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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pernikahan sebagai jalan bagi wanita dan laki-laki untuk mewujudkan 

suatu keluarga atau rumah tangga, hal tersebut merupakan salah satu ibadah dalam 

agama islam dan merupakan sesuatu yang sakral oleh karena itu diharapkan hanya 

terjadi sekali seumur hidup. Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh wanita 

atau laki-laki yang usianya cukup dewasa untuk menikah seperti adanya ketentuan 

batas umur dalam pasal 7 ayat I UU No. I Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa 

perkawinan dapat dilaksanakan jika pihak laki-laki sudah berusia 19 tahun 

sedangkan pihak perempuan berusia 16 tahun. Jika ada salah satu pihak atau 

keduanya berusia kurang dari ketentuan maka dinyatakan melakukan pernikahan 

di bawah umur.  

UU Perkawinan dibuat pada 1974 juga mengalami pertentangan seperti 

pendapat dari Suteki yang dikutip Gatra (2015) pasalnya anak dikatakan sudah 

matang pada usia 16 tahun hanya karena sudah mengalami pubertas, akan tetapi 

jika dipandang dari sisi psikologisnya remaja belum dapat berfikir secara jernih 

dan cenderung gegabah dalam mengambil keputusan yang akan dipertanggung 

jawabkan nantinya sehingga standar usia tersebut dianggap sudah tidak relevan 

lagi. Hal ini senada dengan UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 

menyatakan bahwa seorang individu yang belum mencapai umur 18 tahun, 

dikategorikan sebagai anak dan yang masih dalam kandungan masih 

dikategorikan sebagai anak pula. 
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Dewasa ini pernikahan di bawah umur bukan sebuah rahasia umum lagi, 

karena berdasarkan data dari Pusat Kajian Gender dan Seksualitas UI tahun 2015, 

terungkap bahwa angka pernikahan di bawah umur di Indonesia tergolong tinggi 

yaitu peringkat kedua teratas di Asia Tenggara. Perempuan Indonesia yang 

berusia di bawah 15 tahun berjumlah sekitar 7,3 juta dan 2 juta diantaranya sudah 

menikah dan putus sekolah (Gatra, 2015). Data dari Kantor Kementrian Agama 

Boyolali bulan Januari sampai Juni 2016 perempuan yang menikah di bawah 

umur ada 20 orang. Hal tersebut diperkuat bahwa pernikahan dini di Boyolali 

masih terbilang tinggi terutama di daerah Selo. Selama 2016 tercatat sebanyak 87 

dan sebanyak 83 kasus pernikahan dini pada 2015 (Bhawono, 2017). Dapat 

disimpulkan dari data diatas laju pernikahan di bawah umur di Indonesia sangat 

tinggi jika dibiarkan akan memunculkan masalah seperti minimnya pengetahuan 

dan wawasan serta akan terjadi ledakan penduduk. Hal tersebut didukung oleh 

UNICEF (2001) pernikahan dibawah umur ialah setiap pernikahan dilakukan di 

bawah usia 18 tahun, sebelum seorang perempuan secara fisik, fisiologis, dan 

psikologis siap untuk memikul tanggung jawab menikah dan melahirkan anak. 

Wardyaningrum (2012) mengatakan bahwa idealnya perkawinan 

dilakukan pada seorang berada dalam kondisi yang mapan baik fisikmaupun 

mental. Dalam hal fisik contohnya yaitu sudah mampu membiayai kehidupan 

sendiri dan kehidupan pasangannya, telah memasuki batasan usia untuk menikah 

dan telah mendapatkan restu dari kedua orangtua dan keluarga, sedangkan dalam 

hal mental contohnya yaitu seseorang sudah siap atas segala hal yang akan terjadi 

kedepannya di kehidupannya, mampu bertanggung jawab atas keputusan yang 
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telah dipilihnya serta dapat memenuhi kebutuhan psikis dari dalam dirinya dan 

pasangannya. 

Menurut penelitian dari Istiqomah (2014) di daerah Bantul, Yogyakarta 

menyebutkan bahwa berdasarkan hasil wawancara, tiga dari lima informan 

memiliki persepsi yang kurang baik terhadap pernikahan dini. Alasannya yaitu 

informan H menyatakan bahwa untuk membina rumah tangga belum maksimal. 

Hal serupa diungkapkan oleh  FR yang belum siap menikah. Begitu juga 

F menyatakan pendapat mengenai pernikahan dini tidak baik, karena 

kehilangan masa depan dan pekerjaan sehingga masa depan kurang terjamin. 

Selain itu informan A dan AN yang beranggapan menikah di usia belia baik 

karena untuk melatih kemandirian. Alasan untuk melakukan pernikahan di usia 

belia beragam yang pertama dikarenakan hamil di luar nikah seperti informan H, 

FR dan F dimana mereka menikah ketika usia kehamilan diatas dua bulan dan 

terpaksa harus dinikahkan. Alasan lain yang mendasari nikah dini adalah 

keinginan sendiri dan budaya setempat yang menganggap lebih baik menikah di 

usia muda. Seperti halnya informan A dan AN alasan menikah karena saling suka 

serta budaya setempat  banyak yang menikah diusia muda.  

Kenyataannya hasil penelitian Itares (2015) menunjukan usia remaja 

kondisi emosional perempuan belum stabil. pernikahan yang dilakukan di bawah 

20 tahun secara emosi si remaja masih ingin menemukan jati dirinya serta 

cenderung mengambil keputusan tanpa memikirkan dampaknya ke depan. Hal  ini 

dapat timbul akibat gaya pergaulan yang bebas dan juga kurangnya kontrol dari 

orang tua, selain itu terdapat juga pengaruh dari teknologi. Selain itu, kejiwaan 
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wanita juga masih labil, sehingga cenderung tidak baik jika menikah di usia di 

bawah umur. Sekitar 44%  perempuan yang menikah di usia di bawah umur 

mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan frekuensi tinggi, 

sisanya mengalami KDRT frekuensi rendah (Gatra, 2016). Padahal seorang 

perempuan yang menikah akan berubah peran menjadi seorang istri memiliki 

tanggung jawab yang besar untuk mengurus rumah tangga dan akan menghadapi 

berbagai permasalahan rumah tangga. Dampak lain yaitu perempuan secara 

psikisnya belum siap menghadapi perubahan pada saat terjadinya kehamilan serta 

belum siap pula menjalankan peran sebagai ibu (Nad, 2014). 

Berbagai permasalahan yang akan dihadapi masing-masing individu dalam 

rumahtangga khususnya yang menikah di bawah umur seperti hasil penelitian dari 

Istiqomah (2014) bahwa informan A dan AN memiliki masalah akan bertengkar 

dengan pasanggannya namun dapat diatasi dengan salah satu pihak yang 

mengalah. Begitu pula F yang memiliki masalah ekonomi dan bertengkar dengan 

suaminya karena tidak setia namun dapat diperbaiki dengan suami dan 

keluarganya meminta maaf terhadap informan. Berbeda dengan FR yang tidak 

direstui pernikahannya oleh mertuanya dan masalah tersebut belum teratasi karena 

kedua belah pihak keluarga tidak mau mengalah. Informan H merasa bahwa 

selama menikah belum ada masalah yang serius dalam rumahtangganya. 

Perempuan yang melakukan pernikahan di bawah umur di hadapkan oleh 

permasalahan dan idealnya merespon dengan baik efek emosinya dengan kata lain 

merespon dengan perilaku adaptif yang akan berdampak positif bagi dirinya dan 

orang lain bukan dengan respon yang maladaptif. Hal ini dikarenakan pada awal 
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abad ke-20 Bapak Psikologi Remaja yaitu Stanley Hall, berpendapat masa remaja 

merupakan masa badai dan tekanan (storm and stress). Maksud dari Stanley Hall 

tersebut dapat diketahui bahwa masa remaja merupakan masa kritis yang 

memerlukan arahan, petunjuk, dan bimbingan sehingga masa remaja tersebut 

dapat dijadikan hal yang bersifat positif pada anak tersebut (Khaldun, 2013). 

 Seperti pendapat dari Gross yang dikutip Mayangsari & Ranakusuma 

(2014) respon emosional yang tidak tepat dapat menimbulkan permasalahan yang 

nantinya merugikan diri individu tersebut. Seseorang ada kalanya mencoba 

mengatur respon emosional agar emosinya dapat bermanfaat untuk mencapai 

suatu tujuan. Untuk itu diperlukan strategi yang dapat diterapkan untuk 

menghadapi situasi emosional yaitu berupa regulasi emosi yang dapat 

menurunkan pengaruh emosi negatif maupun tingkah laku merugikan atau 

maladaptif.  

Kemampuan seseorang untuk mengontrol dan mengendalikan emosi 

disebut regulasi emosi (Estefan & Wijaya, 2014). Mayangsari & Ranakusuma 

(2014) mengutip Gross regulasi emosi adalah kemampuan yang dimiliki masing-

masing individu untuk menilai, mengatasi, mengelola dan mengungkapkan emosi 

yang tepat untuk mencapai keseimbangan emosional. Kemampuan seseorang 

yang tinggi dalam mengelola emosi akan meningkatkan kemampuannya untuk 

menghadapi ketegangan dalam kehidupannya. Untuk melakukan regulasi emosi 

menurut Gross (2008) melalui 5 proses yaitu yang pertama pemilihan situasi, 

kedua perubahan situasi, lalu penyebaran perhatian, perubahan kognitif,dan yang 

terakhir perubahan respon. 
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Berdasarkan uraian diatas, akan banyak masalah yang timbul karena 

pernikahan di bawah umur khususnya untuk perempuan. Maka dari itu diharapkan 

perempuan menikah di umur yang cukup serta diperlukan regulasi emosi yang 

tepat untuk mengekspresikan dan mengelola emosi oleh masing-masing 

perempuan, sehingga penulis ingin mengungkap bagaimana gambaran regulasi 

emosi perempuan yang menikah di usia di bawah umur. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui bagaimana profil psikologis remaja perempuan yang menikah 

di bawah umur.  

2. Mengetahui bagaimana proses regulasi emosi remaja perempuan yang 

menikah di bawah umur.  

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan regulasi emosi. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian di harapkan dapat bermanfaat bagi :  

1. Para Orangtua, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi guna 

memperluas pengetahuan tentang risiko pernikahan di bawah umur, 

sehingga orangtua dapat lebih mengawasi dan memberi pengarahan 

kepada anak mereka yang sedang menginjak usia remaja.  
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2. Mahasiswa, hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

informasi serta menambah wawasan mengenai gambaran regulasi emosi 

perempuan yang menikah di usia di bawah umur.   

3. Peneliti selanjutnya, hasil penelitian mengenai gambaran regulasi emosi 

perempuan yang menikah di usia di bawah umur ini dapat dipergunakan 

sebagai referensi untuk penelitian sejenis. 

 

 


