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BAB I 

PENGANTAR 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Memiliki kualitas hidup yang baik dalam kehidupan merupakan tujuan dari 

setiap manusia. Hal tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan proses untuk 

mencapainya. Kualitas hidup sendiri merupakan pengalaman hidup, kepuasan 

hidup dan kesejahteraan (Meeberg, 1993). Sedangkan menurut Campbell (1976) 

menjelaskan bahwa kualitas hidup individu merupakan suatu kondisi kehidupan 

seseorang yang mempengaruhi kualitas hidupnya namun kondisi tersebut tidak 

menentukan pengalaman aktual dari kehidupannya. 

Pernikahan merupakan salah satu unsur pendukung terciptanya kualitas 

hidup yang baik menurut Long (1980). Undang-undang perkawinan yang 

menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah 

mencapai umur 19 tahun. Kiwe (2017) dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur bahwa untuk melangsungkan 

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

mendapat izin kedua orang tua. Sejalan dengan itu Hurlock menjelaskan bahwa 

rentang usia remaja yaitu usia belasan tahun hingga dua puluh satu tahun 

meskipun jarang dinamakan remaja tua atau disebut pemuda atau kawula muda. 

Namun pada usia tersebut wanita yang kawin muda mendapatkan kesulitan dalam 

penyesuaian dengan peran seks terutama jika mereka terpaksa berperan menurut 

peran tradisional setelah terbiasa berperan egalitarian sebelum menikah (Hurlock, 
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1980). Dalam UU pasal 26 ayat (1) undang-undang no 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dinyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung 

jawab untuk a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) 

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan 

c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Terkait dengan hal 

tersebut survei BKKBN menyebutkan bahwa di Indonesia mencatat sebanyak 1,2 

juta anak perempuan berusia 20-24 tahun sudah menikah sebelum mencapai usia 

18 tahun yang menempatkan Indonesia diurutan ke-8 di dunia dari segi angka 

perkawinan anak secara global. 

Salah satu kasus yang sempat gempar yaitu perceraian model cantik 

Manohara Odelia Pinot dalam usia sangat muda yaitu 16 tahun dengan Pangeran 

Malaysia Tengku Fakhry dengan selisih usia 14 tahun diatasnya. Manohara 

mengalami KDRT meski belum setahun nikah. Manohara dan ibunya dilarang 

bertemu bahkan berkomunikasi setelah menikah serta mendapatkan kekerasan 

seksual yang dilakukan tengku fakhry terhadap mano hingga berbuntut perceraian 

menurut pop grid. 

Senada dengan berita tersebut yang dimuat oleh suara.com pada 25 Juni 

2020 mengenai remaja wanita berusia 16 tahun putus sekolah demi nikah muda 

dengan laki-laki berusia 18 tahun. Awalnya remaja wanita tersebut 

mengungkapkan bahwa dia tidak menyesal karena tidak lulus sekolah demi 

menikah muda dengan dalih romantis seperti orang pacaran dan terhindar dari 

zina namun setelah 3 bulan pernikahan, remaja wanita tersebut menunjukkan 

bahwa dirinya telah lajang kembali. 
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Pernikahan usia muda bertujuan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan 

batin. Namun untuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan perlu adanya 

penyesuaian terhadap pasangan hidup sedangkan penelitian yang dilakukan 

terhadap 70 pasangan suami istri dengan usia perkawinan 1 – 7 tahun 

menunjukkan adanya hubungan positif antara penyesuaian diri pada pasangan 

suami istri sebelum menikah dengan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. 

Semakin baik penyesuaian diri pasangan suami istri maka semakin bahagia 

pernikahan, namun sebaliknya semakin buruk penyesuaian diri pasangan suami 

istri,  maka semakin tidak bahagia pernikahannya menurut Wisnubroto (Silalahi, 

2010). 

Namun menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (KPP & PA) dalam Profil Anak Indonesia 2012, sebesar 1,62 

% anak perempuan dibawah umur 18 tahun di Indonesia berstatus kawin dan 

pernah kawin, sedangkan di Jawa Tengah sebesar 1,47 % anak perempuan 

dibawah umur 18 tahun di Indonesia berstatus kawin dan pernah kawin. 

Ditemukan kasus pernikahan usia muda di Kabupaten Kudus pada tahun 

2019 sebanyak 9,90 % kasus yang menikah dibawah usia 17 tahun dan 17,57 % 

yang menikah pada usia 17 – 18 tahun (BPS Kabupaten Kudus, 2019). 

Sedangkan menurut Papalia dan Olds (usia 12 atau 13 tahun hingga awal 

dua puluh tahun masih disebut dengan masa remaja. Begitu pula menurut Adams 

dan Gullota (Jahja, 2011) masa remaja meliputi antara 11 hingga 20. Pada masa 

tersebut terjadi beberapa perubahan yaitu peningkatan emosional yang terjadi 

secara cepat, perubahan fisik yang cepat yang disertai dengan kematangan 
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seksual, perubahan nilai, dan bersikap ambivalen terhadap perubahan yang terjadi. 

Mohammad (Lubis, 2016) mengemukakan bahwa masa remaja berusia 13-25 

tahun dimana pada usia 13 tahun mengalami kematangan seksual dan pada usia 25 

tahun di mana mereka pada umumnya secara sosial dan psikologis mampu 

mandiri. 

Diperjelas oleh penelitian United Nations Development Economic and 

Social Affairs (UNDESA) dalam buku Kiwe yang berjudul Mencegah Pernikahan 

Dini (2017) bahwa Indonesia menempati peringkat ke-37 dunia dan peringkat ke-

2 se-ASEAN sebagai negara dengan tingkat pernikahan usia dini yang tinggi, 

padahal di sejumlah negara, isu pernikahan usia muda sedang menjadi masalah 

krusial. Ditambahkan pada penelitian Fadlyana (2009) yang berjudul Pernikahan 

Usia Dini dan Permasalahannya memaparkan remaja yang menikah dini 

cenderung mendapatkan dampak negatif dari berbagai aspek fisik, psikologis, 

sosial ekonomi, rentan mengalami kekerasan seksual, hingga komplikasi dalam 

organ reproduksi karena belum siapnya organ-organ reproduksi yang berakibat 

fatal pada ibu maupun buah hati. Senada dengan hal tersebut menurut Kiwe 

(2017) seseorang yang menikah muda pada umumnya masih memiliki mental 

yang belum matang yang pada akhirnya berdampak negatif bagi pelakunya yang 

berdampak pada psikologis, biologis, ekonomi, sosial-pendidikan dan dampak 

hukum. 

Pernikahan dini adalah indikator dari kurang baiknya kualitas 

kependudukan yang telah menjadi sebuah fenomena di masyarakat. Kesejahteraan 
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keluarga mendapat dampak secara langsung dari terjadinya pernikahan dini 

(BKKBN, 2012). 

Kesejahteraan wanita yang menikah dini sangat dipengaruhi oleh 

pernikahan dini yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan baik pada 

pasangan menikah dini secara personal, lingkup keluarga, masyarakat sehingga 

dapat menyebabkan berbagai masalah dalam tataran nasional bahkan global. 

Pernikahan dini berpengaruh pada kualitas hidup pelaku pernikahan dini yang 

dalam hal ini kebanyakan adalah perempuan di bawah usia menurut Rapley 

(Setyawan & Herdiana, 2016). 

Menurut prastiwi (2012) kualitas hidup adalah kepercayaan seseorang 

terhadap keadaannya pada berbagai aspek kehidupan guna mewujudkan harapan, 

tujuan, serta kepuasan hidup.  

Untuk mengetahui kualitas hidup pada wanita yang menikah di usia muda, 

peneliti melakukan wawancara dan observasi awal yaitu Narasumber pertama 

yaitu D. D berasal dari keluarga yang dulu ditinggal ayahnya. D menikah pada 

usia 19 tahun. D memiliki 2 anak namun anak kedua meninggal pada usia 1,5 

tahun karena sakit. Setelah anak kedua meninggal D merasa sangat terpukul serta 

merasa suami tidak mampu memahami dirinya dan merasa kurang cukup dengan 

nafkah yang diberikan sehingga memutuskan untuk bercerai. Sebelum itu D 

sempat pisah rumah dengan suami dan anaknya. Saat proses perceraian tersebut 

anak pertama D tinggal dengan neneknya sedangkan D kerja di pabrik dan tinggal 

di kos dekat pabrik. Karena kesibukan D hanya bertemu anaknya satu minggu 

sekali saat memberikan uang. Akibat proses perceraian tersebut hubungan D 
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dengan mertua juga kurang baik. D merasa bersalah karena tidak bisa 

mendampingi tumbuh kembang anaknya namun disisi lain D harus bekerja karena 

tuntutan ekonomi. D juga tidak berkeinginan untuk menikah lagi karena masih 

kecewa dengan pernikahan beserta takut apabila anaknya tidak terurus dengan 

baik.  

Narasumber kedua yaitu M yang menikah pada usia 19 tahun. M dan suami 

sempat melakukan penjajakan dengan suami selama 7 bulan. Selama pernikahan 

M dan suami sering berselisih hingga mengalami KDRT. M mengaku kegiatan 

selama menjadi istri sangat melelahkan karena M merasa terisolasi karena 

kegiatannya hanya menjadi ibu rumah tangga, membantu menyiapkan dagangan 

untuk berjualan suami, dan jualan didepan rumah. Suami melarang untuk bekerja 

di perusahaan dan merasa tidak didukung dalam pengembangan karir. Bahkan 

untuk merawat diri pun suami kurang mendukung. M mengalami kesulitan 

keuangan karena suami yang pelit. Dengan kegiatan sebagai ibu rumah tangga M 

selalu melakukan kegiatan sehari-hari sendiri dan suami tidak mau membantu 

bahkan untuk hal-hal sepele seperti mengambilkan daun pisang untuk memasak 

suami menolak untuk membantu. Sedangkan tetangga-tetangga M tidak ada yang 

seumuran jadi M merasa sendiri karena kurang bisa mengimbangi obrolan dengan 

tetangga. Dari lingkungan sekitar M sangat religius dan kesan kuat dengan budaya 

patriarki. 

Narasumber ketiga berinisial F yang menikah di usia tujuh belas tahun. F 

memaparkan alasan menikah di usia muda akibat hamil diluar nikah dikarenakan 

perilaku seks bebas yang dilakukan pada saat duduk di sekolah menengah atas 
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(SMA). Narasumber F juga menjelaskan pada saat menikah F maupun suami 

masih mengenyam pendidikan dan belum memiliki penghasilan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Harapan menikah untuk menyelesaikan masalahnya 

ternyata F dan suami justru dihadapkan dengan masalah-masalah baru seperti 

kondisi finansial yang masih bergantung kepada orang tua F maupun orang tua 

suami, hubungan sosial F kepada keluarga suami yang kurang baik, kondisi 

emosional yang belum matang, sehingga berdampak pada F mengalami kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT). Berbagai kondisi tersebut membuat F seringkali 

merasa bahwa F tidak puas dengan pernikahan dan sudah beberapa kali 

mengajukan cerai dengan suami. Namun keberanian untuk menggugat suami cerai 

secara hukum tidak F segera laksanakan karena F memikirkan masa depan 

anaknya.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fadlyana dan Larasaty yang berjudul 

Pernikahan Dini dan Permasalahannya (2009) dapat disimpulkan bahwa wanita 

yang menikah dini cenderung mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga 

dikarenakan jarak usia yang terlampau jauh dengan suaminya. Selain itu 

pernikahan usia muda membawa resiko dalam berbagai aspek yang berkaitan 

dengan pernikahan yang tidak diinginkan seperti pemaksaan melakukan hubungan 

seksual, hamil di usia muda, dan memicu resiko infeksi HIV dan berbagai 

penyakit menular seksual yang lain serta kanker rahim. Pernikahan usia muda 

juga merenggut banyak kesempatan dari kehidupan wanita, seperti melanjutkan 

pendidikan, berpartisipasi dalam pekerjaan serta berperan nyata dalam keputusan 

rumah tangga. Menikah di usia dini membatasi wanita untuk peran tradisional 
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dengan kekuatan yang lebih kecil dalam semua bidang kehidupan. Dalam sebuah 

studi nasional Turki (2009) tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap 

perempuan  

Dalam penelitian Adebowale (2012) Pernikahan dini juga menjadi salah 

satu faktor resiko dan efek dari wanita putus sekolah, rendahnya tingkat 

pendidikan yang berdampak pada rendahnya aktivitas ekonomi. 

Berdasarkan beberapa fakta yang diuraikan di atas bahwa wanita yang 

menikah di usia muda memunculkan berbagai permasalahan. Ketidakharmonisan 

keluarga, keretakan rumah tangga, tingkat kesiapan sehingga mempengaruhi 

kualitas hidupnya. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti kualitas 

hidup wanita yang menikah di usia muda. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

domain-domain kualitas hidup pada wanita yang menikah di usia muda. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan 

keilmuan psikologi klinis yang berkaitan dengan kualitas hidup wanita yang 

menikah di usia muda. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi orang tua 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat 

mengetahui dampak pernikahan usia muda terhadap kualitas hidup wanita 

b. Bagi wanita  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi 

mengenai kualitas hidup dalam pernikahan 

c. Bagi peneliti lain  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan apabila yang akan meneliti tema 

yang sama, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

 


