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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Partisipan Penelitian 

Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini sudah sesuai 

dengan kriteria yang telah peneliti tetapkan. keseluruhan 

partisipan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, jenis 

kelamin dari semua partisipan adalah perempuan. 

Usianya saat ini bervariasi, 2 orang berusia 18 tahun, 2 

orang 22 tahun dan 2 orang lagi 23 tahun. Dari 6 orang 

partisipan tersebut 4 orang diantaranya menikah di usia 

17 tahun, 1 orang menikah di usia 18 tahun dan 1 orang 

lagi menikah di usia 20 tahun. Keseluruhan partisipan 

berdomisili di desa Cio Gerong kabupaten Pulau Morotai 

Maluku Utara. Selengkapnya tetang karakteristik 

partisipan dapat dilihat pada tabel 4.1. 

4.1.1.1. Partisipan 1 

Wawancara pada partisipan 1 dengan inisial 

Ny.EB dilakukan pada tanggal 5 Januari 2012 pukul 

17:15 WIT di rumah Ny.EB. Di rumah Ny.EB tepatnya di 

ruang tamu tempat wawancara berlangsung terdapat 

beberapa foto yang tergantung di dinding rumah, terdapat 

1 buah lemari di sudut kiri, 1 buah meja kecil dan 3 buah 
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kursi di sudut kanan. Saat peneliti mendatangi rumahnya, 

Ny.EB sudah mengetahui maksud kedatangan peneliti 

karena beberapa hari sebelumnya peneliti telah 

melakukan kesepakatan dan kontrak waktu dengan 

Ny.EB. Sebelum memulai wawancara, peneliti kembali 

menjelaskan maksud dan tujuan peneliti, setelah itu 

Ny.EB menandatangani informed concent sebagai tanda 

bahwa persetujuan menjadi partisipan penelitian, peneliti 

juga meminta ijin kepada Ny.EB untuk merekam isi 

pembicaraan/wawancara dan tidak ada keberatan dari 

Ny.EB. Pada saat wawancara berlangsung, posisi Ny.EB 

duduk berhadapan dengan peneliti, Ny.EB terlihat sangat 

serius ketika menceritakan hal-hal yang terkait dengan 

permasalahan pernikahannya bahkan sesekali Ny.EB 

tampak sedih dan marah, meski demikian tidak 

mengurangi niatnya untuk menceritakan pengalaman-

pengalaman yang dialaminya selama berumah tangga. 

Ny.EB adalah anak ke-5 dari 7 bersaudara, Ny.EB 

lahir dan besar di desa Cio Gerong, bersekolah hanya 

sampai di tingkat Sekolah Dasar/SD dan bekerja sebagai 

petani. Ny.EB telah menikah sebanyak 2 kali, pernikahan 

pertamanya Ny.EB berusia 17 tahun, menikah karean 

kemauannya sendiri dan di pernikahannya ini Ny.EB 
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mengatakan bahwa hubungannya dengan suami tidak 

harmonis sehingga Ny.EB kembali ke orangtuanya tanpa 

suami sementara dirinya dalam kondisi hamil, dari 

keadaan ini Ny.EB merasa bahwa hubungannya dengan 

suami telah berakhir. Permasalahan tersebut 

menyebabkan Ny.EB jarang berinteraksi dengan 

masyarakat sekitar karena merasa malu dengan 

kondisinya. Di usia kehamilannya yang ke-6 bulan Ny.EB 

mengalami keguguran dan menurut orang yang 

menolong persalinannya bahwa janin di dalam 

kandungannya telah meninggal. 

Pada pernikahannya yang ke-2 Ny.EB berusia 18 

tahun, pernikahannya ini terjadi karena perjodohan dari 

orangtuanya. Menurut orangtuanya, pria yang dijodohkan 

dengan Ny.EB adalah orang baik-baik. Karena 

kepatuhannya terhadap orangtua, Ny.EB dengan 

terpaksa menerima perjodohan tersebut karena baginya 

apa yang diatur oleh orangtua pasti yang terbaik, Ny.EB 

mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan kedewasaan 

dari calon suaminya yang terpenting adalah calon 

suaminya itu orang baik-baik, pendiam, dan tidak suka 

minum minuman keras. Menurut Ny.EB beberapa bulan 

setelah pernikahannya, rumah tangganya tidak harmonis, 
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suaminya mengungkapkan bahwa dia sangat menyesal 

menikah dengan Ny.EB bahkan sampai Ny.EB dituntut 

untuk ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan selama 

pernikahan. Ny.EB merasa bahwa suami dan mertuanya 

memperlakukannya dengan tidak wajar, setiap kebaikan 

apapun yang dilakukannya tidak dihargai, suaminya 

mengatakan bahwa dia sudah tidak mencintai dan tidak 

membutuhkan Ny.EB lagi. Karena seringnya 

pertengkaran antara Ny.EB dan pihak suaminya, maka 

Ny.EB memutuskan untuk tidak kembali ke suaminya. 

dipernikahannya yang ke-2 ini Ny.EB belum memiliki 

anak. 

4.1.1.2. Partisipan 2 

Wawancara pada Ny.YI dilakukan pada tanggal 5 

Januari 2012 pukul 17:55 WIT di rumah partisipan 

(Ny.YI). Pada saat peneliti menghampiri Ny.YI di 

rumahnya, Ny.YI sedang duduk-duduk di depan 

rumahnya. Ny.YI mempersilahkan masuk kepada peneliti 

kemudian peneliti menyampaikan tujuan kedatangan 

peneliti yang sebenarnya, mendengar penjelasan 

tersebut Ny.YI dengan sukarela menjadi partisipan 

penelitian. Setelah melakukan kesepakatan dengan Ny.YI 

dan penandatanganan informed concent, peneliti 
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memulai wawancara kepada Ny.YI. Wawancara tersebut 

dilakukan tepatnya di ruang tamu yang terdapat 1 buah 

meja kecil dan 4 buah kursi plastik, posisi Ny.YI 

berhadapan dengan peneliti. Pada saat wawancara 

berlangsung, suasana disekitar agak bising karena mesin 

penerangan (jenset) milik keluarga Ny.YI berada tepat di 

samping rumahnya sehingga bunyi mesin tersebut sangat 

jelas terdengar di dalam rumah, meski demikian 

wawancara dapat berjalan dengan baik dan peneliti juga 

bisa merekam dan menangkap dengan baik semua isi 

pembicaraan saat itu. 

Ny.YI adalah anak ke-2 dari 3 bersaudara, lahir 

dan besar sampai menamatkan Sekolah Dasar/SD di 

desa Cio Gerong, setelah tamat SD Ny.YI melanjutkan 

SMP dan SMA di Tobelo, ketika masih duduk di bangku 

SMA kelas 2 tepatnya di usianya yang ke-17 tahun Ny.YI 

berhenti sekolah karena sudah mengalami kehamilan di 

luar nikah sehingga harus berhenti sekolah untuk 

melakukan pernikahan. Ny.YI mengatakan ia melakukan 

pernikahan agar anak yang dikandungnya bisa dibaptis 

dan hubungannya dengan suami disahkan, Ny.YI merasa 

berdosa jika anaknya tidak dibaptis. Ny.YI mengatakan 

orangtuanya sangat marah ketika mengetahui Ny.YI 
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hamil diluar nikah dan berhenti sekolah karena harus 

menikah, meskipun demikian orangtuanya dengan 

terpaksa menikahkan Ny.YI.  

Selama pernikahannya, Ny.YI mengalami banyak 

permasalahan dalam rumah tangganya yang salah 

satunya Ny.YI sering bertengkar dengan suaminya. 

Selain permasalahan tersebut Ny.YI juga mengalami 

kesulitan dalam persalinannya dimana selama proses 

persalinan berlangsung Ny.YI merasa sangat kesakitan 

dan bayinya juga tersendat cukup lama di jalan lahir, 

selain itu menurut Ny.YI perutnya sudah mulai sakit dari 

jam 6 sore sampai besoknya jam 9 pagi (yang artinya 

Ny.YI mengalami sakit perut selama 15 jam). Ny.YI 

mengatakan sampai saat ini ia masih takut jika mengingat 

kejadian waktu proses persalinannya. Terlepas dari itu, 

Ny.YI juga mengalami kesulitan dalam merawat anaknya 

sehingga harus dibantu oleh mertua dan orangtuanya. 

Selain permasalahan-permasalah tersebut, Ny.YI juga 

memiliki keinginan untuk kembali melanjutkan 

pendidikannya, Ny.YI juga mendapatkan dukungan dari 

orangtua/mertua dan suaminya namun Ny.YI 

mengurungkan niatnya untuk kembali melanjutkan 
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pendidikan karena harus merawat anak dan rumah 

tangganya. 

4.1.1.3. Partisipan 3 

Pada partisipan 1,2 dan 3 wawancaranya 

dilakukan pada hari dan tanggal yang sama namun di jam 

yang berbeda, dimana pada partisipan 3 dilakukan 

beberapa menit setelah peneliti melakukan wawancara 

pada partisipan 2. Wawancara pada partisipan 3 dalam 

hal ini Ny.MI dilakukan pada tanggal 5 Januari 2012 pukul 

18:45 WIT. Ny.MI adalah kakak kandung dari Ny.YI 

(partisipan 2) dengan demikian wawacara pada Ny.MI 

dilakukan di tempat yang sama dengan Ny.YI. Saat 

peneliti selesai mewawancarai partisipan 2, langsung 

menanyakan tentang Ny.MI pada partisipan 2 karena 

pada beberapa waktu sebelumnya peneliti telah 

mendapatkan sedikit informasi mengenai calon-calon 

partisipan dalam penelitian ini termasuk Ny.MI. Partisipan 

2 pun dengan senang hati mempertemukan peneliti 

dengan Ny.MI. Setelah menjelaskan tujuan peneliti untuk 

melakukan penelitian, Ny.MI dengan sukarela bersedia 

menjadi partisipan penelitian sehingga Ny.MI langsung 

menandatangani informed concent dan wawancara 

dilakukan pada hari itu juga. 
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Ny.MI adalah anak pertama dari 3 bersaudara, 

lahir dan tumbuh di desa Cio Gerong sampai 

menamatkan pendidikan SD, setelah menamatkan SD 

Ny.MI melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMP di kota 

namun Ny.MI tidak melanjutkan pendidikannya ditingkat 

yang lebih tinggi. Ny.MI menikah di usianya yang ke-20 

tahun, pernikahan yang dilakukannya terjadi bukan 

karena kemauannya sendiri melainkan adanya paksaan 

dari suami dan mertuanya. Ny.MI mengatakan bahwa 

sebenarnya dirinya dan suaminya yang sekarang ini pada 

awalnya tidak pernah menjalin hubungan yang kusun 

(pacaran) melainkan hanya teman biasa karena Ny.MI 

juga sudah memiliki pacar. Pada suatu hari Ny.MI diajak 

oleh suaminya (yang pada saat itu masih berstatus 

teman) untuk berkunjung ke rumah orangtuanya, 

setibanya di sana suaminya langsung memperkenalkan 

Ny.MI kepada kedua orangtuanya bahwa Ny.MI adalah 

calon istrinya yang pernah diceritakannya beberapa hari 

sebelum kedatangan mereka, Ny.MI sangat terkejut 

dengan hal tersebut karena tanpa sepengetahuannya 

orang yang dianggap temannya ini ternyata telah 

merencanakan sebuah pernikahan tanpa persetujuannya. 

Meskipun demikian, karena terlalu dipaksa oleh suami 
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dan mertuanya dan tidak ada jalan keluar untuk kembali 

ke kampung halamannya maka dengan sangat terpaksa 

Ny.MI menerima pernikahannya tersebut. Ketika 

mendengar kabar bahwa Ny.MI telah menikah dengan 

seorang pria yang berbeda keyakinan dan tanpa 

persetujuan orangtua/keluarga dari Ny.MI, mereka sangat 

menentang pernikahan yang dilakukan oleh Ny.MI, 

meskipun pada akhirnya mereka menerimanya karena 

pernikahannya sudah terlanjur dilakukan. 

Beberapa bulan setelah pernikahannya, Ny.MI 

mengandung dan di usia kehamilannya yang belum 

cukup 9 bulan Ny.MI telah melahirkan anaknya. Ny.MI 

mengatakan proses persalinan yang dilaluinya cukup 

sulit, dia mengalami perdarahan kental yang cukup 

banyak dan ketubannya juga sudah pecah beberapa jam 

sebelum persalinan, akan tetapi menurut dokter Ny.MI 

tidak bisa melakukan proses persalinan secara normal 

sehingga harus dioperasi. Setelah lahir, kondisi tubuh 

anaknya terlihat sangat kecil dan 2 jam setelah lahir baru 

anaknya menangis, beberapa waktu kemudian anaknya 

mengalami infeksi tali pusat selama 2 minggu. Menurut 

Ny.MI selama pernikahannya, kehidupan rumah 

tangganya selalu bermasalah, Ny.MI kesulitan merawat 
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anaknya sehingga harus dibantu oleh mertuanya, 

meskipun demikian Ny.MI masih tetap merasa kesulitan 

dalam merawat anaknya. Ketika anaknya berusia 3 

bulan, suami Ny.MI masuk penjara karena melakukan 

suatu kesalahan, pada saat itu Ny.MI merasa semakin 

stress karena harus mengurus anak dan mencari nafkah 

untuk anaknya. Karena permasalahan tersebut, Ny.MI 

berniat meninggalkan anaknya dan meminta agar 

diceraikan oleh suaminya, namun keinginannya tersebut 

tidak terkabulkan dan tetap mempertahankan rumah 

tangganya sampai saat ini. Menurut Ny.MI kehidupan 

rumah tangganya tidak harmonis karena seringnya terjadi 

pertengkaran antara Ny.MI dengan suaminya dari awal 

pernikahan sampai saat ini. Ny.MI mengatakan bahwa 

sebelum menikah ia sama sekali tidak memikirkan 

kesulitan-kesulitan dalam berumah tangga, dan setelah 

menikah barulah Ny.MI menyadari akan kesulitan dalam 

berumah tangga. 

4.1.1.4. Partisipan 4 

Pada tanggal 6 Januari 2012 pukul 17:00 WIT, 

dilakukan wawancara pada partisipan 4 yaitu Ny.YB yang 

bertempat di ruang tamu rumah Ny.YB. Pada saat peneliti 

mendatangi rumahnya, Ny.YB sedang berbincang-
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bincang dengan suaminya di teras rumah sehingga 

setibanya peneliti di rumah tersebut Ny.YB langsung 

mempersilahkan masuk peneliti ke ruang tamu karena 

beberapa hari sebelumnya peneliti telah memberitahukan 

kepada Ny.YB bahwa peneliti akan berkunjung ke 

rumahnya. Beberapa saat setelah berbincang sedikit 

dengan Ny.YB, peneliti langsung menjelaskan maksud 

dan tujuan peneliti mendatangi Ny.YB. Setelah 

mendengar penjelasan dari peneliti, Ny.YB akhirnya 

bersedia menjadi paritisipan penelitian dan wawancara 

dimulai dengan penandatanganan informed concent. 

Wawancara dengan Ny.YB berlangsung di ruang 

tamu yang terdapat 1 buah meja kecil, 2 buah kursi 

plastik dan 1 buah bangku panjang yang terbuat dari 

kayu, selain itu juga terdapat beberapa foto tergantung di 

dinding ruang tersebut. Suasanya rumah saat itu cukup 

sepi sehingga peneliti dapat menangkap dengan jelas 

semua isi pembicaraan atau wawancara yang terjadi 

antara peneliti dengan Ny.YB, sedangkan posisi Ny.YB 

duduk berhadapan dengan peneliti. Ny.YB adalah anak 

ke-6 dari 8 bersaudara, sejak lahir sampai saat ini Ny.YB 

tinggal di desa Cio Gerong, pendidikan yang 

ditempuhnya hanya sampai menamatkan SD dan tidak 
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melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Ny.YB menikah di 

usia 17 tahun, pernikahan yang dilakukannya terjadi 

karena Ny.YB telah hamil di masa pacarannya. 

Menyadari bahwa dirinya telah hamil, Ny.YB dan 

pacarnya dengan terpaksa memutuskan untuk menikah 

meskipun sebenarnya mereka belum siap untuk berumah 

tangga. Mengetahui kondisi Ny.YB pada saat itu, maka 

dengan terpaksa pula kedua orangtua mereka 

memutuskan untuk menikahkan mereka meskipun 

mereka sangat marah dengan kehamilan yang dialami 

oleh Ny.YB. 

Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, tiba 

saatnya bagi Ny.YB untuk melahirkan, menurut Ny.YB 

proses persalinannya dapat dikatakan lancar, namun saat 

itu Ny.YB mengalami perdarahan yang cukup besar 

bahkan sampai tidak sadarkan diri beberapa menit sesaat 

setelah kelahiran anaknya. Kondisi anaknya ketika lahir 

jika dilihat cukup sehat untuk ukuran bayi baru lahir, tapi 

menimbulkan kekuatiran karena setelah lahir bayi 

tersebut belum langsung menangis hingga dikompreskan 

dengan air, baru beberapa menit kemudian dia menangis. 

Ny.YB mengatakan untuk merawat anaknya ia tidak 

terlalu kesulitan, di usianya yang ke 3 bulan anaknya 
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sudah dikasih makan pisang rebus namun sayangnya 

setelah berusia 7 bulan anak Ny.YB meninggal karena 

terkena diare selama 3 hari. Sepeninggal anaknya, 

Ny.YB dan suaminya merasa belum siap untuk memiliki 

anak sehingga Ny.YB menggunakan alat kontrasepsi 

untuk mengikuti program Keluarga Berencana/KB dan 

sudah hampir 1 tahun ini Ny.YB melepaskan alat 

kontrasepsi tersebut karena Ny.YB dan suaminya merasa 

sudah siap untuk memiliki anak lagi tapi sampai sekarang 

belum menstruasi. Selain permasalahan-permasalahan 

tersebut, Ny.YB juga mengatakan bahwa dirinya dan 

suami sering bertengkar selama pernikahannya yang 

sering disebabkan karena masalah uang, Ny.YB juga 

kadang sulit mengontrol emosinya sehingga jika ada 

sesuatu hal yang tidak mengenakan hati pasti sudah 

marah-marah. 

4.1.1.5. Partisipan 5 

Wawancara pada partisipan 5 (Ny.AI) dilakukan 

pada tanggal 8 Januari 2012 pukul 17:20 WIT yang 

bertempat di ruang tamu rumah Ny.AI. Di ruangan 

tersebut berisi 1 buah meja kecil, 4 buah kursi plastik, 2 

buah sound sistem dan terdapat juga beberapa hiasan di 

dinding ruangan tersebut. Pada saat peneliti tiba di 
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rumahnya, Ny.AI sedang bersama anaknya di ruang 

dapur, begitu mengetahui kedatangan peneliti Ny.AI 

langsung menghampiri dan mempersilahkan peneliti 

untuk masuk dan duduk di ruang tamu. Setelah 

berbincang-bincang sesaat peneliti langsung 

menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan peneliti, 

dengan sukarela Ny.AI bersedia menjadi partisipan 

penenelitian dan siap untuk diwawancarai. Wawancara 

dimulai dengan penandatanganan informed concent. 

Ny.AI adalah anak pertama dari 4 bersaudara, 

sejak lahir sampai menamatkan SD di desa Cio Gerong, 

setelah tamat SD Ny.AI tidak lagi melanjutkan 

pendidikannya ke tingkat berikutnya. Ny.AI menikah di 

usia 17 tahun, pernikahannya tersebut harus 

dilakukannya karena Ny.AI telah mengandung seorang 

anak dari pacarnya saat itu. Ketika mengetahau bahwa 

Ny.AI hamil, orangtuanya mengharuskan Ny.AI dan 

pacarnya menikah sebelum anak mereka lahir, maka 

Ny.AI pun melakukan pernikahan tersebut. 

Setelah menikah dan beberapa bulan kemudia 

Ny.AI melahirkan anaknya, selama proses persalinan 

Ny.AI mengalami kesulitan, Ny.AI mengalami sakit perut 

yang sangat lama, mual dan muntah yang sangat 
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banyak, saat Ny.AI sudah siap-siap mau melahirkan tiba-

tiba saja tempat tidur yang ditempatinya roboh yang 

membuat Ny.AI terkejut dan menyebabkan proses 

persalinannya tertunda semakin lama. Setelah anaknya 

lahir hampir kurang lebih 30 menit kemudian bayi 

tersebut menangis. Ny.AI mengatakan sejak anaknya 

lahir sampai berumur 1 tahun mereka merawatnya 

dengan dibantu oleh orangtua Ny.AI sehingga mereka 

tidak terlalu kesulitan, setelah dia berumur 1 tahun Ny.AI 

dan suaminya merawat anak mereka sendri tanpa 

bantuan orangtua. Sampai saat ini Ny.AI dan suaminya 

baru memiliki 1 orang anak yang sudah berusia 4 tahun. 

Selain masalah dalam proses persalinan, Ny.AI juga 

mengatakan bahwa selama pernikahannya Ny.AI dan 

suaminya sering bertengkar, apalagi kalau suaminya 

sudah mabuk-mabukan jika bertengkar suaminya juga 

sering memecahkan peralatan rumah tangga kalau 

sedang marah. 

4.1.1.6. Partisipan 6 

Pada partsipan 6/Ny.MT wawancaranya dilakukan 

pada tanggal 11 Januari 2012 pukul 18:15 WIT yang 

bertempat di rumah peneliti. Ketika peneliti sedang 

mempersiapkan diri untuk pergi ke rumah partisipan, 
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Ny.MT (partisipan 6) telah terlebih dahulu datang di 

rumah peneliti dengan tujuan untuk memeriksakan 

tekanan darahnya. Setelah selesai memeriksa tekanan 

darah Ny.MT, peneliti langsung meminta Ny.MT untuk 

menjadi partisipan dalam penelitian yang peneliti lakukan, 

peneliti pun menjelaskan maksud dan tujuan peneliti 

kepada Ny.MT, tanpa ada keberatan Ny.MT akhirnya 

bersedia menjadi partisipan penelitian. Setelah 

melakukan kesepakatan, wawancara kepada Ny.MT 

dimulai dengan penandatanganan informed concent.  

Selama wawancara berlangsung, posisi Ny.MT 

duduk berhadapan dengan peneliti,sehingga 

memudahkan peneliti untuk melakukan wawancara pada 

saat itu, Ny.MT juga dengan leluasa menceritakan 

pengalaman-pengalamannya selama berumah tangga 

secara khusus yang berkaitan dengan judul penelitian. 

Ny.MT adalah anak ke-4 dari 6 bersaudara, sejak lahir 

hingga saat ini Ny.MT berdomisili di desa Cio Gerong, 

pendidikan yang ia dapatkan hanya sampai pada tingkat 

SD dan pekerjaannya saat ini adalah sebagai ibu rumah 

tangga, ia dan suaminya telah memiliki 2 orang anak. 

Ny.MT menikah di usia 18 tahun sementara saat ini 

Ny.MT telah berusia 22 tahun. Pernikahan yang 
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dilakukannya terjadi atas kemauannya dan suami, Ny.MT 

mengatakan di waktu masa pacarannya ia dan suami 

telah merasa cocok satu sama lain dan merasa telah siap 

untuk menikah sehingga mereka berdua bersepakat 

untuk memberitahukan kepada orangtua masing-masing 

untuk meminta restu atas keputusan mereka untuk 

segera menikah. 

Beberapa bulan setelah menikah Ny.MT hamil 

dan ketikah tiba saatnya bagi Ny.MT untuk melahirkan 

anak pertamanya, Ny.MT mengalami kesulitan dalam 

proses persalinannya. Ny.MT mengatakan bahwa selama 

2 hari 1 malam ia tidak bisa tidur karena sakit perut, ia 

sakit perut (kontraksi) dari sejak kamis jam 6 pagi sampai 

jumat jam 5 sore baru anaknya lahir, setelah anaknya 

lahir setengah jam kemudian baru plasentanya lahir. 

Menurut Ny.MT, anaknya cukup sehat saat itu, beberapa 

menit setelah lahir anak tersebut langsung menangis 

namun yang disayangkannya adalah kondisi kakinya 

tidak sempurna dimana salah satu telapak kakinya 

menghadap ke arah lateral (dalam posisi miring). Sejak 

anaknya lahir sampai berumur 2 tahun Ny.MT 

merawatnya bersama suami dan mertuanya, setelah itu 

Ny.MT dan suami serta anaknya pindah  ke rumah 
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orangtua Ny.MT dan disana mereka tinggal bersama 

orangtuanya sampai saat ini anakanya sudah berumur 4 

tahun. Ny.MT mengatakan bahwa  waktu usia anaknya 

yang ke-8 bulan sampai berusia 2 tahun anaknya 

tersebut sering sakit-sakitan terutama dibagian kakinya 

yang cacat itu, Ny.MT dan keluarganya sempat 

membawa anak itu ke rumah sakit beberapa kali dan juga 

melakukan pengobatan tradisional, dan akhirnya seiring 

berjalannya waktu kakinya yang cacat itu tidak nyeri lagi. 

Selain permasalahan-permasalahan tersebut, Ny.MT juga 

mengatakan bahwa selama pernikahannya, ia dan suami 

juga sering bertengkar. 

Tabel 4.1. Karakteristik partisipan Penelitian 

No Inisial 
Partisipan 

Umur/Usia 
Saat Ini 

Umur/Usia 
Saat Menikah 

Pendidikan 
Terakhir Pekerjaan 

1 Ny.EB 18 Tahun 17 Tahun SD IRT/Petani 

2 Ny.YI 18 Tahun 17 Tahun SMA IRT 

3 Ny.MI 23 Tahun 20 Tahun SMP IRT 

4 Ny.YB 23 Tahun 17 Tahun SD 

IRT/Petani
/Guru 
Sekolah 
Minggu 

5 Ny.AI 22 Tahun 17 Tahun SD IRT/Petani 

6 Ny.MT 22 Tahun 18 Tahun SD IRT 
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4.1.2. Analisis tema 

Untuk menemukan tema, terlebih dahulu peneliti 

menyusun hasil wawancara dalam bentuk verbatim, 

selanjutnya dianalisis dengan tiga cara yaitu data 

reduction, data display dan conclusion 

drawing/verification. Dalam penelitian ini, peneliti 

menemukan 4 tema. Sebelum ditemukannya tema-tema, 

terlebih dahulu dibuat pengkategorian (data reduction) 

yang diambil dari hasil verbatim, kemudian dari 

pengkategorian dibuat sub tema/pola (data display) dan 

dari sub tema/pola itulah didapatkannya tema-tema 

tersebut (conclusion drawing/verification). Setiap tema 

diuraikan lebih detail sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Daftar Kategori dan Sub Tema Faktor Penyebab 

Pernikahan Usia Dini  

Kategori Sub Tema 
 Dijodohkan 
 Ikut saja kemauan orang tua 
 Suami dan mertua memaksa 
 Terpaksa mengikuti kemauan mereka 
 Orangtua memutuskan untuk menikahkan 

kami 
 Atas kemauan orangtua 
 Orangtua menyetujui 

Faktor orangtua 

 Terlanjur hamil 
 Perut sudah membesar 
 Sudah memiliki anak lebih dahulu 
 Hamil di masa pacaran 
 Terlebih dahulu mengandung 

 

Kehamilan Pra-nikah 
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Tabel 4.3. Daftar Kategori dan Sub Tema Dampak Pernikahan Usia 

Dini 

Kategori Sub Tema 
 mengancam untuk membunuh saya 
 Sering bertengkar 
 Saling pukul-memukul 
 Sering marah jika ada yang membuat tidak 

nyaman 
 bertengkar karena masalah uang 
 Memecahkan peralatan RT 

Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (KDRT) 

 Memperlakukan saya dengan tidak wajar 
 RT tidak harmonis 
 Hubungan dengan suami kurang baik 
 Saya sudah cukup menderita 
 Mengalami stress 
 Hampir bercerai 
 Tidak tahan emosi 
 Sulit mengontrol emosi 

Tekanan Psikologis 

 Saya tidak dihargai 
 Saya malu 
 Saya malu bertemu orang lain 

 

Harga Diri Rendah 
(HDR) 

 Dia orang baik-baik 
 Dia orangnya pendiam 

Hal-hal positif dari 
pasangan 

 Kemauan sendiri 
 Kemauan kami 
 Kami memutuskan untuk menikah 
 Sepakat 
 Merasa dia sudah jodoh saya 
 Merasa cocok 
 Merasa sudah siap 

Berfikir secara 
emosional untuk 

melakukan pernikahan 

 Untuk dapatkan “itu” 
 Untuk dapatkan “barangnya” Rasa ingin coba-coba 

 Tidak perlu kedewasaan 
 Tidak terpikirkan kesusahan dalam 

berumahtangga 
Kurang pengetahuan 

 Hubungan tidak sah 
 Mensahkan hubungan kami 
 Agar anak kami bisa dibaptis 
 Merasa berdosa  

Legalitas hubungan 
dan status anak 
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 Belum bisa menyelesaikan masalah 
dengan baik 

Ketidakmampuan 
mekanisme koping 

 Merawat anak sangat sulit 
 Sangat kesulitan merawat anak 
 Belum tau apa-apa tentang merawat anak 
 Merawat anak dengan dibantu orangtua 
 Merawatnya bersama orangtua 
 Dibantu mertua 
 Anak mengalami infeksi tali pusar 

Ketidakmampuan 
merawat anak 

 Merasa sudah tidak ada kecocokan 
 kenyataannya beginilah saya, baru di usia 

20 tahun sudah terlanjur menikah 
 Tidak ada saling percaya 
 Tidak sehati 
 Saya tidak ingin bersama dia lagi 
 Jalani RT memang sulit 
 Meminta suami menceraikan saya 
 Dia menyesal menikah dengan saya 
 Kami sama-sama mengalami kerugian 

Penyesalan 

 Melahirkan sulit 
 Kesulitan selama persalinan 
 Sakit perut yang cukup lama 
 Teriak-teriak kesakitan 
 2 hari 1 malam tidak bisa tidur karena sakit 

perut 
 Bayi tersendat di jalan lahir 
 Perdarahan kental dan banyak 
 Ketuban sudah pecah 
 Tidak bisa melahirkan normal 
 Perdarahan yang cukup besar 
 Mual dan muntah selama proses persalinan 
 Proses persalinan terdunda 
 Tidak sadarkan diri beberapa saat setelah 

melahirkan 

 
Kesulitan proses 

persalinan 

 Melahirkan di usia kehamilan 6  bulan 
 Bayi meninggal dalam kandungan 
 Anak meninggal di usia 7 bulan 
 Kondisi tubuh bayi sangat kecil 
 Kondisi kaki bayi tidak sempurna ketika lahir 

Kelahiran anak 
prematur, BBLR, dan 
kecacatan pada anak 

 Kurang lebih 30 menit baru menangis 
 setelah lahir 2 jam lebih baru bayi menangis 
 setelah lahir dia belum langsung menangis 

APGAR SKORE anak 
rendah 

 Berhenti sekolah 
 Mengurungkan niat untuk melanjutkan 

hilangnya kesempatan 
melanjutkan pendidikan  
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sekolah karena harus mengurus anak dan 
RT 

 

Tema 1 : Pernikahan usia dini disebabkan oleh faktor 

internal  

Pernikahan usia dini dapat disebabkankan oleh berbagai 

faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Berdasarkan 

pernyataan dari 4 di antara 6 partisipan, ditemukan 

bahwa pernikahan usia remaja disebabkan oleh faktor 

internal seperti rasa ingin coba-coba, kurang 

pengetahuan, berfikir secara emosional untuk melakukan 

pernikahan, kehamilan pra-nikah, legalitas hubungan dan 

status anak. Hal tersebut di atas dapat digambarkan 

berdasarkan pernyataan partisipan di bawah ini. 

Berikut pernyataan partisipan 1 yang menyatakan bahwa 

pernikahan usia dini disebabkan oleh rasa ingin coba-

coba: 

“Kalau saya taunya hanya untuk dapatkan itu,,, 
hehe..” (P1.10) 
“Ya,, untuk dapatkan barangnya,, hehe..,” (P1.11) 

 
Pernyataan partisipan 1,3 dan 6 yang menyatakan 

pernikahan usia dini disebabkan oleh kurang 

pengetahuan : 

“intinya,, saya tidak perlu kedewasaannya..,” (P1.13) 
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“Jujur,, dari awal tidak terpikirkan sama sekali 
dibenak saya mengenai kesusahan dalam 
berumahtangga,,” (P3.10) 
 
“Kalau hal itu,, dulu sebelum menikah tidak 
terpikirkan sampai di situ,,,” (P6.13) 
 

Di bawah ini pernyataan partisipan 1,2 dan 6 yang 

menyatakan bahwa pernikahan usia dini disebabkan 

karena berfikir secara emosional untuk melakukan 

pernikahan: 

“Mungkin dia sudah jodoh saya,, jadi saya terima 
saja,,” (P1.13) 
 
“itu kemauan kami berdua..” (P2.18) 

“Waktu itu,, saya dan suami pacaran dulu, setelah 
sekian lama pacaran kami berdua merasa cocok dan 
memutuskan untuk menikah,,,” (P6.14) 
 
“Ya ,, itu benar, tapi memang pada waktu itu saya 
dan suami sudah merasa siap untuk menikah 
sehingga mengambil keputusan seperti itu,,,” (P6.15) 
“Kami berdua bersepakat untuk memberitahukan 
kepada orangtua kami…”(P6.16) 

 
Adapun pernyataan partisipan 2, 4 dan 5 yang 

menyatakan bahwa pernikahan usia dini disebabkan oleh 

kehamilan pra-nikah: 

“Yaa,, awalnya dari masa pacaran sampai perut 
sudah membesar,,” (P2.17) 
 
“Kami sudah memiliki anak lebih dahulu baru 
menikah…” (P2.19) 
 
“Waktu itu sebenarnya kami berdua belum ada 
rencana untuk menikah,, tetapi karena saya sudah 
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terlanjur hamil di masa pacaran kami, maka mau 
atau tidak kami harus segera menikah,,” (P4.12)  
 
“Kami menikah atas kemauan orangtua kami masing-
masing karena saya sudah terlanjur hamil..” (P5.13) 

selain itu, terdapat juga pernyataan partisipan 2 dan 5 

yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini 

disebabkan oleh legalitas hubungan dan status anak: 

“Maksudnya kalau kami tidak menikah maka 
hubungan kami tidak sah, tapi kalau kami sudah 
menikah seprtinya sudah berjanji dengan Tuhan 
untuk mensahkan hubungan kami, kami pikir jika 
tidak menikah nanti masalah kami semakin banyak 
anak kami juga tidak bisa dibaptis.. Kalau sudah 
menikah kami sudah merasa senang, sudah lengkap 
rasanya, kami merasa berdosa jika anak kami tidak 
bisa dibaptis”  (P2.17) 
“Jadi menurut orangtua kami harus menikah sebelum 
anak kami lahir…” (P5.13) 

 

Tema 2 : Pernikahan usia dini disebabkan oleh faktor 

eksternal 

Selain faktor internal, berdasarkan pernyataan partisipan 

ditemukan pula bahwa pernikahan usia dini disebabkan 

juga oleh faktor eksternal yaitu orangtua dan pasangan. 

Pernyataan tersebut digambarkan berdasarkan 

pertnyataan dari partisipan 1, 3, 4 dan 5 sebagai berikut : 

 “Awalnya saya dijodohkan oleh orangtua angkat, 
menurut mereka dia adalah orang baik-baik, dan 
mungkin dia sudah jodoh saya, jadi saya terima 
saja,,. Saya berpikir apa yang dikatakan orangtua 
itulah yang terbaik jadi saya ikut saja,,” (P1) 
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“Dia orang baik-baik,, dia juga orangnya pendiam, 
tidak suka minum minuman keras,,,” (P1.13) 
 
 “Setibanya di rumah orangtuanya, dia langsung 
memperkenalkan saya bahwa saya adalah pacarnya 
yang diceritakannya lewat telepon beberapa hari 
yang lalu, dan ternyata tanpa sepengetahuan saya 
mereka sudah merencanakan akan menikahkan 
kami,,,” (P3.11) 
 
“Suami saya dan orangtuanya terus memaksa saya 
untuk menyetujui rencana mereka, akhirnya dengan 
sangat terpaksa saya mengikuti keinginan mereka..” 
(P3.11) 
“Semarah apapun mereka terhadap kami akhirnya 
mereka juga memutuskan untuk menikahkan kami,,” 
(P4.13) 
 
“Kami menikah atas kemauan orangtua kami masing-
masing karena saya sudah terlanjur hamil,,,” (P5.13) 
 
“Kami berdua bersepakat untuk memberitahukan 
kepada orangtua kami masing-masing dan ternyata 
orangtua kami juga menyetujuinya.” (P6.16) 

 

Tema 3 : Dampak pernikahan usia dini dilihat dari 

kesehatan psikologis. 

Pernikahan usia dini dapat berdampak pada kesehatan 

psikologis maupun kesehatan fisik. berdasarkan 

pernyatan-pernyatan partisipan, didapatkan bahwa 

pernikahan usia dini dapat berdampak pada  tekanan 

psikologis, ketidakmampuan mekanisme koping, 

ketidakmampuan merawat anak, Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT), Harga Diri Rendah (HDR) dan 
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penyesalan. pernyatan-pernyatan tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Tekanan Psikologis:  

Pernyataan partisipan 1,3 dan 4 yang menyatakan 

pernikahan usia dini berdampak pada tekanan 

psikologis, digambarkan sebagai berikut: 

“Suami dan mertua saya datang menuntut saya 
sehingga saya dibawa kembali ke tempat mereka, 
tetapi disana mereka kembali memperlakukan saya 
dengan tidak wajar,,” (P1.17) 
 
“Karena usia yang terlalu muda sehingga rumah 
tangga ini tidak harmonis..” (P1.19) 
 
“Pada saat itu kami menikah di tempat suami saya, 
tidak lama setelah menikah saya kembali ke 
orangtua saya tanpa suami karena hubungan saya 
dengan suami kurang baik..”(P1.3/triangulasi) 
 
“Saya tidak ingin bersama dia lagi, sudah cukup 
penderitaan saya..” (P1.6/triangulasi) 

 
“Saya mengalami stress yang cukup berat karena 
meskipun saya dibantu oleh mertua saya harus tetap 
berusaha merawat anak dan mencari nafkah untuk 
anak saya, saya sampai meminta suami saya untuk 
menceraikan saya dan sekaligus saya meninggalkan 
anak saya,,,” (P3.16) 
 
“Saya sering bertengkar dengan suami saya karena 
masalah uang, saya juga kadang sulit mengontrol 
emosi saya sehingga jika ada sesuatu hal yang tidak 
mengenakan hati saya pasti sudah marah-marah..” 
(P4.14) 
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b. Ketidakmampuan Mekanisme Koping: 

Dari keseluruhan pernyataan partisipan, ditemukan 

satu di antara partisipan menyatakan bahwa 

pernikahan usia dini berdampak pada 

ketidakmampuan mekanisme koping. Hal tersebut 

dapat digambarkan berdasarkan pernyataan partisipan 

3 berikut ini: 

“Berdasarkan pengalaman saya, resikonya sangat 
banyak, sulit mengurus anak dan suami, dan sering 
bertengkar karena belum bisa menyelesaikan 
masalah dengan baik…” (P3.17) 

 
c. Ketidakmampuan Merawat Anak: 

Pernikahan usia dini juga dapat berdampak pada 

ketidakmampuan dalam merawat anak. hal ini dapat 

dilihat pada pernyataan partisipan 2, 3, 5 dan 6 

sebagai berikut: 

“Bukannya saya mengeluh,, tapi memang merawat 
anak sangat sulit apalagi saya baru pemula dan 
tentunya belum tau apa-apa tentang merawat anak.  
terutama saat dia baru lahir saya sangat merasa 
kesulitan karena harus mengurus bayi yang masih 
sangat kecil ditambah lagi harus merawat diri untuk 
pemulihan pasca melahirkan, untungnya saya 
dibantu oleh mertua saya.” (P2.41) 
 
“Sudah pasti saya sangat kesulitan,,,”(P3.16) 
 
“Berdasarkan pengalaman saya, resikonya sangat 
banyak, sulit mengurus anak dan suami,,,” (P3.17) 
 
“Saya tidak terlalu sulit dalam merawat anak kami 
karena sejak dia lahir sampai berumur 1 tahun kami 
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merawatnya dengan dibantu oleh orangtua kami..” 
(P5.17) 
 
“Karena dari menikah kami sudah tinggal serumah 
dengan mertua saya jadi sejak anak saya lahir 
sampai berumur 2 tahun kami merawatnya bersama 
mertua saya. Setelah itu kami pindah  ke rumah 
orangtua saya dan disana kami tinggal bersama 
orangtua saya sampai saat ini dia sudah berumur 4 
tahu.” (P6.21) 

 
d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): 

Selain itu, KDRT juga merupakan salah satu dampak 

dari pernikahan usia dini. 4 diantara 6 partisipan 

mengalami KDRT yang merupakan dampak dari 

pernikahan usia dini, hal ini dialami oleh partisipan 1, 

2, 5 dan 6. berikut pernyataan bartisipan: 

“Saat ini mereka mengancam untuk membunuh 
saya, saya sangat takut dengan hal itu,,,” (P1.17) 
 
“Pernikahan kami belum lama tapi kami sudah sering 
bertengkar,,” (P1.20) 
“Hanya saya saja yang masih sering marah jika ada 
hal yang membuat saya tidak nyaman..” (P2.30) 
 
“Ya,, namanya berumahtangga pasti masalah itu 
ada. Kami sering bertengkar apalagi kalau suami 
saya sudah mabuk-mabukan,,,” (P5.18) 
 
“Ya,, kami sering bertengkar, terutama saat suami 
saya minum-minuman keras..,” (P6.22) 

 
e. Harga Diri Rendah (HDR): 

Pernikahan uisa dini juga berdampak pada HDR. 

Dampak tersebut dilami oleh partisipan partisipan 1 
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yang dapat digambarkan berdasarkan pernyataannya 

sebagai berikut: 

“Setiap kebaikan apapun yang saya lakukan tidak 
dihargai, saya hanya bisa menangis,,,” (P1.17) 
 
Hal ini membuat saya malu dan kasihan terhadap 
orangtua saya sehingga saya memilih untuk kembali 
ke orangtua saya,,,” (P1.17) 
“Saya sangat malu akan hal itu bahkan sampai saya 
jarang sekali bertemu dengan orang.,” 
(P1.3/triangulasi) 

 
f. Penyesalan: 

Selain dampak-dampak yang telah dijabarkan 

sebelumnya, secara psikologis pernikahan usia dini 

juga berdampak pada penyesalan. hal tersebut dapat 

diuraikan berdasarkan pernyataan partisipan 1, 2, dan 

3 di bawah ini: 

“Kalau yang rasa sepertinya tidak ada kecocokan 
antara saya dan suami, tidak ada saling pengertian, 
tidak sehati,,,” (P1.16) 
 
“Masalah yang kami hadapi cukup banyak, 2-3 bulan 
setelah pernikahan barulah suami saya 
mengungkapkan bahwa dia sangat menyesal 
menikah dengan saya,,.” (P1.17) 
 
“Makanya sekarang saya tidak mau lagi kembali ke 
rumahnya, orangtua saya juga sudah tidak 
mengijinkan saya, karena bukan hanya suami saya 
dan keluarganya yang rugi tetapi kami juga 
dirugikan..” (P1.17) 
 
“Kalau menurut saya pernikahan itu berumahtangga, 
mengurus anak, memang sulit menjalani 
rumahtangga, ya,, begitulah,,,” (P2.12) 
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“Bagi saya sebenarnya pada usia 24 tahun sudah 
cukup matanglah untuk menikah,,, tapi pada 
kenyataannya beginilah saya, baru di usia 20 tahun 
sudah terlanjur menikah, hehe…” (P3.8) 

 
“Setelah menikah, memiliki anak dan sudah 3 tahun 
berumahtangga baru saya sadar ternyata beginilah 
susahnya kalau berumahtangga…” (P3.10) 

 
“Saya sampai meminta suami saya untuk 
menceraikan saya dan sekaligus saya meninggalkan 
anak saya,, tapi untungnya Tuhan tidak mengijinkan 
hal itu terjadi…” (P3.16) 
 
 

Tema 4 : Dampak pernikahan usia dini dilihat dari 

kesehatan fisik 

Selain dampaknya pada kesehatan psikologis, 

pernikahan usia dini juga dapat berdampak pada 

kesehatan secara fisik seperti kesulitan proses 

persalinan, kelahiran anak prematur, BBLR, dan 

kecacatan pada anak, serta APGAR SCORE anak 

rendah. Dampak tersebut dapat dilihat pada pernyataan-

pernyataan partisipan berikut: 

a. Kesulitan Proses Persalinan: 

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa 

pernikahan usia dini juga dapat berdampak pada 

kesehatan fisik yang salah satunya adalah kesulitan 

proses persalinan. di bawah ini pernyataan partisipan 

2, 3, 4, 5 dan 6 tentang kesulitan proses persalinan: 
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“Prosesnya normal tapi sakitnya minta ampun, tidak 
seperti waktu dibikin enak tapi melahirkannya sulit,,,” 
(P2.32) 
 
“Saat itu saya megalami kesulitan dalam persalinan, 
bayinya juga tersendat cukup lama di jalan lahir..” 
(P2.35) 
 
“Waktu itu saya mengalami perdarahan kental, dan 
lumayan banyak, ketuban sudah pecah, saya 
langsung dibawa ke RS dan menurut dokter saya 
harus di operasi karena tidak bisa melahirkan secara 
normal,,,” (P3.14) 
 
“Saat itu saya mengalami perdarahan yang cukup 
besar bahkan sampai saya tidak sadarkan diri 
beberapa menit sesaat setelah anak saya lahir..” 
(P4.15) 
 
Waktu itu saya mengalami sakit perut yang cukup 
lama, saya juga mengalami mual dan “Muntah yang 
sangat banyak entah kenapa. Saat saya sudah siap-
siap mau melahirkan tiba-tiba saja tempat tidur saya 
roboh, ini menyebabkan proses persalinan saya 
tertunda semakin lama.” (P5.16) 

 
“Kalau proses persalinan waktu itu saya sedikit 
kesulitan, 2 hari 1 malam saya tidak bisa tidur karena 
sakit perut, saya sakit perut (kontraksi) dari sejak 
kamis jam 6 pagi sampai jumat jam 5 sore baru anak 
saya lahir.“ (P6.18) 
 

b. Kelahiran Anak Prematur, BBLR, dan Kecacatan pada 

Anak: 

Kelahiran anak premature, BBLR, dan kecacatan fisik 

pada anak merupakan salah satu dampak dari 

pernikahan usia dini. Dampak tersebut dapat 

digambarkan berdasarkan pernyataan-pernyatan 

partisipan 1, 3, 4 dan 6 berikut ini: 
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“Anak saya lahir di usia kehamilan saya yang ke-6 
bulan tapi langsung meninggal. Waktu itu saya 
merasa ada yang aneh dengan perut saya, bayi yang 
ada dalam perut saya sepertinya tidak bergerak 
seperti biasanya, setelah itu saya merasa sakit perut 
dan kemudian saya perdarahan seperti mau 
melahirkan,,, setelah anak saya lahir ternyata dia 
sudah meninggal.” (P1.4/triangulasi) 

“Setelah anak saya lahir kondisi tubuhnya sangat 
kecil,,,” (P3.14) 

“Di usianya yang ke 3 bulan dia sudah dikasih makan 
pisang rebus, tapi sayangnya setelah berusia 7 bulan 
dia meninggal karena terkena diare selama 3 hari..” 
(P4.17) 
 
“Saya rasa anak saya cukup sehat saat itu, beberapa 
menit setelah lahir dia langsung menangis, tapi 
sayangnya kondisi kakinya tidak sempurna,,,” 
(P6.19) 

 
c. APGAR SCORE anak rendah: 

Menurut pernyataan partisipan 3, 4 dan 5, didapatkan 

bahwa pernikahan usia dini dapat berdampak pada 

rendahnya APGAR SCORE pada anak saat lahir. 

Pernyataan-pernyataan tersebut diuraikan berikut ini: 

“Setelah anak saya lahir kondisi tubuhnya sangat 
kecil dan hampir 2 jam lebih baru bisa nangis..” 
(P3.14) 
 
“Pada saat itu memang tidak ditimbang jadi tidak 
diketahui berat badannya, jika dilihat cukup sehat 
untuk ukuran bayi baru lahir, tapi yang membuat 
kami kuatir adalah setelah lahir dia belum langsung 
menangis sampai dikompreskan dengan air baru 
beberapa menit kemudian dia menangis..” (P4.16) 

 
“Setelah anak saya lahir hampir kurang lebih 30 
menit baru dia menangis..” (P5) 
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Tema 5 : Hilangnya kesempatan melanjutkan 

pendidikan 

Disamping dampaknya terhadap kesehatan, pernikahan 

usia dini juga berdampak pada hilangnya kesempatan 

untuk melanjutkan pendidikan. 1 dari 6 partisipan merasa 

kehilangan kesempatan dalam melanjutkan pendidikan 

karena harus mengurus rumahtangganya. Berikut 

pernyataan partisipan 2 : 

“Kalau dari pihak suami dan mertua mereka 
menyetujui saya untuk melanjutkan sekolah lagi 
mereka juga bersedia membiayainya kebetulan 
disana juga ada sekolah gratis, hanya saya saja 
yang mengurungkan niat untuk melanjutkan sekolah 
karena saya pikir harus mengurus anak dan 
rumahtangga saya..” (P2.27) 

 

4.2.  Pembahasan 

Pada bagian ini akan membahas tentang hasil penelitian yang 

telah diperoleh dan membandingkannya dengan teori-teori 

maupun hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan 

penelitian ini. 

4.2.1. Pernikahan usia dini disebabkan oleh faktor internal 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 6 

partisipan, di dapatkan bahwa pernikahan usia dini 

disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. faktor internal sendiri terdiri dari rasa 
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ingin coba-coba (menikah hanya untuk mendapatkan 

kepuasan seksual), kurang pengetahuan, berfikir secara 

emosional untuk melakukan pernikahan (partisipan 

merasa telah saling mencintai dan telah siap untuk 

menikah), kehamilan pra-nikah, legalitas hubungan dan 

status anak.  

Hal tersebut di atas sesuai dengan teori-teori 

maupun pendapat para ahli. Pernikahan usia muda/dini 

sering terjadi karena remaja berfikir secara emosional 

untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir telah saling 

mencintai dan siap untuk menikah (Sanderowitz dan 

Paxman dalam Sarwono, 2003). Menurut Surjandi 2002, 

pernikahan usia dini juga sering disebabkan oleh rasa 

ingin coba-coba, perubahan organobiologik yang dialami 

remaja mempunyai sifat selalu ingin tahu, dan 

mempunyai kecenderungan mencoba hal-hal baru. Pada 

beberapa wanita termasuk banyak remaja, kehamilan 

merupakan akibat percobaan seksual tanpa 

menggunakan kontrasepsi (Bobak, Lowdermilk, Jensen. 

2004). 

UNICEF (2005), mengatakan bahwa pernikahan 

dini adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa 

anak perempuan yang telah menjadi istri benar-benar 
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terlindungi, melahirkan anak yang sah, ikatan perasaan 

yang kuat dengan pasangan dan sebagainya. 

Menikahkan anak di usia muda merupakan salah satu 

cara untuk mencegah anak dari perilaku seks pra-nikah. 

Kebanyakan masyarakat sangat menghargai nilai 

keperawanan dan dengan sendirinya hal ini 

memunculkan sejumlah tindakan untuk melindungi anak 

perempuan mereka dari  perilaku seksual pranikah. 

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa terkadang 

pernikahan di usia muda terjadi sebagai solusi untuk 

kehamilan yang terjadi di luar pernikahan (Bennet, 2001 

dan Gupta, 2000). Menurut Sarwono (2003), pernikahan 

muda atau pernikahan dini banyak terjadi pada masa 

pubertas, hal ini terjadi karena remaja sangat rentan 

terhadap perilaku seksual yang membuat mereka 

melakukan aktivitas seksual sebelum menikah sehingga 

menyebabkan kehamilan, yang kemudian solusi yang 

diambil adalah dengan menikahkan mereka. 

4.2.2. Pernikahan usia dini disebabkan oleh faktor 

eksternal 

Pernikahan usia dini dapat juga disebabkan oleh 

faktor ekternal yang tentunya bukan dari diri sendiri, hal 

ini ditemukan pada pernyataan-pernyataan partisipan. 1 
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dari 6 partisipan mengatakan bahwa pernikahannya 

terjadi karena ada paksaan dari orangtua (dalam hal ini 

mertuanya) dan juga paksaan dari suami yang tidak 

dicintainya. Adapun 1 diantara 6 partisipan mengatakan 

bahwa pernikahan yang dilakukannya terjadi karena 

adanya perjodohan dari orangtuanya, partisipan ini 

merasa bahwa karena kepatuhannya terhadap orangtua 

maka dengan terpaksa dia mengikuti apa yang menjadi 

kemauan orangtuanya. 

Menurut Mathur Greene, dan Malhotra (2003) 

dalam International Center for Research On Women 

(ICRW), bahwa beberapa budaya di dunia, wanita tidak 

memiliki kontrol terhadap seksualitasnya, tetapi 

merupakan properti bagi ayah, suami, keluarga atau 

kelompok etnis mereka. Oleh karena itu, keputusan untuk 

menikah, melakukan aktivitas seksual, biasanya anggota 

keluarga yang menentukan, karena perawan atau 

tidaknya seseorang sebelum menikah menentukan harga 

diri keluarga. Ketika anak perempuan mengalami 

menstruasi, ketakutan akan aktivitas seksual sebelum 

menikah dan kehamilan menjadi perhatian utama 

keluarga. Selain itu faktor penyebab lain terjadinya 

pernikahan usia muda adalah perjodohan orangtua, 
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perjodohan ini sering terjadi akibat putus sekolah dan 

akibat dari permasalahan ekonomi (Sanderowitz dan 

Paxman dalam Sarwono, 2003). 

4.2.3. Dampak pernikahan usia dini dilihat dari kesehatan 

psikologis 

Berdasarkan pernyataan dari ke 6 partisipan 

dalam penelitian ini, didapatkan bahwa pernikahan yang 

dilakukan pada usia dini memiliki dampak negatif pada 

kehidupan seseorang termasuk pada kesehatannya baik 

secara psikis maupun secara fisik. Dari hasil penelitian ini 

peneliti menemukan bahwa secara psikologis pernikahan 

usia dini dapat berdampak pada tekanan psikologis 

(dimana partisipan mengatakan bahwa dirinya 

diperlakukan dengan tidak wajar, merasa RT tidak 

harmonis, hubungan dengan suami kurang baik, merasa 

cukup menderita, sulit mengontrol emosi, mengalami 

stress, bahkan hampir bercerai), ketidakmampuan 

mekanisme koping, ketidakmampuan merawat anak, 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Harga Diri 

Rendah (HDR) dan penyesalan. Dalam Bobak, 

Lowdermilk, Jensen (2004), dikatakan bahwa meskipun 

biasanya mereka berkeinginan untuk menjadi orangtua 

yang baik, ibu dan ayah remaja memiliki pengalaman 
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hidup yang terbatas, mereka mengabaikan kebutuhan 

mereka sendiri untuk bertumbuh sehingga kemampuan 

untuk berkoping terhadap hal-hal yang abstrak dan 

menyelesaikan masalah hanya sedikit berkembang.  

Transisi menjadi orangtua mungkin sulit bagi 

orangtua yang masih remaja. Koping dengan tugas-tugas 

perkembangan orangtua seringkali diperburuk oleh 

keputusan dan tugas perkembangan remaja yang belum 

dipenuhi. Remaja dapat mengalami kesulitan dalam 

menerima perubahan citra-diri dan menyesuaikan peran-

peran baru yang berhubungan dengan tanggung jawab 

merawat bayi (Bobak, Lowdermilk, Jensen. 2004).  Dalam 

Bobak, Lowdermilk, Jensen (2004), juga dikatakan 

beberapa perbedaan antara ibu remaja dan ibu dewasa 

telah diamati, misalnya ibu remaja memberi perawatan 

fisik yang hangat dan penuh perhatian, akan tetapi, 

mereka menggunakan lebih sedikit interaksi verbal 

daripada orangtua dewasa dan remaja cenderung kurang 

responsif terhadap bayi mereka daripada ibu berusia 

lebih tua. 

Penelantaran anak, penganiayaan anak, serta 

perpisahan dan perceraian terjadi dua sampai empat kali 

lebih sering terjadi di antara wanita yang menikah pada 
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usia remaja daripada wanita yang menikah saat berusia 

20 tahun-an (Bobak, Lowdermilk, Jensen. 2004). Dari 

hasil penelitiannya tahun 2006, Puspitasari 

mengemukakan bahwa pernikahan usia remaja dapat 

berdampak pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga 

karena secara psikologis pasangan yang menikah di usia 

remaja tidak memiliki kesiapan emosi/mental. Sedangkan 

Chariroh (2004) juga mengatakan bahwa perceraian 

sebagai salah satu dampak dari perkawinan yang 

dilakukan tanpa kematangan usia dan psikologi. 

Melalui pernyataan 1 dari 6 partisipan yang 

menikah di usia dini, dapat digambarkan bahwa 

pernikahan usia dini menyebabkan partisipan mengalami 

harga diri rendah/HDR dimana partisipan merasa tidak 

dihargai bahkan setiap hal yang dilakukannya tidak 

terlihat baik menurut pandangan suami dan mertuanya. 

Banyaknya permasalahan yang dihadapinya, baik 

kehamilannya yang ditinggalkan oleh suami pertama dan 

seringnya pertengkaran antara dirinya dengan suami 

keduanya, mengakibatkan partisipan merasa malu 

terhadap orangtua bahkan malu untuk bertemu dengan 

masyarakat di sekitarnya. Iyus Yosep (2009), 

mengatakan bahwa Harga Diri Rendah/HDR muncul saat 
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lingkungan cenderung mengucilkan dan menuntut lebih 

dari kemampuannya. Faktor predisposisi HDR adalah 

penolakan orangtua yang tidak realistis, kegagalan 

berulang kali, kurang mempunyai tanggung jawab 

personal, ketergantungan pada orang lain, ideal diri yang 

tidak realistis (Iyus Yosep, 2009). 

Berdasarkan pernyataan partisipan 1,2 dan 3, 

pada hasil penelitian ini didapatkan juga bahwa 

pernikahan usia dini berdampak pada penyesalan, 

dimana partisipan merasa menyesal telah mrngambil 

keputusan untuk menikah di usia dini. Zeelenberg and 

Pieters (2004), mendefinisikan bahwa penyesalan adalah 

emosi yang dirasakan individu saat mereka mulai 

menyadari bahwa situasi mereka pada saat itu dapat 

lebih baik apabila mengambil keputusan yang berbeda. 

Menurut Connolly and Zeelenberg (2002), penyesalan 

individual disebabkan oleh evaluasi dari hasil yang 

didapatkan, dan karena keputusan diambil dengan cara 

yang tidak benar. Penyesalan menyebabkan individu 

merasakan ketidaksesuaian yang dirasakan antara 

bentuk aksi yang diharapkan (bagaimana mereka 

berencana untuk membuat keputusan) dan bentuk aksi 
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yang diambil (bagaimana mereka membuat keputusan 

pada akhirnya) (Lee & Cotte, 2009). 

4.2.4. Dampak pernikahan usia dini dilihat dari kesehatan 

fisik 

Selain dampaknya terhadap kesehatan psikologis, 

pernikahan usia dini juga dapat berdampak pada 

kesehatan fisik. Berdasarkan hasil penelitian pada 6 

partisipan, didapatkan empat sub tema yang berkaitan 

dengan tema diatas yaitu kesulitan proses persalinan, 

kelahiran anak prematur, BBLR dan kecacatan pada 

anak, serta APGAR SCORE anak rendah. Dari sub tema 

tersebut dapat dikatakan bahwa pernikahan usia dini 

bukan hanya berdampak pada kesehatan fisik Ibu 

melainkan berdampak juga pada kesehatan fisik anak 

seperti kelahiran anak prematur, BBLR dan kecacatan 

pada anak, serta APGAR SCORE rendah.  

Kesulitan proses persalinan yang dimaksudkan 

adalah dimana partisipan tidak bisa tidur karena 

mengalami sakit perut selama dua hari satu malam 

(selama ± 48 jam), tersendatnya bayi pada jalan lahir, 

perdarahan yang banyak saat dan setelah proses 

persalinan yang juga menyebabkan partisipan tidak 

sadarkan diri setelah melahirkan, bahakan ada juga 
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partisipan yang tidak bisa melewati persalinan secara 

normal sehingga harus melalui persalinan Sesaria. Dalam 

Bobak, 2004 dikatakan bahwa persalinan dianggap 

“normal” jika wanita berada pada dekat masa aterm, tidak 

terjadi komplikasi, terdapat satu janin dengan presentase 

puncak kepala dan persalinan selesai dalam waktu 24 

jam. Enam pola persalinan abnormal telah diidentifikasi 

dan diklasifikasi oleh Friedman (1989) berdasarkan 

dilatasi serfiks dan penurunan janin, fase laten yang lama 

ialah fase fase yang berlangsung lebih dari 20 jam atau 

lebih lama pada wanita nulipara dan 14 jam atau lebih 

pada wanita multipara (Bobak, 2004). Dalam Bobak, 

2004 juga dijelaskan bahwa dalam fase aktif dilatasi 

serfiks 1,2 cm/jam pada wanita nulipara dan kurang dari 

1,5 cm/jam pada wanita multipara, penghentian pada 

fase aktif ditetapkan bila wanita nulipara atau multipara 

tidak menunjukan kemajuan selama lebih dari dua jam. 

Bobak, Lowdermilk, Jensen (2004), dijelaskan 

bahwa kehamilan berlangsung selama 9 bulan menurut 

penanggalan internasional, 10 bulan menurut 

penanggalan luar, atau sekitar 40 minggu. Kehamilan 

dibagi menjadi tiga periode tiga bulanan atau trimester. 

Trimester pertama adalah periode minggu pertama 
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sampai minggu ke-13, trimester ke-2 adalah periode 

minggu ke-14 sampai ke-16, sedangkan trimester ketiga 

minggu ke-27 sampai kehamilan cukup bulan (38 hari 

sampai 40 minggu). Kelahiran prematur terjadi setelah 

usia gestasi/kehamilan 20 minggu, tetapi sebelum awal 

minggu ke-37. Selain itu, bayi yang lahir dari remaja 

beresiko sembilan kali lebih besar meninggal akibat 

kecelakaan dan penganiayaan daripada bayi yang lahir 

dari ibu berusia lebih tua (McAnarney, Greydanus, dalam 

Bobak, Lowdermilk, Jensen. 2004). Angka kematian bayi 

yang lebih tinggi ini antara lain disebabkan ibu remaja 

tidak berpengalaman, memiliki pengetahuan yang kurang 

dan tidak dewasa (Bobak, Lowdermilk, Jensen. 2004). 

Insiden bayi BBLR, kematian bayi, dan abortus dua 

sampai tiga kali lebih tinggi pada wanita kelompok usia ini 

(remaja) daripada pada wanita berusia lebih dari 25 tahun 

(National Center For Health Statistics. dalam Bobak, 

Lowdermilk, Jensen. 2004). 

Menurut Gantt dan Rosenta (2004), secara fisik 

pernikahan usia remaja dapat mengakibatkan kelahiran 

anak prematur, BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), child 

abuse, penelantaran anak yang dikarenakan seseorang 

yang menikah di usia remaja belum mampu merawat 
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anaknya, dan bahkan kematian anak. Mathur Greene, 

dan Malhotra (2003), juga mengemukakan sejumlah 

resiko/konsekuensi dari pernikahan dini diantaranya 

melahirkan anak terlalu dini, kehamilan yang tidak 

diinginkan, tingginya tingkat kematian saat melahirkan 

dan abnormalitas. Selain itu Mathur Greene, dan 

Malhotra (2003) juga mengatakan bahwa kesehatan bayi 

dan anak yang buruk memiliki kaitan yang cukup kuat 

dengan usia ibu yang terlalu muda, berkesinambungan 

dengan ketidakmampuan wanita muda secara fisik dan 

lemahnya pelayanan kesehatan reproduktif dan sosial 

terhadap mereka. Anak-anak yang lahir dari ibu yang 

berusia di bawah 20 tahun juga memiliki resiko kematian 

yang cukup tinggi (Mathur Greene, dan Malhotra 2003). 

4.2.5. Hilangnya kesempatan melanjutkan pendidikan. 

Pada penelitin ini, berdasarkan pernyataan 

partisipan peneliti menemukan bahwa pernikahan usia 

dini tidak hanya berdampak pada kesehatan psikologis 

maupun kesehatan fisik, tetapi berdampak juga pada 

kesempatan seseorang dalam melanjutkan 

pendidikannya. Partisipan mengatakan bahwa dirinya 

tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena harus 

mengurus anak atau rumahtangganya, hal ini tentunya 
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sangat disayangkan karena seseorang harus kehilangan 

kesempatan untuk melanjutkan perndidikannya hanya 

karena menikah di usia dini. 

Mathur Greene, dan Malhotra (2003), 

menyebutkan bahwa pernikahan usia dini juga dapat 

berakibat pada perkembangan (development outcomes). 

Hal ini berkaitan dengan Millenium Develovement Goals 

(MDGs) seperti dukungan terhadap pendidikan dasar, 

dan pencegahan terhadap HIV/AIDS. Ketika dihubungkan 

dengan usia saat menikah, dengan jelas menunjukkan 

bahwa menikah di usia yang tepat akan dapat mencapai 

tujuan perkembangan, yang meliputi menyelesaikan 

pendidikan, bekerja, dan memperoleh keahlian serta 

informasi yang berhubungan dengan peran di 

masyarakat, anggota keluarga, dan konsumen sebagai 

bagian dari masa dewasa yang berhasil. 

Bobak, Lowdermilk, Jensen. 2004, mengatakan 

kehamilan pada usia remaja sejak lama merupakan 

penyebab utama remaja putri berhenti sekolah lebih awal. 

Berhenti sekolah berhubungan dengan pengangguran 

dan kemiskinan, akibatnya orangtua remaja itu seringkali 

gagal menyelesaikan pendidikan dasar mereka, memiliki 

sedikit kesempatan untuk bekerja dan meningkatkan 
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karier, dan berpotensi memiliki penghasilan yang 

terbatas. 

Penelitian di atas menunjukan bahwa pernikahan 

usia dini disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik 

dari diri remaja itu sendiri maupun dari luar dirinya. 

Dampak yang timbul akibat pernikahan usia dini tersebut 

juga bervariasi, yaitu pada kesehatan fisik maupun 

kesehatan psikologis. Selain pada kesehatan, pernikahan 

usia dini juga berdampak pada kesempatan remaja untuk 

melanjutkan pendidikanya. 

4.2.6. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan pengalaman dalam penelitian ini, 

terdapat beberapa keterbatasan yang yang peneliti 

temukan yaitu: 

1) Literatur yang digunakan dalam penelitian ini masih 

sangat kurang sehingga mempengaruhi peneliti 

dalam pembahasan atau penyajiannya. 

2) Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang 

instrument utamanya adalah peneliti sendiri. 

Penelitian ini merupakan pengalaman pertama 

peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga dalam 

pelaksanaannya mempengaruhi kemampuan peneliti 

dalam menggali data yang masih harus dikaji. 


