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ABSTRAK
Tesis ini mengkaji diseminasi wacana taaruf di kalangan pemuda
Muslim, di Rumah Taaruf-Qu Yogyakarta. Tesis ini berkontribusi dalam studi
pemuda Muslim di masa transisi (Muslim youth in transition). Penelitian ini
adalah studi kualitatif dengan menggunakan metode etnografi yang dilakukan
selama kurang lebih empat bulan. Data-data dalam penelitian ini didapat
melaui observasi lapangan, yakni dengan terlibat aktif di setiap acara atau
kegiatan yang diselenggarakan. Selain itu, saya juga melakukan wawancara
mendalam dengan para pemuda Muslim yang aktif mengikuti kajian di
Rumah Taaruf-Qu.
Tesis ini menunjukkan popularitas Rumah Taaruf-Qu sebagai biro
jodoh Islami tidak bisa dipisahkan dari pemanfaatan media sosial sebagai
medium menyebarkan berbagai kajian dan tema-tema dakwah. Ihwal ini, telah
berdampak pada wacana taaruf dengan mengemas nilai-nilai Islam ke dalam
budaya populer, sehingga menjadi kajian keislaman yang banyak diminati
oleh kalangan pemuda-pemudi Muslim. Selain itu, Rumah Taaruf-Qu telah
berhasil memfasilitasi para pemuda belajar ilmu agama, yaitu sebagai bengkel
moralitas, agar dapat membentengi diri dari pergaulan bebas.
Pemuda Muslim yang tergabung di Rumah Taaruf-Qu datang dari latar
belakang yang beragam, baik secara sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Dalam
hal ini, ada tiga katagori pemuda Muslim yang tergabung, yakni pemuda
muslim yang sudah memiliki pekerjaan tetap, dan kalangan mahasiswa yang
sedang menempuh studi di Yogyakarta, serta pemuda Muslim yang tidak
memiliki pekerjaan tetap. Dari ketiga katagori pemuda Muslim ini, mereka
memiliki kebebasan melanjutkan bertaaruf dan membatalkannya, jika
pasangan tidak menuai kesesuain, serta memiliki kebebasan dengan siapa dan
kapan akan menikah.

Kata Kunci: Pemuda Muslim, Bengkel Moralitas, Menikah Muda, Wacana
Kesalehan.
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ABSTRACT
This thesis examines the dissemination of ta’aruf discourse among Muslim youth, at
Rumah Taaruf-Qu Yogyakarta. This thesis contributes to the study of Muslim youth
in transition. This research is a qualitative study using ethnographic method which
was conducted for approximately four months. The data in this study were obtained
through field observations, namely by being actively involved in every event or
activity held. In addition, I also conducted in-depth interviews with Muslim youths
who are actively participating in study (kajian) at Rumah Taaruf-Qu.
This thesis shows that, the popularity of Rumah Taaruf-Qu as an Islamic
matchmaking agency cannot be separated from the use of social media as a medium
for disseminating various studies and da'wah themes. This matter has had an impact
on the discourse of ta'aruf by packaging Islamic values into popular culture, so that it
becomes an Islamic study that is in great demand by Muslim youths. In addition, the
Rumah Taaruf-Qu has succeeded in facilitating young people to learn religious
knowledge, namely as a morality workshop, so that they can fortify themselves from
promiscuity.
The Muslim youth who are members of the Rumah Taaruf-Qu come from diverse
backgrounds, both socially, educationally, and occupationally. In this case, there are
three categories of Muslim youth who are incorporated, namely Muslim youth who
already have permanent jobs, and students who are currently studying in Yogyakarta,
and Muslim youths who do not have permanent jobs. Of the three categories of
Muslim youth, they have the freedom to continue the ta'aruf and cancel it, if the
couple does not get along, and have the freedom with whom and when to marry.

Keywords: Muslim Youth, Morality Workshop, Married Young, Discourse of Piety.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada Februari 2020, puluhan anak muda Muslim datang menghadiri
kajian taaruf ke Masjid Syuhada yang terletak di Jln. I Dewa Nyoman Oka 13
Kota Baru, Gondokusuman, Yogyakarta. Sebelum acara kajian dimulai,
terlihat anak muda sedang mengangkat meja dan kursi untuk murobbi. Di sisi
lain, di tengah-tengah ruang utama Masjid Syuhada, terlihat juga beberapa
anak muda yang sedang mengangkat pembatas kayu sebagai pemisah antara
laki-laki dan perempuan. Sebelah utara disediakan untuk perempuan dan
sebelah selatan untuk laki-laki.
Waktu telah menunjukkan pukul 08:45 WIB, salah satu pengurus
menginformasikan kepada ikhwan dan akhwat agar memasuki ruang utama
Masjid. Untuk akhwat silahkan lewat pintu sebelah utara, sedangkan untuk
ikhwan dipersilahkan masuk lewat pintu sebelah selatan. Informasi ini
menandakan bahwa kajian taaruf akan segera dimulai.
Saat kajian berlangsung, terlihat anak-anak muda Muslim sangat
serius mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Ustaz Haromain atau
yang akrab dipanggil Abi Haromain.1 Kala itu, Abi Haromain menyampaikan
pentingnya pemuda Muslim masa kini meneladani sifat-sifat dan perilaku

1

Selanjutnya mengenai Ustaz Haromain akan dibahas pada Bab II.

1

Nabi Muhammad SAW. Ia juga menyinggung, banyaknya kasus-kasus
pergaulan bebas yang menjerat pemuda muslim, seperti, hamil di luar nikah,
mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang merupakan bukti kurangnya
pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran-ajaran Islam.
Di tengah-tengah ceramahnya, Abi Haromain mengatakan bahwa
salah satu tujuan Rumah Taaruf-Qu Yogyakarta adalah sebagai medium bagi
pemuda-pemudi Muslim untuk belajar ilmu-ilmu keislaman, agar dapat
menjaga diri dari hal-hal yang memudaratkan. Ia juga menegaskan bahwa,
Rumah Taaruf-Qu memfasilitasi pemuda-pemudi Muslim yang ingin menuju
pernikahan lewat proses taaruf, yaitu proses pernikahan yang dianggap sesuai
dengan ajaran-ajaran Islam.
Jika dilihat lebih saksama, popularitas Rumah Taaruf-Qu mulai
mengemuka sejak tahun 2016/2017. Popularitas ini, salah satunya, ditunjang
oleh kesuksesan Rumah Taaruf-Qu mengemas nilai-nilai Islam dan budaya
populer yang banyak memicu ketertarikan kalangan pemuda Muslim,
terutama di Yogyakarta. Senada dengan hasil studi Nancy J. Smith-Hefner
bahwa popularitas wacana taaruf di kalangan pemuda Muslim tidak bisa
dipisahkan dari gerakan kelompok Tarbiyah yang berhasil mengemas dan
mengubah konsep pacaran dan pernikahan menuju konsep taaruf.2

2

Nancy J. Smith-Hefner, “The New Muslim Romance: Changing Patterns of Courtship and
Marriage among Educated Javanes Youth,” Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 36, No. 3 (Oct.,
2005): 451-458.

2

Di pihak lain, Eva F. Nisa mendedahkan bahwa menyebarnya wacana
taaruf di kalangan pemuda Muslim ditunjang oleh keberhasilan kelompok
Tarbiyah mempromosikan wacana taaruf lewat berbagai platform media
sosial.3 Hal ini dapat dilihat di berbagai komunitas Islam, seperti, antara lain,
ITP (Indonesia Tanpa Pacaran), GNM (Gerakan Nikah Muda), MCAA
(Majelis Calon Ayah Amanah), dan Teras Dakwah, yang berhasil
memfasilitasi dan menciptakan pacaran online yang dianggap halal.
Munculnya

wacana-wacana

Islamis

yang

dipopulerkan

oleh

kelompok-kelompok Tarbiyah, tidak bisa lepas dari kekhawatiran mereka
terhadap maraknya kasus-kasus pergaulan bebas yang melibatkan kalangan
pemuda Muslim di Indonesia. Salah satu peristiwa penyimpangan sosial yang
dilakukan oleh anak muda dapat dilihat dalam kasus band musik terbesar di
Indonesia, yaitu Slank (1983-sekarang).
Kasus band Slank, pernah dijadikan sebagai film pada 2013 lalu
dengan melibatkan ribuan slankers dan slanky.4 Film ini berjudul “Slank gak
ada matinya” yang diambil dari album ke dua puluh dan disutradarai oleh
Fajar Bustomi. Secara umum, film ini menceritakan kisah Bimbim
(drummer), Kaka (vokalis), dan Ivanka (bass), yang berada dalam pusaran
pergaulan bebas. Mereka mengkonsumsi obat-obatan terlarang, seperti

3

Eva F. Nisa, “Online Halal Dating, Ta‟aruf, and the Shariatisation of Matchmaking among
Malaysian and Indonesian Muslims,” CyberOrient, Online Journal of the Virtual Middle East and
Islamic World, Vol. 15, Iss. 1, (2021): 231-251.
4
Slankers nama sebutan untuk fans laki-laki dan Slanky nama sebutan untuk fans perempuan.
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narkoba, sabu-sabu, hingga melakukan seks bebas. Fatalnya, situasi ini tidak
hanya menggerus Bimbim, Kaka dan Ivanka, melainkan juga penggemar
setianya.
Di tengah-tengah situasi ini, beberapa bulan kemudian Abdee dan
Ridho (gitaris) bergabung menjadi bagian dari grup Slank. Sadar akan situasi
yang dihadapi oleh ketiga sahabatnya, Abdee, Ridho, dan Ibunda Bimbim,
berinisiatif menyelamatkan kawan-kawannya dengan melakukan rehabilitasi.5
Cerita film di atas, berkait erat dengan apa yang disebut oleh Najib
Kailani dengan istilah kepanikan moral (moral panics). Dalam konteks ini,
Kailani menjelaskan bahwa munculnya gerakan Islam di kalangan anak muda
tidak bisa dipisahkan dari konteks perkembangan budaya-budaya pop Barat
dan Asia Timur di Indoensia pada tahun 1980-an. Situasi ini pada gilirannya
memunculkan perilaku-perilaku menyimpang di kalangan anak muda seperti,
antara lain, pergaulan bebas yang ditandai oleh banyaknya kalangan pemuda
mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan seks bebas.6
Selain film Slank, terdapat film pendek yang berjudul “hijrah menuju
Allah”. Film ini menceritakan kisah Ihsan dan Nur, yaitu sepasang kekasih
yang terpaksa harus mengakhiri hubungan cintanya untuk menjaga
kehormatan dan pandangan agar terhindar dari perbuatan dosa. Setelah satu
tahun berlalu, Ihsan dan Nur bertemu tanpa sengaja di tempat pertamakali
5

Ilustrasi ini diambil dari film Slank yang di Sutradarai oleh Fajar Bustomi pada tahun 2013.
Najib Kailani, “Kepanikan Moral dan Dakwah Islam Populer (Membaca Fenomena Rohis di
Indonesia,)” Analisis, Volume XI, Nomor 1 (Juni 2011): 4.
6
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mereka berkenalan. Pertemuan ini pun hening dalam waktu yang lama.
Hingga pada akhirnya

Ihsan memberanikan diri

untuk mengawali

perbincangan. Seketika itu lah suasana berubah, obrolan demi obrolan terus
mengalir dan tidak canggung lagi. Mereka berdua saling bertukar cerita
tentang aktivitas sehari-hari.
Di tengah-tengah perbincangan, Ihsan melontarkan pertanyaan kepada
Nur, “Nur maukah kamu menjalin cinta seperti dulu?”. Mendegar pertanyaan
itu, Nur pun terdiam sekejap, hingga pada akhirnya berkata kepada Ihsan
bahwa ia tidak ingin lagi menjalin hubungan (pacaran) lantaran takut dosa dan
hal itu salah serta dilarang oleh agama. Di waktu yang bersamaan, telepon
Ihsan berdering menunjukkan ada panggilan masuk. Tiba-tiba, Nur
mengatakan itu nomer hpku yang baru seraya mengatakan kalau kamu masih
mencintaiku cari namaku di dalam al-Quran sebanyak 30 kali, dan kabari aku
kalau kamu sudah mengerti.
Hari demi hari berlalu, keadaan Ihsan masih dihantui kebingungan dan
masih belum menemukan nama Nur dalam al-Qur‟an. Setelah berusaha keras,
Ihsan akhrinya mengerti maksud dari permintaan Nur. Ia pun membuka Surat
An-Nur yang merupakan surat ke-24 dalam al-Qur‟an, kemudian mencari ayat
ke 30 dalam surat tersebut dan mencoba membaca serta memahaminya.
Setelah menemukan nama Nur dalam al-Qur‟an, Ihsan dan Nur pun kembali
bertemu. Ketika bertemu, Ihsan mengatakan kepada Nur bahwa dia telah
mencari dan menemukan, serta memahami apa yang Nur inginkan. Singkat
5

cerita, kisah ini pun berakhir manis saat Ihsan mengajukan keiginannya untuk
melamar Nur, hingga pada akhirnya mereka berdua dapat hidup dalam satu
ikatan keluarga.7
Terinspirasi dari studi Erik H. Erikson8 serta Asef Bayat dan Linda
Herrera9, tentang pemuda Muslim di masa transisi, tesis ini mendiskusikan
pemuda Muslim yang tergabung dalam komunitas Rumah Taaruf-Qu
Yogyakarta. Pemuda-pemuda Muslim yang tergabung dalam komunitas ini
sangat aktif mengikuti kajian dan turut terlibat mengsukseskan tujuan Rumah
Taaruf-Qu sebagai salah satu biro jodoh Islami. Tesis ini akan berusaha
mengecek lebih mendalam mengenai pemuda Muslim yang tergabung dalam
Rumah Taaruf-Qu. Terutama terkait dengan persoalan apakah mereka benarbenar ingin menikah atau sekedar mengisi waktu luang.
Tesis ini berkontribusi mengenai pemuda Muslim di masa transisi
(muslim youth in transition), dengan melihat pemuda Muslim yang tergabung
di Rumah Taaruf-Qu Yogyakarta. Kendati studi-studi mengenai komunitas
Islam di Yogyakarta telah banyak dituangkan dalam berbagai karya akademik,
terutama yang fokus terhadap pemuda Muslim,10 namun studi-studi selama ini

7
8

https://youtu.be/GrzLHepidec. Diakses 10 Februari 2020.
Erik H. Erikson, Identity, Youth, and Crisis, (New York: W. W. Norton & Company, 1968),

18.
9

Asef Bayat dan Linda Herrera, “Introduction: Being Young and Muslim in Neoliberal
Times”, dalam Being Young and Muslim: New Cultural Politics in the Global South and North, ed
Oleh Linda Herrera dan Asef Bayat (New York: Oxford University Press, 2010), 3.
10
Najib Kailani, “Forum Lingkar Pena and Muslim Youth in Contemporary Indonesia,”
Review of Indonesian and Malaysian Affairs 46, No. 1 (2012): 48-49. Perdana Asya Puteri, “Religion
in New Medi: Anti-Dating Movement in Instagram,” Al-adyan: Journal of Religius Studies, Volume 1,
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cenderung lebih banyak menitikberatkan perhatian pada persoalan identitas
muslim dan budaya populer. Sementara, penelitian yang fokus melihat
komunitas yang mengusung identitas muslim, budaya populer, dan massif
mempopulerkan wacana taaruf, masih minim mendapat perhatian dari
kalangan sarjana. Berbeda dari studi-studi sebelumnya, tesis ini akan melihat
bagaimana identitas muslim dan budaya populer dijadikan sebagai medium
utama untuk mempopulerkan wacana taaruf dengan studi kasus di Rumah
Taaruf-Qu Yogyakarta.
Penulis berargumen bahwa, sebagai salah satu biro jodoh Islami,
Rumah TaarufQu Yogyakarta telah berhasil mengemas budaya populer dan
Islam ke dalam wacana taaruf. Di samping itu, Rumah Taaruf-Qu Yogyakarta
telah berhasil menjadi medium bagi pemuda Muslim yang ingin menikah dan
belajar ilmu agama agar terindar dari pergaulan bebas.
B. Rumusan Masalah
a. Bagaimana proses taaruf yang dilakukan oleh pemuda Muslim?
b. Apa Latar Belakang Pemuda Muslim yang tergabung dalam Rumah
TaarufQu?
c. Mengapa ada yang sukses dan tidak sukses dalam bertaaruf?

Nomor 2, December (2020): 103-113. Dony Arung Triantoro, “Dakwah dan Kesalehan: Studi tentang
Gerakan Teras Dakwah di Kota Yogyakarta,” Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 20 No. 2 Tahun
(2018): 273-284.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan penyebaran wacana
taaruf di kalangan pemuda Muslim di Rumah Taaruf-Qu Yogyakarta. Fokus
diskusi dalam tesis ini meliputi praktik taaruf dikalangan pemuda Muslim,
latar belakang pemuda Muslim yang tergabung, dan terakhir adalah persoalan
sukses dan tidak suskesnya pemuda muslim dalam bertaaruf.
Secara akademik, penelitian ini berkontribusi terhadap studi mengenai
pemuda Muslim di masa transisi yang dihadapkan dengan berbagai persoalan
moralitas dan pergaulan bebas. Selain itu, tesis ini juga berkontribusi dalam
melihat penyebaran wacana taaruf yang diusung oleh komunitas Islam,
khususnya komunitas Islam di Yogyakarta. Kendati studi-studi mengenai
komunitas taaruf di Yogyakarta telah banyak dilakukan oleh para sarjana,
namun fokus mereka lebih banyak tertuju pada komunitasnya, namun kurang
melihat peran pemuda muslim yang tergabung dalam komunitas tersebut.
Tesis ini tidak hanya melihat peran komunitas biro jodoh Islaminya saja,
melainkan juga pada pemuda Muslim yang terlibat.
D. Kajian Pustaka
Studi mengenai pemuda muslim telah banyak dilakukan oleh kalangan
sarjana. Untuk memposisikan penelitian ini, saya telah merangkum beberapa
kajian-kajian terdahulu mengenai anak muda Muslim. Studi-studi ini kiranya
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dapat dikategorikan dalam tiga kecendrungan. Pertama, studi mengenai
perkawinan antara nilai-nilai Islam dengan budaya populer. Kedua, berkaitan
dengan kepanikan moral, dan ketiga berkaitan dengan pemuda Muslim dan
nikah muda.
Pertama yang berkaitan dengan perkawinan antara nilai-nilai Islam
dengan budaya populer dapat dilihat dari studi Kailani. Dalam studinya,
Kailani menjelaskan bahwa sebagai gerakan dakwah kontemporer Forum
Lingkar Pena (FLP) telah berhasil mengemas Islam dengan budaya populer
untuk menampilkan figur muslim yang saleh dan kekinian di kalangan
pemuda Muslim di Indoensia.11
Di samping itu, Wasisto Raharjo melihat bahwa munculnya Muslim
kelas menengah perkotaan menandai babak baru pencarian identitas pasca
Orde Baru. Wasisto juga mengemukakan bahwa munculnya budaya Barat dan
Asia Timur yang berpengaruh secara global telah mendorong adanya Muslim
kelas menengah yang membentuk identitasnya sendiri menuju kesalehan
sosial. Bagi Warsito, hal inilah yang kemudian berkembang menjadi sebuah
kesenangan dan juga kepuasan tersendiri.12

11

Najib Kailani, “Forum Lingkar Pena and Muslim Youth in Contemporary Indonesia,” 48-

49.
12

Wasisto Raharjo Jati, “Islam Populer Sebagai Pencarian Identitas Muslim Kelas Menengah
Indonesia,” Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam. Volume 5, Nomor 1 (Juni 2015).
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Kedua, berkaitan dengan kepanikan moral dapat merujuk pada tulisan
Lyn Parker.13 Ia menjelaskan bahwa, munculnya pergaulan bebas dan seks
bebas di kalangan anak muda Indonesia telah menimbulkan kepanikan moral.
Situasi ini pada gilirannya mendapat respon dari berbagai figur, utamanya
figur-figur yang memiliki otoritas keagamaan. Mereka masif menyuarakan
bahayanya budaya Pop Barat yang dapat merusak moral anak bangsa,
terutama kaum perempuan. Selain itu, otoritas-otoritas ini menyuarakan
larangan menyajikan lagu hiburan yang tidak sesuai dengan syariah Islam dan
adat istiadat setempat.
Oleh karena itu, mereka kerap menyuarakan perihal bahaya pergaulan
bebas di kalangan pemuda lewat media cetak seperti majalah dan koran. Di
sisi lain, mereka juga mendorong pemuda Muslim menampilkan gaya yang
saleh dan menjadi lebih baik dalam setiap kondisi di mana pun mereka
berada.14
Senada dengan studi Parker, menurut Kailani bahwa sejak tahun 1970
sampi 1980-an, pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial budaya di
Indonesia mengalami peruahan yang sangat signifikan seiring dengan
urbanisasi yang massif. Keadaan ini ditandai dengan pesatnya pertumbuhan

13

Lyn Parker, “The Moral Panic about the Sociabilizing of Young People Minangkabau,”
Wacana Vol. 15 No. 1 (2014): 19-38.
14
Lyn Parker dan Pam Nilan, Adolescent in Contemporary Indonesia, (Routledge: New
York), 3.
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media massa seperti film, majalah, dan musik pop yang semuanya tidak hanya
menargetkan kelas menengah, melainkan juga kalangan remaja.
Perubahan ini kemudian telah mempengaruhi kalangan pemuda untuk
melakukan hal-hal yang negatif, seperti, mengkonsumsi obat-obatan terlarang,
berpakaian seksi, hingga hamil di luar pernikahan. Pada akhirnya, situasi ini
mendapat respon dari berbagai kalangan terutama para aktivis-aktivis Islam.
Mereka kemudian massif membentuk kelompok atau komunitas Islam di
kampus-kampus dan sekolah menengah, seperti Rohis dan menerbitkan
majalah-majalah Islami sesuai dengan tuntunan agama.15
Ketiga, studi mengenai pemuda Muslim dan nikah muda dapat dilihat
dari studi Smith-Hefner. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 1950 hingga 1960an, praktik pernikahan anak muda umur 16 atau 17 tahun di pulau Jawa,
sebagian besar didorong oleh keinginan orang tua. Hal ini karena para orang
tua ingin menjaga kesucian anaknya agar terhindar dari perbuatan-perbuatan
yang dilarang oleh agama dan adat isitiadat masyarakat. Namun, keadaan ini
berubah pasca pemerintah Orde Baru yang membuka kesempatan kerja dan
melanjutkan studi ke perguruan tinggi bagi para pemuda. Hal ini pada
gilirannya berdampak terhadap praktik pernikahan anak muda Jawa yang yang

15

Najib Kailani, “Kepanikan Moral dan Dakwah Islam Populer (Membaca Fenomena Rohis
di Indonesia),” 6-14.
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lebih banyak diinisiasi oleh orang tua menjadi hak pribadi anak melalui
praktik pacaran.16
Selain itu, pada tahun 1980-an muncul lembaga-lembaga pendidikan
Islam dan gerakan-gerakan dakwah yang massif menyuarakan praktik
keislaman di ruang publik, serta mengkampanyekan penolakan terhadap
budaya barat. Situasi ini pada gilirannya melahirkan perubahan pandangan di
kalangan anak Muslim dalam mencari dan memilih pasangan, serta tidak lagi
mengikuti keinginan orang tua dalam urusan mencari jodoh dan lebih
mengutamakan agama sebagai pijakan dalam mencari pasangan.17
Pada aspek yang sama, studi mengenai praktik pernikahan Islami juga
telah banyak mendapat perhatian dari kalangan sarjana. Misalnya, studi
Pratiwi Ramadhani yang mencoba melihat bagaimana implementasi hadishadis mengenai taaruf dengan studi kasus di rumah Taaruf-Qu Yogyakarta.
Hasil studinya menjelaskan bahwa hadis-hadis mengenai taaruf telah berhasil
diwujudkan di setiap kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Taaruf-Qu.18
Selain Pratiwi, peneliti yang juga memfokuskan penelitiannya di
Rumah Taaruf-Qu adalah Nona Nurfadhillah.19 Berbeda dengan Pratiwi yang
fokus melihat implementasi hadis-hadis pernikahan, Nurfadhillah lebih

16

Nancy J. Smith-Hefner, “The New Muslim Romance: Changing Patterns of Courtship and
Marriage among Educated Javanes Youth,” 442-456.
17
Ibid, 440-455
18
Pratiwi Ramadhani, Konsep Taaruf Syar‟i (Studi Living Hadist Terhadap Praktik Taaruf di
Rumah Taaruf-Qu Yogyakarta. Skripsi Uin Sunan Kalijaga, 2019.
19
Nona Nurfadhillah, Bertaaruf di RTQU: Anak Muda di MasaTransisi. Tesis Uin Sunan
Kalijaga, 2021.
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melihat bagaimana transformasi praktik taaruf dari ruang tertutup ke ruang
yang lebih terbuka yang ditandai oleh hadirnya berbagai macam biro jodoh
Islami. Ia juga menjelaskan bahwa kehadiran berbagai macam rumah jodoh
Islami di Indoensia tidak bisa dipisahkan dari kiprah gerakan kelompok
Tarbiyah.
Berangkat dari beberapa penelitian di atas, tesis ini memiliki kajian
tersendiri yaitu, bagaimana pemuda Muslim menjadikan Rumah Taaruf-Qu
tidak hanya sebagai medium mencari jodoh, tetapi juga sebagai bengkel
moralitas. Di samping itu, tesis ini juga merupakan kelanjutan dari beberapa
penelitian sebelumnya mengenai perkawinan nilai-nilai Islam dan budaya pop,
dengan mencoba melihat bagaimana Rumah TaarufQu mengemas budaya
populer dan Islam ke dalam wacana taaruf.
E. Kerangka Teori
Istilah anak muda menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2009
adalah warga Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun yang memasuki
periode perkembangan dan pertumbuhan20. Namun terdapat perbedaan dalam
mengkategorikan pemuda dengan United Nations (UN), menyebutkan bahwa
yang dinamakan dengan anak muda mereka yang berumur antara 15 sampai

20

Sub Direktorat Statistik Pendidikan dan Kesejahtraan Sosial, Statistik Pemuda Indonesia
2017 (Jakarta: BPS Indonesia, 2017), 3.
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24 tahun, kemudian African Union (AU) menjadi anak muda mereka yang
berusia 15 sampai 35 tahun21.
Pemuda merupakan agen dalam perubahan dan aset bangsa yang harus
diberikan perhatian lebih, apalagi mereka yang masih dalam fase peralihan
remaja menuju dewasa yang sering mengalami krisis identitas yaitu masa
pencarian jati diri. Pemuda di masa transisi adalah mereka yang secara mental
belum matang untuk mengontrol emosional dan akan mengalami konflik batin
dan cendrung lebih mengarah kepada perilaku yang menyimpang dan
tergantung sejauhmana pertahanan diri untuk tidak melakukan hal demikian.
Meskipun anak muda sering diidentikkan sebagai aset pembangunan masa
depan namun juga rentan terdampak dengan radikalisme dan penyimpangan
sosial, apalagi anak muda yang masih mencari identitas diri22.
Identitas mempunyai peran yang penting sebagai individu yang
seutuhnya terkait dengan bagaimana statusnya (laki-laki atau perempuan) agar
dalam membangun hubungan secara sosial sebagai pemandu bagi diri sendiri
dalam menjalani interaksi antar lawan jenis23.
Masa remaja sebagai masa perubahan yang dialami setiap individu dan
menujukkan berbagai perubahan-perubahan aspek sosial, psikologis dan juga
pada perubahan kognitifnya. Pada masa ini, remaja mulai bertautan dengan
21

Maired Dunee dkk, Troubling Muslim Youth Identities, Nation, Religion, Gender (Palgrave
Macmillan, 2017), 17.
22
Asef Bayat dan Linda Herrera, “Introduction: Being Young and Muslim in Neoliberal
Times,” 3.
23
Robert A. Baron dan Donn Byne, Psikologi Sosial, (Jakarta: Erlangga, 2003), 163.
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perilaku dan pemikiran yang bermacam-macam sehingga menimbulkan rasa
pesimistis yang membawa mereka pada ranah depresi atau sebaliknya.
Pemikiran dan perilaku yang baik selalu menghasilkan hidup sehat24.
Dalam memahami pemuda di masa transisi, penelitian ini akan
menggunakan teori Psikoanalisis (theori psychoanalysis) tentang gejala
kecemasan yang dirasakan oleh setiap manusia, dan kepanikan moral (moral
panics). Teori Psikoanalisis sebagai analisis yang dirasakan oleh pemuda
Muslim yang tidak sukses maupun yang sukses sebagai salah satu dalam
memahami dimensi psikologisnya. Sedangkan kepanikan moral sebagai
analisis respon pemuda Muslim, melihat realitas kehidupan sosial di tengah
pandemik globalisasi.
a. Teori Psikoanalisis Sigmund Freud tentang kecemasan25
Salah satu pengembangan dari teori psikoanalisis Freud adalah adanya
rasa kecemasan pada setiap manusia. Freud tidak mendifiniskan
kecemasan secara spesifik. Menurut Calvin Hall, ia mendifinisikan
kecemasan sebagai berikut:
“Kecemasan adalah suatu pengalaman perasaan yang menyakitkan
yang ditimbulkan oleh ketegangan-ketegangan dalam alat-alat intern
tubuh manusia26.....”.
Freud, membagi rasa kecemasan menjadi tiga bagian sebagai berikut:
Kecemasan objektif (anxiety objective) Kecemasan Objektif merupakan
24

Maired Dunee dkk, Troubling Muslim Youth Identities, Nation, Religion, Gender. 1.
Sigmund Freud, Pengantar Umum Psikoanalisis, terj. Haris Setiowati (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2009), 444-71.
26
Calvin S. Hall, Naluri Kekuasaan Sigmund Freud (Yogyakarta: Narasi), 107-108.
25
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kecemasan yang berasal dari adanya bahaya luar. Kedua, kecemasan
neurotis (neurotic anxiety). Kecemasan neurotis merupakan kecemasan
yang berasal dari pengalaman-pengalaman dan reaksi dari ketakutan
terhadap bahaya yang dapat dilihat dari gerak tubuhnya dan ketiga
kecemasan moral (moral anxiety). Kecemasan moral merupakan
kecemasan yang berasal dari kejadian yang pernah dialami oleh seseorang
dan adanya rasa bersalah yang menimbulkan rasa penyesalan.
b. Kepanikan Moral
Kepanikan moral (moral panics) pertama kali dikembangkan oleh
Sosiolog terkemuka Stanley Cohen. pada tahun 1972 yang fokus
pembahasannya pada penyimpangan yang dilakukan oleh anak muda di
Inggris. Mereka menampilkan cara-cara gaya hedonis di masyarakat dan
dianggap sebagai „setan rakyat‟ yang dapat merusak nilai-nilai moralitas
bersama. Anak-anak muda ini adalah mereka yang tergabung pada budaya
the mods and rocker 27.
Hal ini dideskripsi oleh Pam Nilan bahwa, budaya populer
menghadirkan kepanikan moral yang dianggap sebagai ancaman dapat
merusak moralitas pemuda. Sehingga sekelompok otoritas dan media

27

Stanley Cohen, Folk Devils and Moral Panics. Third Edition, (Routledge: New York,

2002), 3-4.
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menyebarkan ancaman dan ketakutan akan kehancuran tatanan sistem
kehidupan sosial normal28.
Berdasarkan hal di atas, tesis ini berupaya meminjam istilah teori dan
disiplin keilmuan di atas, untuk menganalisis pemuda Muslim di masa
transisi. Sehingga, penulis berpendapat bahwa, dalam memahami pemuda
Muslim di masa transisi sangat erat kaitannya dengan identitas,
kecemasan, dan kepanikan moral. Ketiga hal ini, muncul sebagai
permasalahan dalam pembentukan diri menjadi manusia yang seutuhnya.
F. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan selama
kurang lebih tiga bulan. Saya mulai kerja lapangan pada bulan Februari-Maret
2020, sebagai peserta aktif. Setelah di lapangan, saya tidak melakukan
wawancara langsung, melainkan sebagai peserta seperti pemuda lainnya.
Dengan niat, mempermudahkan mendapat data. Setelah saya mengikuti kajian
taaruf selama tiga kali, saya baru mulai menyusun pedoman wawancara di kos
saya, Papringan.
Pada kajian taaruf ke-empat kalinya, saya berangkat dari kos pada
pukul 7:45 WIB dengan mengendarai sepeda buntut yang saya beri nama
“omar bakrik”. Jarak tempuh dari kos menuju Masjid Syuhada sekitar -+ 7/8
km. Setiba di lokasi penelitian, saya melihat beberapa anak muda sedang
28

Pam Nilan, Muslim Youth in the Diaspora: Challenging Extremism Through Popular
Culture, (Rouledge: New York, 2017), 11-12.
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mempersiapkan tempat kajian. Sebagian mereka mengangkat bangku,
mempersiapkan proyektor, dan mengangkat kayu pembatas. Sebagian lain
duduk bersila sembari menunggu kajian dimulai.
Sadar akan tujuan saya mengikuti kajian ini, akhirnya di beberapa
kesempatan saya mulai berbincang-bincang dengan ikhwan yang kebetulan
duduk sebaris dengan saya. Percakapan pun dimulai, layaknya orang yang
baru bertemu, kami berkenalan satu sama lain menanyakan nama dan asal. Di
kajian-kajian selanjutnya, saya mulai mengambil beberapa foto untuk
dijadikan bahan dokumentasi penelitian. Setelah itu, saya kembali
membangun komunikasi dengan beberapa ikhwan seperti biasa, hingga kami
sudah saling mengenal satu sama lain, tema obrolan pun mulai saya alih ke
beberapa pertanyaan terutama yang menjadi fokus penelitian saya.
Naasnya, di tengah-tengah perjalanan menyelesaikan tesis ini, saya
dihinggapi rasa kebingungan luar biasa lantaran belum mengetahui fokus dan
tujuan penelitian ini, meskipun data-data penting telah saya dapatkan. Untuk
memutus kebingungan ini, saya coba menghubungi pembimbing saya, pak
Najib Kailani, lewat email dan whatsapp, meminta dibimbing dan diarahkan.
Beberapa jam kemudian, pak Najib, membalas email saya, dan memberikan
beberapa solusi pengerjaan penelitian ini.
Setelah membaca dan memahami arahan dari pak Najib, saya
mendapat sedikit solusi dan titik terang. Saya pun kembali bersemangat
mengerjakan penelitian ini. Namun, bak ketibang buah durian. Di fase
18

tertinggi semangat mengerjakan penelitian ini, kasus Covid telah lantang
menggema di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Sehingga, kajian taaruf
dilburkan sementara waktu dan dialihkan secara daring.
Kendati, Covid yang menjadi halangan terbesar saya turun lapangan
lagi, saya sangat intens mengikuti kajian Rumah Taaruf-Qu secara online di
akun Instagram. Selain itu, saya menyebarkan instrumen melalui grup
whatshaap Rumah Taaruf-Qu.
Kendala-kendala lainnya dalam proses menyelesaikan tesis ini adalah,
dari segi bahasa-bahasa daerah yang digunakan ketika berinteraksi, baik
ikhwan sesama ikhwan, saya sedikit mengerti. Dalam menyelesaikan
penelitian ini, interlokutor dalam tesis ini adalah dari kalangan ikhwan. Untuk
menjaga rahasia latar belakangnya, saya menggunakan nama-nama inisial
tanpa terkecuali.
G. Sistematika Pembahasan
Agar diskusi dalam tesis ini terstruktur, saya membaginya menjadi
lima bab. Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh subbab, yaitu
latar belakang penelitian tesis ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
Selanjutnya, bab II akan menyuguhkan diskusi mengenai praktik
taaruf dan perkembangan Rumah Taaruf-Qu Yogyakarta. Terutama berkaitan
dengan bagaimana proses taaruf yang dilakukan oleh pemuda Muslim dan
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persoalan latar belakang kemunculan dan perkembangannya sebagai biro
jodoh Islami di Yogyakarta. Di sisi lain, bab ini akan menelisik lebih detail
apakah Rumah Taaruf-Qu memiliki keterkaitan dengan komunitas atau
kelompok Islam lain terutama gerakan Tarbiyah yang diusung oleh PKS
(Partai Keadilan Sejahtera).
Setelah mendiskusikan proses taaruf, latar belakang kemunculan,
perkembangan, dan keterkaitan Rumah Taaruf-Qu Yogyakarta dengan
kelompok Tarbiyah. Bab III akan dimulai dengan menjelaskan bagaimana
Rumah Taaruf-Qu menyebarluaskan wacana taaruf sehingga mendapat
perhatian yang luas di kalangan pemuda Muslim. Setelah itu, bab ini juga
akan memaparkan terkait latar belakang pemuda Muslim yang tergabung
dalam Rumah Taaruf-Qu Yogyakarta.
Setelah mendiskusikan wacana taaruf yang didiseminasi oleh Rumah
Taaruf-Qu dan terkait latar belakang pemuda Muslim, selanjutnya Bab IV
akan menjelaskan lebih lanjut keterlibatan pemuda Muslim yang tergabung
dalam Rumah Taaruf-Qu Yogyakarta. Terutama mengenai pemuda muslim
dan bengkel moralitas. Untuk memperlihatkan pemuda muslim menjadikan
Rumah TaarufQu sebagai bengkel moralitas, penulis menganalisisnya melalui
sukses dan tidak suksesnya bertaaruf. Untuk menghindari biasa diawal,
penulis telah mendefinisikan pemuda muslim yang sukses dan tidak sukses di
subbab selanjutnya..
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Dan Terakhir yakni Bab V, di sini penulis akan menyimpulkan secara
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sebelumnya. Diikuti dengan saran untuk studi-studi berikutnya.
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bab-bab

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pada tahun 2016/2017 telah berdiri komunitas dakwah Rumah TaarufQu di Yogyakarta yang didirikan oleh Abi Haromain. Rumah Taaruf-Qu
adalah komunitas kemusliman yang bertujuan untuk meminimalisir pergaulan
bebas dan seks bebas di kalangan pemuda-pemudi Muslim. Ihwal ini, pacaran
dianggap tidak Islami dalam proses menuju pernikahan, sehingga muncullah
wacana taaruf sebagai tandingan.
Kehadiran Rumah Taaruf-Qu di Yogyakarta, disambut baik oleh
berbagai kalangan pemuda Muslim, terutama pemuda yang berada di wiliyah
Yogyakarta. Jika terhitung dari sejak 2017 hingga 2020, Abi Haromain telah
menikahkan pemuda-pemudi Musilim sebanyak 200-an.
Pengenalan dengan komunitas ini tidak bisa terlepas dari pemanfaatan
media sosial yang semakin ramai digunakan oleh kalangan pemuda. Selain
untuk mencari informasi juga sebagai platform memperdalami ilmu
keagamaan „ngaji online‟. Selain itu, Abi Haromain memanfaatkan media dan
media sosial sebagai salah satu cara menyebarkan wacana-wacana taaruf di
kalangan pemuda Muslim dengan mengemas nilai-nilai Islam ke dalam
budaya populer sehingga muncul ketertarikan minat di kalangan para pemuda
dan pemudi.
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Faktor-faktor yang melatari keberterimaan pemuda Muslim tidak bisa
dipisahkan dari keinginan menjadi manusia yang lebih baik, mencari
pasangan sholehah, belajar ilmu agama, dan untuk menikah. Selain itu,
adanya rasa kecemasan tentang pergaulan anak muda zaman sekarang yang
dianggap buruk, dan berkumpul sama orang-orang yang mereka anggap
memiliki ilmu keagamaan yang kuat.
Di balik popularitas Rumah Taaruf-Qu sebagai biro jodoh Islami, ada
para pemuda dan pemudi Muslim yang tergabung. para pemuda ini memiliki
latar belakang yang berbeda-beda, baik dari pendidikan, sosial dan pekerjaan.
Dalam hal ini, ada tiga katagori pemuda Muslim yang tergabung, yaitu, para
pemuda Muslim yang sudah memiliki pekerjaan tetap, kalangan mahasiswa
sedang menempuh studi di Yogyakarta, dan pemuda Muslim yang tidak
memiliki pekerjaan tetap.
Meskipun di Rumah Taaruf-Qu di dominasi oleh kalangan mahasiswa,
tetapi mereka tidak terlalu serius dalam melangsungkan menikah muda dan
lebih memilih menyelesaikan studi-studinya terlebih dahulu. Dalam analisis
penulis bahwa ada yang menikah muda karena didukung oleh orang tua dan
juga materi.
Pada aspek yang sama, pemuda Muslim yang berhasil menikah adalah
mereka yang memiliki keinginan kuat dan didukung oleh pekerjaan tetap.
Sedangkan sebagian dari pemuda Muslim yang tergabung menjadikan Rumah
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Taaruf-Qusebagai bengkel moralitas dan

dapat membentengi diri agar

terhindar dari pergaulan bebas.
B. Saran
Adapun saran yang diajukan oleh penulis kepada peneliti selanjutnya
dengan lebih menekankan pada, pola dan persepsi terkait akhwat dalam
memilih pasangan.
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