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ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan tentang profil anak perempuan yang
menikah di usia muda dan pengalaman menikah di usia muda yang dapat dilihat
melalui profil, tantangan serta dilema yang dihadapi oleh perempuan yang
menikah di usia muda. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji profil anak
perempuan yang menikah di usia muda yang dapat dilihat melalui kondisi sosial
ekonomi, pendidikan, kondisi lingkungan tempat tinggal, usia ketika menikah dan
sejarah pernikahan orangtua. Selain itu penelitian ini juga ingin mengkaji
pengalaman menjadi istri dan Ibu di usia muda yang dapat dilihat melalui
tantangan dan dilema yang dihadapi ketika menjadi istri dan ibu di usia muda.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori interaksionisme
simbolik Howard Becker, teori perangkap kemiskinan Robert Chambers, teori
fungsi keluarga Murdock dan teori Budaya Kemiskina Oscar Lewis. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam
penelitian ini informan dipilih menggunakan teknik snowball dimana informan
yang diwawancarai sebanyak 12 informan yang terdiri dari satgas PPA Kelurahan,
anak perempuan yang menikah dini serta pihak keluarga yang tinggal di Kota
Surabaya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan yang menikah di usia
muda adalah perempuan yang mengalami putus sekolah dengan kondisi ekonomi
yang miskin. Perempuan yang menikah di usia muda lebih sering mengalami
stigma dari masyarakat, terlebih jika menikah karena hamil diluar nikah atau
menikah dengan duda. Perempuan yang menikah muda merasakan pengalaman-
pengalaman sosial dalam pernikahan melalui tantangan-tantangan yang dihadapi
selama pernikahannya seperti tantangan mengatur keuangan keluarga, mengurus
anak, menjalani hubungan dengan suami di dalam keluarga inti dan menjalani
hubungan dengan orangtua serta mertua di dalam keluarga besar.
Kata Kunci : pernikahan usia muda, kemiskinan, stigma
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ABSTRACT

This study describes profile of girls who were early marriage and her
experience that can be seen through the profile, challenges and dilemmas faced by
girls who were early marriage. The purpose of this study was to examine the
profile of girls who were early marriage which can be seen through the
socioeconomic conditions, education, living conditions, age at marriage and the
marriage history of parents. In addition, this study also wants to examine the
experience of being a wife and mother at a young that can be seen through the
challenges and dilemmas encountered when being a wife and mother at a young.

Theories that used for analysis are theory of interactionism symbolic
Howard Becker, poverty trap theory Robert Chambers, family function theory by
Murdock and Culture Poertu Oscar Lewis. This research is a descriptive research
using qualitative approach. In this research, the informant was chosen using
snowball technique where the informants interviewed were 12 informants
consisting of Satgas PPA Kelurahan, the daughter who married early and the
family who live in Surabaya City.

The results of this research indicate that women who early marriage are
women who have dropped out of school with poor economic conditions. Women
who early marriage tend to stigma of the community, especially if married
because of pregnant out of wedlock or married to widower. Women who early
marriage feel social experiences in marriage through challenges faced during
their marriage such as the challenges of managing family finances, taking care of
children, living relationships with husbands in the nuclear family and living
relationships with parents and in-laws in extended families.

Key word : early marriage, poverty, stigma
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A. Pendahuluan

Pernikahan usia muda merupakan fenomena yang sudah banyak terjadi di

Indonesia. Di Surabaya, yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia juga

masih sering dijumpai adanya pernikahan usia muda. Studi tentang pernikahan

usia muda yang dilakukan Yunita (2014) tentang Faktor-Faktor yang

Berhubungan dengan Kejadian Pernikahan Usia Muda pada Remaja Putri di Desa

Pagerejo Kabupaten Wonosobo. Fokus dari penelitian tersebut ingin melihat

faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda. Hasil

penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat pendidikan, ekonomi serta budaya

menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda di daerah tersebut,

sementara pendidikan responden tidak termasuk faktor penyebab terjadinya

pernikahan usia muda.

Penelitian tentang pernikahan usia muda yang dilakukan di Amerika

Serikat oleh (Burchinal, 1965) tentang Tren dan Prospek untuk Perkawinan Muda

di Amerika Serikat menyebutkan bahwa pernikahan usia muda menimbulkan

perceraian yang lebih tinggi dan pada kasus yang lebih besar menimbulkan

ketidak puasan dalam perkawinan. Faktor yang terkait dengan kesiapan

pernikahan adalah usia. Faktor utama yang dapat membuat pernikahan dapat

menjadi semakin buruk adalah status sosial yang rendah, ekonomi yang lemah dan

salah satu yang mendukung untuk menikah di usia muda adalah kehamilan diluar

nikah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu lebih

mengedepankan pengalaman-pengalaman anak perempuan yang menikah di usia

muda. Penelitian ini berfokus pada pengalaman anak perempuan yang menjadi

istri dan ibu di usia muda. Pengalaman anak perempuan yang menikah di usia

muda dan berasal dari keluarga miskin tentunya memiliki tantangan menjadi istri

dan ibu muda, selain itu anak yang menikah di usia muda memiliki dilema ketika

dihadapkan pada status dan peran barunya. Menikah di usia muda juga akan

memberikan “kesenangan” baru yang dirasakan oleh anak perempuan yang

menikah di usia muda.
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Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia

muda yang dialami oleh anak perempuan. Faktor ekonomi merupakan salah satu

faktor pendorong terjadinya pernikahan usia muda. Orangtua yang menikahkan

anaknya diusia muda seringkali menganggap anak adalah beban keluarga,

sehingga ketika anak menikah, beban keluarga akan semakin berkurang karena

beralih pada suaminya. Pernikahan usia muda yang disebabkan oleh faktor

ekonomi biasanya terjadi pada keluarga dengan ekonomi rendah. Orangtua akan

sangat setuju untuk menikahkan anaknya dengan harapan akan mendapat bantuan

dari menantunya atau setidaknya sudah lepas tanggunjawab terhadap anaknya.

(Fathurohman, Damayanti, dan Harahap, 2016)

Faktor pendorong terjadinya pernikahan usia muda selain faktor ekonomi

adalah faktor pendidikan. Sulitnya akses pendidikan atau droup out yang tinggi

dikalangan anak perempuan merupakan penyumbang terbesar bagi pernikahan

usia anak (Candraningrum, Dhewy, dan Pratiwi, 2016). Salah satu faktor yang

juga mendorong untuk menikah muda adalah faktor lingkungan dan pergaulan.

Anak-anak yang rentan terhadap pergaulan bebas juga merupakan anak-anak

dengan ekonomi yang rendah sehingga menyebabkan keluarga mereka hanya

mampu tinggal di slum area Anak perempuan yang tinggal di slum area lebih

rentan untuk menikah di usia muda. Lingkungan yang kurang mendukung untuk

belajar dan bermain untuk anak membuat anak mudah terjerumus kedalam

pergaulan bebas. Pernikahan di usia muda yang terjadi adalah karena faktor

“kecelakaan” atau hamil diluar nikah. Orangtua yang mengetahui anaknya telah

hamil di luar nikah akan segera menikahkan anaknya untuk menutupi aib

keluarga.

Permasalahan menikah di usia muda adalah permasalahan sosial ekonomi

yang diperumit dengan adanya budaya. Masyarakat yang memegang teguh adat

dan budaya menganggap menikah di usia muda adalah sebuah hal yang biasa.

Anak perempuan secara ekonomi dan kultur dipaksa untuk menikah di usia muda.

Pada masa itu, adalah masa dimana anak banyak belajar dan bermain. Dengan

segala ketidaksiapan dan pengetahuan terbatas tentang berumah tangga, anak
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dituntut untuk segera menikah. Kesiapan menikah merupakan keadaan siap atau

bersedia dalam berhubungan dengan pasangan, siap menerima tanggung jawab

sebagai suami atau istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur

keluarga, dan siap mengasuh anak.

Pernikahan usia muda, dampaknya akan sangat terasa pada anak

perempuan. Pernikahan usia muda menyebabkan  kehamilan  dan persalinan dini,

yang berhubungan dengan  angka  kematian  yang tinggi dan keadaan tidak

normal bagi  ibu  karena  tubuh  anak perempuan  belum  sepenuhnya matang

untuk  melahirkan. Pernikahan di usia muda tidak hanya memberikan dampak dari

segi kesehatan, namun juga membuat posisi tawar perempuan menjadi lebih

rendah. Anak perempuan yang menikah karena tidak bersekolah atau pun memilih

berhenti sekolah karena menikah akan memiliki posisi tawar rendah ketika

memasuki dunia kerja. Pendidikan yang rendah membuat mereka tidak mampu

bersaing di dunia kerja sehingga mereka tidak mampu berkontribusi banyak dalam

financial keluarga dan itu akan membuat lingkaran kemiskinan disekitar mereka

menjadi stagnan dan meningkat.

Pernikahan yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup sebaliknya

justru membuat anak perempuan dari keluarga miskin semakin terjerat dalam

lingkaran kemiskinan.  Kemiskinan yang dialami oleh anak yang menikah di usia

muda, kemungkinan juga dapat dirasakan kembali kepada anak-anak mereka

kelak. Anak perempuan yang tidak memiliki daya tawar dalam dunia kerja, maka

akan lebih banyak berkutat di ranah domestik. Pengetahuan dan pengalaman

mereka yang terbatas membuat mereka kurang memiliki akses dalam ranah

publik. Kemiskinan yang dialami oleh keluarga akan berdampak pula pada

tumbuh kembang anak. Orangtua memiliki kewajiban dalam pemenuhan gizi

anak, namun jika kondisi ekonomi orangtua yang kekurangan maka pemenuhan

gizinya tidak dapat dilakukan dengan baik.

B. Fokus Penelitian

Fokus pertama dalam penelitian ini adalah tentang profil perempuan yang

menikah di usia muda. Terdapat sekurang-kurangnya lima hal yang digunakan
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untuk menggambarkan profil perempuan yang menikah di usia muda, yakni

kondisi sosial ekonomi, pendidikan, kondisi lingkungan tempat tinggal, usia

ketika menikah, dan sejarah pernikahan orangtua. Fokus kedua adalah

pengalaman menjadi istri dan ibu di usia muda, yang digambarkan melalui

tantangan yang dihadapi selama pernikahan dan dilema yang dialami ketika

menjadi istri dan ibu di usia muda.

C. Kerangka Teori

Teori Interaksionisme simbolik  Howard Becker

Mead dalam Becker (1953) menyebutkan bahwa kehadiran dari perilaku

tertentu merupakan hasil dari pengalaman sosial dimana orang tersebut

memperoleh konsepsi makna perilaku, persepsi dan penilaian obek serta situasi

yang memungkinkan terjadinya aktivitas yang diinginkan. Dengan demikian,

motivasi atau disposisi untuk terlibat dalam kegiatan ini dibangun dalam proses

belajar untuk terlibat di dalamnya dan tidak mendahului proses belajar ini. Untuk

pandangan seperti itu tidak perlu mengidentifikasi "sifat" yang "menyebabkan"

perilaku. Sebaliknya, masalahnya menjadi salah satu yang menggambarkan

serangkaian perubahan dalam konsepsi orang tentang aktivitas dan pengalaman

yang disediakan untuknya.

Teori-teori semacam itu berasumsi bahwa orang memiliki mode respons

yang stabil yang telah menentukan cara mereka bertindak dalam kaitannya dengan

situasi atau objek artikular apa pun bahwa, ketika mereka bersentuhan dengan

objek atau situasi yang diberikan, mereka bertindak dengan cara di mana riasan

mereka mempengaruhi mereka. Menurut Strauss dalam Becker (1953) analisis

tentang asal usul penggunaan mariyuana ini menunjukkan bahwa individu-

individu yang bersentuhan dengan suatu objek tertentu dapat meresponsnya pada

awalnya dengan berbagai cara. Jika sebuah bentuk perilaku baru terhadap objek

muncul, transformasi makna harus terjadi, di mana orang mengembangkan

konsepsi baru tentang sifat objek.

Hal tersebut terjadi dalam serangkaian tindakan komunikatif di mana

orang lain menunjukkan aspek baru pengalamannya kepadanya, dia hadir dengan
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interpretasi baru tentang peristiwa, dan membantunya mencapai organisasi

konseptual baru pada dunianya, tanpa perilaku yang baru tidak mungkin. Orang

yang tidak mencapai jenis konseptualisasi yang tepat tidak dapat terlibat dalam

perilaku yang diberikan dan mematikan ke arah beberapa hubungan ke objek atau

aktivitas lain. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku dalam bentuk apa pun yang

mungkin dapat dipelajari secara pengembangan, dalam hal perubahan makna dan

konsep, organisasi dan reorganisasi mereka dan cara mereka menyalurkan

perilaku, membuat beberapa tindakan mungkin sementara tidak termasuk yang

lain

Howard S. Becker mengklaim bahwa kelompok sosial menciptakan

penyimpangan (deviance) dengan membuat aturan mendasar  dengan menerapkan

aturan itu kepada orang-orang tertentu dan memberikan label kepada mereka

sebagai orang luar. Menurut Becker, setelah individu berlabel menyimpang,

mereka akan terus menyimpang dan menjadi sulit untuk melepaskan label

tersebut karena orang lain melihatnya dengan status individu menunjuk orang luar

(Outsiders). Menurut Ahmadi (2008) dalam Studi Sociology of Deviance

menunjukan bahwa ketika mempelajari orang yang melakukan penyimpang,

seseorang tidak harus menerima  penyimpangan  mereka sebagaimana adanya

karena seseorang menganggap orang-orang tersebut benar telah melakukan

tindakan penyimpangan atau melanggar beberapa aturan, karena proses teori

penjulukan tidak sempurna. Penjulukan penyimpang tidak berarti bahwa individu

telah melakukan penyimpangan di masa lalu.Backer menguatkan bahwa

penyimpangan bukanlah suatu properti yang melekat pada bentuk tingkah  laku

tertentu,  tetapi  properti  yang digunakan oleh individu. Penyimpangan menurut

teori penjulukan oleh Becker, diperlukan pada stabilitas masyarakat dibandingkan

tanggung jawab pada kerusakannya. Karena individu yang menyimpang

bertindak  sebagai  parameter perbedaan antara baik dan buruk, benar dan salah.

Teori Fungsi Keluarga

Menurut Murdock salah satu tokoh yang memandang keluarga dari

perspektif fungsionalis, menilai bahwa keluarga melakukan empat fungsi dasar di
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semua masyarakat yaitu fungsi seksual, reproduksi, ekonomi dan pendidikan.

Keempat hal itu sangat penting untuk kehidupan sosial, karena tanpa fungsi

seksual dan reproduksi tidak akan ada anggota masyarakat. Tanpa fungsi ekonomi

seperti penyediaan dan persiapan makanan maka hidup akan berhenti. Tanpa

fungsi pendidikan yang digunakan Murdock untuk istilah sosialisasi maka tidak

akan ada budaya. (Haralambors dan Holborn, 2013)

Menurut Murdock,fungsi keluarga tidak dapat dipisahkan dari masing-

masing anggotanya. Fungsi seksual membatasi tindakan seksual diluar nikah.

Fungsi ini membantu menstabilkan masyarakat. Aturan-aturan yang sebagain

besar berisi aktivitas seksual dalam keluarga mencegah gangguan tatanan sosial

yang mungkin terjadi jika diijinkannya adanya seks bebas diluar nikah. Sehingga

fungsi ini dapat memberikan kontrol untuk anggota keluarga dan masyarakat.

Murdock menerapkan logika untuk fungsi ekonomi. Dia merujuk pada

istilah-istilah pada pembagian kerja dalam keluarga dimana suami melakukan

kegiatan tertentu dan istri melakukan kegiatan lain. Misalnya dalam masyarakat

berburu, laki-laki bertugas untuk berburu, sementara istri bertugas memasak hasil

buruan dan mengolah kulit untuk dijadikan pakaian mereka. Kerjasama ekonomi

dalam keluarga ini tidak hanya memenuhi fungsi ekonomi tapi juga memberikan

“pengalaman bermanfaat” bagi pasangan yang bekerjasama dan juga menyatukan

mereka.

Teori Perangkap Kemiskinan Robert Chambers

Menurut  Robert Chambers, inti  dari  masalah  kemiskinan sebenarnya

terletak  pada  apa  yang disebut perangkap  kemiskinan.  Secara rinci, perangkap

kemiskinan terdiri dari lima unsur, yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri,(2)

kelemahan fisik, (3) keterasingan atau kadar isolasi, (4) kerentanan,dan (5)

ketidakberdayaan. Kelima unsur ini seringkali saling berkait satu dengan yang lain

sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan

mematikan  peluang hidup orang atau keluarga miskin (Suyanto, 2013)

Dari kelima dimensi di atas, kerentanan dan ketidakberdayaan perlu

mendapat perhatian yang utama. Kerentanan,  menurut Chambers  dapat  dilihat
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dari ketidakmampuan keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu guna

menghadapi  situasi darurat seperti datangnya bencana alam, kegagalan panen,

atau penyakit yang  tiba-tiba menimpa  keluarga miskin  itu. Kerentanan ini sering

menimbulkan "roda penggerak kemiskinan" yang menyebabkan  keluarga  miskin

harus menjual harta benda dan asset produksinya sehingga mereka menjadi  makin

rentan  dan  tidak berdaya.

1.5.1.1.Teori Budaya Kemiskinan Oscar Lewis

Menurut Oscar Lewis, kebudayaan kemiskinan (terutama di perkotaan)

merupakan konsekuensi dari masyarakat dengan kepadatan tinggi, terbatasnya

akses-akses terhadap barang-barang konsumsi, layanan kesehatan dan sarana

pendidikan. Kebudayaan kemiskinan juga bisa terwujud dalam situasi ekonomi

yang terdiferensiasi, berkembangnya sistem ekonomi uang, buruh upahan, dan

sistem produksi untuk keuntungan. Demikian juga pada masyarakat yang

mempunyai institusi sosial yang lemah untuk mengontrol dan memecahkan

masalah sosial dan kependudukan, yang berdampak pada pertumbuhan tinggi dan

pengangguran juga tinggi. (Lewis, 1966)

Ada enam ciri-ciri budaya kemiskinan menurut Lewis. Pertama kurang

efektifnya partisipasi dan integrasi kaum miskin kedalam lembaga-lembaga utama

masarakat, yang berakibat munculnya rasa ketakutan, kecurigan tinggi, apatis dan

perpecahan. Kedua pada tingkat komunitas local secara fisik ditemui rumah-

rumah dan pemukiman kumuh, penuh sesak, bergerombol, dan rendahnya tingkat

organisasi diluar keluarga inti dan keluarga luas. Ketiga pada tingkat keluarga

ditandai oleh masa kanak-kanak yang singkat dan kurang pengasuhan oleh orang

tua, cepat dewasa, atau perkawinan usia dini, tingginya angkaperpisahan keluarga,

dan kecenderungan terbentuknya keluarga matrilineal dan dominannya peran

sanak keluarga ibu pada anak-anaknya.

Keempat pada tingkat individu dengan ciri yang menonjol adalah kuatnya

perasaan tidak berharga, tidak berdaya, ketergantungan yang tinggi dan rasa

rendah diri. Kelima tingginya (rasa) tingkat kesengsaraan, karena beratnya
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penderitaan ibu,lemahnya struktur pribadi, kurangnya kendali diri dan dorongan

nafsu, kuatnya orientasi masa kini, dan kekurang sabaran dalam hal menunda

keinginan dan rencana masa depan, perasaan pasrah/tidak berguna, tingginya

anggapan terhadap keunggulan lelaki, dan berbagai jenis penyakit kejiwaan

lainnya. Keenam kebudayaan kemiskinan juga membentuk orientasi yang sempit

dari kelompoknya, mereka hanya mengetahui kesulitan-kesulitan, kondisi

setempat, lingkungan tetangga dan cara hidup mereka sendiri saja, tidak adanya

kesadaran kelas walau mereka sangat sensitif terhadap perbedaan-perbedaan

status.

D. Metode Penelitian

Bentuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif,  data  yang  dikumpulkan

berupa  pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang

berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Metode ini digunakan karena

peneliti ingin menjelaskan atau menggambarkan suatu permasalahan yang

dianggap menarik.  Dengan  metode studi  deskriptif  ini  nantinya  informasi yang

diperoleh dapat dieksplor  dan disesuaikan dengan teori yang  digunakan, yaitu

teori interaksionisme simbolik, teori fungsi keluarga, teori perangkap kemiskinan

dan teori budaya kemiskinan. Dengan adanya teori serta batasan-batasan

penelitian maka hasil dari penelitian diharapkan dapat lebih akurat  dalam

menjawab  fokus  penelitian, sehingga apa yang ingin diperoleh dan diketahui

oleh peneliti dapat terjawab.

Setting sosial penelitian ini berada di Kota Surabaya, tepatnya di Kecamatan

Semampir dan Keamatan Wonokromo. Kota Surabaya merupakan daerah

perkotaan namun masih terjadi pernikahan usia muda. Kecamatan Semampir dan

Wonokromo merupakan kantong-kantong permasalahan yang ada di Surabaya.

Wilayah Kecamatan Semampir didominasi oleh sebagian besar suku Madura yang

begitu kental budaya pernikahan usia muda menjadi salah satu penyebab adanya

pernikahan usia muda di Kota Surabaya. Kecamatan Wonokromo yang

merupakan salah satu City Gate juga tidak terlepas dari permasalahan sosial.
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Kecamatan Wonokromo terutama wilayah terminal joyoboyo yang merupakan

tempat terjadinya tindak kriminal dan juga tempat pengamen jalanan akan

membuat anak perempuan di lingkungan tersebut mudah terpengaruh oleh

pergaulan bebas. Lingkungan tempat tinggal dan bermain yang rawan untuk anak

juga dapat menjadi salah satu penyebab anak terjerumus pada seks bebas yang

menyebabkan anak menikah di usia muda karena hamil diluar nikah.

Penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah snow

ball. Kriteria yang telah ditentukan yakni kriteria informan yang memang benar-

benar mengetahui tentang pernikahan di usia muda yang terjadi di wilayah

tersebut dan pelaku pernikahan usia muda. Karena penelitian ini ingin mengkaji

pengalaman menjadi istri dan ibu di usia muda pada anak perempuan yang

menikah muda di Kota Surabaya, maka informan yang tepat adalah anggota

PKBM yang sekaligus satgas PPA kelurahan di Kecamatan Semampir dan

Wonokromo. Satgas PPA merupakan salah informan kunci yang mengetahui

tentang permaslaahan sosial yang ada di wilayahnya, sehingga dari satgas PPA

nanti akan dikenalkan kepada  anak perempuan yang menikah di usia muda serta

pihak keluarga anak perempuan yang tinggal di Kota Surabaya.

Proses pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah

observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan menggunakan

pedoman wawancara. Observasi dilakukan pra penelitian maupun saat penelitian

dengan mengamati setiap kondisi dan keadaan yang saat itu dilihat dengan

menggunakan seluruh panca indera maupun dengan cara mendokumentasikannya.

E. Hasil Penelitian

Kondisi Sosial Ekonomi Perempuan Yang Menikah di Usia Muda

Kondisi ekonomi keluarga perempuan yang menikah di usia muda dapat

dikategorikan sebagai keluarga yang miskin. Keluarga perempuan yang menikah

di usia muda rata-rata tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti ketrampilan

atau pun modal yang cukup untuk membuka sebuah usaha. Tidak dimiliknya

ketrampilan yang memadai hanya akan membuat mereka menjadi pekerja kasar

seperti satpam, kuli, kurir ekspedisi, pekerja taman dan penjahit terpal. Pekerjaan
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kasar yang mereka lakukan tidak mampu membuat mereka memiliki pendapatan

yang tinggi. Mereka hanya mampu memperoleh pendapatan yang terbatas.

Keterbatasan ekonomi membuat mereka hanya mampu untuk tinggal di

wilayah slum area. Tempat tinggal mereka berada di lingkungan terminal yang

tidak ada sertifikat tanah resmi. Lingkungan tempat tinggal mereka termasuk

lingkungan yang padat penduduk dan sebagain besar tempat tinggal masyarakat

terbuat dari triplek. Lingkungan ini menjadi padat penduduk karena banyaknya

imigran dari pulau Madura dan daerah lain. Jalanan menuju pemukiman ini

tergolong sempit, serta setiap rumah tidak memiliki halaman, sehingga untuk

memarkirkan kendaraan memanfaatkan area pinggir jalan. Pembangunan yang

tidak teratur, membuat penampakan fisik pemukiman ini terlihat berantakan dan

tidak teratur. Sebagian besar pekerjaan penduduk setempat adalah bekerja

serabutan karena mereka penduduk yang melakukan urbanisasi dan tidak memiliki

banyak keahlian dan pendidikan tinggi.

Ketika keluarga miskin tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk

memenuhi kebutuhan hidup, maka mereka akan melakukan berbagai cara agar

bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti berhutang. Menurut Oscar Lewis,

salah satu ciri budaya kemiskinan adalah rasa ketergantungan dan rendah diri

yang dimiliki oleh orang miskin. Orang miskin seringkali merasa mudah untuk

menerima bantuan sehingga hal itu membuat mereka semakin menjadi

ketergantungan. Seperti halnya perempuan  yang yang menikah di usia muda

kemudian mereka hidup miskin, maka mereka masih tetap mengandalkan bantuan

dari orangtua atau keluarga lainnya.

Berhutang kepada orangtua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

keluarga yang tidak dapat tercukupi dari penghasilan suami. Tidak jarang mereka

lebih mengartikan hutang sebagai bantuan yang artinya akan diganti jika ada uang

lebih. Menggantungkan hidup kepada anggota keluarga lain yang lebih mampu

untuk mencukupi kebutuhan hidup merupakan salah satu strategi keluarga miskin

untuk tetap bertahan hidup dari kemiskinan yang dialami.
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Pernikahan usia muda yang dialami oleh anak perempuan tidak dapat lepas

dari faktor pendidikan yang rendah. Berhenti sekolah karena tidak ada biaya

dialami oleh hampir seluruh informan pada penelitian ini. Berlatar belakang

keluarga miskin membuata anak-anak perempuan harus rela berhenti sekolah

karena tidak ada biaya yang dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan.

Terputusnya akses pendidikan formal dan pernikahan usia muda begitu erat

kaitannya. Perempuan yang menikah di usia muda rata-rata memiliki pendidikan

yang rendah.

Salah satu ciri budaya kemiskinan yang diungkapkan oleh Oscar Lewis

adalah Pada tingkat keluarga ditandai oleh masa kanak-kanak yang singkat dan

kurang pengasuhan oleh orang tua, cepat dewasa, atau perkawinan usia dini,

tingginya angka perpisahan keluarga. Hal ini juga dialami oleh anak perempuan

yang menikah di usia muda. Perempuan yang menikah di usia muda merupakan

anak putus sekolah yang sebagian besar kemudian bekerja. Diusianya yang masih

anak, hal yang biasanya mereka lakukan adalah belajar dan bermain, namun

kondisi ekonomi yan miskin membuat mereka terpaksa bekerja sehingga

mengurangi waktu belajar dan bermain mereka.

Pilihan untuk bekerja setelah tidak melanjutkan sekolah, juga bukan

semata-mata keinginan anak perempuan sendiri, melainkan tidak ada pilihan jika

menginginkan kehidupan yang lebih baik atau untuk menunjukkan bakti pada

keluarga. Namun faktanya, akibat pendidikan yang rendah, mereka hanya bisa

menjadi karyawan toko biasa, yang gajinya hanya cukup untuk mengidupi diri

mereka sendiri, tapi tidak untuk keluarga mereka. Anak tidak seharusnya terlibat

dalam dunia pekerjaan sedini mungkin atau dapat disebut sebagai pekerja anak.

Akibat tekanan ekonomi, secara sukarela atau pun terpaksa anak akan menjadi

salah satu sumber pendapatan keluarga.

Tantangan Perempuan Yang Menikah di Usia Muda

Penelitian yang dilakukan di dua wilayah berbeda, yaitu Semampir dan

Wonokromo memiliki karakteristik masyarakat tersendiri seperti yang sudah
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dijelaskan dalam bab sebelumnya. Meskipun memiliki karakter yang berbeda

namun faktor dominan yang mempengaruhi perempuan yang menikah karena

hamil diluar nikah baik di Semampir maupun di Wonokromo adalah karena

pengaruh lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan yang kurang baik

berdampak pada proses tumbuh kembang anak. Lemahnya kontrol orangtua

karena kesibukan bekerja membuat anak kurang perhatian sehingga mencari

pelarian di luar rumah.

Perempuan yang menikah di usia muda di wilayah Semampir didominasi

faktor budaya yang melanggengkan pernikahan usia muda. Selain karena tradisi

nikah muda masyarakat Madura yang mendominasi wilayah Semampir,

pernikahan usia muda di wilayah ini juga terjadi karena anak perempuan yang

takut diberi label perawan tua jika tidak segera menikah. Faktor sejarah

pernikahan orangtua juga dapat mendorong terjadinya pernikahan usia muda.

Selain faktor diatas, kemiskinan juga menjadi faktor yang mendorong adanya

pernikahan usia muda disamping adat dan budaya masyarakat Madura sendiri. Di

wilayah Wonokromo, faktor utama yang mendominasi adanya pernikahan usia

muda karena kemiskinan. Kemiskinan dan lingkungan yang rawan untuk tumbuh

kembang anak menjadi faktor utama yang mendorong banyaknya pernikahan usia

muda di wilayah ini.

Perempuan yang menikah di usia muda memiliki tantangan tersendiri

dalam menjalani kehidupan pernikahannya. Bagi perempuan yang menikah di usia

muda, baik yang menikah karena hamil diluar nikah ataupun tidak hamil diluar

nikah adalah sama-sama mendapatkan stigma masyarakat. Bagi perempuan yang

hamil diluar nikah, stigma diperoleh karena perempuan yang hamil diluar nikah

dianggap melakukan penyimpangan sosial. Sementara bagi perempuan yang tidak

hamil diluar nikah, menikah di usia muda juga menerima stigma dari masyarakat

terlebih jika menikah dengan laki-laki berstatus duda.

Selain itu, tantangan bagi perempuan yang menikah di usia muda karena

hamil di luar nikah atau pun tidak hamil diluar nikah juga sama-sama mengalami
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kesulitan dalam mengatur ekonomi keluarga. Penghasilan suami yang sedikit

membuat perempuan yang menikah muda merasa kesulitan dalam mengatur

keuangan. Kesulitan dalam mengatur keuangan bahkan dapat memicu konflik

rumah tangga. Sehingga salah satu strategi yang bisa digunakan untuk memenuhi

kebutuhan ekonomi adalah dengan bertumpu pada bantuan orangtua atau

keluarga. Selain itu, bagi perempuan yang diijinkan suaminya bekerja, maka

strategi lain yang dapat dilakukan untuk menopang ekonomi keluarga adalah

dengan bekerja. Bagi perempuan yang memiliki kehidupan ekonomi yang lebih

baik, kesulitan dalam mengatur keuangan lebih pada menejemen keuangan yang

dilakukan, karena belum berpengalaman dalam mengatur keuangan, bukan pada

kesulitan keuangan keluarga.

Tantangan lain yang dialami oleh perempuan yang menikah muda adalah

dalam mengurus pekerjaan rumah atau tugas domestic. Bagi beberapa perempuan

mengurus pekerjaan domestic bukanlah menjadi kesulitan yang krusial dalam

menjalani kehidupan rumah tangga. Bagi perempuan yang tidak terbiasa

mengerjakan pekerjaan rumah, mengurus pekerjaan domestic adalah salah satu

tantangan baru ketika menjalani kehiddupan rumah tangga.

Tantangan yang seringkali dirasakan oleh ibu muda adalah tantangan

dalam merawat anak. Bagi perempuan yang hamil diluar nikah, tidak siap

memiliki anak berdampak pada pola pengasuhannya kepada anak. Perempuan

yang hamil diluar nikah cenderung melakukan pengabaian terhadap anak. Ibu

akan sibuk dengan hal-hal lain seperti bermain HP dibandingkan fokus menjaga

anak. Anak perempuan yang hamil diluar nikah ketika memiliki anak, cenderung

untuk merasa takut memegang anak bahkan secara ekstrim tidak mau memberikan

ASI pada anak ketika anak sudah lahir.

Sementara bagi perempuan yang menikah muda tanpa hamil diluar nikah,

cenderung merasa kesulitan merawat anak terlebih jika anak sedang sakit. Menjadi

istri di usia muda juga terkadang membuat perempuan lebih emosional dalam

mengasuh anak, seperti ketika anak dianggap nakal maka akan dipukul. Menjadi
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ibu di usia muda juga membuat anak perempuan kurang informasi dan

pengalaman, sehingga ketika ada kesulitan, perempuan lebih mendengarkan

nasehat ahli seperti petugas posyandu atau mendengar nasehat orangtua karena

merasa orangtua yang sudah berpengalaman. Disamping itu, menjadi orangtua

baru seringkali merasa kelelahan ketika mengasuh anak karena sering begadang,

sehingga akan sangat kesulitan jika tidak dibantu oleh suami. Ketika suami tidak

membantu maka kekesalan akan dilampiaskan pada anak dengan memarahinya

ketika dirasa anak sangat rewel.

Hubungan dengan suami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga juga

merupakan tantangan bagi perempuan yang menikah di usia muda. Bagi

perempuan yang mengalami hamil diluar nikah, hubungan dengan suami

cenderung kurang harmonis. Konflik dalam rumah tangga kerap terjadi karena

suami melakukan KDRT, cuek terhadap anak dan istri atau konflik yang dipicu

karena permasalahan anak. Konflik yang disebabkan KDRT yang dialami oleh

perempuan yang menikah muda cenderung berujung kepada perceraian.

Bagi perempuan yang menikah muda tanpa mengalami kehamilan diluar

nikah juga mengalami tantangan dalam menjalani hubungan dengan suami selama

pernikahan. Bagi mereka yang tidak hamil diluar nikah hubungan dengan suami

cenderung harmonis. Keharmonisan ddalam hubungan tersebut dikarenakan istri

cenderung penurut dan lebih menghindari hal-hal yang dapat memicu konflik

dalam rumah tangga. Selain itu, hubungan dengan suami jarang terjadi konflik

karena suami cenderung mengalah dan memahami karakter istri. Namun, tidak

semua perempuan yang menikah muda memiliki hubungan yang baik dengan

suami. Hubungan dengan suami menjadi tidak baik karena suami sering

melakukan KDRT, selain itu suami yang temperament membuat istri kurang bisa

mengimbangi emosi, sehingga mudah terjadi konflik.

Tantangan lain yang diraskaan oleh perempuan yang menikah di usia

muda adalah ketika tinggal bersama keluarga inti atau keluarga besar. Anak

perempuan yang sudah menikah merasa sudah bisa mengatur rumah tangganya
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sendiri. Keterlibatan orangtua kandung dalam rumah tangga dirasa mengganggu

dan menimbulkan konflik. Anak perempuan merasa ketika sudah menikah

orangtua tidak sepatutnya ikut campur terlalu jauh dengan kehidupan rumah

tangganya, karena anak menjadi seperti  tidak dapat mengatasi masalah rumah

tangganya sendiri dan masih butuh pengawasan orangtua.

Selain tantangan diatas, tantangan lain yang dihadapi adalah dalam

menjalin hubungan dengan suami. Bagi perempuan yang tinggal dengan keluarga

inti, kontrol orangtua yang lemah membuat istri seringkali mengalami KDRT.

Tidak adanya kontrol orangtua membuat suami lebih leluasa untuk mengatur istri,

sehingga KDRT sangat mungkin dialami oleh perempuan yang menikah dan

tinggal hanya bersama keluarga inti.

Sementara bagi perempuan yang tinggal dengan keluarga besar suami atau

tinggal dengan mertua tantangan lain yang sering dialami adalah kurang adanya

kecocokan dengan mertua. Bagi perempuan yang tinggal dengan mertua, jika

tidak menjadi menantu yang rajin seperti yang diharapkan maka mertua biasanya

akan menunjukkan sikap kurang suka dengan menyindir atau yang lainnya.

Tinggal dengan mertua seringkali harus menyesuaikan segala sesuatu dengan

kebiasaan keluarga suami. Seringkali perempuan yang tinggal dengan keluarga

suami merasa tidak nyaman jika harus tinggal berlama-lama dengan keluarga

suami dan merasa tidak seperti tinggal di rumah sendiri.

Bagi sebagian orang, seringkali berfikir jika tinggal dengan keluarga

sendiri lebih menyenangkan, namun hal itu tidak sepenuhnya benar. Bagi

perempuan yang menikah dan tinggal dengan keluarga sendiri, hal itu terkadang

tidak menyenangkan. Tantangan bagi perempuan yang tinggal dengan keluarga

sendiri adalah orangtua seringkali ikut campur dalam rumah tangga anak dan ikut

campur dalam hal mengurus anak. Orangtua menganggap bahwa urusan anak

adalah urusan orangtua juga, sehingga orangtua masih banyak ikut campur dalam

rumah tangga anak.
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Meskipun tinggal dengan orangtua, bukan berati perempuan tidak lepas

dari KDRT. KDRT lebih pada sifat dan perilaku suami, bukan karena tinggal

dengan orangtua sehingga diawasi orangtua membuat suami tidak melakukan

KDRT terhadap istri. KDRT juga masih dialami oleh perempuan yang tinggal

bersama orangtua. KDRT yang dialami dipicu oleh sifat temperament suami yang

terbiasa melakukan kekerasan. Salah satu keuntungan tinggal dengan keluarga

besar sendiri adalah ketika terjadi KDRT maka orangtua akan membantu menjadi

penengah.

Dilema Perempuan Yang Menikah di Usia Muda

Selain mengalami tantangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga,

perempuan yang menikah di usia muda juga mengalami dilema. Bagi perempuan

yang menikah di usia muda karena hamil diluar nikah cenderung dilema dengan

keinginannya untuk bisa merasakan kebebasan seperti remaja perempuan

sebanyanya. Namun, orientasi pribadi anak yang ingin merasakan kebebasan

bertentangan dengan perannya sebagai ibu yang memiliki kewajiban untuk

merawat anak dengan sungguh-sungguh. Ketika anak perempuan yang tidak bisa

merasakan kebebasan seperti remaja lainnya, mereka cenderung

melampiaskannya kepada anak dengan cara mengabaikan atau menelantarkannya.

Penelantaran itu bisa dalam bentuk meninggalkan anak dan pergi dari rumah, bisa

juga dengan sikap penolakan untuk memberikan ASI pada anak.

Bagi perempuan yang menikah di usia muda, baik yang mengalami

kehamilan diluar nikah atau yang tidak hamil diluar nikah sama-sama mengalami

dilema dalam mengahadi kondisi ekonomi. Perempuan yang menikah di usia

muda merupakan perempuan dengan kondisi ekonomi yang miskin, sehingga

ketika mereka menikah mereka ingin sekali bekerja untuk membantu

perekonomian keluarga. Namun keinginan itu tidak dapat terealisasi karena

mereka tidak diijinkan bekerja oleh suami karena bagi suami tugas istri adalah

dirumah merawat anak. Bagi perempuan pekerja, dilemma yang harus dihadapi

adalah pilihan untu tetap bekera atau dirumah merawat anak. Disatu sisi mereka
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membutuhkan pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga namun disisi

lain mereka juga ingin berada dirumah bersama dengan anak.

Bagi perempuan yang tinggal bersama keluarga besar salah satu dilemanya

adalah memilih untuk tinggal bersama keluarga suami atau memilih tinggal

dengan keluarga sendiri. Kondisi seperti ini dialami oleh perempuan yang tidak

tahan tinggal dengan suami yang dianggap tidak bertanggungjawab. Orangtua

yang tidak tega melihat anaknya tinggal dengan suami yang tidak

bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kemudian memberikan pilihan sulit

pada anak untuk tetap tinggal bersama suami atau memilih kembali kepada

keluarganya. Dilema lain yang juga dirasakan oleh perempuan yang tinggal

bersama besar adalah ketakutannya untuk mengutarakan keinginannya bercerai

dengan suami kepada ayahnya. Orangtua yang selalu ikut campur dengan masalah

rumah tangga anak mmebuat perempuan yang mengalami KDRT merasa takut

dan tertekan untuk mengatakan ingin bercerai dnegan suaminya. Ketakutan itu

disebabkan oleh sikap orangtua yang ikut campur dan menyalahkan anaknya

ketika terjadi masalah rumah tangga. Disatu sisi perempuan ingin bercerai dengan

suami, namun disisi lain tidak berani mengatakan kepada ayahnya.

Dilema dalam menjalani kehidupan rumah tangga hanya dialami ketika

kondisi rumah tangga mengalami konflik. Dilema itu terjadi ketika terdapat

konflik yang mengharuskan perempuan memilih sebuah pilihan yang sulit.

Perempuan yang menikah di usia muda cenderung memiliki kondisi ekonomi

yang sulit atau dapat dikatakan miskin. Karena kemiskinan yang dialami maka

istri ingin bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.

Di dalam keluarga pasangan yang menikah d usia muda, terlihat diberikan

batasan yang cukup jelas atas pembagian peran suami dan istri. Pada keluarga

perempuan yang menikah di usia muda, perempuan cenderung diberikan beban

tugas domestic, yaitu mengurus rumah tangga dan merawat anak sementara suami

bertugas untuk bekerja. Meskipun kondisi ekonomi keluarga cenderung miskin,

namun suami tidak selalu menuntut istri untuk ikut bekerja, justru sebaliknya
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suami melarang istri bekerja dengan alasan menjaga anak. Pembagian peran yang

jelas memberikan gambaran tentang kerjasama suami istri yang ideal seperti

fungsi ekonomi menurut Murdock, namun pembagian peran tersebut membuat

istri dilema ketika memiliki keinginan yang besar untuk bekerja demi membantu

ekonomi keluarga atau tetap menjadi ibu rumah tangga.

Kesimpulan

Perempuan yang menikah di usia muda merupakan perempuan dari

keluarga miskin yang memiliki pendidikan rendah karena putus sekolah dan

tinggal di wilayah slum area. Faktor yang mendominasi pernikahan usia muda di

Kota Surabaya adalah permasalahan sosial seperti kemiskinan, lingkungan

pergaulan yang buruk. kultur budaya masyarakat Madura yang melanggengkan

pernikahan usia muda dan ketakutan perempuan akan label perawan tua.

Perempuan yang menikah karena hamil diluar nikah yang disebabkan

pengaruh lingkungan pergaulan akan mendapat stigma dari masyarakat karena

dianggap melakukan penyimpangan sosial. Jika tinggal dengan keluarga besar,

maka akan mendapat penolakan dari keluarga besar. Jika tinggal dengan keluarga

inti maka sering berkonflik dengan suami karena istri cenderung mengabaikan

anak.

Perempuan yang menikah tanpa hamil diluar nikah karena faktor budaya

maka menikah karena takut diberikan label perawan tua jika tidak segera menikah

meskipun sudah punya pacar. Setelah menikah dan tinggal dengan mertua, sering

merasa tidak ada kecocokan dengan mertua sehingga tidak merasa nyaman tinggal

dengan keluarga besar suami. Namun, bagi perempuan yang tinggal dengan

keluarga inti, hubungan dengan suami berjalan dengan baik karena istri cenderung

menghindari konflik.

Perempuan yang menikah tanpa hamil diluar nikah karena faktor

kemiskinan maka menikah di usia muda untuk meringankan beban orangtua.

Setelah menikah dan tinggal dengan keluarga inti kehidupan setelah menikah

menjadi lebih baik. Namun ada pula yang masih menggantungkan hidup pada

bantuan orangtua dan kerapkali mendapatkan KDRT dari suami.
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Tantangan lain yang dialami oleh perempuan yang menikah di usia muda

adalah dalam mengatur keuangan keluarga. Pada awal mengatur keuangan

keluarga, perempuan yang tidak memiliki manajemen keuangan yang baik entah

itu penghasilan suami besar atau kecil maka akan merasa kurang baik bagi

perempuan yang hamil diluar nikah atau pun tidak. Sehingga perempuan

merespon hal tersebut dengan memunculkan konflik dalam rumah tangga.

Perempuan yang mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan keluarga,

mereka kemudian berusaha mencari cara agar mereka dapat tetap memenuhi

kebutuhan hidup keluarganya. Sehingga perempuan yang menikah muda

melakukan berbagai strategi ketika dihadapkan pada situasi keuangan yang sulit

agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yaitu dengan mengandalkan

bantuan keluarga bagi yang tidak diijinkan bekerja dan bekerja bagi perempuan

yang memperoleh ijin suami untuk bekerja.

Tantangan lain yang dialami adalah mengurus anak. Bagi perempuan yang

menikah di usia muda, mengurus anak merupakan sebuah pegalaman sosial. Bagi

perempuan yang menikah karena hamil diluar nikah dengan perempuan yang

tidak mengalami kehamilan sebelum menikah, akan berbeda pengalamannya

dalam mengurus anak. Bagi perempuan yang hamil diluar nikah, memiliki anak

bukanlah suatu hal yang diinginkan, karena ketika mengalami kehamilan

perempuan cenderung merasa tidak siap. Ketidaksiapan yang dialami berdampak

kepada pola asuh penelantaran kepada anak. Sementara bagi perempuan yang

tidak hamil diluar nikah, anak merupakan sebuah anugrah dan kebahagiaan,

sehingga orangtua akan lebih berusaha untuk menjaga dan merawat anak dengan

baik

Lemahnya kontrol orangtua membuat perempuan yang tinggal dengan

keluarga inti rentan mengalami KDRT. Sementara itu bagi perempuan yang

tinggal dengan keluarga besar suami, seringkali mengalami tantangan dalam

menjalani hubungan dengan mertua. Perempuan yang tinggal dengan mertua

cenderung mengalami ketidak cocokan dengan mertua yang menyebabkan tidak

ingin tinggal bersama keluarga suami. Sementara bagi perempuan yang tinggal
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dengan keluarga besar sendiri, seringkali mengalami tantangan menghadapi kedua

orangtua karena orangtua cenderung ikut campur dalam rumah tangga dan

merawat anak. Bagi perempuan yang tinggal dengan keluarga sendiri, juga masih

mengalami KDRT, hanya saja ketika suami melakukan KDRT ada orangtua yang

menjadi penengah diantara keduanya.

Perempuan yang menikah cenderung merasa bahwa kehidupannya akan

terasa sangat menyenangkan. Namun ketika dihadapkan pada situasi KDRT maka

perempuan akan memiliki mode respon awal yang berbeda-beda. Perempuan yang

tinggal dengan keluarga inti dan mendapat KDRT awal dari suami tidak dapat

melakukan banyak perlawanan karena tidak ada orang lain yang dapat mengawasi

dan membantu. Sementara bagi perempuan yang tinggal dengan keluarga besar

juga orangtua tidak akan ikut campur jika kekerasan yang terjadi tidak begitu

parah, sehingga perempuan yang mendapatkan KDRT awal tidak dapat

melakukan apa-apa. Perempuan yang mendapatkan KDRT secara terus menerus

juga mengalami rasa sakit dan tertekan. Baik sakit secara fiisk maupun secara

psikis yang diakibatkan oleh adanya KDRT tersebut, sehingga mereka yang

mendapatkan KDRT baik yang tinggal dengan keluarga inti maupun keluarga

besar juga akan memilih berpisah dengan suami jika mengalami KDRT secara

terus-menerus.

Dilema yang dialami perempuan yang menikah di usia muda hanya akan

dialami ketika terjadi konflik dalam rumah tangga tersebut. Bagi perempua yang

hamil diluar nikah, mengalami dilema ketidaksiapan menjadi seorang ibu. Dilema

itu terjadi karena mereka masih menginginkan kebebasan sebagai remaja. Akibat

rasa tidak siap menjadi orangtua, membuat perempuan yang hamil diluar nikah

cenderung melakukan pengabaian dan penelantaran terhadap anak. Bagi

perempuan yang menikah dan memiliki kondisi keuangan yang sulit, maka dilema

yang dialami adalah keinginan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga atau

tetap dirumah sebagai ibu rumah tangga. Bagi perempuan yang tinggal bersama

keluarga suami, dilema yang terjadi ketika orangtua menganggap bahwa suami

anaknya tidak bertanggtungjawab, sehingga anak perempuan diberikan pilihan
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sulit ketika dihadapkan pada pilihan  tinggal bersama keluarga suami atau

keluarga sendiri. Dilema lain yang dialami oleh perempuan yang mengalami

KDRT adalah dihadapkan pada pilihan untuk tetap melanjutkan rumah tangga

atau bercerai karena suami yang terus- menerus melakukan KDRT.

Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-

penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan pernikahan usia muda.

Penelitian ini diharpkan dapat menjadikan pemerintah dan berbagai pihak untuk

semakin giat dalam melakukan kegiatan atau program yang mendukung

pengurangan angka pernikahan usia muda, mengingat dalam pernikahan akan

banyak sekali dampak yang ditimbulkan dan pihak yang sangat dirugikan adalah

anak perempuan.
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