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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dilahirkan ke dunia dengan misi menjalankan kehidupan

sesuai dengan kodrat ilahi yakni tumbuh dan berkembang. Untuk tumbuh dan

berkembang, setiap orang harus mempertahankan kehidupan dari berbagai hal

yang datang dari dirinya maupun dari luar. Pada masa anak-anak proses

pertahanan kehidupan masih dibantu orangtua masing-masing. Tetapi ketika

anak masuk dunia dewasa banyak tantangan kehidupan yang harus diputuskan

sendiri. Hal tersebut berkaitan langsung dengan tujuan menjaga kelangsungan

hidupnya.

Manusia dalam hidup ini akan berada dalam situasi untuk memilih,

yaitu mengambil keputusan yang sekiranya tepat bagi dirinya. Sejak kecil

manusia sudah dihadapkan dengan berbagai pilihan yang sepanjang hidupnya

tidak mungkin tergantung pada orangtua dan orang lain dalam mengambil

keputusan, karena setiap individu akan punya kehidupannya masing-masing.

Semua manusia diharuskan mengambil keputusan yang tepat untuk rutinitas

kehidupan guna kebahagiaan dan kelangsungan hidupnya. Berarti bila

seseorang gagal memilih keputusan dapat mengganggu kelancaran hidupnya

(Syamsi, 1995).

Dalam pengambilan keputusan tersebut mencakup kemahiran

menyeleksi dan menentukan keputusan yang paling tepat dari sekian banyak

alternatif jawaban atau pemecahan masalah. Selanjutnya karena dibebani oleh
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tanggung jawab etis, maka merupakan tugas yang cukup berat untuk

memastikan satu keputusan di tengah situasi yang tidak menentu, yang belum

dikenal sebelumnya, atau yang sering muncul dengan mendadak (Kartono,

2006). Dapat dikatakan bahwa pengambilan keputusan sesungguhnya

merupakan hasil pemikiran berupa pemilihan satu diantara beberapa alternatif

yang menjadikan individu bisa melakukan pengambilan keputusan yang sesuai

dengan apa yang diingini individu tersebut (Syamsi, 1995).

Keputusan untuk menikah merupakan hal yang penting dalam setiap

kehidupan individu, oleh karena itu sangat memerlukan pertimbangan yang

serius dari berbagai pihak terutama individu yang bersangkutan.

Pertimbangan dalam melakukan suatu pernikahan dimulai dari persiapan diri

individu tersebut, baik secara lahir maupun secara bathin. Selain itu,

persiapan dari segi materi juga merupakan hal penting dalam melaksanakan

pernikahan.

Pernikahan adalah merupakan sunnatullah yang dengan sengaja

diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan

dan tujuan-tujuan lainnya (Hasan, 2006). Allah sengaja menumbuhkan rasa

kasih dan sayang ke dalam hati masing-masing pasangan, agar terjadi

keharmonisan dan ketentraman dalam membina suatu rumah tangga. Dalam

kompilasi hukum islam pasal 3, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma (Ghazali,

2008).

Islam memberikan aturan yang jelas mengenai tata cara dalam suatu

pernikahan, antara laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki dan perempuan
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yang memutuskan untuk menikah harus dewasa atau baligh, karena laki-laki

dan perempuan yang baligh sudah diperbolehkan untuk melaksanakan

pernikahan. Menurut hukum islam  tidak ada halangan bagi mereka untuk

melaksanakan pernikahan jika individu tersebut memang mampu untuk hidup

berumah tangga dan melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri. Pada

dasarnya pernikahan itu bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah

tergantung dengan kemaslahatannya ( Tihami, 2009).

Berdasarkan Undang-Undang pokok Perkawinan (2006), di Indonesia

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan

lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7

menyatakan bahwa pernikahan hanya dizinkan jika pria sudah mencapai umur

19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Kebijakan pemerintah tentang batasan usia yang telah ditetapkan

dalam undang-undang pokok pernikahan memberikan dampak yang positif

bagi setiap individu, hal ini agar kedua belah pihak baik laki-laki maupun

perempuan benar-benar mempersiapkan dirinya dari segi fisik, psikis dan

mental. Hal ini karena pernikahan merupakan keputusan penting dalam setiap

kehidupan individu, sehingga memerlukan pertimbangan yang matang.

Namun fenomena dilapangan banyak para remaja memutuskan untuk menikah

diusia muda.



4

4

Berdasarkan Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) 2007, di

beberapa daerah didapatkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata

dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun. Jumlah kasus pernikahan

dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia perkawinan

19,1 tahun. Di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Jawa Barat, angka

kejadian pernikahan dini berturut-turut 39,4%, 35,5%, 30,6%, dan 36%.

Bahkan di sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah

anak perempuan mendapat haid pertama (Eddy & Shinta, 2009).

Usia remaja yang masih muda sering mengalami berbagai masalah

dalam kehidupannya. Masalah tersebut datang dari dunia pendidikan dan

keluarga, yaitu masalah dengan teman, masalah cinta, masalah sekolah,

masalah dengan anggota keluarga dan keluarga lain, dan masalah dengan diri

sendiri. Masalah-masalah tersebut sering membuat remaja-remaja disibukkan

dengan aktivitas-aktivitas untuk dirinya sendiri, sehingga ia sering

mengabaikan lingkungan sekitarnya.

Aktivitas-aktivitas setiap remaja sering membuat mereka tidak hanya

sekedar terlibat dalam aktivitas negatif seperti membolos sekolah, merokok,

minum-minuman keras, atau menggoda lawan jenisnya, tetapi tidak jarang

mereka juga terlibat dalam aksi tawuran atau terlibat dalam penggunaan

NAPZA, terjerumus dalam kehidupan seksual pranikah, dan berbagai bentuk

perilaku menyimpang lainnya. Masalah-masalah tersebut membuat mereka

melalaikan tugas-tugasnya sebagai seorang remaja yang disebut dengan tugas

perkembangan.
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Tugas-tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya

meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk

mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Adapun tugas-

tugas perkembangan masa remaja menurut Hurlock (1991) yaitu mampu

membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis,

mencapai kemandirian secara emosional, mencapai kemandirian dalam bidang

ekonomi, memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan

keluarga.

Berdasarkan tugas-tugas perkembangan di atas, menikah bukan suatu

keputusan yang tepat untuk remaja. Seharusnya remaja tersebut masih duduk

di bangku sekolah karena tugas mereka hanya dalam tahap mampu membina

hubungan baik dengan lawan jenis, mencapai kemandirian secara emosi,

mencapai kemandirian secara ekonomi, serta mempersiapkan tanggung jawab

untuk kehidupan keluarga.

Menikah bukan hal mudah karena setelah menikah banyak perubahan

yang terjadi. Peran gender, tanggung jawab untuk pasangan dan menjaga

kualitas dalam hubungan keluarga merupakan hal yang penting (Kertamuda,

2009).  Oleh karena itu, dengan usia mereka yang masih muda pernikahan

bukan solusi yang terbaik karena tugas-tugas atau tanggung jawab dalam suatu

pernikahan adalah hal yang berat dan diperlukan persiapan yang matang baik

secara fisik maupun secara psikis. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang

dilakukan dengan bapak Hasmir (KUA) di Pekanbaru:

“Remaja yang menikah di bawah umur adalah remaja yang belum
mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan belum mencapai usia 16
tahun bagi perempuan, dan hal itu juga berdasarkan Undang-Undang
Pernikahan yang ada di Indonesia. Seharusnya dengan usia mereka
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yang masih muda, pernikahan tidak dianjurkan bagi remaja tersebut
karena dengan usia seperti itu mereka masih berada di Sekolah
Menengah Atas atau SMA/Sederajat, kecuali mereka hamil diluar
nikah, karena pernikahan itu bukan hal yang mudah dan tanggung
jawabnya besar sekali”.

Namun, yang terjadi di masyarakat banyak ditemui remaja-remaja

yang menikah dini atau menikah muda baik remaja putri maupun remaja

putra, walaupun usia mereka masih muda dan masih usia sekolah. Selain itu,

para orangtua juga mengijinkan anak-anaknya untuk menikah pada usia yang

masih muda. Fenomena menikah dini banyak terjadi masyarakat, baik di

pedesaan maupun di daerah perkotaan. Di masyarakat pedesaan, perkawinan

usia dini terjadi terutama pada golongan ekonomi menengah ke bawah yang

lebih memerlukan bantuan dalam bentuk sosial yaitu pada pembagian peran

dan tanggung jawab dari pihak suami terhadap keluarga perempuan atau

istrinya. Di masyarakat perkotaan, pernikahan usia dini umumnya terjadi

karena kecelakaan (married by accident) akibat salah pergaulan di kalangan

remaja (Juspin, Ridwan, & Zulkifli, 2009).

Berdasarkan uraian di atas dan fenomena yang ada, menikah dini

bukan merupakan hal yang mudah untuk diputuskan dalam kehidupan setiap

remaja, karena pada dasarnya rumah tangga dibangun atas komitmen bersama

dan merupakan pertemuan dua pribadi yang berbeda. Ketika para remaja

tersebut mengambil keputusan untuk menikah mereka juga harus siap dengan

konsekuensi pernikahannya dan perubahan yang akan terjadi dalam

kehidupannya. Setiap remaja akan mengalami  proses dalam mengambil

keputusan untuk menikah, sehingga mereka merasa yakin dengan keputusan
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yang telah mereka ambil. Pernyataan ini sejalan dengan hasil wawancara yang

dilakukan dengan SL:

“Pada waktu saya memutuskan untuk menikah itu karna ingin
mandiri, tidak tergantung lagi dengan orangtua kak. Awalnya sih ayah
saya tidak ngizinin karna umur saya masih muda, tapi saya berusaha
meyakinkan keluarga. Apalagi suami saya sudah dewasa dan
orangnya bertanggung jawab” (SL, November 2013).

Pernikahan bukan hal yang mudah untuk diputuskan dalam kehidupan

setiap individu karena ketika seseorang mengambil keputusan untuk menikah

ia juga harus siap dengan konsekuensi yang ada dalam pernikahannya. Setiap

keputusan yang diambil memerlukan pertimbangan yang matang, termasuk

keputusan untuk menikah. Namun, tak jarang banyak remaja yang memilih

mengambil keputusan untuk menikah diusia sekolah.

Keputusan yang akan dibuat oleh setiap remaja yang menikah dini

pada akhirnya sangat rentan menimbulkan konflik, baik yang terjadi pada

remaja yang menikah dini, pada pasangannya maupun konflik yang terjadi

diantara keluarga remaja tersebut. Hal ini terjadi karena usia remaja

merupakan suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari

perubahan fisik dan kelenjar. Remaja terkadang terlihat sedih, dan pada saat

yang tidak lama terlihat begitu gembira. Kesedihan dan kegembiraannya

terlihat over dan terkesan meledak-ledak, bahkan sulit dikendalikan (Casmini,

2002). Hal ini akan mempengaruhi kelangsungan hidup dan hubungan

sosialnya dengan lingkungan sekitar.

Sehingga pengambilan keputusan menjadi kajian psikologi yang

menarik karena berusaha memahami tentang kondisi psikis individu hingga
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sampai pada suatu keputusan. Dengan melihat kenyataan itu, penulis tertarik

untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Pengambilan Keputusan Untuk

Menikah Dini pada Remaja”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan

diatas dan fenomena yang terdapat di lapangan, pertanyaan penelitiannya

adalah “Bagaimanakah Proses Pengambilan Keputusan Untuk Menikah Dini

Pada Remaja?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana proses

pengambilan keputusan untuk menikah dini pada remaja.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang pernikahan dini sebelumnya sudah pernah dilakukan

oleh beberapa peneliti di berbagai tempat, seperti penelitian Casmini (2002)

tentang “Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi dan Agama)”, dalam

penelitian ini peneliti membahas bagaimana pernikahan dini berdasarkan

perspektif psikologi dan agama. Sedangkan penelitian Juspin, Ridwan &

Zulkifli (2009), yaitu tentang “Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Dini Pada

Masyarakat Kecamatan Sanggalagi Kabupaten Tana Toraja”. Subjek dalam

penelitian ini adalah remaja yang menikah dini, suaminya, keluarga, dan
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masyarakat setempat. Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana

fenomena menikah dini di kalangan masyarakat Kecamatan Sanggalangi, dan

hasil penelitiannya menyatakan bahwa remaja tersebut menikah karena ingin

meringankan beban orangtuanya dan ingin hidup mandiri.

Penelitian tentang pernikahan dini juga dilakukan oleh Nur Hidayati

(2008) dengan judul “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum”. Hasil dari

penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan dini tidak melanggar dari sisi

hukum fiqih. Namun, dari hukum pemerintah jelas melanggar, karena

pemerintah telah meratifikasi dan membuat UU No. 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan dan UU No. 23 tentang Perlindungan Anak Negara harus

meratifikasi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan

pendewasaan usia perkawinan diatas usia 18 tahun tanpa membedakan batas

minimal usia perkawinan perempuan dan laki-laki untuk menyelamatkan masa

depan anak-anak Indonesia.

Sementara, Erma Fatmawati juga melakukan penelitian pada tahun

(2012) tentang “Pernikahan Dini Pada Komunitas Muslim Madura di

Kabupaten Jember”. Subjek dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri

yang menikah pada usia muda, mereka menikah atas kemauan sendiri dan

bukan karena kecelakaan atau salah pergaulan. Penelitian selanjutnya adalah

Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty pada tahun (2009) tentang bagaimana

“Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”. Pada penelitian ini, peneliti

lebih menjelaskan bagaimana remaja yang menikah dini dan permasalahannya

yang ditinjau dari berbagai macam faktor, seperti faktor pendidikan,

kesehatan, dan masalah lainnya.
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Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah tentang

“Pengambilan Keputusan Untuk menikah Dini Pada Remaja”. Subjek yang

diambil pada penelitian ini adalah remaja yang  menikah dini, baik remaja

putri maupun remaja putra. Penelitian ini ingin melihat bagaimana proses

pengambilan keputusan untuk menikah dini pada remaja dengan

menggunakan pendekatan kualitatif.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan mendapatkan suatu manfaat

baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran,

memperluas wawasan dan perspektif pengembangan ilmu pengetahuan

dalam penelitian bidang psikologi terutama mengenai pengambilan

keputusan pada remaja untuk menikah dini dengan pendekatan kualitatif.

2. Manfaat Praktis

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

mengenai pengambilan keputusan pada remaja yang menikah dini.

b. Diharapkan sebagai sumbangan bagi berbagai kalangan yang tertarik

untuk meneliti lebih lanjut tentang pengambilan keputusan untuk

menikah dini pada remaja.


