya dengan budaya pendukungnya. Karena
itu dalam usaha pembinaan bahasa Sunda hendaklah
menjadi bagian dari usaha pembinaan kebudayaan
setempat. Jadi dalam otonomi daerah ini hendaknya
kebijaksanaan itu tidak hanya terbatas pada otonomi
politik dan ekonomi, tetapi mencakup juga otonomi
bahasa dan kebudayaan sunda.

3. Kesadaran dan tanggung jawab semua pihak,
terhadap pemertahanan bahasa Sunda, baik generasi
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muda maupun generasi tua, perlu lebih
dimaksimalkan, kerena selama ini tak ada penekanan
khusus untuk menggunakan bahasa Sunda dalam
berbagai momen dan ranah. Misalnya dalam acara-
acara kebudayaan seperti upacara adat, acara ritual
keagamaan, serta acara kesenian yang bernuansa
kedaerahan, bahasa Sunda harus lebih
didayagunakan.
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