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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa awal adalah masa dimana seseorang memperoleh pasangan 

hidup, terutama bagi seorang perempuan. Hal ini sesuai dengan teori Hurlock 

(2002) bahwa tugas masa perkembangan pada dewasa awal adalah mulai bekerja, 

memilih seorang teman hidup, belajar hidup bersama dengan suami atau istri, 

membina suatu keluarga. Dalam memilih teman hidup biasanya dewasa awal akan 

menempuh berbagai tahapan, antara lain pendekatan dengan seseorang atau 

pacaran dan biasanya diteruskan menuju ke tahap yang lebih jauh yaitu dengan 

melakukan perkawinan. 

Perkawinan memerlukan kesiapan mental dan kesiapan fisik, selain itu 

adapula ketentuan batasan usia dalam menikah. Kartika (2002) mengatakan 

bahwa idealnya pasangan usia menikah adalah pria dewasa dengan wanita 

dewasa. Individu dinyatakan dewasa jika lepas dari masa remaja. Undang-undang 

perkawinan No.1 tahun 1974 Bab1 pasal 1 menjelaskan secara jelas batasan usia 

nikah pria dan wanita yang telah mencapai umur lebih dari 18 tahun.  

Adanya batasan usia saat menikah yang telah ditetapkan undang- undang 

tersebut, bertujuan untuk memudahkan atau melancarkan jalannya bahtera 

perkawinan selanjutnya. Dalam perkawinan yang dibutuhkan tidak hanya 

hubungan biologis semata melainkan harus diperhitungkan kesiapan fisik, psikis 
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maupun materi seseorang untuk menikah dan apabila tidak siap akan 

menimbulkan kecemasan. (Wijayanto, 2007) 

Kecemasan adalah suatu keadaan tertekan atau keadaan khawatir yang 

mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi, kecemasan 

merupakan respon yang tepat terhadap ancaman, tetapi kecemasan bisa menjadi 

abnormal bila datang tanpa penyebab dan bila tidak sesuai proporsinya (Nevid 

dkk,2003) 

Fausiah, (2003) mengatakan bahwa kecemasan adalah munculnya 

perasaan takut dan kehati-hatian atau kewaspadaan yang tidak jelas dan tidak 

menyenangkan. Selain itu kecemasan seringkali disertai dengan gejala fisik 

seperti sakit kepala, jantung berdebar dengan cepat, dada terasa sesak, sakit perut, 

tidak tenang dan tidak dapat duduk diam. 

Kecemasan adalah hal normal sebagai manusia, tetapi bagi beberapa 

individu kecemasan dapat keluar kendali sampai mengacaukan gaya hidup. Ini 

biasanya terjadi saat si penderita menjadi sangat ketakutan terhadap gejala-gejala 

fisik yang dirasakan dan mulai menghindari tempat-tempat dan situasi-situasi 

yang akan memunculkan gejala-gejala itu. Rasa khawatir, gelisah, takut, waswas, 

tidak tenteram, panik dan sebagainya merupakan gejala umum akibat cemas. Bila 

kecemasan hebat sekali mungkin terjadi panik. Individu dalam keadaan ini 

menjadi berbahaya dengan sikap yang agresif dan mengancam (Maramis, 2005). 

Kecemasan terjadi pada 40 juta penduduk Amerika berumur 18 tahun 

dan sekitar 18 % pada orang tua, Rasio perempuan dibandingkan laki-laki untuk 

gangguan kecemasan adalah 3:2 (Yates, 2007). Meski belum pasti, di Indonesia 
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prevalensi gangguan kecemasan diperkirakan antara 9 %-12 % populasi umum. 

Angka yang lebih besar yaitu 17%-27% (Andra, 2007).  Kecemasan disadari atau 

tidak selalu hadir dalam hidup ketika manusia berinteraksi dan berelasi dengan 

diri sendiri, orang lain dan dunia sekitarnya. Sensasi kecemasan sering dialami 

oleh hampir semua manusia (Hutagalung, 2007).  

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang dapat menimbulkan berbagai 

gejala kejiwaan termasuk di dalamnya kecemasan, sebelum pernikahan terjadi, 

ketika pernikahan terjadi dan sejenak sesudah pernikahan itu terjadi (Pangesti, 

2002). Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan seorang wanita berumur sekitar 23 

tahun sebagai klien mempunyai keluhan atau masalah dengan pacarnya, yang 

sudah melakukan proses lamaran pada bulan April dan  merencanakan  

pernikahan  pada akhir tahun ini. Hubungannya baik-baik saja tetapi semakin 

mendekati hari pernikahan merasa semakin sensitif, cemburuan dan merasa tidak 

pantas untuk pasangannya, karena secara pribadi, status sosial ekonomi dan 

pendidikan lebih tinggi pasangannya.  Hal tersebut menjelaskan bahwa 

perkawinan merupakan salah satu stressor bagi beberapa individu yang bersiap 

menjajaki perkawinan. Para ahli menempatkan peristiwa perkawinan (menjelang 

persiapan sampai beberapa bulan usia perkawinan) sebagai salah satu pemicu stres 

berat dalam perubahan hidup yang dialami seseorang. Life Event Scale atau 

dikenal dengan Holmes and Rahe Social Readjustment Rating Scale menempatkan 

peristiwa perkawinan pada tingkat 7 dengan skor 50 dari beberapa peristiwa 

kehidupan lainnya seperti kematian suami/istri, peceraian, hidup terpisah dalam 
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perkawinan, kehidupan penjara, kematian anggota keluarga, dan luka/penyakit. 

(Sayed , 2010) 

Menurut Hawari (1997) kecemasan saat akan menikah biasa dialami oleh 

pasangan pernikahan baik yang melakukan pernikahan di usia muda, usia madya 

ataupun memasuki usia yang dianggap rawan untuk melangsungkan pernikahan.  

Usia muda ini berkisar antara 18 sampai dengan 21 tahun, usia madya berkisar 

antara 22 sampai 24 bagi putri dan 25 sampai 28 bagi putra. Usia yang dianggap 

rawan oleh masyarakat untuk melangsungkan pernikahan adalah usia 25 ke atas 

bagi puteri dan 30 ke atas bagi putra. Dianggap rawan karena menurut reproduksi 

telah melewati masa subur dan sulit mendapatkan keturunan. Meskipun ada satu 

atau dua orang yang tetap mendapatkan karunia mempunyai keturunan kandung di 

usia yang dianggap rawan. Hal itu merupakan pengecualian. 

Setiap individu mempunyai kondisi kecemasan yang berbeda- beda dalam 

menghadapi pernikahan. Kecemasan menghadapi pernikahan bisa disebabkan 

oleh kurang percaya diri, takut tidak akan bahagia, khawatir pernikahannya gagal, 

emosinya belum matang dan minimnya pengetahuan tentang seks. Karena data 

menunjukkan bahwa individu 16% mendapat informasi seputar seks dari teman, 

35% dari film porno, dan hanya 5% dari orang tua. (Nurul, 2008) 

Penyebab individu menjadi cemas saat akan menikah sangat bervariasi. 

Ada satu contoh mahasiswa UMS yang telah siap untuk menikah, telah 

melakukan segala prosesi persiapan suatu pernikahan. Namun berdasarkan 

pengakuan subjek, karena minimnya pengetahuan tentang hubungan seks, dan 

salah satu pasangan tersebut takut untuk menjalaninya, akhirnya dengan sangat 
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terpaksa pernikahan tersebut ditunda. Situasi seperti inilah yang bisa 

dikategorikan sebagai unsur kecemasan menghadapi pernikahan. Kecemasan yang 

sering timbul berupa khawatir secara berlebihan yaitu tidak bisa tidur nyenyak, 

lupa makan, panik, gelisah, takut, was-was, tidak tenteram, panik, dan sebagainya. 

Hal ini biasanya terlihat pada hari mendekati pernikahan.  

Beberapa subjek yang penulis wawancarai berkaitan dengan gejala 

kecemasan menghadapi pernikahan yang dialami mengungkapkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

...sebagai calon ibu rumah tangga,  saya ya merasa cemas mbak, takut 
kalau setelah menikah tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, harus 
punya rumah, biaya sekolah anak, biaya makan sehari-hari, dan 
sebagainya mbak. Yang saya rasakan sulit tidur mbak, gak nafsu makan, 
kadang-kadang kepala pusing, sama pikirannya kadang bingung gitu 
mbak, jadi sering marah-marah sendiri gak tahu kenapa.  (Wawancara 
subjek Y: 12/07/2011) 
 
Subjek lainnya juga menungkapkan hal yang hampir sama, berikut 

kutipannya. 

..pasti itu mbak, berumah tangga belum pernah saya bayangkan 
sebelumnya, tapi karena nasi sudah menjadi bubur ya saya harus 
menghadapinya, tapi ya itu mbak, saya merasa malu sekali sama keluarga 
saya, takut dan cemas kalau bertemu banyak orang karena saya nikah 
secara tiba-tiba dalam kondisi yang seperti ini (sambil memegangi 
perutnya, karena hamil di luar nikah) saya jadi jarang keluar rumah, 
rasanya malu sekali kalau ketemu teman-teman, ketemu keluarga calon 
suami, dan yang  jelas saya merasa sangat bersalah sekali kepada 
orangtua saya, kalau ingat itu semua pasti sayang nangis mbak, rasanya 
ingin pergi  jauh selama-lamanya dari rumah.  Wawancara subjek (R: 
12/07/2011) 
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Berdasarkan beberapa pendapat dan ungkapan dari subjek yang berhasil 

penulis wawancarai gejala kecemasan yang dialami pada wanita yang menghadapi 

pernikahan dapat penulis rangkum seperti pada tabel  1: 

                                                Tabel 1 
Gejala Perilaku Kecemasan Menghadapi Pernikahan 

 
Aspek Gejala kecemasan yang muncul 
Fisik sakit kepala, jantung berdebar dengan cepat, dada terasa 

sesak, sakit perut, tidak bisa tidur nyenyak 
Behavioral sikap yang agresif, menarik diri dari pergaulan,  malu 

bertemu orang  
Kognitif Merasa bersalah, gelisah, takut, waswas, tidak tenteram, 

panik 
 

Kecemasan tidak perlu terjadi, apabila individu sudah mempunyai 

kematangan emosi. Kematangan emosi selalu dikaitkan dengan kedewasaan 

seseorang, karena orang yang telah memasuki masa dewasa akan mampu 

mengatasi masalah-masalah dengan cukup baik sehingga menjadi stabil dan 

tenang secara emosional, sehingga dalam menghadapi pernikahan pun juga tidak 

mengalami kecemasan. Kematangan emosi pada diri individu adalah kemampuan 

individu untuk menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bereaksi 

secara emosional, tidak lagi bereaksi tanpa berpikir sebelumnya seperti anak-anak 

atau orang yang tidak matang, sehingga akan menimbulkan reaksi emosional yang 

stabil dan tidak berubah-ubah dari satu emosi atau suasana hati ke emosi atau 

suasana hati yang lain. Individu dikatakan telah mencapai kematangan emosi 

apabila mampu mengontrol dan mengendalikan emosinya sesuai dengan taraf 

perkembangan emosinya. (Hurlock, 2002). 
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Daradjat (1996) menyatakan kecemasan merupakan manifestasi dari 

berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi ketika seorang sedang 

mengalami tekanan perasaan dan pertentangan batin maupun konflik. Emosi 

mewarnai cara berfikir manusia dalam menghadapi konflik. Bila emosi sudah 

mencapai intensitas yang begitu tinggi manusia menjadi sulit berfikir secara 

efisien. Untuk itu pengendalian emosi sangat penting agar dapat berfikir secara 

matang, baik dan obyekif. Individu yang demikian oleh Walgito (2002) disebut 

sebagai individu yang telah matang emosinya. 

Diharapkan individu yang memiliki kematangan emosi akan memiliki 

kesiapan menikah yang lebih baik, artinya individu mampu mengatasi perubahan-

perubahan dan beradaptasi setelah memasuki pernikahan, sehingga hal tersebut 

juga akan menurunkan tingkat kecemasan seorang wanita dalam menghadapi 

pernikahan. Individu yang emosinya matang dan dapat mengoptimalkan aspek 

penerimaan diri sendiri dan orang lain, tidak impulsive, kontrol emosi, berfikir 

objektif dan mempunyai toleransi, tanggung jawab dan ketahanan menghadapi 

frustrasi akan lebih bersikap positif dan lebih matang dalam menghadapi berbagai 

persoalan yang berkaitan dengan pernikahan sehingga akan mengurangi atau 

meminimalisir terjadinya kecemasan. 

Dari hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan di Desa Rejosari dan 

Desa Mayahan Kab. Grobogan, banyak wanita dewasa awal yang akan 

melaksanakan pernikahan dan telah mendapatkan pinangan,  masih banyak yang 

mengalami kecemasan dan bersikap belum matang. Hal ini ditunjukkan dengan 

bersifat impulsif, tidak dapat mengontrol emosi dan mengekspresikan emosinya 
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secara berlebihan. Pada akhirnya menimbulkan kecemasan dalam menghadapi 

pernikahan berupa perasaan kawatir, was-was, jantung berdebar, tidak bisa tidur 

nyenyak, berkeringat dingin dan sebagainya. Diketahui jumlah pernikahan yang 

terjadi di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia pada pasangan usia dewasa awal 

di tahun 2005 rata-rata sebesar 21,4% dari 198 orang dengan jumlah subjek yakni 

42 orang (Admin, 2010).  

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti ingin mengetahui apakah ada 

hubungan antara kematangan emosi dengan kecemasan menghadapi pernikahan 

pada wanita dewasa awal ? Untuk itulah peneliti mencoba melakukan penelitian 

dengan judul: ”Hubungan antara kematangan emosi dengan kecemasan 

menghadapi pernikahan pada wanita dewasa awal”. 

 

 
B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Hubungan antara kematangan emosi dengan kecemasan menghadapi 

pernikahan. 

2. Sumbangan efektif kematangan emosi terhadap kecemasan dalam 

menghadapi pernikahan pada wanita dewasa awal. 

3. Tingkat kematangan emosi pada wanita dewasa awal. 

4. Tingkat kecemasan menghadapi pernikahan pada wanita dewasa awal. 
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C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi : 

1. Bagi pasangan yang mau menikah 

Bisa membantu memberikan pengetahuan tentang kecemasan dalam 

menghadapi pernikahan. 

2. Bagi masyarakat. 

Mampu memberikan informasi dan pemahaman serta memperluas cara 

pandang masyarakat bahwa pernikahan memerlukan kematangan emosi 

yang baik sehingga tidak menimbulkan kecemasan. 

3. Bagi peneliti lain.  

Dapat memberikan bukti empiris dan sebagai acuan dalam pengembangan 

penelitian di masa mendatang, khususnya hubungan antara kematangan 

emosi dengan kecemasan menghadapi pernikahan pada wanita dewasa 

awal. 


