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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Diri 

1. Pengertian Konsep Diri 

Konsep diri adalah semua ide, pikiran, keyakinan, kepercayaan, yang 

membuat seseorang mengetahui tentang dirinya dan mempengaruhi 

lingkungannya dengan orang lain (Stuart & Sundeen 1998). Wiliam Brooks 

(dalam Rakhmad, 2003) mengatakan bahwa konsep diri adalah pandangan 

dan perasaan kita tentang diri kita, persepsi tentang diri kita ini boleh bersifat 

psikologis, sosial maupun fisik. 

Rogers (dalam Sobur, 2003) konsep diri adalah bagian sadar dari 

ruang fenomenal yang disadari dan disimbolisasikan untuk setiap 

pengalaman. Konsep diri merupakan bagian inti dari pengalaman individu 

yang secara perlahan-lahan dibedakan dan disimbolisasikan sebagai bayangan 

tentang dirinya sendiri. Menurut Burn (dalam Suprapto, 2007) 

mendefinisikan konsep diri adalah suatu gambaran campuran dari pikiran kita 

dan pendapat orang lain mengenai apa yang kita pikirkan dan apa yang kita 

inginkan, sedangkan Mulyana (dalam Suprapto, 2007) menyebutkan bahwa 

konsep diri adalah pandangan individu mengenai siapa diri individu, dan itu 

dapat di peroleh melalui informasi yang di berikan orang lain pada diri 

individu tersebut. 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

konsep diri adalah gagasan tentang diri sendiri yang mencangkup keyakinan, 

pandangan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri 

terdiri atas bagaimana cara kita melihat diri sendiri sebagai pribadi, 

bagaimana kita merasa tentang diri sendiri, dan bagaimana kita menginginkan 

diri sendiri menjadi manusia sebagaimana yang kita harapkan. Dan dapat 

disimpulkan bahwa konsep diri adalah cara pandang secara menyeluruh 

tentang dirinya, yang meliputi kemampuan yang dimiliki, perasaan yang 

dialami, kondisi fisik dirinya maupun lingkungan terdekatnya. 

 

2. Aspek-Aspek Konsep Diri    

Pandangan Pujijogyanti (dalam Sobur, 2003) konsep diri terbentuk 

atas dua komponen, yaitu aspek kompenen kognitif dan komponen afektif. 

a. Aspek Kompenen Kognitif  

Kompenen kognitif merupakan pengetahuan individu tetang keadaan 

dirinya, misalnya “saya anak bodoh atau saya anak nakal” jadi aspek 

kompenen kognitif menjelaskan dari “siapa saya” yang akan memberikan 

gambaran tentang diri saya. Gambaran diri (self-picture) tersebut  akan 

membentuk citra diri (self image). 

b. Aspek Kompenen Afektif 

Aspek kompenen afektif merupakan penilaian individu terhadap diri. 

Penilaian tersebut akan membentuk penerimaan terhadap diri (self-

acceptance), serta penghargaan diri (self-asteem) individu.  Komponen 

kognitif merupakan data yang bersifat subjektif. Dan jika kita 
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membicarakan masalah konsep diri, kita tidak akan terlepas dari masalah 

gambaran diri, citra diri, penilaian diri, penerimaan diri, serta penghargaan 

diri.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

konsep diri pada seseorang dapat diukur melalui beberapa aspek yaitu aspek 

komponen kognitif dan aspek komponen afektif. Sehingga konsep diri dapat 

dilihat dari aspek tersebut. 

 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Konsep Diri   

Menurut Verderber (dalam Sobur, 2003) menyebutkan bahwa 

sedikitnya tiga factor yang mempengaruhi konsep diri, yakni : 

a. Self Appraisal-Viewing Self as an Object 

Istilah ini menunjukkan suatu pandangan, yang menjadikan diri 

sendiri sebagai objek dalam komunikasi, atau dengan kata lain, adalah 

kesan kita terhadap diri kita sendiri. Apabila seseorang merasakan apa 

yang tidak disukai tentang dirinya, maka ia berusaha untuk 

mengubahnya. Dan jika tidak mau mengubahnya, maka ini merupakan 

konsep diri yang negative terhadap dirinya. 

Konsep diri anak dapat tercipta bila kondisi keluarga 

mengisyaratkan adanya integritas dan tenggang rasa yang tinggi 

antaranggota keluarga. Selain itu sikap ibu yang puas terhadap 

hubungan ayah-anak, mendukung rasa percaya dan rasa aman anak, 

pandangan positif terhadap dirinya sendiri dan suaminya. Adanya 

integritas dan tanggang rasa, serta sikap positif dari orang tua akan 
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menyebabkan anak memandang orang tua sebagai figure yang berhasil, 

dan menganggap ayah sebagai teman karib atau orang yang dapat 

dipercaya.  

b. Reaction and Reponse of Others 

Konsep diri tidak berkembang melalui pandangan terhadap 

dirinya sendiri, namun berkembang dengan interaksi masyarakat. 

Konsep diri dipengaruhi oleh reaksi serta respons orang lain terhadap 

dirinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang dinilai oleh 

orang lain melalui interaksi dan dengan adanya penilaian orang lain 

tersebut dapat mempengaruhi perkembangan konsep diri seseorang. 

c. Roles You Play-Role Taking 

Peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi perilaku 

yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi. 

Dalam hubungan pengaruh peran terhadap konsep diri adalah dari cara 

meniru perilaku orang lain yang dilihat, sebagai ayah, ibu, kakek atau 

nenek serta meniru ekspresi orang lain misalnya cara tersenyum, cara 

marah. Dari permainan peran tersebut merupakan awal dari 

pengembangan konsep diri. Konsep diri yang positif bukanlah 

kebanggaan yang besar tentang diri, tetapi lebih berupa penerimaan diri.  

d. Reference Groups 

Reference Groups atau kelompok rujukan adalah kelompok 

yang menjadi anggota di dalamnya. Jika kelompok dianggap penting, 

maka mereka dapat menilai dan bereaksi sehingga akan menimbulkan 
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kekuatan untuk menentukan konsep diri. Sikap yang menunjukkan rasa 

tidak senang atau tidak setuju terhadap kehadiran seseorang, biasanya 

dipergunakan sebagai bahan komunikasi dalam penilaian kelompok 

terhadap perilaku seseorang. Kominikasi dapat mengembangkan konsep 

diri sebagai akibat adanya pengaruh kelompok rujukan. Semakin 

banyak kelompok rujukan yang positif, semakin positif pula konsep 

diri. 

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep diri dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Self Appraisal-Viewing Self as an 

Object, Reaction and Reponse of Others, Roles You Play-Role Taking dan 

Reference Groups. Secara keseluruhan maka konsep diri dapat dilihat dari 

faktor yang mempengaruhi apakah seseorang tersebut dapat terpengaruh 

apakah tidak dari dilihat diri sendiri. 

 

4. Pembentukan Konsep Diri  

Remaja adalah masa transisi dari periode anak ke dewasa. Secara 

psikologik kedewasaan tentu bukan hanya tercapainya umur tertentu seperti 

misalnya dalam ilmu hukum. Secara pisikologik kedewasaan adalah keadaan 

dimasa sudah ada ciri-ciri psikologik tertentu pada seseorang. Ciri-ciri 

psikologik tersebut menurut Allport (dalam Sarwono, 2004) sebagai berikut: 

a. Pemekaran diri sendiri (extension of the self) yang ditandai dengan 

kemampuan seseorang untuk menganggap orang atau hal lain sebagai 

bagian dari dirinya sendiri juga. Perasaan egois atau mementingkan diri 

sendiri berkurang, sebaliknya tumbuh perasaan ikut memiliki. Salah satu 
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tanda yang khas adalah tumbuhnya kemampuan untuk mencintai orang 

lain dan alam sekitarnya. Kemampuan untuk menegang rasa dengan orang 

yang dicintainya itu menunjukkan adanya tanda-tanda kepribadian yang 

dewasa. Ciri lain adalah berkembangnya ego ideal berupa cita-cita, idola 

dan sebagainya yang mengambarkan bagaimana wujud ego atau diri 

sendiri di masa depan. 

b. Kemampuan untuk melihat diri sendiri secara objektif (self 

objectivication) yang ditandai dengan kemampuan untuk mempunyai 

wawasan tentang diri sendiri dan kemapuan untuk menagkap humor 

termasuk yang menjadikan dirinya sendiri sebagai sasaran. Ia tidak marah 

jika dikritik dan di saat-saat yang diperlukan ia biasa melepaskan diri dari 

dirinya sendiri dan menjauhi dirinya sendiri sebagai orang luar. 

c. Memiliki falsafat hidup tertentu (unifying pbilosopby of life). Tanpa perlu 

merumuskannya dan mengucapkannya dalam kata-kata. Orang yang sudah 

dewasa tahu dengan tepat tempatnya dalam rangka susunan objek-objek 

lain di dunia. Ia tahu kedudukanya dalam masyarakat, ia paham bagaimana 

harusnya ia bertingkah laku dalam kedudukan tersebut dan ia berusaha 

mencari jalanya sendiri menuju sasaran yang ia tetapkan sendiri. Orang 

seperti ini tidak lagi mudah terpengaruh dan pendapat-pendapatnya serta 

sikap-sikapnya cukup jelas dan tegas.     

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembentukan konsep diri remaja dapat dibentuk berdasarkan lingkungan dan 

tingkahlaku yang dapat diserapnya yaitu dapat dilihat dari pemekaran diri 
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sendiri, kemampuan untuk melihat diri sendiri secara objektif, memiliki 

falsafat hidup tertentu. 

 

B. Keberfungsian Keluarga 

1. Pengertian Keberfungsian Keluarga 

Menurut Hasan (2002) kata fungsi berarti kedudukan atau tugas, 

sedangkan disfungsi diartikan sebagai tidak dapat berfungsi dengan normal 

sebagaimana mestinya. 

Keluarga adalah merupakan kelompok primer di dalam masyarakat. 

Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari perhubungan laki-laki 

dan wanita, perhubungan mana sedikit banyak berlangsung lama untuk 

menciptakan dan membesarkan anak-anak (Ahmadi, 2007). Keluarga adalah 

susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah, 

atau adopsi. Pertalian antara suami dan isteri adalah perkawinan, dan 

hubungan antara orang tua dan anak (Khairuddin, 2008).     

Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih 

memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai 

sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai 

hubungan kekerabatan / hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, 

adopsi dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-

anak yang belum menikah disebut keluarga batih (Soerjono, 2004). 

Keluarga merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat langgeng 

berdasarkan hubungan pernikahan dan hubungan darah. Keluarga adalah 
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tempat pertama bagi anak, lingkungan pertama yang memberi penampungan 

baginya, tempat anak akan memperoleh rasa aman (Gunarsa, 2002). 

Keberfungsian keluarga yaitu keluarga yang dapat melaksanakan 

fungsi-fungsinya dengan baik. Apabila suatu keluarga tidak mampu 

menerapkan atau melaksanakan fungsinya dengan baik, maka keluarga 

mengalami stagnasi (kemandegan) atau disfungsi yang pada gilirannya akan 

merusak kekokohan pondasi keluarga. (Syamsu Yusuf, 2000) 

Keberfungsian keluarga yang baik mengacu pada anggota keluarga 

yang bersedia untuk memecahkan masalah bersama-sama, menunjukkan 

kepedulian terhadap satu sama lain, dan membantu ketika ada perselisihan 

Blake dan Slate (dalam Lian, 2008). Menurut Shek (dalam Lian, 2008), 

keberfungsian keluarga merupakan keberfungsian keluarga merujuk pada 

kualitas kehidupan keluarga, baik pada level sistem maupun subsistem, dan 

keberkenaan dengan kesejahteraan, kompetensi, kekuatan dan kelemahan 

keluarga. 

Pada dasar keluarga mempunyai fungsi-fungsi pokok yakni fungsi 

yang sulit durubah dan digantikan oleh orang lain.  Adapun dari fungsi-fungsi 

pokok keluarga sebagai berikut: 

a. Fungsi Biologik 

Keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak, fungsi ini biologik 

orang tua ialah melahirkan anak. Fungsi ini merupakan dasar 

kelangsungan hidup masyarakat. Namun fungsi ini pun juga mengalami 

perubahan, karena keluarga sekarang cendrung kepada jumlah anak 
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yang sedikit. Kecendrungan kepada jumlah anak  yang lebih sedikt ini 

dipengaruhi oleh faktor-faktor (Khairuddin, 2008) antara lain: 

1) Perubahan tempat tinggal keluarga dari desa ke kota  

2) Makin sulitnya fasilitas perumahan 

3) Banyaknya anak dipandang sebagai hambatan untuk mencapai 

sukses material keluarga 

4) Banyaknya anak dipandang sebagai hambatan untuk tercapainya 

kemesraan keluarga 

5) Menigkatnya taraf pendidikan wanita berakibat berkurangnya 

fertilitanya 

6) Berubahnya dorongan dari agama agar keluarga mempunyai 

banyak anak 

7) Makin banyak ibu yang bekerja di luar rumah 

8) Makin meluasnya pengetahuan dan pengunaan alat kontrasepsi 

b. Fungsi Afektif 

Dalam keluarga terjadi hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan 

dan afeksi. Hubungan efeksi ini tumbuh sebagai akibat cinta kasih yang 

menjadi dasar perkawinan. Dari hubungan cinta kasih ini lahirlah 

hubungan persaudaran, persahabatan, kebiasaan, identifikasi, 

persamaan pandangan mengenai nilai-nilai. Dasar cinta kasih dan 

hubungan afeksi ini merupakan faktor penting bagi perkembangan 

anak. Dalam masyarakat yang makin impersonal, sekuler, dan asing, 

pribadi sangat membutuhkan hubungan afeksi seperti yang terdapat 
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dalam keluarga, suasana afeksi itu tidak terdapat dalam institusi sosial 

yang lain. 

c. Fungsi Sosialisasi 

Fungsi sosialisasi menunjuk peran keluarga dalam membentuk 

kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga itu anak 

mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan 

lain-lain dalam masyarakat, dalam rangka perkembangn 

kepribadiannya. 

Sedangkan Mac Iver and Page mengatakan “the Primary fuctions” dari 

keluarga modern adalah (Khairuddin, 2008) sebagai berikut: 

1) Prokreasi dan memperhatikan serta membesarkan anak 

2) Kepuasan yang lebih setabil dari kebutuhan seks masing-masing 

pasangan. Bagian dari rumah tangga, dengan gabungan 

materialnya, kebudayaan dan kasih sayang 

Menurut pendapat Ogburn (dalam Ahmadi, 2007) keberfungsian 

keluarga dibagi menjadi 7 yaitu: affectional, economic, educational, 

protective, recreational, family status, religius. Disini keberfungsian keluarga 

tidak saja di dalam lingkungan keluarga sendiri tetapi juga di dalam 

masyarakat. Pendapat tersebut menyatakan bahwa tugas dan keberfungsian 

keluarga bukan merupakan fungsi yang tunggal tetapi jamak yaitu: a. 

menstabilkan situasi keluarga dalam arti stabilisasi situasi ekonomi rumah 

tangga, b. mendidik anak, c. pemeliharaan pisik dan psikis keluarga, termasuk 

disini kehidupan religius. 
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Bedasarkan penjelasan teori diatas dapat disimpulkan bahwa 

keberfungsian keluarga menyangkut dalam fungsi biologik, fungsi afektif, 

fungsi sosialisasi, karena pada dasarnya keberfungsian keluarga termasuk 

dalam hal melahirkan, dan memelihara anak, memberi dan menerima kasih 

sayang, aktivitas keluarga tentang ekonomi, perlindungan, rekreasi, 

pendidikan dan agama, sehingga adanya keluarga yang dapat membina 

keluarganya dengan baik akan mendapatkan hasil yang baik juga. Karena 

remaja yang akan menikah pada usia muda didasari dari keluarga juga yang 

seharusnya membina dengan baik dan benar. 

 

2. Aspek-aspek Keberfungsian keluarga   

Menurut King dan Coble aspek yang terdapat pada Family Structure 

Survey (FSS) oleh Lopez, Campbell dan Watkins (1998). Aspek yang 

dilibatkan pada skala keberfungsian keluarga adalah : 

a. Keterlibatan orang tua dan anak (parent-child involvement)  

yang diwujudkan dengan adanya hubungan kami dengan ayah dan ibu 

sangat dekat. 

b. Cemas perpisahan (fear separation)  

yang diwujudkan dengan “kalau saya pergi, orang tua selalu 

menanyakan kemana tujuan kepergian saya”. 

c. Tukar menukar peran (parents-child role reversal)  

yang diwujudkan dengan “pembagian pekerjaan di rumah dibicarakan 

secara demokratis oleh orang tua dan anak-anaknya”. 
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d. Konflik rumah tangga (marital conflict)  

yang diwujudkan dengan “ayah dan ibu kurang peduli satu sama lain”. 

Berdasarkan aspek keberfungsian keluarga yang telah dijelaskan 

diatas dapat disimpulkan bahwa aspek keluarga sangat diperlukan oleh remaja 

wanita yang akan menentukan pilihan saat akan menikah muda. Sehingga 

orang tua dapat menanamkan berupa sifat baik kepada anaknya agar memiliki 

konsep diri yang matang dalam bersikap dan tingkah laku. 

 

3. Dimensi Keberfungsian Keluarga  

Menurut Feiring dan Lewis (1984) dalam Friedman (1998), ada bukti 

kuat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa keluarga besar dan 

keluarga kecil secara kualitatif menggambarkan pengalaman-pengalaman 

perkembangan. Anak-anak yang berasal dari keluarga kecil menerima lebih 

banyak perhatian daripada anak-anak dari keluarga yang besar.  

Dimensi yang terdapat dalam keberfungsian keluarga antara lain 

(Moos dan Moos, 2002), antara lain: 

a. Dimensi Relatinship 

Dimensi relationship memiliki beberapa aspek yaitu cohesion, 

expressiveness, conflict.   

b. Dimensi Personal Growth  

Dimensi personal growth memiliki beberapa aspek yaitu independence, 

achievement orientation, intelectual cultural orientation, dan moral 

religious emphasis. 
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c. Dimensi Sytem Maintenance 

Dimensi sytem maintenance memiliki beberapa aspek yaitu organization, 

dan control. 

Berdasarkan uraian mengenai dimensi keberfungsian keluarga yang 

diungkapkan oleh Moos dan Moss (2002), maka disimpulkan dimensi 

keberfungsian keluarga terdiri dari dimensi relationship dengan aspek saling 

mendukung antar anggota keluarga, adanya kesempatan untuk mengeluarkan 

pendapat, dan keterbukaan konflik yang terjadi dalam keluarga; dimensi 

personal growth dengan aspek adanya kebebasan dalam menentukan 

keputusan sendiri, adanya orientasi menekankan pada prestasi, anggota 

keluarga memberikan kesempatan untuk menyukai berbagai bidang yang 

diinginkan, seperti politik, ilmuan, ataupun budaya, adanya kebersamaan 

yang diwujudkan melalui rekreasi ataupun aktivitas sosial, dan antar anggota 

keluarga menjalankan nilai agama dan etika yang sudah diatur dalam 

keluarga; dimensi system maintenance dengan aspek adanya tanggung jawab 

masing-masing anggota keluarga terhadap keluarga dan adanya aturan yang 

mengatur setiap anggota keluarga. 

 

4. Ciri-ciri Keluarga  

Adapun ciri-ciri keluarga secara umun dan khusus yang dikemukakan 

oleh Mac Iver And Page (dalam Khairuddin, 2008) yaitu: 

a. Ciri-ciri Keluarga Secara Khusus 

1) Keluarga merupakan hubungan perkawinan 
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2) Berbentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berkenaan 

dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara. 

3) Suatu sistem tata nama, termasuk bentuk perhitungan garis keturunan 

4) Ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota 

kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-

kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk 

mempunyai keturunan dan membesarkan anak. 

5) Merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang 

walau bagaimanapun, tidak mungkin menjadi terpisah terhadap 

kelompok keluarga. 

b. Ciri-Ciri Khusus 

1) Kebersamaan: keluarga merupakan bentuk yang hampir paling 

universal diantara bentuk-bentuk organisasi sosial lainya. Dapat 

ditemui dalam semua masyarakat, pada semua tingkat perkembangan 

sosial, dan terdapat tingkatan manusia yang paling rendah sekalipun, 

di antara beribu-ribu spesies mahluk manusia. Hampir setiap keadaan 

manusia mempunyai keanggotaan dari beberapa keluarga. 

2) Dasar-dasar emosional: hal ini didasarkan pada suatu kompleks 

dorongan-dorongan yang sangat mendalam dari sifat organis kita, 

seperti perkawinan menjadi ayah, kesetiaan akan maternal, dan 

perhatian orang tua. Ini dibentengi oleh pria dengan arti yang 

mendalam dan ikatan kelompok yang erat tentang emosi-emosi 

sekunder, dari cinta romantik sampai dengan kebangaan akan ras, dari 
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kasih sayang dari perkawinan sampai pada keinginan untuk menjaga 

perekonomian rumah tangga, dari kecemburuan yang dimiliki 

individu samapai kepada hasrat untuk hidup abadi yang sangat 

menyusahkan. 

3) Pengaruh perkembangan. Pengaruh perkembangan yang paling besar 

dalam kehidupan adalah lingkungan kemasyarakatan termasuk 

manusia. Pada khususnya hal ini membentuk karakter individu lewat 

pengaruh kebiasaan-kebiasaan fisik maupun mental. 

4) Ukuran yang terbatas: keluarga merupakan kelompok yang terbatas 

ukurannya, yang dibatasi oleh kondisi-kondisi biologis yang tidak 

dapat lebih tanpa kehilangan identitasnya. Oleh sebab itu keluarga 

merupakan skala paling kecil dari semua organisasi formal yang 

merupakan struktur sosial, dan khususnya dalam masyarakat yang 

sudah beradab, dimana keluarga secara utuh terpisah dari kelompok 

kekerabatan. 

5) Posisi inti dalam struktur sosial: keluarga merupakan inti  dari 

organisasi sosial lainya. Kerap didalam masyarakat yang masih 

sederhana maupun dalam masyarakat yang lebih maju, yang 

mempunyai tipe masyarkat patriarkal, struktur sosial secara 

keseluruhan dibentuk dari satuan-satuan keluarga. 

6) Tanggung jawab para anggota: keluarga memiliki tuntutan-tuntutan 

yang lebih besar dan kontinyu dari pada yang biasa dilakukan oleh 

asosiasi-asosisi lainya. Pada masa krisis manusia mungkin bekerja, 
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berperang dan mati demi Negara mereka. Tetapi dalam hal lain 

mereka harus membanting tulang sepanjang hidupnya demi keluarga 

mereka. Keluarga mengarahkan laki-laki dan perempuan untuk 

memperlihatkan kepada yang lain bahwa diri mereka sendiri 

mempunyai tugas-tugas dan tanggung jawab yang berat. 

7) Aturan kemasyarakatan: hal ini khususnya terjaga dengan adanya hal-

hal yang tabu didalam masyarakat dan aturan-aturan sah yang dengan 

kaku menentukan kondisi-kondisinya. Pada suatu tempat, perjanjian 

perkawinan lebih keras dibatasi dibandingkan dari pada perjanjian-

perjanjian lainnya, dimana pasangan tidak mempunyai kebebasan 

untuk menentukan syarat-syaratnya, atau merubahnya dengan 

persetujuan bersama. Pada masyarakat modern keluarga merupakan 

salah satu asosiasi yang dengan persetujuan kelompok dapat dengan 

bebas masuk tetapi tidak bebas untuk meninggalkan atau 

membubarkannya, walaupun dengan persetujuan bersama. 

8) Sifat kekekalan dan kesementaraannya: sebagai institu, keluaraga 

merupakan sesuatu yang demikian permanen dan universal, dan 

sebagai asosiasi merupakan organisasi yang paling bersifat sebagai 

sementara dan yang paling mudah berubah dari seluruh organisasi –

organisasi penting penting lainya dalam masyarakat.  

Berdasarkan penjelasan teori di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

keluarga terdiri umum dan khusus, dalam kehidupan berkeluarga perlunya 

melihat ciri-ciri tersebut. Karena keluarga merupakan hal yang utama dalam 
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membina keluarga yang berpendidikan dan keluarga yang sejahtera, sehingga 

dapat dikatakan ciri-ciri keluarga tersebut muncul dapat diatasi dengan baik.  

 

C. Pernikahan pada Usia Muda 

1. Pengertian Pernikahan 

Perkawinan dapat didefenisikan sebagai ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda. 

Perkawinan yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan 

jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga Lutfiati (dalam Soerjono, 

2004).  

Pernikahan adalah kerja sama antara dua orang yang telah sepakat 

untuk hidup bersama hingga hayatnya. Agar kehidupan rumah tangga ini 

dapat langgeng sepanjang masa, mutlak diperlukan ikatan yang kuat berupa 

rasa cinta dan saling memahami. Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia 

antara suami dan istri yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari 

kedua belaah pihak. Janji setia yang terucap merupakan sesuatu yang tidak 

mudah diucapkan. 

Dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, 

mendefinisikan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. 

Pernikahan menurut Reber & Reber (2010) merupakan institusi, 

seperangkat norma sosial yaitu sebuah penyatuan di antara dua individu (atau 
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lebih) dan minimal secara teoritis mengikat mereka kepada sistem perilaku 

kewajiban untuk maksud mempertahankan suatu unit keluarga. Sedangkan 

menurut Hasan (2002) perikahan yang merupakan kata dasar nikah adalah 

ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan 

ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa melanggar agama. 

Perkawinan merupakan suatu hal yang suci dan sakral, karena 

perkawinan adalah ikatan yang terhormat, bersih dan tidak boleh di campur 

adukkan dengan berbagai hal yang menimbulkan penyakit. Untuk itu perlu 

tanggung jawab besar dan perlu dipikul oleh mereka yang akan memasuki 

kehidupan rumah tangga (Bisri, 2005). Perkawinan merupakan kata dasar 

kawin menurut Hasan (2002) adalah membentuk keluarga dengan lawan  

jenis (bersuami atau beristri).  

Perkawinan merupakan unsur penting dalam kehidupan bangsa. 

Tujuan dari perkawinan adalah mendapatkan kebahagiaan, cinta kasih, 

kepuasan dan keturunan. Akbar (dalam Munandar, 2001) berkawin 

diisyaratkan oleh Islam agar manusia membentuk keluarga untuk hidup 

berumah tangga, dan dengan itu mendapatkan sakinah dalam hidupnya 

sampai akhir hayat, yakni ketenangan dan kebahagiaan yang kekal. 

Kebahagiaan perkawinan harus juga dirasakan oleh seluruh anggota keluarga, 

tidak hanya oleh individu tertentu saja. 

Berdasarkan berbagai definisi tentang pernikahan dan perkawinan di 

atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dan perkawinan merupakan ikatan 

lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang memiliki 
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kekuatan hukum dan diakui secara sosial dengan tujuan membentuk keluarga 

sebagai kesatuan yang menjanjikan pelestarian kebudayaan dan pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan inter-personal. 

 

2. Usia Muda 

Golongan usia muda adalah para gadis berusia 13-17 tahun, ini pun 

sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan-

penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Dan bagi laki-laki yang disebut 

remaja muda berusia 14-17 tahun. Apabila remaja muda sudah menginjak 17-

18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/ anak muda. Sebab sikap 

mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari 

sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya (Soerjono, 2004).    

Usia dini merujuk pada usia remaja. WHO memakai batasan umur 10-

20 tahun sebagai usia dini. Sedangkan pada Undang-undang Perlindungan 

Anak (UU PA) bab 1 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

usia dini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, batasan tersebut 

menegaskan bahwa anak usia dini adalah bagian dari usia remaja. Dari segi 

program pelayanan, definisi remaja yang digunakan oleh departemen 

kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum menikah. 

Sementara itu, menurut Badan Koordinasi keluarga Berencana (BKKBN) 

batasan usia remaja adalah 10 sampai 21 tahun. Remaja adalah suatu masa 

dimana individu dalam proses pertumbuhannya terutama fisiknya yang telah 

mencapai kematangan. Dengan batasan usia berada pada 11-24 tahun dan 

belum menikah (Sarwono, 2004). 
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Usia muda didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-

kanak ke masa dewasa. Batasan usia muda berbeda-beda sesuai dengan sosial 

budaya setempat. Menurut WHO batasan usia remaja adalah 12-24 tahun. 

Sedangkan dari segi program pelayanan, definisi yang digunakan oleh 

Departemen Kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum 

kawin. Sementara itu menurut BKKBN batasan usia muda adalah 10-21 

tahun (BKKBN, 2005).  

Dari batasan usia muda di atas ditetapkan batasan usia muda antara 

11-19 tahun, dimana di antara usia tersebut sudah menunjukan tanda-tanda 

seksualnya. Bila hal ini ditinjau dari sudut kesehatan maka masalah utama 

yang dirasakan mendesak adalah mengenai kesehatan pada usia muda 

khususnya wanita yang kehamilannya terlalu awal. 

 

D. Kerangka Pemikiran  

Menikah di bawah umur menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang pernikahan diartikan sebagai pernikahan di mana pihak laki-laki belum 

berusia 19 tahun dan pihak wanita belum berusia 16 tahun, demikian jika 

mengacu kepada pasal 7 ayat (1). 

Sementara, berdasarkan Undang-Undang pokok Perkawinan (2006), di 

Indonesia Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 7 

menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 

tahun dan wanita sudah mencapai umru 16 tahun. Dengan demikian, ketika para 

remaja memutuskan untuk menikah dini maka hal tersebut tidak sesuai dengan 

ketentuan yang ada. Sehingga dengan usia yang masih muda banyak hal bisa 
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mereka lakukan untuk prestasinya baik dibidang akademik maupun non 

akademik. Namun realita yang terjadi di masyarakat banyak juga remaja wanita 

yang memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya dan memutuskan untuk 

menikah. 

Keputusan remaja wanita untuk menikah muda merupakan keputusan yang 

sangat cepat karena mengingat usia mereka yang masih muda dan masih banyak 

hal yang harus mereka lakukan untuk masa depan mereka, apalagi usia mereka 

masih dalam usia sekolah. Hurlock (1991) menambahkan bahwa menurut hukum 

di Amerika Serikat saat ini, individu dianggap dewasa apabila telah mencapai usia 

18 tahun, dan bukan 21 tahun seperti ketentuan sebelumnya. Pada umumnya anak 

usia ini sedang duduk dibangku sekolah menengah. 

Secara umum, pernikahan muda lebih sering dijumpai dikalangan keluarga 

miskin, meskipun terjadi pula dikalangan keluarga ekonomi atas. Di banyak 

negara, pernikahan anak seringkali terkait dengan kemiskinan (Eddy & Shinta, 

2009). Keterbatasan ekonomi keluarga membuat remaja wanita memutuskan 

untuk menikah muda, hal ini agar mereka bisa membantu kehidupan keluarganya. 

Permasalahan tersebut membuat remaja wanita mulai mengarahkan perhatian 

mereka pada hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk mencari laki-

laki yang mapan dan bertanggung jawab untuk menjadi pendampingnya. 

Dengan adanya masalah-masalah tersebut, remaja wanita yang menikah 

muda harus memiliki konsep diri yang baik, sehingga mampu mengendalikan 

emosinya sendiri. Irma (2003) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi kestabilan emosi adalah mengenal dan menerima diri sendiri. 
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Remaja dengan konsep diri positif diharapkan dapat berprilaku tepat meskipun 

situasi mendesak untuk terjadinya perubahan emosi. (Putri, 2001) 

Rogers (dalam Sobur, 2003) konsep diri adalah bagian sadar dari ruang 

fenomenal yang disadari dan disimbolisasikan untuk setiap pengalaman. Konsep 

diri merupakan bagian inti dari pengalaman individu yang secara perlahan-lahan 

dibedakan dan disimbolisasikan sebagai bayangan tentang dirinya sendiri. Konsep 

diri adalah semua ide, pikiran, keyakinan, kepercayaan, yang membuat seseorang 

mengetahui tentang dirinya dan mempengaruhi lingkungannya dengan orang lain 

(Stuart & Sundeen 1998).  

Wanita yang memiliki konsep diri yang positif mampu menerima segala 

kekurangan dan kelebihannya, sehingga wanita merasa yakin dan percaya 

terhadap dirinya sendiri, merasa aman, nyaman, tidak minder dan tidak cemas 

ketika berinteraksi dengan orang lain sehingga lebih mampu dalam menyesuaikan 

diri dengan anggota keluarga suami. Hal berbeda ditunjukkan oleh wanita yang 

memiliki konsep diri yang negatif. Wanita dengan konsep diri yang negatif 

merasa tidak yakin dengan kondisi dirinya sendiri. Wanita yang mempunyai 

konsep diri negatif akan meyakini dan memandang bahwa dirinya lemah, tidak 

berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak kompeten, gagal, malang, tidak 

menarik, tidak disukai dan kehilangan daya tarik terhadap hidup (Muniriyanto, 

2014). Wanita yang bermasalah dengan konsep dirinya tidak hanya akan gagal 

dalam menunjukkan semua potensinya, tetapi juga punya kecenderungan untuk 

menjadi orang yang cemas atau menunjukkan simptom-simptom kecemasan, 
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seperti kurang percaya diri dan ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan 

keluarga suami. 

Keberhasilan dalam pemenuhan tugas seorang bapak sebagai kepala 

rumah tangga dan ibu sebagai ibu rumah tangga dalam menciptakan rumah tangga 

yang harmonis, rumah tangga yang jauh dari konflik internal dan dapat 

menciptakan konsep diri anak yang mapan akan menjadikan remaja sadar dan 

peka terhadap norma, sehingga remaja mampu mengendalikan kebutuhan 

pemuasan dorongan-dorongan dalam dirinya agar tidak melanggar norma dan 

aturan yang berlaku. Sedangkan kegagalan dalam tugas perkembangan ini akan 

menyebabkan remaja menjadi individu yang kurang peka terhadap aturan dan 

norma yang berlaku. Individu seperti ini sangat rentan berperilaku melanggar 

aturan bahkan melakukan tindak kriminal. (Muniriyanto, 2014) 

Keberfungsian keluarga yaitu keluarga yang dapat melaksanakan fungsi-

fungsinya dengan baik. Apabila suatu keluarga tidak mampu menerapkan atau 

melaksanakan fungsinya dengan baik, maka keluarga mengalami stagnasi 

(kemandegan) atau disfungsi yang pada gilirannya akan merusak kekokohan 

pondasi keluarga. (Syamsu Yusuf, 2000) 

Keberfungsian keluarga menjadi salah satu faktor yang harus mendapat 

perhatian karena lingkungan keluarga yang kondusif akan memberi kesempatan 

anak untuk berkembang (Intisari, Agustus 1997). Salah satu fungsi keluarga 

adalah sosialisasi nilai keluarga mengenai bagaimana anak bersikap dan 

berprilaku (Warga, 1993). Keluarga adalah lembaga yang pertama kali 

mengajarkan individu (melalui contoh yang diberikan orang tua) bagaimana 
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individu mengeksplorasi emosinya. Imitasi anak pada orang tua akan menentukan 

reaksi potensial yang akan mereka gunakan untuk mengungkapkan emosinya 

(Hurlock, 1978). 

Menurut King dan Coble aspek yang terdapat pada Family Structure 

Survey (FSS) oleh Lopez, Campbell dan Watkins (1998). Aspek yang dilibatkan 

pada keberfungsian keluarga adalah Keterlibatan orang tua dan anak (parent-child 

involvement), Cemas perpisahan (fear separation), Tukar menukar peran (parents-

child role reversal), Konflik rumah tangga (marital conflict). Dengan tercapainya 

aspek-aspek tersebut maka keberfungsian keluarga akan menjadi lebih baik, 

dengan keberfungsian keluarga yang baik maka konsep diri akan baik pula.  

 

B. Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka berfikir di atas adapun hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara keberfungsian keluarga dengan 

konsep diri wanita yang menikah usia muda di Desa Buluh Rampai Kecamatan 

Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. 

 

 


