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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pernikahan merupakan fitrah manusia. Kartono (2006) mengungkapkan 

bahwa pernikahan adalah suatu peristiwa, dimana sepasang mempelai atau 

sepasang calon suami isteri dipertemukan secara formal di hadapan penghulu atau 

kepala agama tertentu, para saksi dan sejumlah hadirin, untuk kemudian 

disyahkan secara resmi sebagai suami isteri dengan upacara dan ritual-ritual 

tertentu.  

Pernikahan merupakan sebuah ritual yang sakral dengan rasa bahagia dan 

berharap pernikahan itu akan terjadi seumur hidup. Sekali seumur hidup dijadikan 

alasan kuat bagi individu untuk menikah di usia yang benar-benar matang agar 

tidak menyesal kemudian hari. Tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya 

pernikahan pada usia yang dianggap belum matang atau lebih dikenal dengan 

nikah muda. 

Nikah muda atau pernikahan di bawah umur, diartikan menikah dalam 

keadaan masih belum mapan secara finansial, dan biasanya masih berstatus siswa 

atau siswi (Respati 2006). Nikah muda tidak hanya mempunyai sisi negatif tetapi 

juga mempunyai sisi positif. Undang - undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 

6 ayat (2) yang berbunyi: untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 

mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Sedangkan 

pada pasal 7 ayat (1) yaitu: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 
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mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pada 

ayat 2 dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta 

dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang 

tua pihak pria maupun pihak wanita (UUD Perkawinan, 1974). 

Berdasarkan Undang-undang perkawinan bahwa perkawinan menetapkan 

usia 16 tahun sebagai usia seorang perempuan dan 19 tahun seorang lelaki untuk 

menikah. Dalam hal ini harus didampingi oleh kedua orang tua dan harus 

mendapatkan izin dari orang tua. Jadi seseorang yang menikah di bawah umur 19 

tahun dapat dikatakan menikah usia dini atau muda, karena undang-undang 

menetapkan batas menikah pada usia 21 tahun baru dapat dikatakan dewasa.  

Menurut WHO perkawinan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan 

oleh pasangan ataupun salah satu paasangannya masih dikategorikan remaja yang 

berusia diawah 19 tahun (Priyanti, 2013). Perkawinan usia muda dikatogerikan 

dalam masa remaja, sebagaimana defenisi yang disampaikan oleh Piaget 

(Hurlock, 1980) masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan 

masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-

orang yang lebih tua melainkan berada pada tingkatan yang sama, sekurang-

kurangnya dalam masalah hak, integrasi dalam masyarakat (dewasa) mempunyai 

banyak aspek afektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber, termasuk 

juga perubahan intelektual yang mencolok, transformasi intelektual yang khas dari 

cara berpikir remaja ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam 

hubungan sosial orang dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas yang 

umum dari priode perkembangan ini. Rentang usia remaja menurut Hurlock 



 3 

(1980) berlangsung kira-kira dari 13 tahun sampai 18 tahun, yaitu usia matang 

secara hukum. Dengan demikian akhir masa remaja merupakan priode yang 

sangat singkat. 

Di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu 

merupakan  salah satu desa yang memiliki kasus banyaknya wanita menikah 

muda yang terbanyak. Hal tersebut berdasarkan hasil data dari BPS terdapat 274 

orang yang menikah, dimana terdapat 67 orang yang melakukan pernikahan usia 

muda yang berusia di bawah 18 tahun ( Data BPS, 2015).  

Menikah muda khususnya bagi wanita memiliki dampak positif dan 

negatif dikarenakan usia muda merupakan fase yang sangat labil. Dampak positif 

dari menikah muda seperti individu akan termotivasi untuk bertanggung jawab 

sebagai istri serta dapat menata masa depan yang didorongan dari berbagai sisi. 

Selain itu, menikah di usia muda akan lebih fresh dibanding orang yang menunda 

pernikahannya. Sedangkan dampak negatif dari menikah muda seperti rentan 

terhadap perceraian yang disebabkan karena kurang rasa tanggungjawab terhadap 

kewajibannya sebagai isteri, belum dapat mengendalikan emosi sehingga dalam 

menghadapi masalah saling menyalahkan, kehilangan kesempatan untuk 

mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, kehilangan kesempatan untuk bergaul 

bersama teman, kehilangan kesempatan untuk berkarier, dan berisiko mengalami 

kematian ketika melahirkan.  

Menurut Walgito (Dalam Syaharani dan Juhaeriah, 2014) Perkawinan 

yang masih muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi 

psikologisnya belum matang khususnya bagi perempuan. Dalam sebuah buku 
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yang ditulis Basri dengan judul Merawat Cinta Kasih mengatakan secara fisik 

biologis yang normal seorang pemuda atau pemudi telah mampu mendapatkan 

keturunan, tetapi dari segi psikologisnya remaja masih sangat hijau dan kurang 

mampu mengendalikan batera rumah tangga nasib yang kurang beruntung dan 

bahkan tidak berlangsung lama karena usia terlalu muda dari para pelakunya, baik 

salah satu atau keduanya (Syaharani dan Juhaeriah, 2014).  

Pada tahap perkembangan remaja memiliki tugas yang berfokus pada 

bagaimana melalui sikap dan pola perilaku bertanggung jawab secara sosial, 

mempersiapkan karir untuk memperoleh ekonomi yang cukup. Menurut Sumiati 

dkk (Dalam Syaharani dan Juhaeriah, 2014) Seorang remaja harus mencapai 

kemandirian secara emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya serta 

mempersiapkan diri untuk menikah dan berkeluarga. Remaja yang memutuskan 

untuk menikah pada tahap perkembangan akan berdampak pada psikologis remaja 

yang merasa dirinya tidak mampu menjalankan perannya sebagai seorang istri, 

belum mampu menjalankan peran sosialnya sebagai orang dewasa, 

ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah, perasaan merendah, tidak dapat 

mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, 

kurang adanya kesiapan fisik, mental dan emosional ( BKKBN, 2012 ). Bahkan 

remaja belum menyadari posisinya yang sudah menikah dan masih ragu dengan 

keadaan dirinya yang sudah menikah, hal ini menggambarkan bahwa remaja 

belum memiliki konsep diri yang matang. 

Konsep diri merupakan bagian yang penting dari kepribadian seseorang 

dalam membina suatu rumah tangga sebagai penentu bagaimana seseorang 
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bersikap dan bertingkah laku. Dengan kata lain jika remaja memandang dirinya 

tidak mampu, tidak berdaya dan hal-hal negatif lainnya, ini akan mempengaruhi 

remaja dalam berusaha (Wahyurini dan Mashum, 2003).  

Konsep diri merupakan bagian yang penting dari kepribadian individu 

yaitu sebagai penentu bagaimana individu bersikap dan bertingkah laku. Apabila 

manusia memandang dirinya tidak mampu, tidak berdaya dan hal-hal negatif 

lainnya, akan mempengaruhi individu dalam berusaha. Konsep diri dapat 

mempengaruhi kepribadian individu, dengan konsep diri yang dimiliki, individu 

akan bertingkah laku sesuai dengan konsep dirinya. Perbuatan atau tingkah laku 

individu berdasarkan konsep yang dibentuk untuk menampilkan diri. Individu 

mempunyai konsep diri masing-masing saat melakukan interaksi sosial, apa yang 

mereka pikirkan tentang dirinya akan tercermin dari bagai mana mereka berbicara 

dan bagaimana cara mereka berpenampilan dan bersikap. Tingkah laku yang 

mereka buat mengenai diri sendiri tampil melalui cara-cara tersebut. Bagaimana 

mereka mengapresiasi diri sendiri dan tingkat penghargaan terhadap dirinya 

sendiri akan tercermin dari tingkah laku dan kepribadian yang mereka tunjukan 

kepada masyarakat. 

Konsep diri menurut Roger (dalam Sobur, 2003) bagian sadar dari ruang 

fenomenal yang disadari dan disimbolisasikan yaitu “aku” merupakan pusat 

referensi setiap pengalaman. Jadi konsep diri adalah kesadaran batin yang tetap, 

mengenai pengalaman yang berhubungan dengan aku dan menbedakan dari yang 

bukan aku.  
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Konsep diri bukan merupakan faktor yang dibawa sejak lahir, tetapi 

merupakan faktor yang dipelajari dan dibentuk dari pengalaman individu dalam 

hubungannya dengan orang lain. Jalaluddin (2003) menuliskan bahwa konsep diri 

bukan hanya sekedar gambaran deskriptif, tetapi juga penilaian anda tentang diri 

anda. Konsep diri meliputi apa yang anda pikirkan dan apa yang anda rasakan 

tetang diri anda. Konsep diri adalah suatu pandangan dan penilaian tentang diri 

yang diperoleh dari pengalaman kehidupan seseorang. Pembentukan konsep diri 

dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain usia, asuhan orang tua, lingkungan, 

dukungan orang yang berarti, penyakit, stres dan keyakinan seseorang. Salah satu 

faktor yang diduga kuat akan mempengaruhi konsep diri seseorang adalah adanya 

keberfungsian keluarga. 

Menurut Berns (dalam Lestari, 2012) keluarga memiliki fungsi dasar yaitu 

keluarga menjadikan sarana untuk transmisi lain, keyakinan, sikap, pengetahuan, 

keterampilan dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi yang lebih muda. 

Ki Hajar Dewantara (dalam Shochib, 2010) menyatakan bahwa keluarga 

merupakan pusat pendidikan yang pertama dan terpenting karena sejak timbulnya 

adab kemanusiaan sampai kini keluarga selalu mempengaruhi pertumbuhan budi 

pekerti tiap-tiap manusia. Keberfungsian keluarga bagi keluarganya saling 

melengkapi antara satu dengan yang lainya. 

Menurut Charles Cooley (dalam Larasaty, 2009) keluarga merupakan 

kelompok primer atau kelompok pertama yang memberikan dasar bagi kehidupan 

seseorang. Selain itu keluarga penting bagi kesejahteraan emosional seseorang, 

dan memunculkan rasa harga diri karena didalamnya menawarkan rasa 
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kebersamaan, rasa dihargai, dan dicintai. Oleh sebab itu keberfungsian keluarga 

sangat berperan penting untuk setiap wanita menikah agar memiliki konsep diri 

yang baik. 

Berdasarkan data BPS di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu 

dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 orang yang menikah terdapat 274 orang 

yang terdiri dari 67 orang menikah di usia muda atau kurang dari 18 tahun dan 

selebihnya 207 orang yang menikah sesuai usianya yaitu lebih dari 18 tahun. 

Kecamatan Seberida merupakan salah satu Kabupaten Indragiri Hulu Kota 

Pekanbaru. Penulis mengamati terdapat kesenjangan antara fungsi ideal keluarga 

dalam membina rumah tangga pada pasangan-pasangan yang menikah di usia 

muda. Misalnya 1) antara pasangan suami istri tidak memiliki komunikasi yang 

baik. 2) pada saat mengatasi masalah pada rumah tangganya lebih sering 

bertengkar dari pada mengatasi dengan cara tidak emosi. 3) istri mendidik anak 

lebih sering mengunakan kekerasan, seperti: jika anaknya meminta sesuatu yang 

tidak diberikan lebih sering dipukul dan ketika belajar dirumah tidak bisa lebih 

sering dipukul. 4) komunikasi dengan orang lain maupun tetangga kurang sopan, 

seperti: sering berbicara seenaknya, lebih mementingkan diri sendiri dan lebih 

sering mengurung diri di rumah dari pada bersosialisasi dengan orang lain. 

Faktor kondisi keluarga yang dimiliki wanita dalam permasalahan 

penelitian ini, menurut peneliti mengidikasikan pada rendahnya keberfungsian 

keluarga. Keberfungsian keluarga menurut Lubow, Beevers, Bishop, dan Miller 

(Dalam Herawaty, 2013) mengacu pada bagaimana seluruh anggota dari suatu 

keluarga dapat berkomunikasi satu sama lain, melakukan pekerjaan secara 



 8 

bersama-sama, dan saling bahu membahu dimana hal tersebut memiliki pengaruh 

bagi kesehatan fisik dan emosional antar anggota keluarga. Kewajiban suatu 

keluarga menjalankan fungsinya tersebut bertujuan agar anggota keluarga dapat 

terus bertahan dari generasi ke generasi (Berns, 2007) Faktor dari lingkungan 

keluarga dapat memberi kontribusi munculnya masalah ini yaitu suami yang tidak 

mampu mendidik istrinya, orang tua yang tidak mengetahui apa yang harus 

mereka lakukan ketika anak mengalami permasalahan dengan pasangannya dan 

lain sebagainya. Banyak orang tua yang menganggap anaknya telah dewasa 

sehingga cenderung dibiarkan mandiri untuk menyelesaikan masalah. Padahal 

dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan kehidupan, anak masih 

memerlukan pendamping terutama orang tua, khususnya dalam memberikan 

dorongan motivasi dan nasehat. 

Berdasarkan fenomena dan uraian dalam latar belakang tersebut diatas, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian apakah terdapat “Hubungan 

Antara Keberfungsian Keluarga Dengan Konsep Diri Wanita Yang Menikah di 

Usia Muda di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri 

Hulu”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah ada hubungan antara 

keberfungsian keluarga dengan konsep diri wanita yang menikah di usia muda di 

Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu”  
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji secara ilmiah hubungan antara 

keberfungsian keluarga dengan konsep diri wanita yang menikah di usia muda di 

Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk 

mencapai maksud di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini untuk 

melihat apakah ada hubungan antara keberfungsian keluarga dengan konsep diri 

wanita yang menikah di usia muda di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida 

Kabupaten Indragiri Hulu. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian terkait keberfungsian keluarga dengan konsep diri belum 

banyak dilakukan. Diantara para peneliti yang melakukan penelitian yang 

memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan antara lain:  

King and Coble (1998) dengan judul “Keberfungsian Keluarga, 

Alexythymia dan Keterikatan Pasien dengan Dokter”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

Keberfungsian Keluarga, Alexythymia dengan Keterikatan Pasien dengan Dokter. 

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, 

karena penelitian yang dilakukan King dan Coble menggunakan subjek pada 

pasien dengan dokter, sedangkan penelitian ini menggunakan subjek pada wanita 

yang menikah muda. Selain itu variabel dependen yang digunakan oleh King dan 

Coble juga berbeda dengan variabel dependen yang peneliti gunakan. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh King dan Coble menggunakan variabel keterikatan 

pasien sebagai variabel dependen sedangkan peneliti menggunakan variabel 
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konsep diri sebagai variabel dependennya. Sedangkan yang menjadi persamaan 

dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti keberfungsian keluarga sebagai 

variabel independen. 

Selanjutnya, Juju Juhariah, Imaningrum (2014) dengan judul  “hubungan 

usia pernikahan (16 – 20 tahun) dengan konsep diri pada remaja wanita di desa 

Langensari wilayah kerja puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten 

Subang” Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki umur 

kurang dari 20 tahun memiliki konsep diri rendah. Terdapat hubungan antara usia 

pernikahan (16-20 tahun) dengan konsep diri remaja wanita di Desa Langensari 

Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang. Penelitian Juju Juhariah, Imaningrum  

memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni pada 

variabel independen Juju dan Imaningrum menggunakan usia pernikahan 

sedangkan peneliti menggunakan hubungan keberfungsian keluarga, sedangkan 

pada  alat ukur yang digunakan Juju dan Imaningrum juga berbeda dengan alat 

ukur yang peneliti gunakan serta lokasi penelitian yang berbeda. Sedangkan yang 

menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti konsep diri 

sebagai variabel dependen. 

Berdasarkan pemaparan kesamaan dan perbedaan yang telah peneliti 

lakukan kemukakan di atas, maka menurut peneliti belum ada penelitian 

sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan. 
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E. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan kegunaan 

atau manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan informasi 

dalam penelitian mengenai keberfungsian keluarga dengan konsep diri 

wanita yang menikah usia muda di Desa Buluh Rampai Kecamatan 

Seberida Kabupaten INHU serta dapat menambah ilmu psikologi bagi 

masyarakat khususnya remaja.  

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi masyarakat dapat memberikan informasi baru mengenai hubungan 

antara keberfungsian keluarga dengan konsep diri wanita yang menikah 

di usia muda di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten 

Indragiri Hulu sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik untuk 

keluarganya.  

b. Bagi remaja wanita yang akan menikah di usia muda, harus 

mempersiapkan diri mereka lebih siap lagi dalam hal lahir dan batin. 

c. Bagi peneliti bermanfaat untuk syarat menyelesaikan studi S1 di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 


