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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap manusia pasti mendambakan seorang pasangan dalam hidupnya. 

Ketika menginjak masa remaja, manusia mulai mencari-cari pasangan yang 

sesuai dengannya, hingga pada masanya untuk menikah. Menurut Nurhajati 

dan Wardyaningrum (2012, hlm. 237) idealnya menikah memang dilakukan 

pada saat seseorang berada dalam kondisi yang mapan baik fisik maupun 

mental, namun banyak juga orang-orang yang memutuskan untuk menikah 

diusia dewasa awal seperti saat berstatus mahasiswa atau bahkan diusia yang 

masih remaja. 

Pernikahan bisa membawa dampak positif bagi kedua pasangan tersebut. 

Ilmuan sosial pun telah mengumpulkan cukup banyak bukti yang 

menunjukkan bahwa individu yang menikah merasakan kesehatan yang lebih 

baik daripada individu yang belum menikah dan yang sebelumnya menikah 

(sudah bercerai) (Uecker, 2012, hlm. 67). 

Hal ini membuktikan bahwa menikah dapat meningkatkan psikologis, 

atau dapat memberikan manfaat bagi kesehatan mental, kecuali bagi orang 

yang menikah diusia dini, atau menikah karena keterpaksaan, hal tersebut 

akan membuat kesehatan dan mentalnya terancam. Karena usia ketika 

menikah menjadi salah satu kontingen penting dari pernikahan dan hubungan 

kesehatan mental.  

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) usia ideal untuk menikah bagi perempuan yaitu 21 tahun dan bagi 

laki-laki 25 tahun. Namun usia hanya lah patokan untuk menikah keinginan 

yang kuat dengan didukung mental yang siap lah yang akan membuat langkah 

menuju pernikahan hingga kehidupan pernikahan bertahan lama. 
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Seperti yang ditulis oleh Steven L. Nock 1998 (dalam Hall, 2006, hlm. 

1440) setelah penyelidikan ekstensif dari jajak pendapat nasional, kebijakan, 

dan doktrin agama tentang pernikahan, ada tujuh dimensi pernikahan yaitu: 

(a) orang memasuki pernikahan secara sukarela, (b) orang harus 

mencapai tingkat kematangan (umur) untuk menikah, (c) pernikahan 

adalah heteroseksual, (d) suami adalah kepala keluarga, (e) pernikahan 

adalah monogami, (f) orang tua adalah bagian dari pernikahan, dan (g) 

sering ada peran gender yang berbeda terkait dengan pasangan yang 

sudah menikah. Serta makna pernikahan lainnya seperti pemenuhan 

pribadi, dan ekspresi cinta (Wyatt, 1999).  

Dewasa ini semakin banyak orang yang memutuskan untuk menikah 

diusia muda. Seperti yang ditulis oleh Putra (2010, liputan6.com) berdasarkan 

survey dari BKKBN menyebutkan bahwa pada tahun 2015 sekitar 19,2 %  

remaja wanita merencanakan nikah di usia 22 tahun dan untuk pria sekitar 

46,2 % merencanakan nikah usia kisaran 20 hingga 25 tahun. 

Jika melihat dari fenomena, pada zaman dahulu menikah diusia muda itu 

memang lazim dilakukan oleh orang-orang yang hidup dipedesaan seperti 

sebuah praktek sosial yang dilaksanakan dari generasi ke generasi, namun 

sekarang pernikahan diusia muda juga sudah lazim di masyarakat perkotaan 

mulai dari kalangan orang biasa, mahasiswa, ustad muda Alvin yang juga 

putra dari ustad kondang Arifin Ilham yang beberapa saat lalu ramai 

dibicarakan karena menikah diusianya yang baru 17 tahun (Efendi, 2016, 

tribunstyle.com), hingga fenomena nikah muda dikalangan artis.  

Menurut Cohen (2004, hlm. 1) salah satu faktor yang menyebabkan 

terjadinya pernikahan di usia muda adalah karena faktor ekonomi, faktor adat 

istiadat, faktor status sosial yang rendah dan faktor kurangnya pendidikan. 

Namun menurut Nalim (2013, hlm. 2) saat ini hal tersebut justru berbeda 

fenomena menikah muda tidak hanya terjadi bagi mereka yang berpendidikan 

rendah. Contohnya pernikahan dikalangan mahasiswa banyak dijumpai 

diberbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.  
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Nikah muda seperti menjadi sebuah fenomena baru yang menjadi trend, 

disamping memang keduanya telah siap untuk berumah tangga, nikah muda 

juga mempunyai nilai tersendiri bagi mereka contohnya seperti sekarang ini 

banyak para wanita yang memang menginginkan menjadi mamah muda atau 

orang tua muda alasannya sederhana kebanyakan ingin saat berfoto atau 

bersama anaknya terlihat seperti kakak beradik, bukan ibu-anak dan sebagai 

orang tua muda juga tentunya tidak ingin ketinggalan zaman dan tidak ingin 

dibilang kolot oleh anaknya kelak karena zaman yang semakin berkembang  

(Ajeng, 2017, tribunstyle.com).  

Bagi orang yang memutuskan menikah atas keinginannya sendiri 

dengan usia yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum tentu tidak akan 

menjadi masalah. Secara demografi usia mahasiswa sendiri berkisar antara 18-

24 tahun dan berdasarkan undang-undang no. 1 pasal 7 tahun 1974 tentang 

perkawinan, batas usia minimum boleh menikah untuk laki-laki 19 tahun dan 

perempuan 16 tahun. Ini artinya usia mahasiswa bukan lah permasalahan bagi 

mereka karena sesuai aturan hukum sudah diperbolehkan untuk menikah, 

tetapi urusan rumah tangga sekaligus urusan akademik lah yang menjadi 

permasalahannya. 

Nalim (2013, hlm. 12) mengatakan berdasarkan hasil penelitiannya 

mengenai latar belakang pernikahan mahasiswa bahwa:  

Pernikahan di kalangan mahasiswa memang memiliki implikasi beban 

dan tanggung jawab baik secara akademik (sebagai mahasiswa) maupun 

secara sosial (sebagai anggota masyarakat). Khusus mengenai tanggung 

jawab akademik tentu menjadi masalah yang cukup pelik ketika 

seseorang dihadapkan kepada dua urusan sekaligus, yakni mengurusi 

kuliah dan rumah tangga. 

Di Amerika sendiri berdasarkan data dari U.S. Census Bureau tahun 

2009 menyebutkan bahwa usia rata-rata untuk menikah yaitu 28 tahun untuk 

pria dan 26 tahun untuk wanita (Uecker, 2012, hlm. 68). Karena menurut 

mereka orang yang menikah di usia remaja, dan juga mereka yang menikah 

diusia dewasa awal 20-an- kemungkinan kurang untuk menikmati manfaat 
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kesehatan mental yang positif dari pernikahan yang mana usia tersebut 

seharusnya merupakan usia produktif para kaum muda untuk lebih 

mengembangkan dirinya.  

Hal tersebut mungkin secara tidak langsung akan dirasakan oleh orang-

orang yang menikah diusia dewasa awal namun masih berstatus mahasiswa. 

Mereka tidak bisa menikmati pernikahan mereka seutuhnya di 3-4 tahun usia 

pernikahan, karena terbagi dengan urusan akademik dan urusan kehidupan 

rumah tangga. Maka dari itu orang yang menikah dan masih berstatus 

mahasiswa akan sangat kesuliatn dalam pembagian waktunya. 

Kegiatan antara kuliah, mengerjakan tugas dan urusan rumah tangga 

adalah kegiatan yang akan sulit dalam pembagian waktunya dan salah satunya 

bisa terganggu. Imbasnya nilai mereka bisa turun, atau bahkan kuliah mereka 

bisa tertunda. Itu sebabnya menikah diusia 25 ke atas adalah usia yang aman 

karena mereka sudah terlepas dari berbagai urusan akademik. (bagi yang 

menempuh studi S1, dan bagi yang tidak menempuh studi mereka bisa lebih 

matang secara intelegensi, psikologis dan secara sosialnya). 

Pemerintah sendiri melalui BKKBN telah lama meluncurkan program 

Generasi Berencana (GenRe) yaitu upaya untuk pendewasaan usia 

perkawinan. Adapun yang menjadi sasaran program GenRe adalah remaja 

berusia 10-24 tahun dan belum menikah, berstatus pelajar atau mahasiswa 

belum menikah, keluarga dan masyarakat peduli remaja (Putra, 2016, 

liputan6.com). 

Alasan nikah muda sendiri tidak selamanya dianggap negatif, hanya 

karena beberapa pasangan yang menikah karena “kecelakaan” (marriage by 

accident) karena kenakalan remaja atau menikah muda karena faktor ekonomi. 

Tetapi memang karena mereka menginginkannya (Anna, Bestari, & Pininta, 

2016, kompas.com). Nikah muda juga adalah salah satu cara untuk 

memastikan agar anak perempuan tersebut tidak kehilangan keperawananya 

sebelum menikah, karena banyak pergaulan remaja yang saat ini sudah keluar 
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batas. Maka dari itu ada beberapa orang tua juga yang menyarankan anaknya 

untuk segera menikah apabila sudah siap. Karena menikah merupakan jalan 

keluar agar menghindari hal yang tidak-tidak. 

Nurhajati dan Wardyaningrum (2012, hlm. 246) mengatakan walau 

bagaimana pun orang tua dalam kehidupan seorang anak remaja itu sangat 

penting, dimana orang tua itu akan memiliki kesan yang lebih tinggi 

dibandingkan anggota keluarga lainnya. Komunikasi yang disampaikan oleh 

orang tua pun merupakan sebuah unsur kepatuhan karena wewenang yang 

dimiliki orang tua terhadap anaknya, maka dari itu hubungan di dalam 

keluarga menjadi sangat menentukan bagi tindakan anak terutama keputusan 

untuk menikah. 

Dalam kesiapan menikah Krisnatuti dan Oktaviani (2010, hlm. 30) 

mengatakan salah satu penyebab gagalnya pasangan dalam mempertahankan 

pernikahan dan mewujudkan kebahagiaan adalah terbatasnya upaya persiapan 

pernikahan yang dilakukan. Karena apabila tidak diimbangi oleh pengetahuan 

tentang pernikahan dan kehidupan keluarga dapat menimbulkan permasalahan 

dikemudian hari. Untuk itu persiapan yang matang adalah hal yang utama 

apabila memutuskan untuk menikah muda. 

Bila dilihat dari sisi mentalitas pasangan yang memang siap untuk 

menikah diusia muda otomatis mereka juga harus siap dengan segala 

pertimbangannya mulai dari masalah finnansial, tempat tinggal, pembagian 

waktu, pembagian tanggung jawab (sebagai mahasiswa dan sebagai suami 

atau istri) juga harus siap dengan psikologi dan juga relations kehidupan 

pernikahannya nanti (Nalim, 2013, hlm. 2). 

Seperti yang dikatakan sebelumya mengenai mentalitas, Kefalas dkk. 

(2011, 866) mengatakan “The marriage mentality includes accepting the norm 

of exclusivity for marital relationship and embracing the life-altering 

responsibilities that the status of wife or husband demands”. Berdasarkan hal 

tersebut dapat dijelaskan bahwa kesiapan mentalitas pernikahan termasuk 
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menerima norma yang ada khususnya norma dalam hubungan pernikahan dan 

juga mencakup tanggung jawab kehidupan sebagaimana suami dan istri. 

Kehidupan pernikahan sendiri tidak hanya suami dan istri saja tetapi juga 

berhubungan dengan keluarga pasangan dimana ada orang tua pasangan, adik, 

kakak, dan anggota keluarga lainnya. 

Membangun rumah tangga diusia muda bukanlah hal yang mudah, 

emosi keduanya yang masih labil serta egoisme yang masih tinggi bisa 

membuat konflik terjadi pada pasangan tersebut. Konflik dalam rumah tangga 

memang wajar, namun apabila keduanya tidak sanggup menahan emosi 

masing-masing dan tidak berpikiran dewasa, maka yang terjadi masalah bisa 

semakin membesar, bahkan bila ternyata setelah menikah banyak ketidak 

cocokan karena menikah tidak seperti yang dibayangkan, pernikahan tersebut 

bisa berujung kepada perceraian. Namun disisi lain Fincham (2003, hlm. 26) 

juga berasumsi bahwa manajemen konflik adalah kunci keberhasilan 

pernikahan.  

Menurut Hojjat (2000, hlm. 599) aspek interpersonal dari proses konflik 

kurang mendapat perhatian terlepas dari fakta bahwa konflik dalam sebuah 

hubungan adalah fenomena interpersonal yang terjadi secara alami. 

Sebenarnya konflik sendiri terjadi karena masalah, juga resolusinya, atau 

bahkan keduanya karena tidak satu pandangan. 

Psikolog Anastasya sendiri mengatakan bahwa apabila seseorang yang 

menikah terlalu cepat atau tidak sesuai dengan usia kematanganya maka akan 

menjadi konflik suatu hari nanti. Conntohnya seperti kurang dalam problem 

solving, belum bisa berfikir konseptual, serta pemahaman mengenai 

pengetahuan berumah tangga. Kematangan tersebut meliputi kematangan 

intelegensi, kematangan psikologis, dan kematangan sosial. Ia juga 

menegaskan bahwa seseorang yang akan menikah harus siap lahir batin. Siap 

secara batin merupakan tiga kematangan tadi, sedangkan siap secara lahir 

merupakan kesiapan secara fisik. 
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Secara general perbandingan mahasiswa yang sudah menikah memang 

lebih sedikit dengan mahasiswa yang belum menikah, namun fenomena 

menikah muda dikalangan mahasiswa ini sangat menarik terutama kehidupan 

sosial dan kehidupan akademiknya, sehingga penulis mengangkat tema 

tersebut sebagai penelitiannya. Menurut Nalim (2013, hlm. 2) “Bagi sebagian 

mahasiswa menikah muda mungkin bukan pilihan populer pada masa 

sekarang, namun bagi sebagian yang lain bisa dianggap sebagai solusi atas 

masalah yang dihadapinya”. 

Selain itu peneliti juga ingin mengetahui apakah mempertahankan rumah 

tangga dengan berbagai konfliknya di usia pasangan yang masih muda itu 

lebih sulit atau tidak. Meskipun menikah di usia 18 tahun itu legal namun 

menikah disaat masih masa-masa menempun pendidikan perkuliahan akan 

sedikit menyulitkan karena selain pasangan muda tersebut harus 

menyelesaikan studi S1-nya mereka juga harus mengurus rumah tangga 

mereka sekaligus. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul POLA KOMUNIKASI 

PASANGAN NIKAH MUDA TERHADAP RESOLUSI KONFLIK RUMAH 

TANGGA DAN AKADEMIK (Studi Deskriptif Pasangan Nikah Muda pada 

Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia). Penulis berniat untuk 

melakukan penelitian pada mahasiswa Unversitas Pendidikan Indonesia yang 

menikah diusia muda yaitu 19-22 tahun dan masih aktif diperkuliahan. 

1.2 Fokus Penelitian 

Melakukan penelitian kualitatif mengenai bagaimana pola komunikasi 

pasangan nikah muda yang masih berstatus mahasiswa/i dan masih aktif 

kuliah terhadap penyelesaian konflik rumah tangga dan akademik sehingga 

mereka dapat tatap seimbang antara kehidupan mengurus rumah tangga dan 

akademiknya. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1.3.1 Apa alasan menikah diusia muda? 

1.3.2 Bagaimana pemicu konflik rumah tangga yang terjadi pada pasangan 

nikah muda? 

1.3.3 Bagaimana pemicu konflik akademik yang terjadi pada pasangan nikah 

muda? 

1.3.4 Bagaimana pola komunikasi dalam resolusi konflik pasangan nikah 

muda?  

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana resolusi konflik 

terhadap pasangan nikah muda dalam hal rumah tangga dan akademiknya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Untuk mengetahui apa alasan menikah diusia muda. 

1.4.2 Untuk mengetahui bagaimana pemicu konflik rumah tangga yang 

terjadi pada pasangan nikah muda. 

1.4.3 Untuk mengetahui bagaimana pemicu konflik akademik yang terjadi 

pada pasangan nikah muda. 

1.4.4 Untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi dalam resolusi konflik 

pasangan nikah muda.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang berupa kajian mendalam tentang bagaimana pola 

komunikasi pasangan nikah muda dalam menyelesaikan konflik rumah tangga 

dan akademik ini diharapkan bermanfaat: 

1.5.1 Manfaat Teoritis  

- Memperluas pengetahuan mengenai bidang kajian komunikasi, 

lewat penelitian pola komunikasi pasangan nikah muda terhadap 
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resolusi konflik rumah tangga dan akademik pada mahasiswa 

Universitas Pendidikan Indonesia. 

- Memperdalam pemahaman mengenai penelitian pola komunikasi 

pasangan nikah muda terhadap resolusi konflik rumah tangga dan 

akademik pada mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. 

- Mengembangkan teori-teori mengenai pola komunikasi yang 

berkaitan dengan pasangan nikah muda terhadap resolusi konflik 

rumah tangga dan akademiknya. 

- Peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi bidang 

kajian ilmu komunikasi dan juga ilmu sosial. 

1.5.2 Manfaat Praktik  

- Sebagai bahan masukan untuk para remaja dewasa dalam 

mematangkan niatnya ketika memutuskan untuk menikah diusia 

muda. 

- Sebagai pelajaran bersama dalam melihat fenomena nikah muda 

yang ada saat ini. 

- Kegunaan untuk akademisi, sebagai bahan kajian atau referensi 

dalam melakukan penelitian mengenai komunikasi interpersonal 

khususnya pada studi pola komunikasi. 

- Kegunaan bagi penulis, dapat mengembangkan ilmu yang dimiliki 

dari proses pembelajaran secara praktek dalam penelitian dan 

menuangkannya secara teoritis dalam penulisan. 

1.5.3 Manfaat Kebijakan 

- Diharapkan dapat menambah referensi penelitian mengenai 

bagaimana pola komunikasi pasangan nikah muda terhadap resolusi 

konflik rumah tangga dan akademik. Karena mengurus rumah 

tangga dan juga harus menyelesaikan pendidikan perkuliahan bukan 

lah hal yang mudah. 
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- Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para dewasa 

muda dalam memutuskan pilihan apakah siap atau tidak untuk 

menikah muda dimasa kuliah. 

1.5.4 Manfaat Isu Sosial 

- Diharapkan dapat merubah isu sosial yang berkembang di 

masyarakat mengenai nikah muda yang selalu dianggap negatif. 

- Mampu menjadi referensi untuk masyarakat terhadap pandangan 

pasangan nilah muda yang masih berstatus mahasiswa. 

- Mampu mengajak masyarakat untuk bersifat lebih kritis dalam 

menilai sebuah pernikahan. 

- Menjadi bahan pertimbangan untuk pengetahuan masyarakat 

mengenai cara bagaimana menyelesaikan konflik rumahtangga 

bagi pasangan nikah muda yang masih berstatus mahasiswa. 

1.6 Struktur Organisasi Penelitian 

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini peneliti memaparkan secara 

terperinci mengenai latar belakang penelitian yang di dalamnya membahas 

tentang alasan-alasan utama pentingnya topik yang diangkat. Alasan yang 

dipilih berdasarkan fakta dan diperkuat oleh jurnal penelitian terkait. Selain 

itu, bab ini juga memaparkan fokus masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi 

penelitian. 

BAB II Kajian Pustaka, berisikan konsep dan teori seputar penelitian. 

Teori-teori yang dibahas dalam kajian pustaka didalamnya meliputi konsep 

mengenai pola komunikasi, komunikasi interpersonal, dan konflik. 

Selanjutnya, bab ini juga memaparkan serta membandingkan penelitian ini 

dengan beberapa penelitian terdahulu. 

BAB III Metode Penelitian, peneliti menjabarkan tentang desain 

penelitian, subjek/objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis 
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data, serta komponen-komponen penelitan yang menjadi penunjang seperti 

lokasi dan waktu penelitian. 

BAB IV Temuan dan Pembahasan, peneliti menjabarkan hasil penelitian 

dan temuan mengenai pola komunikasi pendidikan di sekolah inklusif. 

Pembahasan ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan 

pada bab pendahuluan.  

BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, peneliti menjabarkan 

mengenai simpulan dari hasil penelitian, implikasi, serta rekomendasi yang 

menyajikan penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan peneliti. 

 


