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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Membangun rumah tangga melalui perkawinan merupakan hal 

yang penting bagi sebagian orang. Untuk mewujudkan itu, salah satu 

yang harus dilakukan adalah memilih pasangan hidup yang tepat. Hal 

tersebut  merupakan salah satu tugas untuk memenuhi perkembangan 

manusia ketika seseorang mencapai masa dewasa. Garrison (dalam 

Fatimah, 2006, h. 184) menyatakan bahwa perlu dipersiapkan secara 

mantap mengenai hal- hal tentang perkawinan saat remaja, karena 

remaja memiliki dorongan seksual yang kuat untuk tertarik terhadap 

lawan jenisnya. Hal tersebut yang mendasari adanya pemikiran untuk 

mulai menetapkan pasangan hidupnya. Pemilihan pasangan hidup tidak 

hanya sebagai tugas perkembangan yang didasari pada faktor biologis, 

melainkan terdapat pula aturan atau norma yang berlaku terhadap 

kehidupan sosial kemasyarakatan  (Fatimah, 2006, h. 188).   

Menurut BPS, (2010) definisi kawin adalah seseorang yang 

sudah memiliki status terikat dalam perkawinan (kawin sah, secara 

hukum/adat, agama, negara dan sebagainya, juga yang hidup bersama 

dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami dan istri). 

Menurut Soebekti (dalam  Sulastri, 2015, h. 132) perkawinan adalah 

seorang laki-laki dan seorang perempuan disatukan dengan pertalian 

yang sah untuk waktu yang lama. Berdasarkan data dari BPS, persentase 
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perkawinan di Indonesia memiliki jumlah 60,47% dari 100%. Menurut 

UU Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 Pasal 7, syarat perkawinan 

dalam batas umur perkawinan pria berusia 19 tahun sedangkan wanita 

16 tahun (Bakry, 1985). BKKBN (Wahyudi dalam 

www.kompasiana.com) diakses pada 11 September 2015 menyebutkan 

bahwa usia ideal pria dan wanita adalah 25 tahun untuk pria dan 21-25 

tahun untuk wanita.  

Berdasarkan pada ketentuan dari BKKBN tentang usia 

perkawinan yang ideal itu, terdapat tiga aspek yaitu aspek kesehatan, 

ekonomi, dan psikologis. Jika dilihat dari aspek kesehatan, wanita yang 

menikah diantara usia 21-25 sudah siap dan matang dalam sisi 

reproduksi. Wanita dengan usia 21-25 sudah siap dalam kehamilannya 

sehingga mampu mengurangi risiko  kehamilan. Pasangan suami dan 

istri membutuhkan perencanaan ekonomi atau keuangan yang matang, 

karena hal tersebut jika dilakukan dengan tepat akan mengurangi salah 

satu resiko disharmoni dalam kehidupan rumah tangga. Uraian aspek 

berikutnya adalah aspek psikologis, bahwa kematangan psikologis juga 

dapat mempengaruhi perkawinan karena perkawinan tidak hanya 

semata-mata untuk mengejar kebahagian tetapi adalah proses di mana 

pasangan saling mendewasakan diri dalam menyelesaikan suatu konflik 

dalam rumah tangga (Wahyudi, 2014). 

Perkawinan suami dan istri memiliki peran masing-masing. 

Suami merupakan kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban dan 

tanggung jawab untuk menyejahterakan ekonomi keluarga. Istri 

mempunyai peran untuk mengabdikan diri untuk melayani suami dan 

http://www.kompasiana.com/
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anak serta menciptakan suasana rumah yang baik dan menyenangkan 

(Berk, 2012, h. 70). Peran suami dalam menyejahterakan ekonomi 

keluarga meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan 

papan menjadi hal yang paling penting.  Memikirkan untuk menempati 

suatu tempat tinggal juga menjadi salah satu kewajiban seorang suami. 

Pasangan yang belum memiliki tempat tinggal biasanya akan 

memilih tinggal serumah dengan mertua. Tinggal bersama dengan 

mertua mungkin bagi sebagian pasangan akan menguntungkan. Di sisi 

lain, tidak sedikit pasangan yang menganggap tinggal bersama mertua 

akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Menurut KBBI (2001, 

h. 731), menantu adalah sebutan dalam hubungan kekerabatan yang 

merujuk pada istri atau suami dari anak, sedangkan mertua adalah orang 

tua istri atau suami. 

Indonesia memiliki nilai-nilai dan norma yang dipercaya oleh 

sebagian besar masyarakat di mana setiap pasangan yang telah menikah, 

seorang suami akan membawa istrinya keluar dari rumah untuk 

membangun rumah tangganya sendiri secara mandiri. Adanya 

perbedaan bentuk hukum perkawinan adat yang dianut oleh masyarakat 

Indonesia dengan membedakan bentuk kekerabatan atau sistem 

keturunan. Adapun bentuk sistem kekerabatan itu seperti: kekerabatan 

patrilineal dengan bentuk hukum adat perkawinan “jujur”, kekerabatan 

patrilineal alternered dengan bentuk hukum adat perkawinan 

“semenda”, kekerabatan parental dengan bentuk hukum adat 

perkawinan “bebas” (mandiri) (Wulansari, 2014, h. 51). Menurut 

kekerabatan parental, bentuk perkawinan mentas/bebas/ mandiri di 
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mana setelah menikah pasangan suami dan istri memisahkan diri dari 

kekuasaan orang tua dan kerabat masing-masing untuk membangun 

keluarga/ rumah tangganya sendiri (antara lain dilakukan di daerah 

Jawa, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi) (Sulastri, 2015, h. 135)   

Menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 66 Undang-undang 

perkawinan mempunyai fungsi sebagai dasar hukum berlakunya hukum 

perkawinan adat. Hubungan hukum perkawinan adat dan undang-

undang pada pasal 31 dan 32 menurut hak dan kewajiban suami dan istri 

menjelaskan bahwa dalam hukum adat parental hak dan kedudukan 

suami istri dalam rumah tangga ataupun dalam keluarga adalah sama 

dan setelah menikah harus memiliki tempat tinggal yang tetap dan 

terpisah dari orang tua (dalam Sembiring & Christina, 2014). Menurut 

Johanes idealnya dalam suatu rumah hanya terdapat satu kepala 

keluarga. Pasangan suami istri yang tinggal di rumah sendiri 

mempunyai kemandirian untuk mengatur rumah tangga, mulai dari 

mengatur keuangan, tata letak rumah hingga kondisi rumah (dalam 

Kurniasari, 2008). 

Berdasarkan pengakuan JM dalam wawancara singkat subjek 

menceritakan  perkawinan subjek sudah memasuki usia pernikahan 2,5 

tahun. Mengapa subjek tinggal bersama dengan mertua dikarenakan istri 

subjek merupakan anak tunggal di mana mertua enggan untuk hidup 

terpisah dari anaknya. Selain itu istri masih berkuliah sehingga tidak ada 

orang yang membantu mengurus anak. Perasaaan yang muncul ketika 

tinggal bersama mertua adalah perasaan canggung karena harus tinggal 

dengan mertua, budaya keluarga yang dirasakan juga berbeda ketika 
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subjek berada di rumah sendiri dengan berada di rumah mertua. Subjek 

menceritakan bahwa mertua menerima subjek untuk tinggal bersama 

dengan mertuanya.  

 Dari sisi pendapatan saat ini subjek menceritakan bahwa 

pendapatannya cukup untuk membiayai keluarganya sehari-hari. 

Dukungan sosial seperti penerimaan mertua menjadi suatu hal yang 

berpengaruh terhadap harga diri seorang suami yang tinggal di rumah 

mertua. Tidak hanya penerimaan dari mertua, pendapatan dari suami 

juga menjadi pengaruh harga diri suami.  

Berdasarkan pengakuan dari D dalam wawancara singkat kepada 

subjek, subjek telah memasuki usia pernikahan 4,5 tahun. Selama 4,5 

tahun itu subjek tinggal bersama mertua subjek bersama istri dan 

anaknya. Subjek merasa bahwa subjek belum bisa membawa 

keluarganya untuk hidup mandiri dikarenakan masih terkendala di 

bidang ekonomi. Tidak hanya ekonomi yang menjadi penyebab mereka 

tinggal di rumah mertua, jarak tempuh pekerjaan dan tidak ada yang 

mengurus anak juga menjadi penyebab mengapa sampai saat ini tinggal 

di rumah mertua. Subjek merasa bahwa harga dirinya menurun ketika 

harus tinggal bersama mertua dikarenakan lingkungan sekitar seperti 

teman-teman yang terus menerus menanyakan “kenapa tidak tinggal di 

rumah sendiri?”. Subjek juga merasa minder ketika berkumpul bersama 

teman-temannya yang sudah mampu hidup sendiri dengan memiliki 

rumah sendiri. Subjek juga merasa kurang pantas ketika masih 

menggantungkan hidupnya dengan keluarganya di rumah mertua. 

Prinsip yang dimiliki subjek bahwa ketika sesudah menikah harus keluar 
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dari rumah mertua atau memiliki rumah sendiri untuk hidup secara 

mandiri bersama keluarganya. Seharusnya subjek memikirkan terlebih 

dahulu secara matang sebelum menikah dan memiliki perencanaan 

setelah menikah harus tinggal dimana.  

Seorang suami yang tidak dapat membawa istrinya keluar rumah 

maka akan berpengaruh terhadap harga diri dari seorang suami tersebut 

dan juga dianggap telah melanggar norma yang ada di masyarakat 

Indonesia. Salah satu faktor yang membuat pasangan memutuskan untuk 

tinggal bersama mertua yaitu masalah ekonomi. Mungkin pasangan 

yang memutuskan untuk menikah belum memiliki pekerjaan yang 

mapan atau bahkan baru saja memulai dalam berkarir. Pendapatan yang 

dihasilkan hanya mampu untuk menghidupi anggota keluarganya dalam 

kehidupan sehari-hari. Faktor itulah yang membuat suami memikirkan 

tentang harga dirinya. 

Harga diri adalah evaluasi diri yang dibuat oleh setiap individu, 

sikap individu terhadap dirinya dimulai dari melihat dimensi yang 

sangat negatif sampai ke dimensi yang sangat positif  (Baron & Byrne, 

2004, h. 173). Harga diri seorang suami akan berbeda maknanya 

dibandingkan dengan harga diri seorang pria yang belum menikah. 

Suami akan lebih memikirkan bagaimana pandangan mertuanya kepada 

dirinya yang belum mampu membuat keluarganya untuk hidup mandiri.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi harga diri suami  tinggal di 

rumah mertua. 
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 

faktor-faktor yang memengaruhi harga diri suami  tinggal di rumah 

mertua. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan 

psikologi, khususnya psikologi sosial. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang 

faktor-faktor yang memengaruhi harga diri suami  tinggal di rumah 

mertua.




