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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Setiap manusia dalam kodratnya mempunyai keinginan untuk hidup 

berpasangan. Mereka memulai kehidupan baru dalam berumah tangga dengan 

pernikahan. Ketika kita mendengar istilah pernikahan maka yang terbayang di benak 

kita adalah gambaran seorang pria dan wanita dewasa yang hidup bersama dalam 

suasana ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan institusi agung untuk mengikat 

dua insan lawan jenis dalam satu keluarga yang diikat oleh perjanjian yang kokoh 

atau sumpah pernikahan. Pernikahan itu dinilai bukan sekedar  untuk menyalurkan 

kebutuhan biologis, tetapi juga harus menjadi media aktualisasi ketaqwaan. Karena 

itu untuk memasuki gerbang pernikahan dibutuhkan persiapan yang matang baik 

fisik, psikologis sosial dan ekonomi (BSI, 2004). 

Perkawinan memang terlihat dari” kejauhan” adalah suatu persetujuan hidup 

yang menyenangkan dan membahagiakan, tetapi bila telah dialami sendiri akan 

terasa kenyataan yang sesungguhnya. Bila pada saat resepsi perkawinan kita 

menyaksikan tempat duduk pengantin diatas karpet merah yang bertebaran bunga, 

tidak demikian halnya dengan perjalan perkawinan itu sendiri. Tidak jarang senang 

dan susah datang silih berganti, tangis dan tawa selalu datang menghiasi bahkan 

tidak jarang badai menerpa dengan dahsyatnya yang menyebabkan tenggelamnya 

bahtera kehidupan bila juru “kemudi” dan “juru bantu” tidak berpengetahuan untuk 

menyelamatkanya 

Karena itu perkawinan sangat memerlukan beberapa persyaratan yang  

mendukung tercapainya tujuan perkawinan, yaitu suatu perkawinan yang sejahtera 

dan berbahagia lahir dan batin. Kebahagiaan dan kesejahteraan dalam perkawinan 

mempunyai beberapa unsur, unsur itu tidak hanya wajah yang cantik atau tampan, 

status sosial ekonomi ,tingkat pendidikanya dan lain sebagainya. Salah satu syarat 

yang tidak kalah penting adalah “kedewasaan diri”.  

Kehidupan berumah tangga sebagaimana telah dijelaskan dimuka tidaklah 

seindah dan selancar yang kita bayangkan sebelumnya, penuh bertaburan senyum 

manis,tawa renyah,tersedianya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan rumah 
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tangga,dan lain sebagainya. Rumah tangga yang didirikan itu ternyata diikuti pula 

oleh  serangkaian pekerjaan yang membosankan dan melelahkan (Basri,1995). 

Untuk mencapai keberhasilan dalam pernikahan sangat ditentukan oleh 

beberapa faktor dan keadaan seperti kemampuan ekonomi dalam memenuhi 

kehidupan keluarga, kesatuan suami istri serta kedewasaan diri. Namun untuk 

mewujudkanya tidaklah mudah, karena suami istri yang memasuki kehidupan 

perkawinan merupakan dua pribadi yang berbeda latar belakang budaya, keluarga, 

status social ekonomi serta pendidikan bahkan usia. Semua hal diatas membutuhkan 

komitmen perkawinan. Karena pada dasarnya apabila seseorang menjalin hubungan 

cinta maka hubungan itu kemudian bermuara pada sebuah komitmen menuju 

perkawinan. 

Sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia , komitmen adalah perjanjian 

atau keterikatan melakukan sesuatu. Seseorang yang komit, seakan-akan mewajibkan 

diri untuk tetap setia kepada objek komitmen. Kepuasan perkawinan yang besar akan 

meningkatkan komitmen perkawinan, dan komitmen yang tinggi akan memperbesar 

kesediaan pasangan untuk melakukan penyesuaian diadik, kesediaan berkorban, serta 

membalas pertukaran. Begitu terus menerus saling timbal balik, dan semakin lama 

semakin intensif. 

Komitmen perkawinan disini bertujuan untuk belajar bagaimana hidup antara 

satu sama lain (Sua’dah, 2005). Komitmen perkawinan lebih menunjukan seperti apa 

yang ingin kita bangun dan kerelaan untuk menerima kekurangan pasangan, karena 

semakin tinggi komitmen perkawinan (marital komitmen) akan semakin lebar jalan 

yang terbentang untuk memperoleh kebahagiaan dan kepuasan dalam perkawinan 

(Adhim, 2002). Komitmen juga dihubungkan dengan tingkatan dalam kepuasan 

perkawinan, sikap yang mendukung hubungan dan kepercayaan. Hal ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Wieselquist, dkk (1999) yang menyatakan 

bahwa komitmen yang didasari oleh tindakan seperti ketersediaan kebutuhan, 

keinginan untuk berkorban adalah merupakan indikasi yang bagus dari alasan 

seseorang untuk mendukung suatu pemeliharaan hubungan. Tujuan komitmen 

perkawinan disini adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan kepuasan dalam 

perkawinan. 
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Penelitian psikologi positif tentang perkawinan yang berbahagia oleh Lauer 

& Lauer tahun 1985 (dalam Baumgardner dan Clothers, 2010 dalam Hanurawan 

2010) terhadap pasangan yang telah menikah selama 15 tahun atau lebih menunjukan 

bahwa pertemanan (Friendship) dan komitmen merupakan faktor utama terjadinya 

perkawinan yang bahagia. Pasangan perkawinan yang berbahagia memiliki pendapat 

bahwa komitmen yang kuat dan berjangka waktu lama merupakan fundamen yang 

bagus untuk kelestarian sebuah perkawinan. Komitmen yang kuat akan membantu 

pasangan perkawinan  memecahkan masalah perkawinan mereka secara baik dan 

berkelanjutan. 

Selama pembentukan komitmen peranan kepuasan haruslah dipertimbangkan 

menurut Duffy & Rusbult (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2003) menyatakan bahwa 

orang akan lebih berkomitmen pada suatu hubungan ketika : mereka puas dengan 

hasil yang mereka peroleh, tidak adanya alternatif hubungan lain yang dapat 

dimasukinya, mereka lebih menginfestasikan beberapa sumber yang cukup besar 

dalam hubungan itu (seperti waktu, usaha, pengungkapan diri, persahabatan timbal 

balik). Manfaat komitmen perkawinan adalah untuk mencapai target perkawinan 

yang bahagia. 

Ada beberapa aspek yang menjadi indikator untuk melakukan asesmen 

tingkat komitmen yaitu : (a) kualitas dan alternatif (b) investment (c) relational 

identity (d) dedikasi pribadi (e) Batasan-batasan moral (f) batasan-batasan sosial (g) 

Batasan-batasan keluarga (h) batasan-batasan financial (i) komitmen terhadap 

hubungan perkawinan (j) janji (k) keuntungan tambahan (Adam & Jones, 1997) 

Menurut penelitian, komitmen didalam perkawinan adalah salah satu 

prediktor yang penting dari sejumlah variabel untuk mencerminkan aspek positif dari 

hubungan interpersonal (Rusbult & Verrette,1991 dalam Hanurawan 2010). Selain 

itu kebahagiaan pasangan perkawinan menunjukan bahwa komitmen adalah salah 

satu dari faktor yang paling penting untuk suksesnya perkawinan (Ferguson, 1993 

dalam Hanurawan 2010) 

Dalam pandangan masyarakat untuk menilai kematangan seseorang baik 

secara fisik, mental, maupun sosial adalah dengan usia, dimana semakin 

bertambahnya usia seseorang semakin banyak pengalaman yang akan menjadikan 

seseorang mencapai kedewasaan diri,  mempunyai tanggung jawab hidup dan sudah 
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mampu melakukan komitmen dalam perkawinan dan usia merupakan peramal lain 

apakah suatu perkawinan akan bertahan.  

 Remaja adalah individu yang berada pada proses berkembang kearah 

kematangan karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atas dirinya dan 

lingkunganya. Dengan bertambahnya umur dari seseorang, diharapkan keadaan 

psikologiknya juga makin bertambah matang. Perkawinan pada umur yang masih 

muda akan mengundang masalah yang tidak diharapkan, karena psikologisnya belum 

matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangganya 

karena perkawinan yang masih terlalu muda (Walgito,1984) 

Dalam perkawinan yang perlu diperhatikan tidak hanya dari segi kematangan 

fisiologik dan psikologik saja, tetapi juga dari segi sosial khususnya segi sosial 

ekonomik. Sosial ekonomik pada umunya juga berkaitan dengan umur individu. 

Makin bertambahnya umur  seseorang, kemungkinan kematangan dalam bidang 

sosial ekonomik juga akan semakin nyata. Pada umunya dengan bertambahnya umur 

seseorang akan bertambah kuat pula dorongan untuk mencari nafkah sebagai 

penopang kehidupan (Walgito, 1984).  

Pada saat seseorang sudah mencapai usia dewasa, ketika mereka memasuki 

kehidupan rumah tangga mereka akan mampu mengendalikan emosi dan kemarahan 

yang sewaktu-waktu datang menggoda, yang bila tidak dipahami dapat 

menggoyangkan ketentraman dan kebahagiaan hidup. Mereka yang sudah dewasa 

mempunyai kemampuan untuk berpikir secara dewasa dan penuh tanggung jawab, 

yang tidak hanya menuruti dorongan-dorongan hawa nafsu badaniah semata. 

Kedewasaan dalam bidang fisik, biologis, sosial dan ekonomi, emosi dan 

tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan atau agama, 

akan menyebabkan keluarga yang terbentuk memiliki saham yang cukup besar untuk 

meraih kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya. Kedewasaan diri 

seseorang tidak hanya ditandai oleh datangnya tanda-tanda kelamin sekunder secara 

jelas, namun hendaknya mencakup segala bidang (Basri,1995).  

 Oleh karena itu perkawinan dilakukan jika seseorang sudah benar-benar siap 

dan sudah dewasa untuk menghidupi keluarganya. Pemilihan pasangan diusia 25 atau 

30 tahun biasanya sudah didasari oleh pemikiran yang matang. Sedangkan dalam 
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masa-masa remaja seringkali didasari oleh pemikiran  yang tidak realistis atau atas 

bayang-bayang romantisme saja (Mappiare, 1983) 

Menentukan batas usia untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, 

karena perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. 

Dalam kaitanya dengan ketentuan usia, terdapat fenomena yang perlu kita kaji yakni 

seringnya terjadi perkawinan dibawah umur (usia dini) dikalangan masyarakat 

terutama masyarakat pedesaan yang masih kental menganut adat budaya dan tradisi 

yang ada.  

Remaja sebagai individu yang berada pada proses berkembang kearah 

kematangan atau kemandirian yang pada dasarnya masih memerlukan bimbingan 

dari orang tuanya untuk mencapai kearah kematangan karena mereka masih kurang 

memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya atau lingkunganya. Dalam masa 

pubertas atau remaja masih terdapat unsur kekanak-kanakan dan dalam hal ini masa 

remaja disebut juga dengan masa anak-anak kedua yang masih menonjolkan sifat 

keragu-raguan dalam memilih obyek cintanya (Kartono, 1991). Sehingga masa 

remaja ini belum ada kesiapan baik fisik, mental, social dan ekonomi untuk 

melangkah masuk dalam kehidupan pernikahan.  

 Walaupun demikian tidak sedikit remaja yang melakukan pernikahan di usia 

yang tergolong dini dengan berbagai alasan salah satunya alasan ekonmomi. Dari 

data yang diperoleh di Jawa Timur terdapat 39,43% pernikahan yang dilakukan oleh 

remaja. Di Kalimantan selatan sebanyak 35,48% , Jawa Tengah 27,84%. Di banyak 

daerah pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapatkan 

haid yang pertama kali. Tetapi dalam kenyataanya pernikahan dini berarti medorong 

remaja untuk menerobos jalur tugas perkembanganya, menjalani peran sebagai 

dewasa tanpa memikirkan kesiapan fisik, mental, sosial dari si pengantin (BKKBN 

:2004).  

Hal yang senada juga diungkapkan oleh badan KB, berdasarkan data pada 

tahun 2007 bahwa usia pernikahan (interval usia 16 tahun-18 tahun) diketahui lebih 

dari lima ribu pasangan. Interval usia tersebut berdasarkan daftar nikah di 

Departemen Agama Kabupaten pada usia istri. Hal tersebut dinilai memicu 

pertumbuhan penduduk sebesar 1,09% sehingga jumlah penduduk Kabupaten 

Malang saat ini sebesar 2,4 juta jiwa. Ada dua permasalahan  yang perlu diperhatikan 
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oleh badan KB dari pertumbuhan penduduk tersebut, yaitu perencanaan kelahiran 

dan usia pernikahan. Tahun 2007 usia nikah istri 16-18 tahun  sebanyak 57 persen, 

idealnya usia nikah istri 20-35 tahun. Yang patut dicermati di kecamatan Jabung 

masih menyumbang perkawinan dini sebesar sekitar 55,59 % (197 pasangan), 

Ngantang 49,15 % (144 pasangan) dan Pujon 47,18 % (167 pasangan). Persentase 

tersebut dihitung berdasarkan perbandungan jumlah pasangan menikah di kecamatan 

masing-masing ditinjau dari usia istri. (Ary Wicaksono/malangpost,    

http://malangraya.web.id/07/31/nikah-muda-picu-baby-boom/ ) 

Banyak anak muda yang terlalu cepat mengambil keputusan untuk menikah. 

Ternyata hal ini didorong oleh ketakutan bahwa mereka tidak akan bisa menikah bila 

tidak memanfaatkan kesempatan itu. Tampaknya hal ini dijadikan salah satu alasan 

oleh mereka yang selepas sekolah terus menikah. Mereka beranggapan bahwa 

menjadi bujangan merupakan suatu kegagalan bila dibandingakan dengan 

keberhasilan teman-temanya yang sudah menikah. Seringkali orang tua mendorong 

anaknya untuk segera menikah. Mereka beralasan agar sang anak terlepas dari 

tanggung jawabnya. Alasan lainya adalah untuk mengatasi rasa takut mereka bahwa 

sang anak mungkin tidak bisa menikah (Hauck, 1995:40). Sebagian besar dari 

mereka menikah tanpa berpikir panjang tentang dampak yang ditimbulkan.  

Banyaknya angka perceraian yang menimpa pasangan muda tidak menjadikan 

mereka  takut untuk menikah di usia muda, bahkan tidak jarang dari mereka yang 

sanggup untuk mempertahankan perkawinan dan berkomitmen didalamnya. 

Begitu juga dengan pernikahan yang dilakukan oleh remaja di Desa Tulus 

Besar kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Dari data yang diperoleh di KUA 

Tumpang pada tahun 2006-2010 dari 906 kali perkawinan terdapat 406 jumlah 

pelaku pernikahan yang dilakukan oleh remaja. Sedangkan untuk angka perceraian 

dari data yang diperoleh,dari 290 perceraian, jumlah perceraian yang dilakukan oleh 

remaja di desa Tulus Besar kecamatan Tumpang kabupaten Malang adalah sebanyak 

136 orang. 

  Ada anggapan bahwa remaja desa lebih memungkinkan untuk menikah 

diusia muda karena ada anggapan anak perempuan yang sudah menginjak usia gadis 

tidak segera dinikahkan akan menjadi perawan tua (Subyantoro :2002). Mereka lebih 

memilih menikah ketimbang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. 

http://malangraya.web.id/07/31/nikah-muda-picu-baby-boom/
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 Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan mengapa mereka tidak 

melanjutkan pendidikan. Selain itu motivasi untuk bersekolah juga tergolong rendah. 

Sehingga mereka rela berkomitmen dalam hal perkawinan di usia yang tergolong 

masih dini. Sebagian besar dari mereka berpendidikan sekolah dasar atau sekolah 

lanjutan tingkat pertama, pada umumnya mereka bermata pencaharian sebagai petani 

atau buruh pabrik bahkan tidak jarang mereka menjadi tenaga kerja kasar di luar 

negeri.  

Dalam teori perkembangan disebutkan usia pernikahan adalah usia dewasa 

awal atau sekitar 20-40 tahun (Papalia, Old, Feldman 1998). Sementara itu BKKBN 

1992 menjelaskan pernikahan seharusnya dilakukan pada usia 20 tahun bagi wanita 

dan 25 tahun bagi laki-laki. 

Berikut tabel data pernikahan dan perceraian pada remaja di desa Tulus Besar 

Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang: 

 

DATA PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN DI DESA TULUS BESAR 

 KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG 

TAHUN 2006- MEI 2010 

 

PERNIKAHAN PERCERAIAN 

TAHUN LAHIR 
USIA 

MENIKAH 
JUMLAH TAHUN USIA JUMLAH 

2006 1990 16 TAHUN 90 ORANG 2006 18 TAHUN 31 ORANG 

2007 1990 17 TAHUN 89 ORANG 2007 18 TAHUN 32 ORANG 

2008 1990 18 TAHUN 90 ORANG 2008 17 TAHUN 43 ORANG 

2009 1991 18 TAHUN 60 ORANG 2009 19 TAHUN  25 ORANG 

 1992 17 TAHUN 45 ORANG    

2010 1993 17 TAHUN 32 ORANG 2010 19 TAHUN 5 ORANG 

JUMLAH  406 ORANG   136 ORANG 

Berdasarkan  data pada KUA kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.  

 

Keterangan: 

Berdasarkan data pada KUA diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat 

perkawinan yang terjadi pada usia remaja di desa Tulus Besar Kecamatan Tumpang 

Kabupaten Malang tergolong tinggi, Walaupun tidak ada peningkatan dari tahun ke 

tahun tetapi selalu ada saja pelaku perkawinan dini setiap tahunya. Begitu juga 

dengan perceraian, angka perceraian masih tergolong tinggi walaupun tidak ada 

peningkatan dari tahun ke tahun tetapi dapat dikatehui bahwa ada saja pelaku 

perkawinan dini yang bercerai. 
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Pernikahan pada usia yang tergolong dini mempunyai banyak resiko salah 

satunya adalah perceraian. Perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian 

pernikahan yang buruk dan terjadi jika suami dan istri sudah tidak mampu lagi 

mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Status 

ekonomi dapat menjadi penyebab perceraian, makin rendah status ekonomi keluarga 

semakin besar resiko terjadinya perceraian dalam keluarga dan dalam hal ini berlaku 

untuk segala usia (Hurlock, 1980). Dari data yang diperoleh jumlah perceraian yang 

dilakukan oleh remaja di desa Tulus Besar kecamatan Tumpang kabupaten Malang 

adalah sebanyak 196 orang. 

Secara psikologis kematangan emosi juga memegang pengaruh yang besar 

terhadap utuh dan kokohnya suatu perkawinan. Semakin tinggi tingkat kematangan 

emosi seseorang semakin besar pula kemungkinan kokoh dan langgengnya suatu 

perkawinan (Mappiare, 1983).  

Selain itu perceraian bisa juga disebabkan oleh usia yang masih terlalu muda 

dan belum dewasa. Menikah pada saat belum dewasa membuat pasangan muda 

tersebut menghadapi kesulitan dalam kehidupan perkawinan sehingga seringkali 

keputusan yang dibuat adalah bercerai saat menghadapi masalah (B-

Mus.Blogspot.com).   

Hal tersebut dikarenakan perkembangan usia yang masih muda adalah usia 

yang rawan, belum stabil cara berpikir dan bertingkah laku, tingkat pendidikan yang 

rendah dan kemandirian yang rendah. Dan pada umumnya mereka masih tergantung 

dengan orang tua (Ilyas, 2005:15) 

Dampak psikologis yang ditimbulkan dari perkawinan usia dini adalah   

banyaknya pertengkaran pada pasangan usia muda, adanya perselisihan bahkan 

pertentangan yang mengarah pada terjadinya perceraian. Kondisi emosi yang belum 

stabil juga memungkinkan banyaknya pertengkaran jika menikah diusia yang masih 

dini.   

Walaupun demikian tidak sedikit remaja yang berhasil mempertahankan 

keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dengan berkomitmen pada pernikahan 

mereka. Faktanya menurut teori perkembangan   itu semua bukanlah tugas 

perkembangan pada masa remaja. Tugas perkembangan remaja yang utama adalah 

menjalin hubungan-hubungan baru dengan teman sebaya baik  sesama jenis maupun 
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lawan jenis kelamin. Berkomitmen dalam hal perkawinan biasanya dilakukan oleh 

individu yang sudah menginjak masa dewasa awal.  

Ada pendapat yang mengatakan   pernikahan dini atau remaja tidak selalu 

buruk. Apabila masing-masing individu menikah karena saling mencintai bukan 

karena terpaksa,tentu saja akan baik-baik saja dan mereka akan menjaga hubungan 

keharmonisan rumah tangga (www.Mardianaly.co.cc) 

 Penelitian ini menarik karena mengangkat tema tentang komitmen 

perkawinan pada usia dini, dimana dalam hal ini berarti remaja menerobos alur 

perkembanganya, menjalani peran sebagai orang dewasa tanpa memikirkan kesiapan 

fisik, mental dan sosial dari si pengantin. Penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengetahui dan menggambarkan bagaimana komitmen pada pasangan usia dini atau 

remaja,sehingga mereka bisa menjalani perkawinan mereka dan bertahan didalam 

perkawinan mereka. 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan agar pola pikir masyarakat 

pada umumnya dan pola pikir masyarakat di desa Tulus Besar pada khususnya, serta 

orang tua yang memiliki anak remaja bisa berubah dari yang beranggapan jika anak 

gadis atau anak laki-laki mereka yang sudah beranjak remaja tidak segera dinikahkan 

akan menjadi perawan atau perjaka tua dapat berubah menjadi pemikiran yang lebih 

maju dimana perkawinan yang sesungguhnya memerlukan persiapan yang matang 

baik fisik, emosi, sosial, dan financial serta kedewasaan diri.   

Berangkat dari permasalahan  di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat 

tema”KOMITMEN PERNIKAHAN PADA PASANGAN USIA DINI” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah : 

Bagaimana gambaran komitmen pernikahan pada pasangan usia dini 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Untuk mengetahui bagaimana gambaran komitmen pernikahan pada 

pasangan usia dini. 

 

 

http://www.mardianaly.co.cc/
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan 

menambah referensi di bidang psikologi. 

2. Praktis.  

 Bagi orang tua. 

Sebagai pedoman orang tua dalam mendidik anak-anak remaja mereka 

terutama memberikan pengetahuan tentang perencanaan pernikahan dan 

berkomitmen dalam pernikahan.  

 Bagi remaja. 

Penelitian ini diharapkan mampu menekan angka perceraian pada remaja 

yang sudah melangsungkan perkawinan. 


