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1 
Universitas Keluarga 
 

Keluarga layaknya sebuah universitas, tempat pembelajaran ilmu 
berkeluarga. Di “universitas” ini setiap pesertanya belajar cara 
mewariskan nilai-nilai luhur, termasuk bagaimana menjadi istri dan 
suami, serta ayah dan ibu. 

“Universitas" ini memiliki lima fakultas utama yakni: suami, 
istri, ayah, ibu, dan anak. "Universitas" yang dikelola dengan baik, 
suasananya akan menyenangkan dan disukai “mahasiswa"-nya, yakni 
anak-anak. Keluarga seperti ini laksana "Universitas Bintang Lima". 
Selamat mempersiapkan diri dalam universitas maha penting ini.  
 
Kasih Utama 

Di "kampus" ini setiap anak menerima kasih utama dari 
orangtua. Sebagai "dosen", ayah dan ibu punya prioritas mengajar anak-
anak. Meski sibuk bekerja di luar, "kampus" ini tidak akan diabaikan 
begitu saja. Terlalu mahal harganya jika mereka mengorbankan 
"kampus" tercinta yang bernama keluarga. 

Hebatnya, di sini setiap anak diterima apa adanya dengan 
kehangatan dan kasih yang tulus. Semua "mahasiswa", yang pandai atau 
kurang, cantik atau tidak, diterima sama, tidak ada pembedaan atau 
favoritism.  Meski di luar nyaman, setiap anak rindu bisa selalu kembali 
ke “kampus”-nya. Apalagi saat tidak aman, rasanya di “kampus” 
tercintanya ada keteduhan yang tidak didapat di tempat lain. Home 
sweet home.  
 
Pelajaran Utama 

Ada beberapa subyek “kuliah” utama di Universitas Keluarga 
ini. Di antaranya: “mahasiswa” belajar tentang iman, etika dalam 
pergaulan sosial, dan moral yang baik (jujur, berintegritas, bertanggung 
jawab). Di samping itu ada pelajaran vital lainnya yakni menghormati 



otoritas (orangtua, hukum negara, dan hak orang lain), nilai-nilai 
keluarga (kasih, kebersamaan, mengutamakan keluarga, dan saling 
menghormati). 

Orangtua sebagai "dosen" merupakan pendidik pertama dan 
utama yang menanamkan semua “matakuliah ini. Terutama untuk 
“mahasiswa” balita. Makin dini belajar nilai itu akan tertanam baik. 
Kapan anak lulus?Wisudanya adalah saat si anak menikah. Orangtua 
melepaskannya sebagai "alumni" yang dianggap sudah mampu berdiri 
sendiri, membangun keluarga sendiri.  
 
Dosen dan Buku Utama  

Universitas keluarga ini layaknya Universitas terbuka. Buku 
wajib "mahasiswa" Universitas Keluarga adalah Teladan 
Orangtua, kehidupan ayah dan ibu.  Merekalah dosen utama di sekolah 
ini. Meski setiap "mahasiswa"-nya tidak membayar, namun bukan 
berarti universitas ini tanpa biaya. Harga utama dalam pendidikan ini 
adalah kasih dan pengorbanan Sang Dosen. Tanpa itu, ilmu apa pun 
yang diajarkan akan sia-sia. 

Tutur-kata, perilaku, emosi dan relasi kehidupan “para dosen” 
ini dibaca “mahasiswa” setiap hari.  Semua itu diserap anak-anak dari 
orangtuanya. Menjadi sosok teladan bagi anak tidaklah mudah. Apalagi 
mengajari setiap anak ketrampilan utama menjadi suami/istri atau 
ayah/ibu. 

Para dosen berusaha agar setiap mahasiswa-nya belajar dengan 
baik dan mudah.  Jangan sampai anak membaca buku “orangtua 
menjadi ayah yang plin-plan atau ibu yang tidak konsisten dan janjinya 
sulit dipegang”. Karena buku demikian sangat berbahaya bagi anak. 
Bisa-bisa mereka akan menirunya. 

Hindarilah! Jangan sampai perilaku, sikap dan kata-kata kita 
menjadi "buku horor" yang menakutkan anak. Misalnya mereka melihat 
dan mengalami kekerasan di rumah yang dilakukan orangtua mereka 
sendiri. Ini bisa meracuni jiwa mereka sepanjang kehidupan. Ingat, 
orangtua adalah dosen utama.  



Di samping itu jangan melupakan "dosen tamu" yaitu: kakek, 
nenek, guru sekolah, guru les, pembina iman anak. Sangat bahaya jika 
kita tidak menjaga pengaruh "dosen tamu" ini. Pastikan ajaran mereka 
sesuai dengan kurikulum orangtua.  
 
Ketrampilan Utama 

Teladan hidup berupa ajaran, perkataan, perbuatan, kesalehan, 
menjadi menu santapan tiap hari.  Suka atau tidak, langsung atau tidak, 
sadar atau tidak, anak-anak "membaca" semua itu. Anak pria belajar 
skill menjadi ayah dari ayahnya. Dari dosen bernama Ayah ini, mereka 
belajar menjadi pria yang romantis pada istri, leadership, humor ala 
pria, dan mengelola emosi secara sehat. Sebagian besar akan diwarisi si 
anak saat dia dewasa dan menikah kelak. 

Anak putri belajar cara-cara menjadi ibu dan istri dari ibunya. 
Dia akan belajar bagaimana sifat-sifat istri yang baik dan saleh, tunduk 
dan menghormati suami, mengelola emosi dengan sehat. Semua dia 
adopsi dari mamanya. Pokoknya sebagian besar kesan dari ibu akan 
dibawanya hingga kelak dewasa dan menikah.  
 
Tidak Ada yang Sempurna 

Tidak orangtua yang sempurna. Malah sebagian “sistem 
pendidikan" kampus keluarga kita tanpa kurikulum, bahkan dapat buku 
yang buruk. Namun bagaimanapun "Universitas" ini perlu terus 
berlangsung, dari generasi hingga ke generasi. 

Kita tidak perlu sesali bagaimana "kampus" ini dulu berjalan. 
Khususnya karena ayah dan ibu kita menjadi "dosen" yang kurang 
bertanggung jawab. Mereka mengabaikan kita, atau kerap cekcok satu 
sama lain. Bahkan mungkin mereka "meninggalkan kampus" ini alias 
bercerai. 

Penulis dibesarkan seorang ayah pecandu alkohol dan penjudi. 
Banyak konflik papa dan mama. Syukurlah, papa bertobat di usianya 
ke-52. Setelah bertobat dia banyak berubah. 



Pembaca, kita tidak bisa memperbaiki generasi di atas 
(orangtua), tapi bisa mempengaruhi anak yang lahir dalam keluarga kita. 
Anak yang Dia percayakan kepada kita saat ini. Meski orangtua kita 
gagal, rencana-Nya belum gagal untuk masa depan keturunan kita. 
Memang kita akan lebih berjuang dengan minimnya modal dan contoh, 
tapi tidak ada yang mustahil, bagaimanapun anugerah Tuhan melampaui 
semua kekurangan dan ketidaksempurnaan kita. (*) 
  



2 
Manfaat Menikah 
 
 

Sesungguhnya menikah itu membawa manfat besar. Namun 
dalam realita di sekitar kita ada beberapa pria atau wanita yang enggan 
atau takut menikah. Ada pula yang ingin sekali menikah tetapi tidak 
mudah menemukan teman hidupnya. Sedangkan sebagian lain mungkin 
ada rencana Ilahi bagi mereka sehingga mereka memilih tidak menikah.  
 
Mengapa sulit menemukan teman hidup 
 

Pertama, terlalu idealis. Biasanya ini karena pengaruh orangtua 
yang sudah menaruh harapan tinggi pada putra atau putrinya. Misalnya 
orangtua mengharuskan anaknya menikah dengan pasangan yang satu 
suku. Ada juga yang meminta putranya menikah dengan putri dari 
keluarga yang status sosialnya sama, dan lain-lain. Namun sayangnya si 
anak tidak memiliki ketrampilan bergaul yang cukup. Pergaulannya 
terbatas, sehingga dia kesulitan mendapatkan pacar seperti yang 
diharapkan orangtua.  

Kedua, karena konsep dan harga diri yang miskin (inferior). 
Mereka yang minder biasanya suka menghakimi dan menyalahkan diri. 
Misalnya, “Aku ini bodoh, mana ada yang mau sama aku.”Atau 
menyalahkan diri dan berkata, “Ah, mana mungkin dia mau sama aku 
yang miskin ini.” Orang lain berkata dalam hatinya, “Ah, aku tidak 
pantas jadi pacarnya.” Perasaan minder ini membuat sahabat tidak 
merasa nyaman bergaul dengan Anda.  

Ketiga, jiwa yang memberontak. Sikap demikian terjadi 
biasanya karena klien itu melihat perkawinan orangtuanya sakit.  Ibunya 
menderita karena ulah sang ayah, yang kasar dan egois. Akibatnya anak 
gadis mereka merasa menikah itu bukan hal yang menyenangkan. 
“Untuk apa menikah jika hanya membuat diri menderita?” kata gadis ini 
pada orangtuanya. Pada kasus lain, si gadis pernah trauma dan sakit hati 



pada pacarnya. Mungkin dia bahkan sudah bertunangan dan nyaris 
menikah, tapi akhirnya si pria memutuskan hubungan mereka secara 
sepihak, padahal mereka sudah lama berpcaran. Dalam hatinya dia 
akhirnya berprinsip, “Semua pria sama saja, pembohong dan tidak 
setia.” 

Keempat, karena punya kepribadian anti-sosial. Biasanya 
pemuda-pemudi demikian mengalami kekerasan masa kecil dari ayah. 
Akhirnya dia tumbuh sebagai pria yang kasar, suka menghina orang 
(seperti ayahnya). Akibatnya, banyak teman putrimya segan dekat atau 
bersahabat. Jangankan bicara, kadang melihat wajahnya saja, teman dan 
lawan jenisnya sudah takut.  

Kelima, karena si pria atau wanita itu kurang modis, baik dalam 
hal berpakaian maupun yang lain. Kadang-kadangpenggunaan parfum 
dibutuhkan, terutama jika Anda punya masalah dengan bau badan.  

Keenam, ada juga yang sulit mendapat pacar dan teman hidup 
karena terlalu pasrah. Anda hanya berharap, menunggu Tuhan akan 
mengirimkan. Tentu saja ini tidak mungkin. Untuk mendapat teman 
hidup Anda harus berusaha, bergaul seluas mungkin serta kreatif 
memilih sahabat. 
 
Manfaat Menikah 

Bagi setiap kita yang akan menikah perlu memahami bahwa 
menikah itu sangat bermanfaat bagi kehidupan. Dalam buku Marital 
Therapy dijelaskan bahwa pernikahan terbukti mendatangkan efek 
positif pada kehidupan seseorang. Di Amerika para pria yang menikah, 
konsisten menduduki tingkat kematian terendah.   

Orang yang menikah terbukti lebih sedikit melakukan kunjungan 
ke dokter dibandingkan mereka yang sama sekali tidak pernah menikah.  
Orang yang menikah cenderung lebih sedikit merokok, minum-
minuman keras, dan mereka lebih sering mengenakan sabuk pengaman 
di mobil, dibandingkan orang yang tidak menikah.   

Orang yang tidak pernah menikah dilaporkan jauh lebih sering 
sakit dibandingkan orang yang menikah.  Mereka yang berpisah 



(bercerai) dilaporkan lebih sering sakit dibandingkan mereka yang 
menikah dan yang tidak pernah bercerai.  Demikian juga mereka yang 
bercerai ditemukan jauh lebih sering menjadi pasien rawat inap atau 
pasien rawat jalan di bagian psikiatri.  

Pendeknya, di antara berbagai kelompok pernikahan; orang-
orang yang bercerai dan hidup berpisah mempunyai status kesehatan 
terburuk. Mereka paling sering meminta cuti kerja berdasarkan kondisi 
yang disandangnya, paling banyak menggunakan hak untuk ke dokter 
dan paling lama menjalani rawat inap di rumah sakit.  Mereka yang 
tetap ada dalam pernikahan menduduki kursi paling baik dalam hal 
status kesehatan.   

Perkawinan juga ternyata melindungi pasangan suami/isteri dari 
stres. Inilah benteng stres yang baik, aman serta murah. Lewat menikah 
kita lebih dibiasakan mengasup gizi yang cukup, mendapat dukungan 
sosial yang baik dari pasangan dan anak. Kita memiliki alasan untuk 
hidup dan bersemangat demi anak dan pasangan.  

Saat meneliti hampir 28. 000 pasien kanker, Goodwin, Hunt, 
Key, dan Samet (1987) mencatat bahwa pasien yang menikah 
mempunyai kemampuan bertahan hidup 23% lebih tinggi dibandingkan 
pasien yang tidak menikah.  Para peneliti menyatakan bahwa 
bertambahnya harapan hidup ini diperoleh dari perlindungan emosi 
yang dihasilkan oleh pernikahan.   
 
Diskusikan: 

1. Jika Anda masih lajang, apa yang membuat Anda sulit menemukan 
teman hidup? 

2. Apakah manfaat pernikahan menurut Anda? 

  



3 
Banyak Cocok, Sedikit cekcok 
 

Seorang pemuda bernama Dito sudah 2 tahun pacaran dengan 
Mieke. Mereka berbeda usia 9 tahun, Dito 28, sedangkan Mieke 19. 
Selain berbeda umur, mereka berbeda status sosial-ekonomi. Dito 
seorang pemuda yang baik, ganteng dan pandai. Namun ayah Dito 
bekerja sebagai seorang tenaga keamanan di sebuah kompleks 
perumahan tempat Mieke tinggal. Sebaliknya Mieke anak seorang 
pensiunan jenderal polisi, terhormat, dan kaya raya. Dito sendiri 
bekerja sebagai teller di sebuah bank swasta yang tidak terlalu dikenal.  

Salah satu konflik tajam diantara mereka adalah Dito tidak 
pernah mau diajak pergi ke rumah Mieke. Jelas saja nggak mau. Selain 
minder karena ayahnya hanya seorang satpam, Dito takut jika 
hubungannya dengan Mieke langsung dilarang oleh ayah Mieke.  
Selama dua tahun ini mereka pacaran diam-diam. Mieke sendiri masih 
belum beraniberterus terang pada orangtuanya. Mereka sama-sama 
takut kehilangan.  

Mieke juga sering gamang jika makan bersama. Mieke selalu 
mau menraktir Dito, tetapi beberapa kali Dito tersinggung. Mieke 
kasihan karena tahu gaji Dito hanya 2 juta, itu setara dengan uang 
sakunya setiap bulan. Mieke merasa, Dito perlu uang itu untuk 
membantu orangtuanya.  

 
Begitulah sekilas konflik Dito dan Mieke yang punya beberapa 

latar belakang berbeda dan memicu konflik selama pacaran. Jika mereka 
konsultasi  dengan Anda, apa yang akan Anda lakukan? 
 
Mengapa Anda Tertarik  

Bagaimanakah dua individu bisa saling tertarik danjatuh cinta 
satu sama lain? Ada dua penjelasan umum untuk fenomena ini: Karena 



banyak kecococokan (persamaan) dan karena perbedaan. Disini akan 
melihat aspek kecocokannya.  

Dari pengalaman konseling dengan pasangan yang sedang 
berpacaran, Penulis menemukan bahwa  kepuasan nikah diperoleh 
karena banyak keserupaan di antara individu. Sebab dengan demikian 
mereka lebih mudah saling mengerti. 

Ada beberapa alasan yang mempengaruhi ketertarikan seseorang 
kepada yang lain: 

a. Daya tarikfisik. Manusia mencari partner yang daya tariknya 
setara dengan daya tarik diri mereka sendiri. Pria cenderung 
tertarik pada kecantikan sedangkan wanita percaya bahwa pria 
itu mencintai dirinya. Daya tarik seseorang akan meningkat atau 
menurun juga dipengaruhi oleh seberapa besar dia menyukai 
orangtersebut. Kalau makin suka, dia makin tertarik dan 
sebaliknya.  

b. Kedekatan jarak. Cinta lokasi atau cinlok sering awal penyebab 
ketertarikan. Witing tresno jalaran saka kulino, karena sering 
ketemu lalu jatuh hati. Kedekatan jarak merupakan faktor 
terpenting, karena kita menjadi sering bertemu. Perjumpaan itu 
membuat kita mudah jatuh cinta, dibanding mereka yang jarang 
kita temui.   

c. Timbal-balik. Manusia cenderung menyukai orang yang 
memiliki cara berpikir serupa dengannya.  Orang yang suka 
sharing dan bersifat terbuka cenderung akan lebih menyukai 
orang yang juga bersedia melakukan hal serupa.  

d. Keserupaan (similarity). Semakin seseorang serupa dengan 
orang lainnya, maka adakecenderungan keduanyaakan tertarik 
satu sama lain.  Pada umumnya keserupaan melibatkan latar 
belakang, pendidikan, pengalaman hidup, hobi, afiliasi agama, 
dan pengalaman serta bidang yang menarik perhatian mereka.   

e. Penghalang-penghalang. Kebanyakan individu cenderung akan 
tertarik kepada orang yang sulit ditaklukkan.  Kesulitan 
“mendapatkan” seseorang itu akan meningkatkan keinginan; dia 



akan terus mengusahakan cara untuk mendapatkannya. Kalau 
sudah mendapatkan cintanya, dia puas dan bangga.  

 
Banyak Cocok Lebih Oke 

Salah satu masalah utama konflik pernikahan yang kami tangani 
adalah banyak dari antara mereka tidak sepadan, lebih banyak 
perbedaan daripada persamaannya. Pernikahan yang sepadan tentu akan 
lebih terasa nyaman, dan aman. Jika Anda banyak cocoknya dengan 
pasangan, akan sedikit cekcoknya.  

Kesepadanan yang perlu Anda pertimbangkan antara lain:  
a. Sepadan dalam hal fisik. Ini menyangkut postur, usia dan 

kesehatan fisik. Apakah Anda menerima dan 
bangga/puas dengan fisik pasangan Anda. Kalau Anda merasa 
malu, Anda akan kurang bangga menggandeng dan atau 
memperkenalkan pasangan Anda pada orang lain.  

b. Latar belakang sosial-ekonomi. Jika terlalu jauh senjangnya, 
karena dapat menimbulkan friksi tajam,terutama dalam 
pergaulan sosial dan hubungan kekerabatan.  Sebaiknya jangan 
terlalu beda. Soal keuangan sangat sensitif bagi beberapa orang.  

c. Faktor Pendidikan, sebaiknya juga jangan terlalu beda misal 
Anda tamatan SMU lalu akan menikah dengan yang bergelar 
doktor. Salah satu hambatannya nanti saat menikah adalah 
membangun keintiman intelektual.  

d. Iman (keyakinan teologis).  Kalau sama tentu relatif akan lebih 
aman. Akan lebih baik iman yang dianut adalah iman yang 
batiniah bukan lahiriah. Iman yang dihidupi bukan sekedar 
ritual.  

e. Kepribadian/karakter. Sebaiknya usahakan mengenali karakter 
pasagan Anda dengan baik, dan Anda yakin akan dapat 
berdampingan dengan dia seumur hidup. Sekarang sudah 
banyak alat tes untuk mengenal kepribadian pasangan Anda.  
 



Nah, silakan Anda pertimbangkan. Apakah anda dan pasangan 
cukup sepadan atau ada perbedaan yang menyolok? Usahakan 
jembatani perbedaan itu sebelum menikah. Jangan paksakan masuk 
rumah nikah jika konflik masih tajam atau terlalu sering. Berbahaya.  

Anda dan pasangan harus yakin (setelah mengenal betul 
pasangan Anda) bahwa kalian berdua cukup mampu menghadapi dan 
mendampingi pasanganmu dalam jangka waktu yang sangat panjang 
(seumur hidup). Kalau tidak begitu yakin, tundalah. Kalau Anda sangat 
tidak yakin, akhirilah hubungan itu sebelum ada relasi emosi yang 
mendalam.  
 
Diskusikan: 

1. Apakah alasan Anda memilih pasangan Anda yang sekarang ini? 
2. Menurut Anda di mana letak kecocokan dan ketidakcocokan Anda 

dengan pasangan yang sekarang? 



4 
Jebakan Cinta dan Pacaran 
 

Seorang klien saya (sebut namanya Handi)  pacaran dengan 
seorang gadis yang parasnya cantik bernama Irene. Orangtua Irene 
punya perusahaan air minum kemasan. Awalnya pacaran mereka 
berjalan mulus dan baik saja. Namun akhirnya Handi merasa diperalat 
oleh orangtua pacarnya.  

 Handi disuruh mengerjakan banyak untuk memajukan bisnis 
orangtua Irene. Sampai dia tidak bisa fokus pada pekerjaannya sendiri. 
Tenaga dan waktunya diperas habis. Tidak hanya itu, orangtua 
pacarnya, berharap Handi bisa memajukan bisnis mereka. Kalau tidak, 
hubungan mereka akan diputuskan.  

Irene merasa tidak berdaya. Dia harus tunduk pada kemauan 
orangtua, terutama ibunya. Pacaran harus dengan pemuda yang bisa 
menambah kekayana keluarga, demikian prinsip ibu Irene.  

Bagaimana pendapat Anda tentang kasus ini? 
 

Dalam pengalaman konseling pernikahan yang kami lakukan, 
banyak pernikahan terjadi tanpa persiapan yang baik dan benar. Seperti 
bawa mobil tanpa bekal Surat Izin Mengemudi (SIM).  Kita tahu 
bersama banyak orang yang punya SIM dengan cara instan alias 
nembak.  Belum mampu mengemudi dengan baik, tetapi sudah punya 
SIM. Akibatnya, banyak kecelakaan terjadi di jalan raya. Sebab para 
pengendara kendaraan bermotor belum menguasai benar etika dan 
rambu-rambu berlalu-lintas. 

Saya dan istri menikah pada tahun 1991 laksana menikah tanpa 
SIM (Surat Izin Menikah).  Modal kami menikah nampaknya cukup, 
tetapi ternyata jauh dari cukup. Kami merasa saling mencintai, punya 
pendidikan setara, sudah bekerja dengan baik, dan telah direstui 
orangtua. Kami menikmati masa pacaran selama tiga tahun. Rasanya 
cukup,deh. Saat pacaran saya merasa bangga punya pacar yang cantik, 



pintar, dan punya pekerjaan yang baik.  Pandai main musik, suaranya 
merdu dan berjiwa keibuan. Pacar saya berasal dari keluarga yang baik 
dan terdidik. Saya juga merasa diri oke-oke saja. 

Tetapi apa yang terjadi? 
Pernikahankamisaratkonflik, tangisan dan frustrasi. Setelah kami 

evaluasi, ternyata bekal kami memasuki pernikahan minim.  Pernikahan 
saya dengan istri rasanya asal-asalan, bermodal nekad. Lebih didorong 
instink dan tuntutan sosial semata. Kami merasa usia kami sama-sama 
nyaris 30 tahun saat itu dan kami perlu status sosial. 

Saat menikah kami tidak memiliki visi pernikahan. Skill 
berkomunikasi dan beradaptasi kami juga kurang. Kami tidak punya 
bekal konseling pranikah yang memadai. Kami juga punya latar 
belakang dan kepribadian yang berbeda.  Salah satu sumber masalah 
adalah saya. Sebab saya membawa begitu banyak kepahitan dari masa 
lalu, terutama dari orangtua saya. 

Kami belum sungguh saling mengenal. Sehingga penyesuaian 
satu sama lain rasanya sulit sekali.  Kami baru menyadari, bahwa kami 
pacaran jarak jauh. Kami terpisah hampir 600 kilometer, Jakarta-
Salatiga (Jawa Tengah).  Inilah yang membuat pengenalan kami minim 
dan terbatas. Kami konflik nyaris sepanjang lima tahun pertama 
pernikahan. Ini sangat melelahkan.  
 
Motivasi Menikah yang Salah 

Umumnya kalau orang ditanya alasannya menikah, mereka akan 
menjawab karena saling mencintai. Tetapi dalam kenyataannya tidak 
demikian. Tidak sedikit orang yang sedang berpacaran akhirnya 
menikah, tidak benar-benar saling mencintai.  Lalu mengapa mereka 
tetap memaksakan diri untuk menikah?  

Pertama, karena sudah ada sentuhan atau hubungan fisik yang 
mendalam. Hal ini membuat satu atau keduanya merasa malu atau 
enggan memutuskan hubungan. 

Kedua, ada yang melanjutkan hubungan demi sekedar untuk 
memperbaiki dan melengkapi diri yang kurang. Misalnya karena motif 



ekonomi. Saat merantau dan uang kuliah kurang, mereka sepakat tinggal 
bersama agar uang yang kurang tercukupi dengan tinggal bersama pacar. 

Ketiga, lebih didorong cinta neurosis. Misalnya ada orang 
menikah karena kehilangan ayah atau ibu, dan berharap pasangannya itu 
dapat menggantikan salah satu orangtua yang telah tiada secara 
simbolis. 

Keempat, dipengaruhi mitos bahwa menikah maka saya akan 
bahagia. Menurut WG de Vries1 banyak orang berpikir bahwa menikah 
itu satu-satunya jalan untuk menikmati kebahagiaan. Banyak orang tidak 
menyadari bahwa pengertian cinta yang mereka miliki itu sebenarnya 
telah terkontaminasi oleh keinginan (needs) pribadi yang dipolusi oleh 
media, misalnya TV dan novel. Kita berpikir, kalau menikah, akan ada 
orang yang selalu siap melayani kita.  
 
Mitos-mitos berpacaran 

Ada beberapa mitos atau konsep keliru yang dihidupi orang saat 
berpacaran. Bahkan konsep dan harapan keliru itu terbawa sampai 
pernikahan. Konsep dan harapan keliru inilah yang menjebak banyak 
pasangan ke dalam konflik yang tiada henti, di antaranya: 

Pertama, tidak sedikit mereka yang berpacaran beranggapan 
”orang dewasa yang berani mengambil keputusan, berani juga 
bertanggung jawab pada janjinya.” Namun harus kita sadar dan ingat, 
bahwa kedewasaan tidak sama dengan sikap nekat. Orang dewasa 
haruslah tahu apa yang primer dan yang sekunder. Kedewasaan tidak 
dapat diukur hanya dengan banyaknya umur dan tingginya jabatan pacar 
anda. Perlu dikenali dengan baik kedewasaan emosional dan 
kematangan iman calon anda. Sekarang sudah ada beberapa alat tes 
untuk mengetahui seberapa matang emosi pasangan dan kita. 
Gunakanlah tes itu sebelum Anda menikah. 

Kedua, ada yang berpikir, “Orang yang taat beragama pastilah 
baik dan siap belajar menjadi orang yang lebih baik.” Dalam realita 

                                                 
1WG de Vries, Marriage in Honor. Canada: Paideia Press, 1980, p. 172.  



tidak sedikit orang yang kelihatan saleh tidak bertanggung jawab dengan 
pernikahannya. Status taat beragama tidaklah menjamin mantapnya 
jalan pernikahan Anda kelak.  

Ketiga, ada yang beranggapan, ”Kami happy dan betul-betul 
saling mencintai. Karena itu kami pasti siap menikah.” Justru calon 
pasangan yang menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan pernikahan, 
perlu diwaspadai. Jangan lupa bahwa sejak berpacaran kita harus 
beradaptasi dengan berbagai konflik yang akan terus bertambah seiring 
dengan meningkatnya pengenalan kita terhadap pasangan.  

Keempat, ada pula yang berpikir, “Pasangan yang siap menikah 
adalah pasangan yang sungguh-sungguh dengan hati bersih dan tulus 
saling mencintai.” 

Mitos lain yang perlu diwaspadai:2 
a. Masing-masing merasa diri lebih mencintai pasangannya. 

Akibatnya, jika ada masalah mereka saling menuduh bahwa 
pasangannyalah yang menyebabkan masalah tersebut.  

b. Ada pasangan yang merasa cinta sangat perlu bagi kepuasan 
pernikahan, namun cinta hanya dimengerti sebagai tindakan 
romantis pada waktu bercumbu.  

c. Pasangan lain mengatakan perbedaan pria dan wanitalah yang 
menyebabkan banyak masalah dalam perkawinan  

d. Kehadiran anak di tengah keluarga dapat menjadi pemecah 
hubungan suami istri.  

e. Ide bahwa pernikahan dapat menyembuhkan kesepian.  
f. Banyak orang takut menegur atau marah pada pasangannya karena 

takut menimbulkan konflik.  
  

Akibat semua mitos atau pengertian (keyakinan) yang salah di 
atas adalah banyak keluarga menjadi tidak berfungsi (disfungsional) 
sebagaimana mestinya. Komunikasi sangat rapuh, sebab lebih banyak 
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menuntut daripada rela memberi diri bagi pasangannya. Masing-masing 
mudah saling menyalahkan. 

Banyak orang tidak sadar bahwa setiap orang masih membawa 
sifat daging atau natur dosa. Dengan lain perkataan, setiap orang punya 
kekurangan masing-masing yang perlu dikenali sejak dini. Untuk itu 
selama pacaran sangat baik dan bijaksana jika kalian mengambil 
kesempatan mengevaluasi secara berkala sifat masing-masing. Jauh 
lebih baik mengenali sebanyak mungkin kekurangan pasangan sebelum 
memasuki pernikahan. 

Carilah informasi sebanyak-banyaknya dari orangtua, kakak atau 
adik kandungnya, dan sebagainya. Kalau Anda ternyata menemukan 
beberapa sifat atau kebiasaan buruk yang mengganggu, jangan mimpi 
bahwa Anda akan bisa mengubah hal itu dalam pernikahan. Banyak 
orang terjebak dalam pemikiran ini. Ternyata setelah menikah justru 
sifat buruk itu bisa menjadi lebih buruk. 

Misalnya kebiasaan minum alkohol, berjudi, kasar, suka marah, 
dan sebagainya. Kami menjumpai kasus ini di kantor.  Ibu Sandra (nama 
samaran) dengan menangis dan menyesal berkata, ”Pak, saya 
sebenarnya sudah tahu kebiasaan buruk suami sejak kami pacaran. Saya 
mengira dapat mengubah suami saya kalau sudah menikah, ternyata 
keadaannya menjadi lebih buruk!” 

Inilah beberapa hal yang perlu Anda waspadai. Jangan sampai 
Anda memasuki pernikahan dengan membawa impian dan harapan 
kosong. Itu hanya menambah kekecewaan dalam diri Anda. Masa 
pacaran adalah kesempatan terbaik mengevaluasi semua hal di atas. Kita 
perlu secara kritis menggumuli pasangan kita di hadapan Tuhan, apakah 
memang dia yang terbaik bagi kita. Carilah bimbingan seorang konselor 
atau sahabat Anda yang matang. Carilah informasi sebanyak-banyak 
tentang pacar Anda dari orang-orang terdekatnya, seperti: orangtuanya, 
saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, dan sebagainya. Juga carilah 
pertolongan seorang konselor jika ternyata dalam perjalanan pacaran 
Anda, terlalu banyak konflik.  
 



Bahan Diskusi: 
 
1. Apakah yang menjadi alasan Anda menerima pernyataan cinta pacar 

Anda sekarang? 
2. Apa motivasi Anda pacaran saat ini dan apa yang Anda harapkan 

dari pacar Anda? 
3. Apakah Anda sungguh mencintai pacar (pasangan) Anda saat ini, 

sharingkan! 


