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Lampiran 1 

 

PANDUAN WAWANCARA 
 

1. Pemahaman tentang pernikahan 

a. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pernikahan? 

b. Menurut Bapak/Ibu pada usia berapa seseorang dikatakan 

siap untuk menikah? 

c. Menurut Bapak/Ibu selain usia, hal-hal apa saja yang perlu 

dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk menikah? 

d. Sebelum memutuskan untuk menikah, adakah hal yang 

Bapak/Ibu ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari 

pernikahan usia dini? 

2. Faktor Penyebab Pernikahan Usia remaja 

a. Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan apa yang menjadi alasan 

bagi Bapak/Ibu dalam memutuskan menikah di usia 

remaja/masih dini? 

b. Bagaimana kondisi ekonomi Bapak/Ibu sebelum menikah? 

c. Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan bagaiman status 

pendidikan Bapak/Ibu sebelum menikah? 

d. Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan bagaimana dukungan 

orang tua/keluarga terhadap keputusan Bapak/Ibu dalam 

melakukan pernikahan? 

e. Apakah pernikahan Bapak/Ibu didasarkan oleh kemauan 

sendri ataukah karena paksaan/perjodohan orang tua? 

3. Resiko/dampak pernikahan usia remaja terhadap kesehatan 

a. Apakah Bapak/Ibu mengalami permasalahan kesehatan 

selama pernikahan? 

b. Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan bagaimana kondisi Ibu 

pada saat melalui proses persalinan? 
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c. Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan bagaimana kondisi anak 

Bapak/Ibu pada saat dilahirkan? 

d. Apakah Bapak/Ibu mengalami permasalahan dalam 

merawat/mengurus bayi/anak selama pernikahan? 

e. Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan bagaimana keharmonisan 

dalam rumahtangga Bapak/Ibu selama pernikahan? 

f. Menurut bapak/ibu resiko kesehatan apa saja yang dialami 

dalam melakukan pernikahan usia remaja? 
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Lampiran 2 

 

CATATAN LAPANGAN 
 

Inisial partisipan                              : 
Kode partisipan                               : 
 
Tempat dan waktu wawancara       : 
Lama wawancara                            : 
Posisi partisipan                              : 
Situasi wawancara                          : 
 
Catatan kejadian  
Gambaran partisipan saat akan wawancara : 
 
 
 
 
 
 
Gambaran partisipan selama wawancara : 
 
 
 
 
 
 
Gambaran suasana tempat selama wawancara : 
 
 
 
 
 
 
Respon partisipan saat terminasi : 
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Lampiran 3 

  

 
PENJELASAN PENELITIAN UNTUK BERPARTISIPASI 

SEBAGAI RESPONDEN PENELITIAN 
 
Judul Penelitian :  Gambaran Status Kesehatan dan Faktor 

Penyebab Pernikahan Usia Dini pada 
Remaja di Desa Cio Gerong Kabupaten 
Pulau Morotai Maluku Utara 

 
Nama Peneliti       :  Arnistin Yulvianti Sabi 
Nomor Kontak      :  085225705241 
 

Saya adalah mahasiswi Program Studi Ilmu Keperawatan 
Fakultas Ilmu Kesehatan Kristen Satya Wacana Salatiga, yang 
sedang melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan 
mengidentifikasi Gambaran Status Kesehatan dan Faktor 
Penyebab Pernikahan Usia Dini pada Remaja. Saya mengharapkan 
kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. 
Penelitian ini tidak akan memberikan dampak yang membahayakan 
bagi kesehatan Bapak/Ibu. Jika Bapak/Ibu bersedia maka saya 
akan memberikan pertanyaan kepada Bapak/Ibu untuk dijawab 
yang meliputi beberapa pertanyaan yang mencakup Gambaran 
Status Kesehatan dan Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini pada 
Remaja. Saya mengharapkan Bapak/Ibu menjawab pertanyaan 
tersebut sejujur-jujurnya sesuai dengan apa yang diketahui oleh 
Bapak/Ibu saat ini. Partisipasi Bapak/Ibu dalam penelitian ini 
bersifat sukarela, sehingga Bapak/Ibu bebas untuk mengundurkan 
diri tanpa sanksi apapun. Semua informasi yang Bapak/Ibu berikan 
akan dirahasiakan dan hanya akan dipergunakan dalam penelitian 
ini. Apabila data yang diperoleh sudah tidak digunakan, maka data 
akan dimusnahkan.  Atas partisipasi Bapak/Ibu saya mengucapkan 
banyak terimakasih. 

 
 

Cio Gerong,….…/…..…/20...  
              

 
Peneliti 
 
 

(Arnistin Y Sabi) 
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Lampiran 4 

INFORMED CONCENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Partisipan 1 

Partisipan 2 



 

95 

 

 

 

Partisipan 4 

Partisipan 3 
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Partisipan 5 

Partisipan 6 
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Lampiran 5 
 
 
Surat Ijin Penelitian dari FIK UKSW 
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Lampiran 6 
 

Surat Ijin Penelitian dari Pemerintah Desa Cio Gerong 
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Lampiran 7 

VERBATIM 
 
Partisipan 1 (Ny.E) 05 Januari 2012, jam : 17:15 -17:45 WIT 
Partisipan 1 (P1), Peneliti (P) 
P/P1 Pernyataan 

P Slamat sore,,, (sambil mengetuk pintu) 

P1(1) Sore,,, eh,, itin, mari silahkan duduk.. (dengan penuh 
ramah menghampiri dan mempersilahkan duduk) 

P Trimakasih, bagaimana kabar? 

P1(2) Ya,, sperti inilah keadaan saya, lumayan baik.. (sambil 
tersenyum) 

P 

Puji Tuhan ya,, baiklah E seperti yang sudah saya katakan 
beberapa hari lalu bahwa saya akan ke rumah ibu untuk 
berbincang-bincang dengan anda terkait dengan penelitian 
saya dengan judul Gambaran Status Kesehatan dan Faktor 
Penyebab Pernikahan Usia Dini Pada Remaja, dan 
berdasarkan informasi yang saya peroleh anda juga 
menikah di usia dini maka dari itu saya mohon kesediaan 
anda untuk berpartisipasi memberikan beberapa informasi 
berdasarkan pengalaman anda terkait dengan penelitian 
saya ini. Untuk lebih jelas saya akan membacakan surat  
pernyataan saya (membacakan Penjelasan Penelitian 
Untuk Berpartisipasi Sebagai partisipan Penelitian) Apakah 
anda bersedia? 

P1(3) Oo.. begitu.. iya, saya bersedia.. (sambil tersenyum) 

P baiklah, ini adalah Lembar Persetujuan Menjadi Partisipan, 
bisakah anda membaca dan menandatanganinya? 

P1(4) (membaca sejenak),, saya akan menandatanganinya tapi 
maaf tanda tangan saya jelek,,hehe.. 

P Tidak apa-apa trimakasih atas kesediaannya. Kalau begitu 
kita langsung mulai saja ya ? 

P1(5) Iya,, silahkan.. 

P Baiklah, bisa sebutkan nama lengkap anda, usia saat ini, 
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usia saat menikah, pendidikan terakhir dan pekerjaan 
anda? 

P1(6) 
Nama saya E, usia saat ini 18 tahun, menikah tahun ini jadi 
usia saya 18 tahun, pendidikan SD, pekerjaan apa ya? 
untuk saat ini masih membantu orangtua bertani. Hehe.. 

P 
Oo,, baiklah sekarang kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan 
berikutnya. Sekarang saya ingin  tahu, apa yang anda 
ketahui tentang pernikahan? 

P1(7) Ya,,begitulah,,  pernikahan itu berumah tangga. 

P Menurut anda sendiri pada usia berapa seseorang itu 
dikatakan siap untuk menikah? 

P1(8) Ya,, kalau menurut saya umur 20 ke atas sudah bisa… 

P 
20 tahun ke atas ya,, nah, kalau begitu menurut anda 
selain usia, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar 
seseorang dikatakan siap untuk menikah? 

P1(9) Selain usia kita juga harus siap untuk layani suami, susah 
maupun senang harus sama-sama.. 

P 
Sebelum memutuskan untuk menikah, adakah hal yang 
anda ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari 
pernikahan usia dini? 

P1(10) Kalau saya taunya hanya untuk dapatkan itu,,, hehe.. 

P Maksudnya untuk dapatkan “itu” apa? 

P1(11) Ya,, untuk dapatkan barangnya,, hehe.., 

P Oo.. jadi maksudnya hanya untuk berhubungan suami-istri 
seperti itu? Selain itu? 

P1(12) Yaa,, begitulah, hanya itu yang saya pikirkan saat itu.. 

P 
Begitu ya,, jika demikian, dapatkah anda ungkapkan apa 
yang menjadi alasan ibu dalam memutuskan menikah di 
usia remaja/masih dini? 

P1(13) 
Awalnya saya dijodohkan oleh orang tua angkat, menurut 
mereka dia adalah orang baik-baik, dan mungkin dia sudah 
jodoh saya, jadi saya terima saja, karena saya berpikir apa 
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yang dikatakan orang tua itulah yang terbaik jadi saya ikut 
saja, dan bagi saya yang penting dia orang baik-baik, dia 
juga orangnya pendiam, tidak suka minum minuman keras, 
intinya saya tidak perlu kedewasaannya atau yang penting 
dia orang baik-baik. Itu saja yang menjadi alasan saya 
memutuskan untuk menikah. 

P 
Berarti dapat dikatakan bahwa anda mengambil keputusan 
untuk menikah karena atas perjodohan dari orang tua 
angkat anda 

P1(14) Iya,, begitulah.. 

P 
Jadi,, seperti yang anda katakana tadi bahwa ibu 
dijodohkan oleh orang tua angkat anda, bagaimana dengan 
orang tua kandung anda? 

P1(15) 

Kalu orang tua kandung saya hanya ikut apa mau saya, 
jadi karena saya setuju maka mereka juga menyetujuinya,. 
Karena saya lebih patuh kepada orang tua angkat saya 
dibanding orang tua kandung saya. 

P Bagaimana kondisi ekonomi anda sebelum menikah? 

P1(16) 

Kalau yang saya rasa sepertinya tidak ada kecocokan 
antara saya dan suami, tidak ada saling pengertian, tidak 
sehati, karena dia lebih berpihak pada orangtuanya 
sehingga membuat saya mengambil keputusan untuk 
kembali ke orang tua saya. 

P 
Jadi setelah pernikahan atau selama ibu menjalaninya 
adakah permasalahan yang ibu alami dalam rumahtangga 
anda? 

P1(17) 

Ya,, masalah yang kami hadapi cukup banyak, 2-3 bulan 
setelah pernikahan barulah suami saya mengungkapkan 
bahwa dia sangat menyesal menikah dengan saya, 
sampai-sampai saya dituntut untuk ganti rugi karena 
menurut mereka saya kabur dari rumahnya, tapi saya juga 
punya alasan kenapa saya kabur dari rumahnya. Setiap 
kali ada masalah Mertua saya sering menggosipkan saya 
katanya apa yang saya kasih ke mereka sebagai menantu 
tidak sebanding dengan kerugian (seserahan) mereka 
terhadap saya, hal ini membuat saya malu dan kasihan 
terhadap orangtua saya sehingga saya memilih untuk 
kembali ke orangtua saya. Setelah itu suami dan mertua 
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saya datang menuntut saya sehingga saya dibawa kembali 
ke tempat mereka, tetapi disana mereka kembali 
memperlakukan saya dengan tidak wajar, setiap kebaikan 
apapun yang saya lakukan tidak dihargai, saya hanya bisa 
menangis tetapi karena masih tau dia suami saya maka 
saya mencoba untuk bertahan, dia justru mengatakan 
bahwa dia sudah tidak mencintai dan tidak membutuhkan 
saya lagi. 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. Saat ini mereka 
mengancam untuk membunuh saya, saya sangat takut 
dengan hal itu. 

P Jadi sampai saat ini anda dan suami anda belum memiliki 
anak sama sekali? 

P1(18) Iya,, 

P 
Jadi dari apa yang anda alami skarang, apakah anda 
sudah bisa mengetahui apa saja yang menjadi resiko dari 
pernikahan usia dini? 

P1(19) 
Ya,, begitulah, mungkin karena ini balasan dari Tuhan atau 
juga karena usia yang terlalu muda sehingga rumah tangga 
ini tidak harmonis.. 

P Selain permasalahan tersebut, Apakah anda mengalami 
permasalahan kesehatan selama pernikahan? 

P1(20) 
Pernikahan kami belum lama tapi kami sudah sering 
bertengkar, mungkin karena kami berdua belum dewasa 
sehingga bisa seperti itu. 

P Oo,, baiklah, trimakasih atas kesediaan anda menjadi 
partisipan saya.  

P1(21) Iya sama-sama, setelah ini anda mau menuju kemana? 

P Rencananya saya mau ke rumahnya Y, saya harap dia 
juga bersedia.. 

P1(22) 
Oo,, iya dia juga menikah muda Kakaknya M juga menikah 
muda, kalau dia sampai sekarang sering bertengkar 
dengan suaminya, hampir semua orang di kompleks ini 
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tahu. Saya ini berteman dengan mereka jadi saya tahu. 

P 

Benarkah? Baiklah kalau begitu saya akan mampir ke 
rumah mereka setelah ini. kalau begitu saya pamit pulang 
ya, senang bertemu anda. Lain kali saya kesini lagi jika 
anda tidak keberatan. 

P1(23) Iya, tentu dengan senang hati saya menerima anda. 

 
Verbatim: Partisipan 2 (Ny.YI) 
05 Januari 2012, Jam 17:55 – 18:30 WIT 
Partisipan 2 (P2), Peneliti (P) 

P/P2 Pernyataan 

P2 (1) Hai Itin,,,  

P Hai Y.. gimana kabar?? 

P2 (2) Baik,, baru habis jalan-jalan dari mana ini? 

P 
saya baru saja dari rumahnya E.. sebenarnya  saya 
berencana mampir ke rumah anda juga untuk berbincang-
bincang jika anda tidak keberatan.. 

P2 (3) Oo,, iya bisa, silahkan masuk.. 

P Trimaksih,, maaf mengganggu waktu anda.. 

P2 (4) Tidak apa-apa,, duduklah.. 

P Trimakasih,,  

P2 (5) Kalau boleh tau apa yang ingin anda bicarakan? 

P 

Oo,, iya, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa tujuan 
saya pulang ke kampung ini adalah untuk melaksanakan 
tugas penelitian, tugas penelitian ini berkaitan dengan 
Status Kesehatan dan faktor penyebab pernikahan usia 
dini. Maka dari itu saya datang menemui anda karena 
berdasarkan informasi yang saya ketahui anda dan kakak 
anda juga menikah di usia dini, apakah informasi ini benar? 

P2 (6) Oh,, itu, memang benar saya menikah di usia muda.. 
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hehe.. 

P Begitu ya,, waktu menikah anda pada usia berapa dan 
berapa umur anda saat ini? 

P2 (7) Saya menikah tepatnya di usia yag ke-17 tahun dan 
sekarang saya berusia 18 tahun. 

P 

Menikah di usia yang ke-.17 tahun ya,, Maka dari itu jika 
anda tidak keberatan, saya ingin mengajukan beberapa 
pertanyaan yang terkait dengan judul penelitian saya, 
nama dan seluruh informasi yang saya dapatkan dari anda 
akan saya jamin kerahasiaannya dan hanya digunakan 
untuk keperluan skripsi saya. Bagaimana, apakah anda 
bersedia? 

P2 (8) Baiklah saya bersedia,, 

P 
Sebelumnya bisakah ibu menandatangani lembar 
persetujuan, ini sebagai bukti partisipan ibu terhadap 
penelitian saya. Silahkan dibaca dulu.. 

P2 (9) 

Oo,, iya, saya bersedia, tapi saya sudah lupa bentuk tanda 
tangan saya,hehe.. maklum sudah sangat lama terakhir 
SMA kelas 2 sampai sekarang tidak menulis lagi, saya 
coba ingat-ingat dulu tanda tangan saya.. 

P 
Tidak apa-apa, tanda tangan saya juga jelek kok,, tapi 
mungkin anda keberatan untuk menjadi partisipan saya 
tidak akan memaksa… 

P2 
(10) 

Tidak, bukan itu maksud saya, saya benar-benar bersedia 
menjadi partisipan, justru saya senang anda bisa 
berkunjung ke rumah kami. saya janji akan 
menandatangannya setelah ini, tidak apa-apa kita mulai 
saja. 

P 
Benarkah? Trimakasih ya,, Baiklah, kita mulai saja, 
Sebelumnya saya mohon ijin untuk merekam pembicaraan 
kita, apakah anda tidak keberatan? 

P2 
(11) 

Ya,, silahkan, saya tidak keberatan.. 

P Baiklah kita mulai saja, menurut anda pernikahan itu apa? 

P2 Kalau menurut saya pernikahan itu berumahtangga, 
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(12) mengurus anak, memang sulit menjalani rumahtangga, ya,, 
begitulah,, kata siapa berumahtangga itu mudah, selalu 
ada susahnya.. yang penting saling percaya..iya kan? 

P Iya,, kalau menurut anda pada usia berapa seseorang 
dikatakan siap untuk menikah? 

P2 
(13) 

Yaa,,, kalau menurut saya sebagai seorang wanita di 
musia 25 tahun sudah bisa untuk menikah, tapi 
kenyataannya saya sendiri masih sangat dini sudah 
terlanjur menikah.. 

P Asalkan dijalani baik-baik ya,, 

P2 
(14) 

Itulah,, meskipun usia kita masih muda tapi kalu dijalani 
baik-baik pasti smuanya bisa kita hadapi, tapi kalu 
meskipun usia kita sudah cukup dewasa tapi kalu kita 
jalaninya tidak baik maka bisa bahaya. . hehe.. 

P 

Benar juga itu.. menurut anda selain usia apa saja yang 
harus kita persiapkan sebelum memutuskan untuk 
menikah? Maksudnya untuk menjalani rumahtangga apa 
saja yang harus dipersiapkan? 

P2 
(15) 

Apa ya? Bingung juga,, yaa,, paling mempersiapkan diri 
untuk nanti menyiapkan makan untuk suami dan anak di 
rumah..mencari nafkah, tapi kalu Cuma duduk dan 
berpangku kaki ya paling makan apa kita.. 

P 
Sebelum memutuskan untuk menikah, adakah hal yang 
anda ketahui apa keuntungan dari pernikahan usia dini dan 
apa kerugian dari pernikahan usia dini? 

P2 
(16) 

Paling yang ditakutkan adalah kalau ada orang ketiga 
dalam rumahtangga pasti tidak bahagia, tapi kalau kita 
sudah menikah kita sudah harus fokus pada rumahtangga 
kita, sudah terikat jadi tidak bisa lagi pacaran sana-sini.. 

P 

Jadi,, pernikahan anda ini apakah berdasarkan kemauan 
anda dan suami atau seperti apa penyebabnya? 
Maksudnya bagaimana sampai anda menikah dengan 
suami anda yang sekarang ini? 

P2 
(17) 

Ya,, awalnya dari masa pacaran sampai perut sudah 
membesar,, maksudnya kalau kami tidak menikah maka 
hubungan kami tidak sah, tapi kalau kami sudah menikah 
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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. 

P Jadi pernikahan kalian ini apa karena kemauan kalian atau 
kemauan orang tua? 

P2 
(18) 

Oo,, tidak, itu kemauan kami berdua.. 

P Jadi setelah menikah langsung dapat anak atau? 

P2 
(19) 

Tidak,, kami sudah memiliki anak lebih dahulu baru 
menikah 

P Oo.. jadi itu melahirkannya di sini atau? 

P2 
(20) 

Melahirkan di tempat suami..pas bulan 3 waktu itu,, 

P Oo,, jadi sebelum menikah apakah suami anda punya 
pekerjaan? 

P2 
(21) 

Ya,, pekerjaannya hanya panen kelapa sampai sekarang. 

P Tapi bisa mencukupi kebutuhan kalian? Apakah disana 
anda tinggal serumah dengan mertua anda? 

P2 
(22) 

Puji Tuhan bisa mencukupilah, ya,, disana kami tinggal 
serumah bersama mertua saya. 

P Jadi karena tinggal bersama mertua jika ada kebutuhan 
dalam rumah yang harus dipenuhi bagaiman? 

P2 
(23) 

Kalau itu bukan hanya mertua tetapi menjadi 
tanggungjawab kami bersama,,, 

P 
Jadi menurut anda apakah kondisi ekonomi kalian sebelum 
dan setelah menikah bagaimana? Apakah menurun atau 
meningkat? 

P2 Ya,, kadang meningkat kadang menurun.. 
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(24) 

P 
Oo,, begitu,, jadi waktu anda menikah apakah anda sudah 
berhenti sekolah dulu atau karena sudah menikah jadi 
anda berhenti sekolah? 

P2 
(25) 

Tidak,, saya sudah berhenti sekolah dulu baru kemudian 
menikah,, 

P Kemudian setelah menikah apakah anda punya keinginan 
untuk melanjutkan sekolah? 

P2 
(26) 

Ya,, masih punya keinginan.. 

P Trus bagaimana dengan suami anda? Apakah dia 
menyetujuinya? 

P2 
(27) 

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.. 

P 

Oo,, tidak apa-apa kan kalau anak anda sudah besar 
nantinya,, tapi namanya berumahtangga ya harus diatur 
dengan baik. 

Jadi waktu anda datang ke orangtua anda bagaimana 
reaksi mereka ketika tahu anda sudah berumahtangga? 

P2 
(28) 

Yaa,, bisa dibilang mereka marah terhadap saya, tapi 
begitulah orangtua,.. 

P Jadi saat mereka tahu anda hamil dan harus menikah itu 
bagaimana? 

P2 
(29) 

Awalnya orang tua kurang setuju dan marah karena tahu 
saya hamil di luar nikah, tapi karena sudah terlanjur  hamil 
jadi orang tua setuju untuk saya menikah… 

P 
Oo,, begitu,, setelah kalian sudah menikah sampai 
sekarang apakah ada permasalahan dalam rumahtangga 
kalian? 

P2 Ada,, banyak permasalahan yang kami hadapai,, dulu 
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(30) sebelum melahirkan anak kami, kami sering bertengkar 
bahkan sampai pukul-memukul, tapi sekarang ini sudah 
kurang bertengkar, hanya saya saja yang masih sering 
marah jika ada hal yang membuat saya tidak nyaman. 

P Hmmm,, jadi waktu anda melahirkan anak anda itu usia 
kehamilan berapa bulan? 

P2 
(31) 

Usia kehamilan 8 bulan 2 minggu. 

P 8 bulan 2 minggu ya, waktu itu proses persalinannya 
normal atau bagaimana? 

P2 
(32) 

Iya, prosesnya normal tapi sakitnya minta ampun, tidak 
seperti waktu dibikin enak tapi melahirkannya sulit.. 
hahaha.. 

P iya juga ya,, melahirkannya di tempat suami juga? Berarti 
tanpa ditemani ibu anda? 

P2 
(34) 

Iya,, bukan hanya tanpa ditemani ibu saya tapi mertua dan 
suami saya juga tidak ada di rumah waktu itu.. 

P Ooo,, berarti proses persalinannya di rumah bukan di 
rumah sakit? 

P2 
(35) 

Tidak di rumah sakit,, hanya di rumah saja, waktu itu 
mertua saya sudah pergi ke kebun, sedangkan suami saya 
pergi bekerja. Saat itu saya megalami kesulitan dalam 
persalinan, bayinya juga tersendat cukup lama di jalan 
lahir.  

P Oo,, berarti waktu itu tidak ada orang yang menolong 
persalinan anda? 

P2 
(36) 

saya hanya ditemani oleh 2 orang adik dari suami saya dan 
tantenya, jadi hanya kami berempat dirumah. 

P Kasian juga ya,, suami anda tidak menemani persalianan 
anda.. 

P2 
(37) 

Iya,, suami saya tiba di rumah setelah selesainya proses 
persalian. 

P Berarti yang menolong persalinan sampai pemotongan 
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pusar anak anda dilakukan oleh siapa? 

P2 
(38) 

Oo,, itu ada tetangga kami, kebetulan dia ada jadi dipanggil 
untuk membantu proses persalinan sampai selesai. 

P Ooo,, kasian juga ya,, 

P2 
(39) 

Begitulah,, kalau diingat-ingat kejadian itu membuat saya 
merinding karena takut. 

P Waktu itu proses persalinannya berapa jam lamanya? Dan 
bagaimana kondisi anak anda pada saat lahir? 

P2 
(40) 

perut saya sudah mulai sakit dari jam 6 sore sampai 
besoknya jam 9 pagi baru melahirkan,, dia lahir langsung 
menangis dan sehat, 

P Oo,, setelah dia lahir sampai saat ini apakah anda 
mengalami kesulitan dalam merawatnya? 

P2 
(41) 

Ada kesulitan,, 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. 

P 
Oo,, jadi merawatnya bersama mertua ya. Kira-kira 
menurut anda apa saja yang menjadi resiko dari 
pernikahan usia muda? 

P2 
(42) 

Yaa,, berdasarkan pengalaman saya resiko karena 
menikah usia muda adalah kesulitan dalam persalian dan 
kesulitan dalam merawat anak. 

P 

Begitu ya,, tapi dilihat dari pembicaraan kita tadi seperti 
anda sudah cukup baik dalam menjalani kehidupan 
rumahtangga anda,. Trimakasih atas kesedian dan 
waktunya terhadap saya, mohon maaf jika kedatangan 
saya telah mengganggu anda. 

P2 
(43) 

Oo,, tidak apa-apa, tidak mengganggu.. 

P Oo,, baiklah,sudah bisakah anda menandatangan lembar 
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persetujuannya tadi? 

P2 
(44) 

Oh iya, dimana? Maklum,, saya sudah lama tidak 
memengang bolpoin, baru sekarang saya memegang 
bolpoin lagi.. maaf ya tandatangan saya jelek sekali.. 
hehe.. 

P 

Hehe,, Tidak masalah, jangan kuatir.. saya sangat 
bertimakasih atas partisipasi anda. mungkin setelah ini 
saya masih akan datang ke sini lagi jika anda tidak 
keberatan.. 

P2 
(45) 

Tentu,,pintu rumah kami akan selalu terbuka.. 

P 
Baiklah, trimakasih,. Berdasarkan informasi yang saya 
dapat, kakak anda juga menikah di usia muda, apakah 
benar? 

P2 
(46) 

Iya, benar,, jika anda mau tunggu sebentar saya akan 
panggilkan biar sekalian anda berbincang-bincang dengan 
dia. 

P Baiklah, trimaksih .. 

 
Verbatim: Partisipan 3 (Ny.M) 

05 Januari 2012, Jam 18:35 – 19:10 WIT 
Partisipan 3 (P3), Peneliti (P) 

P/P3 Pernyataan 

P3 (1) Slamat malam Itin,, maaf menunggu lama, saya tadi ada di 
rumah tetangga.. 

P Oo,, tidak apa-apa, justru saya yang minta maaf sudah 
menyita waktu anda. 

P3 (2) Tidak juga, Oo,, ya, katanya ada ingin anda bicarakan 
dengan saya? 

P 
Ya, mungkin anda masih ingat apa yang diumumkan oleh 
pemerintah desa di gereja pada hari minggu kemarin 
bahwa tujuan saya datang ke kampung untuk melakukan 
penelitian yang berkaitan dengan pernikahan usia muda. 
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Apakah anda masih ingat isi pengumuman itu? 

P3 (3) 
Oo,, iya saya masih ingat, saya memang menikah di usia 
yang masih muda,  mungkin saya termasuk dalam 
penelitian anda, benarkah? 

P 

Ya itu benar, karena itulah saya minta kesediaan anda 
untuk berpartisipasi dalam penelitian saya ini, partisipasi 
anda berupa informasi pengalaman-pengalam anda 
selama pernikahan anda yang tentunya berkaitan dengan 
judul penelitian saya. Partisipasi ini bersifat sukarela, 
nantinya saya akan memberikan beberapa pertanyaan 
kepada anda untuk mendapatkan informasi-informasi 
tersebut, dan seluruh informasi yang saya dapatkan dari 
anda akan dijamin kerahasiaannya. Jika anda bersedia 
silahkan tanda tangan di lembaran ini sebagai tanda 
persetujuan anda. 

P3 (4) Oo,, begitu ya, baiklah saya bersedia menjadi partisipan 
anda. 

P 
Baiklah,, trimakasih sebelumnya,, mohon maaf sebelumnya 
bisa sebutkan nama lengkap, usia saat menikah, usia saat 
ini, pendidikan terakhir dan pekerjaan anda? 

P3 (5) 
Nama lengkap saya MI, usia saya saat menikah 20 tahun, 
sekarang 23 tahun, pendidikan terakhir SMP, dan 
pekerjaan saya hanya sebagai  ibu rumahtangga. 

P 
Saya ulangi ya,, nama lengkap MI, usia saat menikah 20 
tahun, usia saat ini 23 tahun, pendidikan terakhir SMP, 
pekerjaan Ibu rumahtangga. Benar begitu? 

P3 (6) Iya,, benar. 

P Nah, kalau menurut pemahaman anda sendiri, pernikahan 
itu apa? 

P3 (7) Kalau bagi saya pernikahan itu ya berumah tangga.. 

P Jika demikian, menurut anda pada usia berapa kita 
dikatakan siap untuk menikah atau berumah tangga? 

P3 (8) 
Kalau bagi saya sebenarnya pada usia 24 tahun sudah 
cukup matang lah untuk menikah.. tapi pada kenyataannya 
beginilah saya, baru di usia 20 tahun sudah terlanjur 
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menikah.. hehe.. 

P 

Jadi sebenarnya dulu anda maunya menikah di usia 24 
tahun karena menurut anda itu sudah cukup matang, jika 
demikian selain usia hal apa saja yang harus dipersiapkan 
sebelum menikah? 

P3 (9) 

Ya,, kalu menurut saya selain usia 24 tahun, kita juga 
harus sudah siap mengurus suami, merawat anak, harus 
bisa mencari nafkah dan pasti kita juga harus saling 
percaya dengan pasangan kita.. 

P 

Oo,, jadi hal-seperti itu ya yang harus dipersiapkan. 
Sebelum anda menikah dulu, apa yang anda ketahui 
tentang keuntungan dan kerugian dari pernikahan usia 
muda? 

P3 
(10) 

Jujur,, dari awal tidak terpikirkan sama sekali dibenak saya 
mengenai kesusahan dalam berumah tangga, nanti setelah 
menikah, memiliki anak dan sudah 3 tahun berumahtangga 
baru saya sadar ternyata beginilah susahnya kalau 
berumahtangga. Yaa,, begitulah.. 

P 

Jadi dari awal memang tidak terpikirkan, jika demikian bisa 
anda ceritakan apa yang menjadi penyebab anda menikah 
di usia mudah sedangkan target anda adalah di usia 24 
tahun baru menikah? 

P3 
(11) 

Sebenarnya saya dengan suami saya ini tidak pernah 
pacaran, kami berdua hanya teman biasa karena waktu itu 
saya juga punya pacar. Pada saat itu saya dan suami 
mengikuti kegiatan Ternate, setelah kegiatan itu selesai 
suami saya mengajak saya ke Ambon dengan alasan 
berkunjung ke orang tuanya karena dia sudah lama tidak 
bertemu dengan orang tuanya. Malam sebelum 
keberangkatan kami saya mendengar dia berbicara di 
telepon dengan orangtuanya bahwa dia bersama seorang 
teman akan ke Ambon, mendengar itu saya semakin ragu 
untuk ikut dengannya tapi karena dia terus memaksa saya 
dan katanya hanya 2 hari di ambon langsung balik lagi ke 
Tobelo maka saya dengan terpaksa ikut dengannya. 
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 setibanya kami di 
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Ambon. Mendengar hal itu saya semakin marah dan 
menangis karena tidak sesuai dengan apa yang saya 
harapkan, selain saya sudah punya pacar, umur saya juga 
masih muda, suami saya ini juga tidak seiman dengan 
saya. Meski demikian suami saya dan orangtuanya terus 
memaksa saya untuk menyetujui rencana mereka, akhirnya 
dengan sangat terpaksa saya mengikuti keinginan mereka 
dengan harapan dibenak saya setelah menikah saya 
kembali ke orangtua saya. Begitulah ceritanya,,  

P 
Jadi intinya anda menikah karena terpaksa? Lalu 
bagaimana dengan orangtua anda, apakah mereka setuju 
dengan pernikahan anda pada saat itu? 

P3 
(12) 

Iya,, begitulah. Kami menikah saat itu tanpa 
sepengetahuan orangtua saya,, ya,,maklumlah disini belum 
ada jaringan komukasi jadi saya juga sulit mengubungi 
orangtua saya. Tapi memang setelah mereka 
mengetahuinya mereka marah besar, karena selain usia 
saya yang masih mudah dan menikah tanpa 
sepengetahuan merekah, suami saya juga tidak seiman 
dengan kita.  

P Oo,,,. Jadi sejak kapan anda kembali ke rumah orangtua 
anda? 

P3 
(13) 

Sampai anak saya berumur 2 tahun baru saya dan anak 
serta suami saya datang ke orang tua saya.. 

P 
Berarti anda melahirkan anak anda juga ditempat suami 
anda? Bisa anda ceritakan bagaimana anda melalui proses 
persalinan pada saat itu? 

P3 
(14) 

Ya, saya melahirkan anak saya di tempat suami saya. 
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, setelah anak saya lahir 
kondisi tubuhnya sangat kecil dan hampir 2 jam lebih baru 
bisa nangis.. 

P Pada saat itu berapa usia kehamilan anda?  

P3 
(15) 

Kira-kira belum sampai 9 bulan.. 
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P Oo,, lalu bagaimana anda merawat anak anda? apa ada 
kesulitan atau masalah yang anda hadapi? 

P3 
(16) 

Sudah pasti saya sangat kesulitan, selain kondisi saya 
yang pasca operasi, anak saya juga setelah lahir dia 
mengalami infeksi tali pusar selama 2 minggu dan pada 
saat dia berusia 3 bulan suami saya masuk penjara karena 
melakukan kesalahan besar, disitu masalah saya semakin 
bertambah, 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, tapi untungnya Tuhan tidak mengijinkan hal itu 
terjadi. Setelah suami saya keluar dari penjara kami sering 
bertengkar bahkan saling pukul, sampai saat ini kami 
sudah tinggal bersama orangtua sayapun kami masih 
sering bertengkar meskipun hanya hal-hal kecil. Salah satu 
contoh dia sering mabuk-mabukan dan jika dilarang pasti 
akan jadi masalah besar diantara kami. 

P 
Jadi sampai sekarang masih sering bertengkar ya.. nah, 
dari semua itu, menurut anda apa saja resiko dari 
pernikahan usia dini? 

P3 
(17) 

Berdasarkan pengalaman saya, resikonya sangat banyak, 
sulit mengurus anak dan suami, dan sering bertengkar 
karena belum bisa menyelesaikan masalah dengan baik. 

P 

Ternyata berumatangga bukanlah hal yang mudah ya,, 
saya harap anda tetap sabar kuat dalam menjalaninya. 
Sekali lagi saya ucapkan banyak trimakasih atas kesediaan 
anda. Kalau begitu saya permisi pulang dulu ya, saya 
harap jika suatu hari saya kesini lagi anda masih menerima 
saya. 

P3 
(18) 

Iya,, trimakasih juga atas kunjungannya,, silahkan dating 
kembali jika anda mau. Kami selalu siap menerima.. 
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Verbatim: Partisipan 4 (Ny.YB) 
06 Januari 2012, Jam 17:00 – 17:45 WIT 

Partisipan 4 (P4), Peneliti (P) 

P/P4 Pernyataan 

P Slamat sore… 

P4 (1) Sore,, eh,, Itin, ya ampun,, bagaimana kabar?  

P Baik, maaf jika kedatangan saya mengganggu anda,, 

P4 (2) Tidak,, sama skali tidak mengganggu, justru saya sudah 
menunggu kedatangan anda dari beberapa hari kemarin. 

P Iya, maaf saya baru bisa datang sekarang, ada sedikit 
kesibukan..  

P4 (3) Oo,, ya, saya maklumi pasti masih merayakan tahun baru 
juga.. 

P Ya begitulah.. ngomong-ngomong apakah anda masih 
ingat tujuan saya datang ke sini? 

P4 (4) Iya, saya masih ingat, jadi bagaimana? 

P 

Baiklah kalu begitu saya jelaskan lagi ya, seperti yang anda 
tahu bahwa tujan saya ke sini untuk melakukan penelitian 
dengan judul Gambaran status kesehatan dan faktor 
penyebab pernikahan usia dini. Jadi saya akan melakukan 
pengambilan data yang salah satunya berupa wawancara 
kepada mereka yang terkait dengan judul penelitian saya, 
data yang saya peroleh dari partisipan akan dijamin 
kerahasiaannya untuk itu saya juga berharap mendapatkan 
data yang sejujur-jujurnya dari partisipan saya. Dari 
karakteristik partisipan yang sudah saya tentukan anda 
juga termasuk dalam kriteria itu, jadi saya meminta 
kesediaan anda untuk menjadi partisipan saya, 
bagaimana? 

P4 (5) Iya,, saya bersedia tapi apa yang saya lakukan sebagai 
partisipan?  

P 
Anda hanya cukup menjawab pertayaan-pertanyaan yang 
nantinya saya berikan untuk anda, pertanyaan ini hanya 
berdasarkan pengalaman anda saja selama anda 
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berumahtangga. Seperti itulah kira-kira, bagaiman? Jika 
anda bersedia silahkan dibaca lembar persetujuan ini 
kemudia ditandatangan.. 

P4 (6) Oo,, begitu, baiklah saya bersedia.. 

P Bisa sebutkan nama lengkap, usia saat ini, usia saat 
menikah, pendidikan terakhir dan pekerjaan anda saat ini? 

P4 (7) 

Nama lengkap saya YB, usia sekarang 23 tahun, usia pada 
saat menikah masih dibilang mudalah 17 tahun, saya 
sekolah hanya sampai di tingkat SD maka pekerjaan saya 
juga hanya sebagai guru sekolah minggu selain itu saya 
juga bertani,. 

P 

Nama lengkap YB, usia 23 tahun, menikah di usia 17 
tahun, pendikan terakhir SD, dan pekerjaan guru sekolah 
minngu dan juga bertani. Nah, kalau menurut anda apa itu 
pernikahan? 

P4 (8) Yang saya tahu pernikahan itu ya,, mengurus 
rumahtangga,, 

P 

Mengurus rumahtangga ya? Tadi anda katakan bahwa usia 
17 tahun adalah usia yang masih muda untuk menikah, 
maka menurut anda apakah ada batasan kusus untuk usia 
menikah? 

P4 (9) Iya,, kalau saya sendiri maunya menikah jika usia sudah 
mencapai 20an.. karena sudah cukup matang.. 

P Kalau begitu selain usia, apa saja yang perlu disiapkan 
sebelum seseorang itu memutuskan untuk menikah? 

P4 
(10) 

Selain usia,, apa ya? Yang pasti dia harus suda siap untuk 
mengurus segalah sesuatu yang berhubungan dengan 
berumahtangga. 

P 
Oo,, dulu sebelum memutuskan untuk menikah, adakah hal 
yang anda ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari 
pernikahan usia dini? 

P4 
(11) 

Yang terpikirkan hanyalah kalau sudah menikah saya 
harus bisa melakukan semuanya tanpa harus bergantung 
penuh pada orangtua.. 
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P 
Jadi intinya harus mandiri ya? Hmmm,, bisakah anda 
ungkapkan apa yang menjadi alasan anda dalam 
memutuskan menikah di usia dini? 

P4 
(12) 

Waktu itu sebenarnya kami berdua belum ada rencana 
untuk menikah, tetapi karena saya sudah terlanjur hamil di 
masa pacaran kami, maka mau atau tidak kami harus 
segera menikah,, 

P Oo,, begitu,, bagaimana reaksi orangtua kalian ketikah 
mengetahui kehamilan anda pada saat itu? 

P4 
(13) 

Yaa,, yang namanya orangtua pasti ingin yang terbaik 
untuk anaknya, jadi pas orangtua kami mengetahui hal ini 
mereka sangat marah terhadap kami berdua, anda tahu 
sendiri karakter orangtua saya yang begitu keras. Tapi 
semarah apapun mereka terhadap kami akhirnya mereka 
juga memutuskan untuk menikahkan kami. 

P 

Berarti awalnya merekah marah karena tahu anda hamil, 
tetapi akhirnya mereka juga menikahkan kalian berdua? 
Selama pernikahan kalian, apakah anda pernah mengalami 
masalah? Di kesehatan misalnya? 

P4 
(14) 

Iya.. kalau cerita masalah lumayanlah,, 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. Selain itu untuk saya sendiri sudah hampir 1 
tahun ini saya melepaskan alat suntik KB tapi sampai 
sekarang saya belum menstruasi,. 

P 
Oo,, begitu,, pada saat mendapatkan anak pertama anda 
tentunya pada saat itu usia anda masih cukup muda ya, 
biasakah anda ceritakan bagaimana proses persalinannya? 

P4 
(15) 

Waktu itu saya tinggal bersama mertua saya tapi ketika 
saya melahirkan mertua saya tidak ada di rumah karena 
sedang berada di kebun selama beberapa hari. Ketika saya 
merasakan perut saya mulai sakit suami saya langsung ke 
kebun menjemput mertua saya, nah,, karena saya hanya 
sendrian di rumah maka saya memutuskan untuk pergi ke 
rumah orangtua kandung saya padahal jaraknya cukup 
jauh sampai-sampai saya sesekali beristrahat selama 
perjalanan. Sesampainya di rumah orang tua saya, saya 
segera memberitahukan ibu saya dan dia sangat panik 
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karena dia sendri juga dalam keaadan kurang sehat, 
untungnya ada kakak saya sehingga dia pergi berinisyatif 
untuk memanggil Biang kampung. Proses persalinannya 
bisa dibilang lancar, tapi saat itu saya mengalami 
perdarahan yang cukup besar sampai-sampai saya tidak 
sadarkan diri beberapa menit sesaat setelah anak saya 
lahir. 

P Bagaimana dengan kondisi bayi anda pada saat lahir? 

P4 
(16) 

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. 

P Oo,,, lalu bagaiman dengan merawatnya, apakah anda 
mengalami kesulitan? 

P4 
(17) 

Saya tidak terlalu kesulitan dalam merawatnya, diusianya 
yang ke 3 bulan dia sudah dikasih makan pisang rebus, 
tapi sayangnya setelah berusia 7 bulan dia meninggal 
karena terkena diare selama 3 hari.. 

P 
Jadi anak anda meningga karena diare,, saya turut 
berdukacita ya,, maaf jika pertanyaan saya ini membuat 
anda sedih.. 

P4 
(18) 

Oo,, tidak apa-apa.. sekarang kami dalam program untuk 
mencari anak lagi.. hehe.. 

P Tuhan berkati semoga berhasil ya,. Nah, sejauh ini 
menurut anda apa saja resiko dari pernikahan usia muda? 

P4 
(19) 

Kurang tahu juga saya, tapi kebanyakan orang yang 
menikah mudah paling masalah pada proses persalinannya 
ya.. seperti si Ibu A, dia juga menikah di usia muda dan 
waktu dia melahirkan anaknya itu dia sangat kesulitan, 
sedangkan si E baru pada usia kehamilannya yang ke-6 
bulan dia sudah mengalami keguguran dan ternyata 
anaknya sudah meninggal sejak masih dalam kandungan. 
Ya,, seperti itulah yang saya lihat. 

P Oo,, jadi si A juga sudah punya anak ya? Dan si E 
bukannya dia baru menikah baru beberapa bulan yang lalu, 
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bagaimana mungkin dia sudah hamil? 

P4 
(20) 

Si E memang baru menikah tahun ini dengan suaminya 
yang sekarang, sedangkan dia dulu juga sudah pernah 
menikah dengan seorang pria tapi entah kenapa mereka 
berpisah padahal si E sedang mengandung anak mereka 
tapi baru di usia ke-6 bulan kehamilannya dia mengalami 
keguguran. Saya dan E cukup dekat jadi saya tahu. 

P 

Oo,, jadi begitu rupanya. Baiklah kalau begitu, trimakasih 
banyak atas partisipasi anda dan informasi-informasi yang 
anda berikan untuk saya. Mohon maaf jika ada yang salah 
dari saya selama pembicaraan kita tadi. 

P4 
(21) 

Iya, sama-sama,, trimakasih juga atas kedatangan anda. 

 

Verbatim: partisipan 5 (Ny.AI) 
08 Januari 2012, Jam 17:20 – 17:45 WIT 
Partisipan 5 (P5), Peneliti (P) 

P/P5 Pernyataan 

P Slamat sore, permisi… 

P5 (1) Sore,, eh Itin, silahkan duduk, maaf rumah kami 
berantakan. Hehe 

P Oh,, tidak apa-apa, maaf mungkin kedatangan saya ke sini 
mengganggu anda.. 

P5 (2) Tidak,, kebetulan saya juga tidak sibuk, mungkin ada 
keperluan yang bisa saya bantu.  

P 

Iya, maksud kedatangan saya kesini adalah ingin 
berbincang-bincang dengan anda, kebetulan saya pulang 
ke kampung ini dengan tujuan untuk melakukan penelitian 
di tempat ini, penelitian ini berkaitan dengan pernikahan 
usia muda khususnya mengenai status kesehatan dan 
faktor penyebab pernikahan usia muda. Nah setahu saya 
anda juga menikah di usia muda, apakah benar? 

P5 (3) Oo,, iya, saya memang menikah di usia muda.hehe.. 
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P 

Nah, oleh karena itu jika tidak keberatan saya meminta 
kesediaan anda untuk berpartisipasi dalam penelitian saya 
ini, disini saya hanya akan mengajukan beberapa 
pertanyaan kepada anda dan saya harap anda juga 
bersedia memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya 
kepada saya. Apakah anda bersedia? 

P5 (4) Oo,, begitu, baiklah saya bersedia.. 

P 

Baiklah,, terimakasih atas kesediaannya. Sebelum kita 
mulai bisakah anda menandatangani lembar persetujuan 
ini? ini sebagai tanda bukti bahwa anda menjadi partisipan 
saya. 

P5 (5) 
Harus pakai tanda tangan juga ya? Tulisan saya sangat 
jelek apalagi tandatangan, maklum hanya tamatan SD. 
Tidak apa-apa kan? 

P 
Anda tidak perlu malu, ini hanya akan menjadi pegangan 
saya sebagai tanda bukti. Soal jelek atau tidak itu tidak 
akan jadi masalah. 

P5 (6) Baiklah, saya akan menandatanganinya,. 

P Terimakasih ya. Apakah kita bisa memulainya sekarang 
atau di lain hari saja? 

P5 (7) Sekarang saja, kebetulan saya tidak ada kesibukan 
takutnya lain kali saya sibuk di kebun. Hehe..  

P 
Baiklah, kita mulai saya ya, sebelumnya bisa sebutkan 
nama lengkap anda, usia saat ini dan usia saat menikah, 
pendidikan terakhir dan pekerjaan anda? 

P5 (8) 
Nama saya AI, usia saat ini 22 tahun, saat menikah,17 
tahun, pendidikan hanya menamatkan SD, pekerjaan 
bertani. 

P Baiklah,. Menurut anda sendiri pernikahan itu apa? 

P5 (9) Yang saya tahu kalau sudah menikah itu berarti mengurus 
suami dan anak.. 

P Menurut anda pada usia berapa seseorang dikatakan siap 
untuk menikah? 

P5 Kalau mau menikah menurut saya baiknya kalau sudah 
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(10) umur 20 tahun ke atas.. 

P 
Jika demikian, selain usia, menurut anda hal-hal apa saja 
yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap 
untuk menikah? 

P5 
(11) 

Siap mengusahakan rumah, mencari nafkah, pokoknya 
lakukan semua yang terbaik untuk rumahtangga kita.. 

P 
Baiklah,. Sebelum memutuskan untuk menikah adakah 
yang anda ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari 
pernikahan usia muda? 

P5 
(12) 

Yang terpikirkan oleh saya saat itu adalah dalam keadaan 
susah maupun senang kita hadapi bersama. 

P 
Oo,, begitu, pemikiran yang bagus. Dapatkah anda 
ungkapkan apa yang menjadi alasan  anda dalam 
memutuskan menikah di usia muda? 

P5 
(13) 

Kami menikah atas kemauan orang tua kami masing-
masing karena saya sudah terlanjur hamil, jadi menurut 
orang tua kami harus menikah sebelum anak kami lahir.  

P 
Berarti bisa dikatakan bahwa alasan anda menikah bukan 
hanya  kemauan orang tua, tetapi juga karena anda sudah 
terlanjur hamil di masa pacaran. Benar begitu? 

P5 
(14) 

Iya,, seperti itulah.. hehe.. 

P 
Oo,, setelah menikah dan selama menjalani pernikahan 
apakah anda pernah mengalami permasalahan terutama 
masalah kesehatan? 

P5 
(15) 

Kalau masalah kesehatan yang saya ingat saya hanya 
mengalami kesulitan selama persalinan,, 

P  Dapatkah anda ungkapkan bagaimana kondisi anda pada 
saat melalui proses persalinan? 

P5 
(16) 

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. Setelah anak saya lahir hampir kurang lebih 30 menit 
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baru dia menangis.. 

P Kasian juga ya,, lalu apakah anda mengalami 
permasalahan atau kesulitan dalam merawat anak anda? 

P5 
(17) 

Saya tidak terlalu sulit dalam merawat anak kami karena 
sejak dia lahir sampai berumur 1 tahun kami merawatnya 
dengan dibantu oleh orang tua kami. Dan setelah dia 
berumur 1 tahun kami merawatnya sendri tanpa bantuan 
orangtua. 

P 

Oo,, berarti setelah anak anda berumur 1 tahun kalian 
langsung menempati rumah sendiri? Bisa anda ungkapkan 
bagaimana keharmonisan rumahtangga anda selama 
pernikahan? 

P5 
(18) 

Ya,, namanya berumahtangga pasti masalah itu ada. Kami 
sering bertengkar apalagi kalau suami saya sudah mabuk-
mabukan, dia juga sering memecahkan peralatan rumah 
tangga kalau sedang marah.. saya sih tidak perduli jika dia 
memecahkan peralatan rumahtangga karena setelah itu dia 
juga yang repot menggantinya. 

P 
Sering bertengkar ya,, nah, sejauh ini menurut anda resiko 
kesehatan apa saja yang dialami dalam melakukan 
pernikahan usia remaja? 

P5 
(19) 

Kalau itu saya kurang tau.. hehe.. 

P 

Oo.. Baiklah, saya kira sampai disini pertanyaan saya, 
trimakasih atas kesediaan ibu berpartisipasi dalam 
penelitian, mungkin setelah ini saya masih akan bertemu 
anda lagi dan saya harap anda tidak keberatan. 

P5 
(20) 

Oo,, iya trimakasih kembali, silahkan datang kapanpun 
anda mau.. 

P Baiklah kalau begitu saya pamit pulang dulu ya,, slamat 
malam.. 

P5 
(21) 

Iya, slamat malam juga. 
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Verbatim: Partisipan 6 (Ny.MT) 
 11 Januari 2012, Jam 18:15 – 18:40 WIT 

Partisipan 6 (P6), Peneliti (P) 

P/P6 Pernyataan 

P6 (1) Slamat malam,,, 

P 
Malam,, e,, Ibu MT, silahkan duduk, kebetulan sekali sudah 
datang ke rumah kami, saya baru siap-siap mau ke rumah 
anda untuk bertemu dengan anda.. 

P6 (2) Oo,,, iya benar kah? Kebetulan sekali, saya juga ingin 
memeriksakan tekanan darah saya. 

P Iya, kalu bisa kita pindah ruangan saja sepertinya di sini 
terlalu ramai.  

P6 (3) Oh,,, iya, baiklah kalu begitu.. 

P Tekanan darah Ibu 110/80 mmHg, masih normal saja,, Oo 
ya, bisakah kita berbincang-bincang sebentar? 

P6 (4) Boleh,, Suyukurlah kalau masih normal,  trimakasih ya.. 

P 

Iya sama-sama. Jadi begini, seperti yang sudah 
diinformasikan bahwa tujuan saya datang ke sini adalah 
untuk melakukan penelitian kususnya mengenai Gambaran 
status kesehatan dan faktor penyebab pernikahan usia dini, 
sasaran saya adalah pada mereka yang menikah di usia 
muda, mohon maaf sebelumnya setahu saya ibu juga 
menikah di usia muda maka dari itu saya meminta 
kesediaan ibu untuk berpartisipasi dalam penelitian saya 
ini. Itu jika ibu tidak keberatan. Bagaimana ibu? 

P6 (5) Tapi kira-kira apa yang harus saya lakukan? Sedangkan 
saya sendiri tidak menamatkan Sekolah Dasar.. hehe.. 

P 

Itu tidak jadi masalah bu, nantinya saya hanya akan 
memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Terkait 
dengan pengalaman-pengalaman ibu selama berumah 
tangga, dan saya juga berharap ibu menjawab sejujur-
jujurnya sesuai dengan apa yang ibu alami. Ibu juga tidak 
perlu kuatir karena semua informasi yang saya peroleh 
akan dijamin kerahasiaannya dan hanya dipergunakan 
sesuai dengan keperluan tugas skripsi saya. Bagaimana 
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Ibu? 

P6 (6) Oo,, jadi begitu,, baiklah saya bersedia.. 

P 

Trimakasih Ibu, silahkan ditandatangan dulu lembaran ini, 
ini sebagai tanda bukti bahwa ibu bersedia menjadi 
partisipan saya dan bersedia memberikan informasi yang 
sejujur-jujurnya.. 

P6 (7) 
Ya ampun,, kenapa harus pakai tanda tangan, saya malu 
terlalu jelek tanda tangan saya.. maaf ya kalau jelek 
nantinya.. hehe. 

P Tidak apa-apa Ibu,, itu tidak jadi masalah. Baiklah, mungkin 
sudah bisa dimulai sekarang? 

P6 (8) Iya,, 

P 
Sebelum kita lanjut ke pertanyaan lain, bisa sebutkan nama 
lengkap, usia saat ini, usia saat menikah, pendidikan 
terakhir, dan pekerjaan Ibu? 

P6 (9) 

Nama saya MT, usia saat ini 22 tahun, saat ini usia 
pernikahan saya sudah 4 tahun berarti saat menikah saya 
berusia 18 tahun, pendidikan saya hanya sampai SD, dan 
pekerjaan saya ya sebagai ibu rumah tangga.  

P 

Nama lengkap MT, usia saat ini 22 tahun, usia saat 
menikah 18 tahun, pendidikan terakhir SD, dan pekerjaan 
sebagai ibu rumahtangga, benar begitu? Baiklah kita lanjut 
ke pertanyaan berikut ya bu. Apa yang Ibu pahami tentang 
pernikahan? 

P6 
(10) 

Yaaa, kalu sudah menikah berarti mengurus anak dan 
suami.. 

P Menurut ibu pada usia beberapa seseorang dikatakan siap 
untuk menikah? 

P6 
(11) 

Kalau menurut saya menikah yang bagusnya itu di usia 
yang ke 20 tahun ke atas.. 

P 20 tahun ke atas ya bu,. Selain usia, apa saya yang harus 
dipersipakan sebelum memutuskan untuk menikah? 

P6 Hmmm, apa ya? Palingan ya,, itu,, bersedia mengurus 
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(12) rumahtangga dengan baik.. 

P 
Dulu sebelum memutuskan untuk menikah, adakah hal 
yang Ibu ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari 
pernikahan usia dini? 

P6 
(13) 

Kalau hal itu,, dulu sebelum menikah tidak terpikirkan 
sampai di situ,, 

P Oo,,, begitu.. Dapatkah Ibu ungkapkan apa yang menjadi 
alasan Ibu dalam memutuskan menikah di usia muda? 

P6 
(14) 

Waktu itu,, saya dan suami pacaran dulu, setelah sekian 
lama pacaran kami berdua merasa cocok dan memutuskan 
untuk menikah. 

P 

Jadi keputusan berdua ya? sebelumnya ibu katakan bahwa 
seseorang dikatakan siap menikah jika dia sudah berusia 
20 tahun ke atas, namun ibu sendiri memutuskan menikah 
di usia 18 tahun, itu bagaimana? Apa karena ada faktor lain 
yang menyebabkan ibu mengambil keputusan tersebut? 

P6 
(15) 

Ya ,, itu benar, tapi memang pada waktu itu saya dan 
suami sudah merasa siap untuk menikah sehingga 
mengambil keputusan seperti itu.. 

P 
Ooo,, jadi karena ibu dan suami sudah merasa siap. Disaat 
ibu dan suami memutuskan untuk menikah, bagaimana 
tanggapan orang tua masing-masing? 

P6 
(16) 

Kami berdua bersepakat untuk memberitahukan kepada 
orangtua kami masing-masing dan ternyata orangtua kami 
juga menyetujuinya. 

P Oo,,. Apakah Ibu pernah mengalami permasalahan 
kesehatan selama pernikahan? 

P6 
(17) 

Sejauh ini sepertinya tidak ada masalah.. hanya saja saat 
saya menggunakan alat KB yang IMPLAN itu saya selalu 
menstruasi selam 3 minggu setiap bulannya dan darah 
yang keluar juga cukup banyak. Mungkin karena alatnya 
yang tidak cocok, sampai akhirnya saya langsung 
melepaskannya. 

P Jadi masalahnya saat menggunakan IMPLAN ya,,. 
Bagaimana dengan proses persalinan? Dapatkah Ibu 
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ungkapkan bagaimana kondisi Ibu pada saat melalui 
proses persalinan? 

P6 
(18) 

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. Setelah anak saya 
lahir setengah jam kemudia baru plasentanya lahir. 

P Oo,, lalu bagaimana dengan kondisi bayi ibu saat lahir? 

P6 
(19) 

Saya rasa anak saya cukup sehat saat itu, beberapa menit 
setelah lahir dia langsung menangis, tapi sayangnya 
kondisi kakinya tidak sempurna. Sesaat setelah dia lahir, 
orang yang menolong persalinan saya waktu itu tidak 
langsung memberitahukan kondisi anak saya yang 
sebenarnya, mereka justru membungkus anak saya 
dengan kain terutama dibagian kakinya dengan maksud 
menyembunyikan kecacatannya itu. Saya sangat kasian 
padanya. 

P Tapi untungnya meskipun kondisi fisiknya seperti itu dan 
meski dengan keterbatasannya dia masih bisa berjalan . 

P6 
(20) 

Iya,, saya sangat bersyukur akan hal itu.. 

P 
Dapatkah ibu ceritakan bagaimana pengalaman ibu 
merawat anak ibu? Apakah ada masalah yang ibu hadapi 
selama merawat dan membesarkannya? 

P6 
(21) 

Ya,, 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 orang tua saya dan 
disana kami tinggal bersama orang tua saya sampai saat 
ini dia sudah berumur 4 tahun. Waktu usia anak kami yang 
ke-8 bulan sampai dia berusia 2 tahun dia sering sakit-
sakitan terutama dibagian kakinya yang cacat itu, kami 
sempat membawanya ke rumah sakit beberapa kali dan 
juga melakukan pengobatan tradisional, dan akhirnya 
seiring berjalannya waktu kakinya yang cacat itu tidak nyeri 
lagi. 

P Jadi sejauh ini selama ibu berumah tangga masih tinggal 
bersama mertua dan juga orang tua,. Dapatkah Ibu 
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ungkapkan bagaimana keharmonisan dalam rumahtangga 
Ibu selama pernikahan? 

P6 
(22) 

Ya,, kami sering bertengkar, terutama saat suami saya 
minum-minuman keras.. 

P Oo,,nah, menurut ibu sendiri apa saja resiko kesehatan 
yang alami akibat dari menikah di usia dini? 

P6 
(23) 

Hmmm,, apa ya? mungkin kalau usianya kurang dewasa 
akan sulit mengurus rumah tangga. Begitulah.. 

P 
Oo,, begitu ya. Baiklah kalau untuk saat ini sampai disini 
dulu, terimaksih atas kesediaan anda menjadi partisipan 
saya.  

P6  
(24) 

Oo,, iya,, sama-sama.. 

 

Verbatim Triangulasi  
Uji kebsaan data Partisipan 1 (Ny. E) kepada Ny.S 

P/Ny.S Pernyataan 

P 

Trimakasih Ny.S atas kesediaan anda, perlu saya 
jelaskan bahwa saat ini saya sedang melakukan 
penelitian di desa ini, penelitian saya ini berkaitan dengan 
pernikahan usia muda yang mencakup status kesehatan 
danf aktor pernikahan usia muda. Beberapa hari 
sebelumnya saya sudah mewawancarai adik anda E dan 
saya sudah mendapatkan informasi darinya, namun saya 
juga menemukan bebeapa informasi dari orang lain yang 
sebagiannya tidak diceritakan E kepada saya, maka dari 
itu saya ingin berbincang-bincang dengan anda untuk 
meminta keterangan informasi dari anda juga. 
Bagaimana, apakah bisa? 

Ny.S (1) Oo,, begitu, iya bisa. 

P 

Baiklah,, jadi berdasrkan informasi yang saya dapatkan 
dari E bahwa dia menikah pada beberapa bulan yang 
lalu, menurutnya pernikahan ini terjadi karena 
perjodohan, tetapi karena ada satu dan lain hal yang 
menyebabkan adanya ketidakcocokan antara dia dan 
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suaminya serta mertuanya sehingga dia memilih untuk 
meninggalkan suaminya. Menurut anda sendiri 
bagaimana? 

Ny.S (2) 

Iya, dia memang dijodohkan oleh orangtua angkatnya 
karena menurut mereka pria itu orang yang tepat 
untuknya, karena E juga menerima perjodohan itu maka 
kami juga setuju saja. Tapi baru beberapa bulan 
pernikahannya sudah timbul masalah seperti ini, karena 
E sudah kembali pada kami maka kami dituntut untuk 
ganti rugi padahal kalau boleh dibilang mereka juga salah 
dan kita juga sama-sama mengalami kerugian. 

P Oo,, jadi, apakah benar mereka belum memiliki anak?  

 Iya, itulah, mereka belum memiliki anak.. 

Ny.S (3) 

Nah,, selain itu, saja juga menemukan informasi yang 
bukan dari E sendiri bahwa selain dengan suaminya yang 
sekarang, E juga sudah pernah bersuami sebelumnya 
dan kalau tidak salah E sempat mengandung anak dari 
suaminya yang pertama itu. Apa informasi ini benar? 

P 

Iya,, sekitar hampir 2 tahun yang lalu E pernah bersuami 
dan sempat hamil, tapi entah kenapa E berpisah dengan 
suaminya itu. Sedangkan anak yang diakndungnya 
meninggal karena E mengalami keguguran, mungkin 
karena semasa hamilnya dia tidak pernah mengikuti 
posyandu atau pemeriksaan lainnya. 

Ny.S (4) 
Oo,, begitu.. baiklah, mungkin itu saja yang saya 
tanyakan kepada anda. Terima kasih atas kesediaan 
anda.  

P Iya, sama-sama. 
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Member Check: Partisipan 1 (Ny.E) 

P/P1 Pernyataan 

P 

Baiklah Ny.E seperti kesepakatan kita bahwa saya akan 
kembali lagi untuk melengkapi dan mengecek kepastian 
data yang masih kurang. Jadi nantinya saya akan bacakan 
hasil wawancara kita sebelumnya dan saya harap anda 
menyimaknya agar jika ada data yang salah silahkan anda 
klarifikasi. Bisa dimengerti? 

P1 (1) Iya,..saya mengerti.. 

P 

Nama anda E, usia saat ini 18 tahun, usia saat menikah 18 
tahun, pendidikan SD, pekerjaan bertani. Nah, disini saya 
ingin tanyakan, pada wawancara kita kemarin anda 
katakan bahwa anda menikah usia 18 tahun dan tentunya 
baru tahun ini, sedangkan saya mendapatkan informasi 
bahwa sebelumnya anda sudah pernah menikah, apakah 
itu benar? 

P1 (2) 

Oo,, itu, iya sebenarnya saya juga sudah pernah menikah 
sebelumnya, kemarin saya pikir anda menanyakan 
pernikahan saya dengan suami saya yang sekarang 
makanya saya hanya menjawabnya sesuai itu. 

P 

Berarti informasi itu benar ya, maaf jika anda tidak 
keberatan bisakah anda ceritakan kepada saya bagaimana 
hubungan anda dengan suami pertama anda dan kapan 
kalian menikah? 

P1 (3) 

Iya, saya menikah dengan suami pertama itu saya umur 17 
tahun, sebenarnya kami menikah karena saya sudah 
terlanjur hamil. Pada saat itu kami menikah di tempat 
suami saya, tidak lama setelah menikah saya kembali ke 
orang tua saya tanpa suami karena hubungan saya 
dengan suami kurang baik, suami saya juga tidak pernah 
menyusul saya dan sejak itu saya anggap hubungan kami 
sudah berakhir. Saya sangat malu akan hal itu sampai-
sampai saya jarang sekali bertemu dengan orang. 

P Oo,, begitu, lalu bagaimana dengan anak yang ada dalam 
kandungan anda? 

P1 (4) Anak saya lahir di usia kehamilan saya yang ke-6 bulan 
tapi langsung meninggal. Waktu itu saya merasa ada yang 
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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. Saya beritahukan kepada ibu saya dan 
dia memanggil Biang Kampung untuk menolong 
persalianan saya, setelah anak saya lahir ternyata dia 
sudah meninggal. 

P 

Oo,, begitu, berarti anda menikah di usia yang ke-17 tahun 
yang disebabkan karena kehamilan sebelum menikah, di 
usia kehamilan yang ke-6 bulan anda mengalami 
keguguran dan anak anda juga meninggal. Benar begitu? 

P1 (5) Iya, seperti itulah.. 

P 

Baiklah, kita lanjut lagi ya. Anda menikah dengan suami 
anda yang sekarang bukan karena kemauan anda tetapi 
karena perjodohan orang tua, saat ini juga hubungan anda 
dengan suami juga bisa dikatakan kurang harmonis karena 
sering bertengkar dan anda juga mulai merasa sudah tidak 
ada kecocokan antara anda dengan suami anda,anda 
berniat untuk tidak kembali lagi ke suami anda. Apakah 
benar seperti itu? 

P1 (6) Iya, itu benar. Saya tidak ingin bersama dia lagi, sudah 
cukup penderitaan saya. 

P 

Bagaimana pun anda harus sabar, serahkan saja 
semuanya pada Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima 
kasih atas partisipasi anda, kurang dan lebihnya saya 
mohon maaf.  

P1 (7) Iya, sama-sama. 

 

Verbatim Triangulasi  
Uji kebsaan data Partisipan 2 (Ny. YI/Partisipan 2) Ny.MC 

P/Ny.MC Pernyataan 

P 
Baiklah Ibu, sekarang kita lanjut pada Ny.YI.  

Bisakah Ibu ceritakan bagaimana tanggapan anda saat 
anak anda YI mengambil keputusan untuk menikah? 
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Ny.MC 

Saat mengetahui YI menikah kami selaku orangtuanya 
sangat kecewa dan marah juga tentunya, ya orang tua 
mana yang senang jika hal itu terjadi pada anaknya? 
Waktu itu kami berusaha untuk menyekolahkannya 
sehingga dia sampai duduk di bangku SMA kelas 2 pada 
waktu itu. Pada saat itu yang kami tahu dia sedang 
menjalankan tugasnya untuk sekolah ternyata tiba-tiba 
saja dia datang dan mengaku bahwa dia sudah hamil 
dengan pacarnya, dari situlah dengan sangat terpaksa 
kami harus segera menikahkannya. Akhirnya sekarang 
sudah tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena harus 
mengurus rumahtangga. 

P 

Oo,, begitu. Berdasarkan wawancara saya dengan YI, 
dia mengatakan bahwa dia mengalami sedikit kesulitan 
dalam proses persalinan dan merawat anaknya. 
Bagaimana menurut ibu? 

Ny.MC 

Ya, saat itu karena saya tidak ada saat dia melahirkan 
anaknya jadi saya juga hanya mendengar cerita darinya. 
Dia bilang sulit melewati proses persalinan dan merawat 
anaknya, sampai sekarangpun saya masih harus 
membantunya dalam merawat anaknya. Saya hanya 
bilang kepadanya, “begitulah kalau sudah mau menikah 
di usia muda, dulu kami berusaha untuk menyekolahkan 
tapi kamu sendiri yang tidak mau, kamu lebih memilih 
untuk menikah jadi terima dan jalani saja apa yang ada 
sekarang”. Begitulah.. 

P 
Oo,, begitu ya bu. 

baiklah bu, terimakasih sudah meluangkan waktu untuk 
berbincang-bincang dengan saya. 

Ny.MC Iya, sama-sama. 
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Member Check Partisipan 2 

P/P2 Pernyataan 

P 
Baiklah Ny.Y, apakah anda masih ingat dengan 
kesepakatan kita sebelumnya bahwa saya akan kembali 
lagi? 

P2 Oo,, iya. Saya masih ingat. 

P 

Syukurlah, tujuan saya datang kesini adalah untuk 
memastikan lagi data yang saya peroleh dari anda. 
Nantinya saya akan bacakan seluruh data yang saya 
peroleh dari anda dan saya harap anda menyimaknya, jika 
ada data yang tidak sesuai saya harap anda segera 
mengklarifikasinya.  

P2 Iya, baiklah. 

P 

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan terhadap anda 
waktu itu saya mendapatkan data bahwa anda menikah di 
usia yang ke-17 tahun, anda menikah atas kemauan anda 
dan suami karena anda sudah terlanjur hamil, saat itu anda 
masih berada di bangku SMA kelas 2 sehingga anda harus 
berhenti sekolah untuk menikah. Benar begitu? 

P2 Iya, itu benar. 

P 

Baiklah. Setelah menikah, anda melahirkan anak anda di 
usia kehamilan 8 bulan, saat itu anda sedikit mengalami 
kesulitan dalam proses persalinan karena anak anda 
tersendat cukup lama di jalan lahir, selain itu anda juga 
kesulitan dalam merawat anak sehingga harus dibantu 
oleh mertua anda dan sekarang merawat bersama orang 
tua anda. Sejauh ini apakah semuanya benar? 

P2 Iya, semua itu benar. 

P 

Kalau begitu kita lanjutkan ya,,. Saat ini anda punya 
keinginan untuk melanjutkan sekolah anda, tapi karena 
anda berpikir harus megurus anak dan rumahtangga maka 
anda mengurungkan niat anda tersebut. Selain itu, dulunya 
anda dan suami sering bertengkar sampai saling pukul, 
dan sekarang meskipun masih bertengkar tapi sudah mulai 
berkurang. Benarkah begitu? 
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P2 Ya,, begitulah. 

P 
Baiklah, saya rasa semua data yang saya peroleh sudah 
sesuai dan tidak diragukan lagi. Saya sangat 
berterimakasih atas partisipasi anda dalam penelitian saya.  

P2 Iya, sama-sama. 

 

Verbatim Triangulasi  
Uji kebsaan data Partisipan 3 (Ny. MI) kepada Ny.MC 

P/Ny.MC Pernyataan 

P 

Sebelumnya saya berterimakasih atas kesediaan ibu, 
saya kesini ingin berbincang-bincang dengan ibu 
mengenai anak ibu MI dan YI kususnya yang berkaitan 
dengan penelitian saya. 

Ny.MC Oo,, iya, jadi bagaimana? 

P 

Pertama saya tanyakan dulu mengenai MI. Berdasarkan 
pembicaraan saya dengan MI sebelumnya, dia 
mengatakan bahwa dia menikah di usianya yang ke-20 
tahun dimana pernikahannya ini didasarkan atas 
paksaan dari suami dan mertunya, dia juga mengalami 
kesulitan saat proses kelahirannya sehingga harus 
dioperasi. Bagaimana menurut tanggapan ibu pada saat 
itu? 

Ny.MC 

Iya, jujur saat itu kami sangat kecewa dan marah 
padanya ketika mendengar kabar bahwa dia menikah 
tanpa sepengetahuan kami dan dengan pria yang tidak 
seiman. 

P 

Oo,, begitu. Nah, menurut MI serta beberapa orang yang 
saya temui informasi yang sama bahwa MI dan 
suaminya sampai sekarang ini masih sering bertengkar 
bahkan ada yang mengatakan mereka sering bertengkar 
di jalan-jalan. Bagaimana menurut ibu? 

Ny.MC 
Ya, itu yang tidak habis terpikirkan oleh saya, mereka 
berdua jarang sekali akur,  saya heran kenapa mereka 
tidak bisa menyelesaikan masalah mereka dengan baik, 
bahkan dulu mereka hampir bercerai, kadang saya 
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sendri yang malu terhadap orang-orang di sekitar. ya,, 
begitulah kalau belum  mampu mengurus rumahtangga 
tapi sudah mau cepat menikah. 

P Oo,, begitu ya Ibu. Kalau begitu kita lanjut ke Ny.YI ya 
Ibu. 

 

Member Check partisipan 3 (Ny.MI) 

P/P3 Pernyataan 

P 

Sebelumnya saya mohon maaf bila kedatangan saya kesini 
menyita waktu anda. Tujuan saya datang lagi adalah untuk 
mengecek kembali data atau informasi yang saya dapatkan 
baik itu dari anda maupun dari orang lain. Saya harap anda 
tidak keberatan. 

P3 Oo,, iya, tentu saja saya tidak keberatan. 

P 

Baiklah kalau begitu saya akan membacakan kembali 
semua hasil wawancara saya kepada anda sebelumnya 
serta ada beberapa informasi yang saya peroleh dari orang 
lain tentang anda. Jika ada yang tidak sesuai, anda bisa 
langsung mengklarifiksinya ya.. 

P3 Oo,, iya, baiklah. 

P 
nama lengkap MI, usia saat menikah 20 tahun, usia saat ini 
23 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu 
rumahtangga. Apakah identitas anda ini sudah benar? 

P3 Iya.. 

P 

Baiklah. Nah, anda menikah karena ada paksaan dari 
suami dan mertua. Ketika  usia kehamilan anda yang 
belum cukup bulan anda telah melahirkan namun tidak bisa 
secara normal sehingga harus dioperasi, pada saat itu 
ketuban sudah pecah, anda mengalami pendarahan kental 
dan cukup banyak. Setelah anak anda lahir, tubuhnya 
terlihat sangat kecil dan hampir 2 jam lebih baru menangis. 
Anda merasa kesulitan saat merawat anak anda, setelah 
lahir dia mengalami infeksi tali pusar selama 2 mingggu, 
baru diusianya yang ke-3 bulan anda lebih mengalami 
kesulitan lagi karena suami anda masuk penjara. Anda 
mengalami stress karena harus merawat anak dan mencari 
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nafkah sendiri sehingga anda sampai meminta suami anda 
untuk menceraikan anda. Sejauh ini apakah ada yang perlu 
diklarifikasi?  

P3 Oo,, tidak ada, semuanya benar. 

P 

Setelah suami anda keluar dari penjara, kalian sering 
bertengkar bahkan saling pukul, sampai saat ini juga masih 
sering bertengkar meskipun hanya hal-hal kecil. Nah, 
mengenai ini saya juga mendapatkan informasi dari orang 
lain bahwa jika anda dan suami bertengkar sering sampai 
di jalan-jalan, bagaimana tanggapan anda dengan hal ini? 

P3 

Oo,, iya itu benar. Kami memang sering seperti itu, salah 
satu contoh misalnya kalau dia pergi mabuk-mabukan dia 
kadang tidak langsung pulang ke rumah, ketika disuruh 
pulang dia langsung marah sebelum tiba di rumah akhirnya 
karena tidak tahan emosi kami sudah bertengkar selagi 
masih dijalan. Begitulah, jalani rumah tangga memang sulit. 

P 

Oo,, jadi begitu. Berarti semua informasi yang saya 
dapatkan ini sudah cukup jelas. Baiklah kalau begitu saya 
ucapkan terimakasih atas partisipasi anda, saya mohon 
maaf jika ada salah kata dan lainnya. 

P3 iya,, tidak apa-apa.  

 

Verbatim Triangulasi  

Uji kebsaan data Partisipan 4 (Ny. Y/Partisipan 4) kepada Tn.O 

P/Tn.O Pernyataan 

P 

Baiklah Tn.O,,trimakasih sudah meluangkan waktu untuk 
saya. Seperti yang anda ketahui bahwa beberapa hari 
kemarin saya sempat bertemu dengan istri anda dan 
melakukan wawancara terkait dengan penelitian saya. 
Dari pembicaraan kami tersebut saya memperoleh 
informasi yang tentunya hampir semua informasi ada 
kaitannya juga dengan anda karena ini mengenai 
pernikahan. Maka dari itu untuk memastikan kebenaran 
informasi yang saya peroleh darinya maka saya ingin 
mendiskusikannya juga dengan anda. Apakah anda 
keberatan? 
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Tn.O Oo,, itu, ya silahkan saja, saya tidak keberatan.. 

P 
Baiklah,, berdasarkan pernyataan dari istri anda bahwa 
kalian menikah saat itu kalian sudah memiliki anak terlebih 
dulu, menurut anda apakah pernyataan ini benar? 

Tn.O 

Iya,, istri saya benar, waktu itu sebelum menikah istri saya 
sudah terlebih dahulu mengandung anak saya sehingga 
kami dan orang tua kami juga memutuskan agar saya dan 
istri saya segera menikah.  

P 
Oo,, berarti benar ya. Nah,, menurut istri anda pada saat 
anak kalian sudah lahir dan ketika diumurnya yang ke -7 
bulan dia meninggal, benarkah begitu? 

Tn.O 
Iya, anak kami seharusnya sekarang sudah berumur 6 
tahun, tapi karena pada saat umurnya 7 bulan dia terkena 
diare dan akhirnya meninggal. 

P Ya,, mungkin itu sudah rencana Tuhan ya,, Tuhan pasti 
akan memberikan penggantinya.. 

Tn.O Iya, kami juga berharap demikian.. 

P Kalau menurut anda sendiri, bagaimana keharmonisan 
rumahtangga kalian selama ini? 

Tn.O 

Keharmonisan ya,, jujur kami sering bertengkar 
kebanyakan karena masalah uang, selain itu istri saya 
orangnya agak keras kepala meskipun hanya hal-hal kecil 
saya tetapi jika menurut dia itu sesuatu yang salah dia 
pasti langsung marah-marah. Tapi saya kadang cuek saja, 
daripada nanti masalahnya semakin besar saya lebih 
memilih untuk tidak mendengar ocehannya. 

P 

Oo,, begitu, harus banyak sabar ya Tn.O 

Baiklah Tn.O, mungkin hanya itu yang saya tanyakan 
kepada anda, syukurlah semua yang anda katakan tadi 
tidak ada bedanya dengan apa yang istri anda katakan. 
Karena masih ada sisa waktu bisakah saya langsung 
bertemu dengan istri anda? 

Tn.O Oo,, iya, kalau begitu tunggu sebentar saya panggilkan. 

P Baiklah, terimakasih.  
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Member Check Partisipan 4 (Ny.Y) 

P/P4 Pernyataan 

P 

Sebelumnya saya mengucapkan banyak trimakasih sudah 
menerima saya kembali untuk melanjutkan penelitian saya 
ini, sesuai dengan kesepakatan kita beberapa hari kemarin 
bahwa saya akan datang lagi untuk memastikan sekaligus 
melengkapi data yang saya peroleh dari anda. Anda masih 
ingat kan dengan kesepakatan kita? 

Pa4 Iya,, tentu saya masih ingat.. 

P 

Syukurlah,, sebenarnya tadi tujuan saya kesini untuk 
mencocokkan dahulu informasi yang saya peroleh dari 
anda kepada suami anda setelah itu baru saya balik lagi 
untuk mendiskusikan lagi dengan anda jika ada informasi 
yang tidak sesuai antara anda dan suami anda, tetapi 
karena informasi yang saya peroleh dari kalian berdua 
tidak berbeda maka saya langsung saja mendiskusikannya 
dengan anda. Bagaimana, apakah anda masih punya 
waktu luang ataukah ada kesibukan lain mungkin? 

P4 Oo,, itu, silahkan saja, saya tidak ada kesibukan apa-apa 
kalau di kampung, kecuali di kebun. Hehe,, 

P 

Baiklah kalau begitu. Saya akan bacakan hasil dari 
wawancara kita waktu itu dan saya harap anda 
menyimaknya agar jika ada yang salah anda segera 
memberitahukannya kepada saya, bagaimana? 

P4 Iya,, 

P 

Pertama saya mulai dari identitas anda dulu ya, Nama 
lengkap YB, usia sekarang 23 tahun, usia pada saat 
menikah 17 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan 
petani dan juga sebagai Guru Sekolah Minggu. 
Pemahaman tentang pernikahan adalah mengurus 
rumahtangga, dikatakan siap untuk menikah usia 20 tahun, 
selain itu harus suda siap untuk mengurus segalah sesuatu 
yang berhubungan dengan berumahtangga, dan jika sudah 
menikah harus bisa mandiri. Sejauh ini apakah semua 
informasi itu masih sesuai dengan apa yang anda katakana 
waktu itu? 

P4 Iya, seperti itu. 
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P 

Baiklah kita lanjut ya,. Anda dan suami anda menikah 
karena anda sudah mengandung saat masih pacaran maka 
anda dan suami memberitahukan orang tua kalian, dan 
pada saat itu meskipun orang tua kalian sempat marah 
tetapi mereka memutuskan untuk menikahkan kalian. Pada 
saat proses persalinan anda mengalami pendarahan yang 
cukup banyak sehingga menyebabkan anda tidak sadarkan 
diri selama beberapa menit, sedangkan anak anda bisa 
dikatakan sehat tetapi beberapa menit setelah kelahirannya 
baru dia menangis setelah dikompres dengan air. Ketika di 
umurnya yang ke-3 bulan dia sudah diberi makanan 
pendamping ASI berupa pisang rebus, kemudian di 
umurnya yang ke-7 bulan dia terkena diare selama 3 hari 
dan akhirnya meninggal. Benar begitu? 

P4 Iya,, benar.. 

P 

Nah, menurut anda, masalah yang anda alami dalam 
rumahtangga adalah masih sering bertengkar dengan 
suami anda karena masalah uang dan hal-hal kecil lainnya, 
dan baru saja suami anda katakana bahwa anda juga 
sering keras kepala sehingga kadang dia tidak mau 
mendengar ocehan anda. Anda juga mengatakan bahwa 
anda sudah hampir 1 tahun melepaskan alat KB tetapi 
sampai sekarang belum menstruasi. Menurut anda 
pernikahan usia muda kemungkinan bisa menyebabkan 
kesulitan dalam proses persalinan. Apakah demikian? 

P4 Ya,, itu benar. 

P 

Baiklah,, saya kira semua pertanyaan telah terjawab dan 
data yang saya peroleh juga benar adanya. Trimakasih 
atas partisipasi anda dalam penelitian saya. Mohon maaf 
jika saya terlalu lancang untuk menanyakan hal-hal yang 
mungkin bersifat pribadi. 

P4 
Oo,, tidak apa-apa, saya senang bisa berpartisipasi 
setidaknya lewat itu mungkin saya bisa bantu anda. Kami 
doakan saja biar cepat berhasil. 

P Amin,, trimakasih banyak ya. 

P4 Iya, sama-sama.. 
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Verbatim Triangulasi  
Uji keabsaan data Partisipan 5 (Ny.AI) dengan Member Check  

P/P5 Pernyataan 

P 

Slamat pagi Ny.AI, trimakasih anda masih menerima saya 
untuk datang ke sini, seperti kesepakatan kita pada 
beberapa hari sebelumnya bahwa saya masih akan datang 
ke sini lagi untuk bertemu dengan anda. Alasan saya 
datang ke sini adalah untuk bertemu anda dengan tujuan 
mengecek kembali kepastian data yang sudah saya 
peroleh dari anda berdasarkan hasil wawancara saya 
waktu itu. Saya harap anda punya waktu untuk itu.  

P5 Oo,, iya, tentu, kebetulan saya juga tidak ada kesibukan 
saat ini. 

P 
Baiklah, nantinya saya akan membacakan data-data yang 
saya peroleh dari anda, kemudian jika ada yang menurut 
anda tidak sesuai silahkan diklarifikasi. Bisa dimengerti? 

P5 Iya, saya mengerti. 

P 
Nama lengkap anda AI, usia saat ini 22 tahun, saat 
menikah,17 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan 
bertani. Apakah identitas anda ini benar? 

P5 Iya,  

P 

Alasan anda menikah atas kemauan orangtua kalian 
masing-masing karena anda telah hamil di masa pacaran. 
Masalah kesehatan yang anda alami adalah kesulitan 
dalam proses persalinan, saat itu anda mengalami sakit 
perut yang cukup lama, anda juga mengalami mual dan 
muntah. Saat sudah siap mau melahirkan, tempat tidur 
yang anda tempati roboh dan menyebabkan proses 
persalinan tertunda semakin lama. Setelah anak anda lahir, 
hampir kurang lebih 30 menit barulah dia menangis. 
Sampai disini bagaimana tanggapan anda? 

P5 Iya, memang seperti itu. 

P 
Baiklah saya lanjutkan lagi ya. Selama anak anda lahir 
sampai di usianya yang ke-1 tahun anda merasa kurang 
kesulitan dalam merawatnya karena dibantu oleh orangtua 
anda. Selama berumahtangga anda sering bertengkar 
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dengan suami anda, bahkan suami anda sering 
memecahkan peralatan rumahtangga. Sejauh ini apakah 
semua data yang saya peroleh benar? 

P5 Iya, semua itu benar, memang seperti itu yang saya alami. 

P 

Baiklah kalau begitu, sekali lagi saya ucapkan terimakasih 
atas kesediaan anda menjadi partisipan saya. Jika ada 
kesalahan dari saya selama berbincang-bincang dengan 
anda, saya harap dapat dimaafkan. 

P5 Oo,, iya, tidak apa-apa. 

 

Verbatim Triangulasi  
Uji kebsaan data Partisipan 6 (Ny. MT) kepada Tn.AP 

P/Tn.AP Pernyataan 

P 

Baiklah Tn.A, terimakasih atas kesediaan waktu anda 
untuk saya, seperti yang anda tahu bahwa pada saat ini 
saya sedang melakukan penelitian di tempat ini dan saya 
sempat melakukan pengambilan data kepada istri anda. 
Maka dari itu saya bertemu anda untuk mendapatkan 
keterangan dari anda terkait dengan informasi yang 
sudah saya dapatkan dari istri anda. Apakah anda 
bersedia? 

Tn.AP Oo,, begitu, baiklah saya bersedia. 

P Bisakah anda ceritakan apa yang menjadi alasan anda 
menikah dengan istri anda? 

Tn.AP 
Ya,, kami waktu itu pacaran dulu setelah itu ya karena 
kami merasa ada kecocokan dan sudah siap akhirnya 
kami berdua memutuskan untuk menikah, begitulah. 

P Bagaimana dengan proses persalinan yang di lewati istri 
anda? Apakah saat itu dia mengalami kesulitan? 

Tn.AP 

Kalau proses persalinannya saat itu saya kurang tahu 
karena ada orang yang menolong persalinannya saat itu, 
tapi yang saya tahu waktu itu dia teriak-teriak karena 
kesakitan. 
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P Oo,, lalu bagaimana dengan masalah merawat anak? 
Apakah anda dan istri anda pernah mengalami kesulitan? 

Tn.AP 

Ya, kami baru pertama kali memiliki anak jadi kami 
sedikit kesulitan merawatnya, dulu anak kami pernah 
sakit di bagian kakinya sehingga sempat dibawa ke 
rumah sakit. Waktu itu kami masih tinggal bersama 
orangtua jadi mereka juga ikut merawat anak kami 
sehingga kami merasa sedikit ringan.  

P Jadi merawatnya bersama orang tua. Lalu bagaimana 
dengan keharmonisan rumahtangga anda dan istri anda? 

Tn.AP 
Saya dan istri masih sering bertengkar tapi tidak sampai 
pertengkaran besar. Ya,, namanya berumahtangga 
meskipun sedikit pasti ada yang namanya masalah, 

P Oo,, begitu ya, baiklah. Apakah benar saat ini anda 
masih tinggal bersama dengan mertua anda? 

Tn.AP Iya, saat ini kami masih tinggal bersama mertua saya. 

P 
Oo,, begitu. Baiklah, mungkin untuk saat ini hanya itu 
yang ingin saya bicarakan dengan anda. Terimakasih 
atas informasi dan waktu anda. 

Ny.MT Iya, sama-sama. 

 

Member Check Partisipan 6 (Ny.M) 

P/P6 Pernyataan 

P 

Senang bertemu anda lagi Ny.MT, saya mengucapkan 
trimakasih atas kesediaan anda untuk menjadi partisipan 
saya. Tujuan saya datang kesini untuk mengecek kembali 
kepastian data yang sudah saya peroleh dari anda, jadi 
untuk mengeceknya saya akan menanyakan lagi beberapa 
hal kepada anda. Bagaimana, apakah anda keberatan? 

P6 Oo,, tidak saya tidak keberatan, silahkan saja. 

P 
Baiklah kalau begitu. Saya akan membacakan hasil data 
yang saya dapatkan berdasarkan hasil wawancara saya 
kepada anda sebelumnya, jika ada yang tidak sesuai 
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menurut anda silahkan diklarifikasi. 

P6 Baiklah. 

P 

Kita mulai dari identitas anda ya, Nama lengkap anda MT, 
usia saat ini 22 tahun, usia saat menikah 18 tahun, 
pendidikan terakhir SD, dan pekerjaan sebagai ibu 
rumahtangga. Benar begitu? 

P6 Iya, itu benar. 

P 

Anda menikah atas kemauan anda dan suami, dengan 
alasan karena kalian sudah merasa cocok dan siap untuk 
menikah, karena alasan inilah orang tua kalian juga setuju 
untuk menikahkan kalian. Setelah menikah anda hamil dan 
melahirkan anak yang pada saat itu proses persalinannya 
sedikit kesulitan, 2 hari 1 malam anda tidak bisa tidur 
karena sakit perut dari kamis jam 6 pagi sampai jumat jam 
5 sore baru anak lahir. Setelah anak anda lahir setengah 
jam kemudian baru plasentanya lahir, saat itu anak anda 
lahir dalam keadaan sehat hanya saja dia mengalami 
kecacatan fisik di bagian kaki. Sejauh ini ada yang perlu di 
klarifikasi? 

P6 Oo,, tidak ada. Lanjutkan saja. 

P 

Baiklah. Dari mulai anak anda lahir sampai dia berumur 4 
tahun anda merawatnya bersama orangtua anda dan 
orangtua suami anda. Selain itu saya juga mendapatkan 
sedikit informasi dari beberapa orang terdekat anda, 
mereka mengatakan bahwa anda kesulitan merawat anak 
anda sehingga sampai saat ini pun anak anda masih 
dirawat oleh mertua anda, bagaimana tanggapan anda 
dengan hal ini? 

P6 

Kalau itu memang ada benarnya orang berpendapat 
seperti itu, tapi mungkin karena dari awal menikah kami 
tinggal bersama mertua saya sampai anak saya berumur 2 
tahun jadi mungkin anak saya sudah sangat dekat bahkan 
lebih dekat dengan mertua saya dibandingkan dengan 
kami orang tuanya sehingga dia lebih bergantung kepada 
mertua saya. 

P Jadi bisa dikatakan anak anda lebih banyak bersama 
mertua anda dibandingkan dengan kalian sebagai 
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orangtuanya? 

P6 Iya, bisa dibilang seperti itu. 

P 
Nah, selain anak anda lebih bergantung kepada mertua 
anda, anda dan suami juga sering bertengkar tapi 
untungnya tidak sampai memperbesarkan masalah ya? 

P6 Iya, kami bisa menyelesaikannya dengan baik-baik, 

P 

Oke, baiklah Ny.MT, mungkin itu yang ingin saya bicarakan 
dengan anda, trimakasih atas kesediaan anda menjadi 
partisipan saja. Jika ada kesalahan dari saya selama 
pembicaraan kita, saya harap dapat dimaafkan. 

P6 Oo,, iya, tidak apa-apa. Trimakaih juga atas kunjungan 
anda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


