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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap fenomena

menikah muda. Memang saat ini mulai jarang terdengar pemberitaan media

mengenai remaja yang menikah, namun faktanya masih ada kasus-kasus remaja

menikah di beberapa daerah di Indonesia. Media cetak harian Kompas (2009)

menuliskan sebanyak 34,5% dari sekitar 120.000 pernikahan di Indonesia

dilakukan oleh remaja. Mayoritas mereka berada dalam rentang usia 12-18 tahun.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Hadi Supeno mengatakan

sekitar 40% dari pernikahan tersebut terjadi di Jawa Timur. Menurut data dalam

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Departemen Agama Kota

Surabaya tercatat sebanyak 8416 remaja telah menikah dibawah usia 20 tahun

sepanjang tahun 2011. Data lain yang penulis peroleh dari Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas & KB) Kota Surabaya

menyatakan sepanjang tahun 2011 remaja yang melakukan pernikahan dibawah

usia 20 tahun sebanyak 5,38%. Data-data tersebut menunjukkan bahwa

pernikahan tidak hanya dilakukan pada mereka yang berusia dewasa, namun

cukup banyak remaja yang juga melakukan pernikahan.

Olson & DeFrain (2003) mengungkapkan perkawinan sebagai komitmen

emosional dan legal antara dua orang untuk berbagi kedekatan emosional dan

fisik, beragam tugas dan sumber ekonomi. Menurut pandangan hukum di
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Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan RI No. 1 Tahun

1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan definisi

perkawinan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan perkawinan

dibutuhkan komitmen (baik emosional maupun legal) dan ikatan batin yang

membawa mereka kepada suatu tanggung jawab agar mampu menjalankan

kehidupan perkawinan bersama pasangan.

Sementara data yang telah dipaparkan diatas menunjukan bahwa cukup

banyak remaja yang menikah, hal ini tentunya akan memberikan konsekuensi

tersendiri, mengingat bahwa tugas perkembangan remaja belum sampai pada

tahap pernikahan (Havigurst, tt; dalam Hurlock, 1997). Pada dasarnya salah satu

tugas perkembangan remaja adalah baru pada tahap mempersiapkan perkawinan

dan hidup berumah tangga. Hurlock (1997) menjelaskan lebih lanjut bahwa

mempersiapkan perkawinan merupakan tugas perkembangan yang penting dalam

masa remaja, lebih-lebih persiapan tentang tugas-tugas dan tanggung jawab

kehidupan rumah tangga. Apabila remaja akhirnya memutuskan menikah maka

akan ada tugas perkembangan baru yang menjadi karakteristik masa dewasa awal

yaitu mulai membentuk keluarga dan mengelola kehidupan rumah tangga

(Hurlock, 1997). Hal ini berarti bahwa pada masa dewasa awal individu sudah

memiliki tanggung jawab yang lebih baik terhadap perbuatan-perbuatannya

dibandingkan dengan individu yang berusia remaja. Oleh karena itu pada masa
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dewasa awal individu dianggap sudah mampu dan siap untuk memulai dan

membentuk keluarga serta mengelola kehidupan rumah tangga.

Individu yang menikah saat usianya masih remaja umumnya dikenal

dengan istilah menikah muda. Menurut Dlori (2005, dalam Hurriyah, 2008)

menikah muda merupakan sebuah perkawinan dibawah target umur yang sudah

ditentukan sebagai acuan pasangan calon mempelai seperti target peraturan

perundang-undangan yang telah disahkan oleh negara.

Rice & Dolgin (2008) menjelaskan bahwa penyebab terjadinya pernikahan

muda, terutama pada remaja yang  masih bersekolah adalah kehamilan, adapun

alasan lainnya adalah tekanan sosial dari orang tua, teman dan masyarakatyang

mendorong remaja menikah muda. Buchinal (1965, dalam Boykin, 2004) juga

menyatakan kehamilan yang terjadi pada remaja adalah alasan mengapa remaja

akhirnya memutuskan untuk menikah. Selain itu faktor ekonomi, pesona

kehidupan perkawinan yang digambarkan oleh berbagai media juga menjadi

faktor yang teridentifikasi berpotensi mendorong remaja untuk menikah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ireland (1972, dalam Boykin 2004) juga

menemukan alasan lain mengapa remaja menikah, yakni hubungan seks yang

terlalu awal, pemenuhan kebutuhan untuk keamanan dan keterikatan, dan

keinginan untuk melarikan diri dari situasi rumah yang tidak menyenangkan.

Berdasarkan catatan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia

(KPAI), selain karena perintah agama, pernikahan muda juga dilatarbelakangi

oleh masalah tradisi lingkungan sekitar, yaitu menikah diusia muda dan faktor

penyebab lainnya yang kerap muncul adalah masalah ekonomi (Rukmorini,
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2009). Adapun faktor lain yang dianggap dapat menambah jumlah remaja

menikah di Indonesia adalah ketentuan usia seseorang diperbolehkan menikah

sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang saat ini berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan RI No. 1

Tahun 1974) Pasal 6 Ayat 2 menyatakan bahwa untuk melangsungkan

perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus

mendapatkan izin kedua orang tua dengan usia minimal untuk menikah adalah 16

(enam belas) tahun (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, 1974). Namun ketentuan tersebut mendapat sorotan dari Tri

Lestari Dewi Saraswati selaku Direktur Lembaga Studi dan Pengembangan

Perempuan dan Anak Yogykarta. Tri Lestari Dewi Saraswati mengutarakan

bahwa ketentuan tersebut perlu direvisi mengingat batasan usia minimal dari

ketentuan Undang-Undang ini memperbolehkan pernikahan bagi mereka yang

masih berusia remaja (Prasetyo, 2008).

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa pada dasarnya pada masa

remaja belum saatnya bagi mereka melakukan pernikahan. Namun ketika remaja

memutuskan untuk menikah, maka akan ada banyak hal yang harus mereka

hadapi bersama pasangan setelah mereka menikah. Lindsay (1985; dalam Vue,

2000) menyebutkan bahwa menikah atau hidup bersama pasangan membawa

banyak perubahan dalam kehidupan remaja seperti misalnya komunikasi,

argumentasi, serta isu finansial. Selain itu, ada juga hilangnya individual freedom

karena dalam pernikahan kedua pasangan harus bekerja memenuhi komitmen

bersama (Teti, dkk, 1987; Vue, 2000). Berdasarkan beberapa penelitian (Bahr &
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Galliga, 1984; DeLissovoy, 1973; Kiernan, 1986; dalam Boykin, 2004) remaja

yang menikah biasanya mengalami masalah kekurangan sumber finansial,

pendidikan, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Teti, dkk (1987; dalam

Boykin, 2004) menemukan bahwa laki-laki atau perempuan yang menikah pada

saat remaja tidak mencapai tingkat pendidikan dan keuangan yang sama seperti

rekan-rekan mereka yang belum menikah. Kondisi tersebut sama halnya dengan

apa yang dituliskan oleh Santrock (2000), orang tua yang masih remaja cenderung

memperoleh gaji rendah, pekerjaan yang statusnya rendah atau menganggur

dibandingkan dengan mereka yang menunda melahirkan anak.

Quinn & Odell (1998) juga melaporkan dalam penelitiannya bahwa

pernikahan pada pasangan yang lebih muda cenderung berada pada resiko

permasalahan yang serius, area permasalahan yang berhubungan dengan

pernikahan pada pasangan remaja yang menikah adalah kurangnya kestabilan

ekonomi, ketidakdewasaan, dan konflik dengan keluarga asal. Satu permasalahan

yang umum terjadi dan menjadi permasalahan utama pada pernikahan muda

adalah kurangnya sumber finansial untuk memuaskan kebutuhan sendiri dan

pemenuhan keinginan pasangan (Quinn & Odell, 1998).

Dampak lain yang terjadi pada remaja yang menikah muda sering

dikaitkan dengan early-parenthood dimana mereka telah dihadapkan pada

tanggungjawab selayaknya orang dewasa yang telah menjadi orang tua dan

memiliki anak. Mayoritas pasangan remaja memiliki bayi pada kurun waktu satu

tahun perkawinannya (Miller & Heaton, 1991; Moore & Stief. 1991; dalam Rice

& Dolgin, 2008). Padahal kehamilan yang terjadi diusia remaja memiliki banyak
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resiko. Kehamilan pada masa remaja memperbesar resiko kesehatan bagi anak

dan ibu (Furstenberg, Brooks-Gunn, & Chase-Landsdale, 1989; dalam Santrock,

2000). Papalia, dkk (2008) mereview dari beberapa sumber yang menjelaskan

bahwa remaja yang hamil seringkali mengalami akibat yang buruk. Bayinya

cenderung lahir prematur atau kekurangan berat badan yang berbahaya atau di

puncak resiko kematian setelah kelahiran, masalah kesehatan, dan

ketidakmampuan berkembang yang bisa terus berlanjut sampai dewasa.

Dari berbagai macam dampak menikah muda yang telah dipaparkan di

atas menuntut remaja yang menikah muda melakukan penyesuaian terhadap

kehidupan perkawinan yang dijalaninya. Selain itu, kedua pasangan dituntut untuk

menyesuaikan dengan peran baru mereka sebagai suami istri dan orang tua.

Terlebih lagi mereka tentu harus menyesuaikan dan menjalankan kehidupan

bersama sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing sebaik mungkin

dalam rangka menuju keharmonisan kehidupan perkawinan mereka.

Bali (2010) menyatakan istilah penyesuaian perkawinan seringkali dipakai

untuk menggambarkan penyesuaian yang terjadi antara suami dan istri dalam

kehidupan perkawinan. Menurut Medley (1977) penyesuaian perkawinan

merupakan proses dinamis yang dilakukan secara terus menerus oleh masing-

masing pasangan untuk saling menyesuaikan dengan kedaan atau situasi dalam

berbagai aspek kehidupan perkawinan. Penyesuaian perkawinan yang dilakukan

oleh pasangan bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan

menghasilkan rasa kesejahteraan pada masing-masing individu (Medley, 1977).

Perkawinan merupakan persatuan antara dua pribadi yang berasal dari keluarga
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yang berbeda dengan sifat dan budaya yang berbeda pula, hal ini tentu

membutuhkan penyesuaian secara terus-menerus dalam upaya memahami dan

menerima keberbedaan latar belakang pasangan. Kondisi demikian menuntut pula

bagi mereka yang menikah untuk bersedia menerima dan memasuki lingkungan

sosial budaya pasangannya. Oleh karena itu, sikap keterbukaan dan toleransi yang

tinggi tentu sangat dibutuhkan.

Menurut Clinebell & Clinebell (2005, dalam Anjani, 2006), periode awal

perkawinan merupakan masa penyesuaian dan krisis muncul saat pertama kali

memasuki jenjang pernikahan. Satu sampai dua tahun pertama perkawinan bagi

banyak pasangan adalah masa yang paling sulit walaupun sebelum menikah

mereka sudah saling mengenal atau sudah melalui proses pacaran (Handayani,

dkk., 2008). Sejalan dengan hal tersebut, Lamanna & Riedman (2009) juga

menyebutkan bahwa terhitung sejak bulan pertama sampai tahun pertama

perkawinan dapat dikatakan sebagai periode penyesuaian. Tahun-tahun pertama

perkawinan merupakan masa rawan, bahkan dapat disebut sebagai era kritis

karena pengalaman bersama belum banyak (Anjani, 2006). Pada periode ini

pasangan harus banyak belajar bagaimana menghadapi suatu permasalahan rumah

tangga dan cenderung mulai berbagi tugas rumah tangga serta harus

menyelesaikan tugas-tugas tertentu sesuai dengan peran mereka sebagai suami

atau istri. Penyesuaian lain yang dilakukan selama tahun pertama hingga kedua

perkawinan adalah pasangan biasanya harus melakukan penyesuaian utama satu

sama lain, terhadap anggota keluarga dan teman-teman masing-masing pihak

pasangan. Setelah mereka saling menyesuaikan satu sama lain dan dengan
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anggota keluarga serta teman-teman, mereka mulai mempersiapkan untuk

melakukan penyesuaian dengan kedudukan mereka sebagai orang tua.

Pada masa remaja, menjalankan pernikahan bukanlah suatu perkara yang

mudah. Hurlock (1997) menyatakan bahwa orang yang menikah pada usia belasan

atau awal duapuluhan cenderung untuk lebih buruk dalam menyesuaikan diri. Hal

ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Raley & Bumpus (2003;

dalam Rice & Dolgin, 2008) yang menjelaskan bahwa pada pasangan remaja yang

menikah muda, banyaknya penyesuaian yang harus dilakukan atau masalah yang

harus  diselesaikan, tidaklah berbeda dengan pasangan lain. Akan tetapi kondisi

demikian semakin diperparah dengan belum adanya ketidakdewasaan remaja

dalam berpikir. Usia yang belum dewasa menjadikan mereka cenderung untuk

membuat keputusan-keputusan yang kurang bijaksana. Inilah yang menjadi

hambatan utama dalam kehidupan perkawinan mereka.

Pentingnya penyesuaian dalam sebuah perkawinan akan berdampak pada

keberhasilan kehidupan rumah tangga. Keberhasilan dalam hal ini mempunyai

pengaruh yang kuat terhadap adanya kepuasan dalam kehidupan perkawinan

(Hurlock, 2002; dalam Anjani 2006). Ketika harapan untuk dapat mencapai

keberhasilan kehidupan rumah tangga tidak dapat tercapai, hal ini dapat

mengancam kehidupan perkawinan yang dapat berujung pada perceraian. Kondisi

demikian juga dialami oleh remaja yang menikah muda apabila masing-masing

pihak belum mampu untuk dapat saling menyesuaikan dengan peran dan

fungsinya dalam kehidupan rumah tangga sehingga dapat memicu terjadinya

keretakan rumah tangga serta mengakibatkan perceraian. Hal ini tampak dalam
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data Statistik Penyebab Perceraian yang dilaporkan oleh Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya, jumlah perceraian yang dilakukan oleh mereka yang menikah

muda mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 sebanyak 61

kasus perceraian ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan pada

tahun 2012 jumlahnya meningkat menjadi 165 kasus perceraian (“Statistik

Penyebab Perceraian”, 2011).

Data-data terkait dengan jumlah remaja yang menikah muda membuktikan

bahwa masih ada kasus remaja yang menikah muda. Bukanlah perkara mudah

bagi remaja untuk dapat menjalankan pernikahan. Penyesuaian-penyesuaian yang

harus dilakukan oleh pasangan remaja yang menikah muda tentu bukanlah suatu

hal yang mudah untuk seusia mereka, mengingat umumnya perkawinan terjadi

setidaknya pada usia dewasa awal. Pentingnya penyesuaian perkawinan yang

berdampak pada keberhasilan kehidupan perkawinan menuntut pasangan remaja

yang menikah muda untuk dapat saling menyesuaikan dengan situasi dan peran

baru mengingat banyaknya masalah yang mungkin saja terjadi dan harus mereka

hadapi bersama selama kehidupan perkawinan mereka. Berdasarkan alasan

tersebut maka penulis ingin meneliti dan mengkaji lebih jauh mengenai

bagaimana penyesuaian perkawinan pada pasangan remaja yang menikah muda.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang seperti yang terlah diuraikan di atas, fokus

penelitian ini dapat dirumuskan dalam grand tour question, yaitu “Bagaimana

gambaran penyesuaian perkawinan pada pasangan remaja yang menikah muda?”
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untuk memperdalam grand tour question, maka dibuat fokus penelitian berupa

subquestion, yaitu:

1. Bagaimana dimensi penyesuaian perkawinan pada pasangan remaja yang

menikah muda?

2. Masalah apa saja yang muncul terkait dengan penyesuaian perkawinan

pada pasangan remaja yang menikah muda?

3. Bagaimana bentuk penyesuaian perkawinan pada pasangan remaja yang

menikah muda?

1.3 Signifikansi dan Keunikan Penelitian

Penelitian terkait penyesuaian perkawinan telah beberapa kali dilakukan

oleh peneliti di luar negeri seperti Quinn & Odel, 1998; Graham, dkk, 2000; Bali,

Dhingra, & Baru, 2010. Namun subjek penelitian dalam beberapa penelitian yang

membahas penyesuaian perkawinan tersebut adalah orang dewasa. Quinn & Odel

(1998) menemukan bahwa selama bulan pertama perkawinan karakteristik

demografi seperti usia, pendapatan dan pendidikan memiliki pengaruh pada

penyesuaian perkawinan, tetapi pengaruh ini melemah pada waktunya. Selain itu,

hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa selama dua tahun pertama

perkawinan kematangan emosi, kepercayaan antarpribadi, dan desire for spousal

change tampaknya menjadi prediktor penyesuaian perkawinan yang cukup

konsisten dalam mempertahankan hubungan.

Penelitian lain oleh Graham, dkk (2000) mengkaji tentang hubungan

antara status orangtua dengan penyesuaian perkawinan pada laki-laki dan
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perempuan yang bekerja dan tidak bekerja. Studi ini menemukan bahwa tingkat

penyesuaian perkawinan laki-laki yang bekerja dan memiliki anak lebih tinggi

dibandingkan dengan perempuan yang bekerja dan memiliki anak, serta laki-laki

yang bekerja dan belum memiliki anak. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa

perempuan yang bekerja dan memiliki anak lebih rentan dalam penyesuaian

perkawinannya. Penelitian ini juga meneliti potensi efek moderasi dukungan

sosial pada hubungan antara status orangtua dan penyesuaian perkawinan. Secara

keseluruhan, perempuan bekerja yang memiliki anak dengan dukungan sosial

yang rendah dilaporkan memiliki tingkat penyesuaian perkawinan yang rendah.

Namun, tidak ditemukan efek moderasi dukungan sosial dengan penyesuaian

perkawinan pada kelompok laki-laki yang belum dan memiliki anak, keduanya

dilaporkan memiliki tingkat penyesuaian perkawinan yang sama tinggi.

Penelitian lain mengenai penyesuaian perkawinan dilakukan oleh Anjani

& Suryanto (2006) yang berfokus pada pola penyesuaian perkawinan pada

periode awal. Subjek dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang usia

perkawinannya tidak lebih dari 10 tahun. Hasil penelitian ini adalah adanya pola

penyesuaian yang dilakukan secara bertahap. Anjani & Suryanto (2006)

melaporkan bahwa fase pertama yang dilalui adalah fase bulan madu ketika

masing-masing pihak berupaya membahagiakan satu sama lain. Kemudian pada

fase pengenalan kenyataan adalah fase dimana masing-masing pihak melakukan

penyesuaian dengan kebiasaan pasangan. Fase selanjutnya adalah fase krisis

perkawinan yang merupakan fase rawan dan memungkinkan terjadinya kehidupan

rumah tangga yang terancam apabila masing-masing pihak tidak mampu
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menyesuaikan. Kemudian pasangan tiba pada fase menerima kenyataan apabila

pasangan sukses mengatasi problema keluarga maka fase kebahagiaan sejati akan

diperolehnya (Anjani, 2006).

Di sisi lain, penelitian terkait dengan remaja yang menikah muda

umumnya lebih banyak yang membahas faktor penyebab dan dampak pernikahan.

Seperti misalnya penelitian yang dilakukan oleh Bahr & Galliga, 1984;

DeLissovoy, 1973; Kiernan, 1986 (dalam Boykin, 2004) mengungkapkan remaja

yang menikah biasanya mengalami masalah kekurangan sumber finansial,

pendidikan, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Teti, dkk (1987; dalam

Boykin, 2004) menemukan bahwa laki-laki atau perempuan yang menikah pada

saat remaja tidak mencapai tingkat pendidikan dan keuangan yang sama seperti

rekan-rekan mereka yang belum menikah.

Berdasarkan beberapa penelitian seperti yang telah dipaparkan di atas

penulis belum menemukan penelitian dengan topik sama yang membahas

penyesuaian perkawinan pada remaja yang menikah muda. Banyaknya masalah

yang mungkin saja terjadi pada pasangan remaja yang menikah muda menuntut

mereka untuk dapat menyesuaikan dengan situasi dan peran baru selama

kehidupan perkawinan mereka, sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana

penyesuaian yang mereka lakukan pada tahun pertama perkawinan. Penyesuaian-

penyesuaian yang harus dilakukan oleh remaja yang menikah muda tentu

bukanlah suatu hal yang mudah untuk seusia mereka, mengingat dimana

umumnya perkawinan terjadi setidaknya pada usia dewasa awal. Maka penelitian

ini menjadi penting dilakukan karena perlu pemahaman yang lebih mendalam
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mengenai bagaimana penyesuaian perkawinan pada pasangan remaja yang

menikah muda.

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penyesuaian

perkawinan pada pasangan remaja yang menikah muda terutama terkait dimensi,

masalah dan bentuk penyesuaian perkawinan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi berbagai

pihak baik secara teoritis maupun praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangan penelitian tentang penyesuaian perkawinan

pada pasangan remaja yang menikah muda

b. Menjadi bahan penunjang bagi penelitian-penelitian selanjutnya

khusunya yang berkaitan dengan penyesuaian perkawinan pada

pasangan yang menikah muda.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Memberikan informasi nyata mengenai pentingnya penyesuaian

perkawinan khususnya pada remaja yang menikah muda
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana kepada

pasangan remaja yang menikah muda terkait dengan penyesuaian

perkawinannya.


