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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pernikahan usia dini sudah sering terjadi seiring dengan 

perkembangan zaman. Pada hakekatnya pernikahan usia dini adalah 

pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar aturan Undang-

undang Perkawinan, yaitu perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki 

kurang dari 19 tahun (Landung, Thaha, & Abdullah, 2009). Menurut 

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa 

“Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) 

tahun, dan wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”. Peraturan yang 

telah ditetapkan dalam undang-undang dapat menjadi acuan untuk  

batasan usia pernikahan yakni  usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun 

untuk perempuan, namun kenyataannya pernikahan dibawah umur 

umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih muda belia, yaitu umur 

14-16 tahun  yang masih berusia sekolah dan sangat bertentangan dengan 

Undang-undang Perkawinan (Zulfiani, 2017). Oleh karena itu, saat 

seseorang menikah di bawah usia tersebut maka dapat digolongkan 

menikah di usia dini (Kasy, 2017).  

Indonesia berada pada urutan ke tiga puluh tujuh (37) untuk 

persentase pernikahan usia muda di dunia, sedangkan untuk wilayah 

ASEAN, Indonesia menduduki urutan kedua setelah Kamboja. Menurut 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 yang dilakukan Kementerian 
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Kesehatan RI, bahwa di antara perempuan berusia 10-54 tahun, terdapat 

2,6% telah menikah pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9% menikah 

pada umur 15-19 tahun. Data lain yang diterbitkan Badan Pusat Statistik 

(BPS) bekerjasama dengan UNICEF untuk menganalisis data perkawinan 

anak di Indonesia edisi 2020, menyebutkan bahwa prevalensi perkawinan 

anak tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan 

Sulawesi Tengah.  

Hal tersebut juga disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Ali 

Ismail bahwa angka pernikahan usia dini di Sultra masih tinggi, bahkan dari 

keseluruhan data angka pernikahan di Sultra, sekitar 20 % diantaranya 

merupakan catatan angka pernikahan usia dini. Badan Pusat Statistik 

Sulawesi Tenggara melaporkan persentase umur pasangan saat menikah 

yaitu usia kurang dari 16 tahun sebanyak 17,07%, dan 23,74 menikah pada 

usia 17-19 tahun, dimana pernikahan dibawah usia 16 tahun mempunyai 

persentase cukup tinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepala Perwakilan 

BKKBN Sulawesi Tenggara Ali Ismail juga menjelaskan, tingginya angka 

pernikahan usia dini di Sulawesi Tenggara masih mendapat pengaruh 

besar dari budaya masyarakat setempat yang dikenal dengan istilah bawa 

lari/kawin lari dimana remaja yang memilih menikah usia dini akan keluar 

dari rumah orangtua mereka masing-masing dan tinggal bersama dirumah 

keluarga dekat mereka yang lain, kemudian orangtuapun harus memberi 

restu untuk menikah bagi pasangan usia dini tersebut karena sudah 

terlanjur melakukan kawin lari (Kasy, 2017). 
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Berdasarkan data di atas, permasalahan pernikahan dini tidak dapat 

dipandang sebelah mata oleh pemerintah dan masyarakat. Beberapa 

penelitian yang menyangkut topik ini di antaranya dilakukan oleh Fatimah 

(2009) di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu di Kabupaten Boyolali, 

menemukan ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan 

dini di wilayah tersebut yaitu: faktor ekonomi, pendidikan, faktor orangtua, 

dan faktor adat istiadat. Penelitian lain yang senada dengan penelitian di 

atas dilakukan oleh Astuty (2013) di Desa Tembung Kabupaten Deli 

Serdang. Peneliti menemukan  bahwa faktor lingkungan, orangtua, dan 

ekonomi yang rendah turut berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri 

pada anak, dimana anak akan mengambil keputusan untuk menikah usia 

dini saat mengerti bahwa orangtuanya juga menikah di usia dini, disamping 

itu tingkat ekonomi yang rendah menyebabkan orangtua menikahkan 

anaknya di usia yang masih muda untuk meringankan beban ekonomi 

keluarga.  

Pasangan yang telah melaksanakan pernikahan, akan mulai 

memasuki kehidupan yang berbeda dengan kehidupan mereka 

sebelumnya. Setiap pasangan yang baru menikah akan menghadapi 

berbagai tanggung jawab serta tuntutan baru terkait perannya sebagai 

suami-istri (Pudjiastuti & Santi, 2012). Menurut Clinebell dan Clinebell 

(dalam Anjani & Suryanto, 2006), periode awal pernikahan merupakan 

masa penyesuaian diri, dan krisis muncul saat pertama kali memasuki 

jenjang pernikahan. Kompleksitas penyesuaian di tahun pertama dan 
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kedua pernikahan terkadang menjadi pemicu kegagalan tercapainya tujuan 

pernikahan untuk membina keluarga yang harmonis, sehingga 

penyesuaian diri dalam pernikahan merupakan masalah yang tidak boleh 

disepelekan (Hurlock dalam Fatayati, 2015).  

Pasangan suami istri harus banyak belajar tentang pasangannya 

dan diri sendiri yang mulai dihadapkan dengan berbagai masalah. Dua 

kepribadian (suami maupun istri) diharapkan dapat saling menerima dan 

mengerti satu sama lain agar tercipta penyesuaian diri yang baik dalam 

pernikahan (Puspitasari & Lestari, 2016), dan tentunya setiap pasangan 

pasti berharap memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia serta langgeng 

sampai hari tua. Oleh karena itu, keberhasilan dalam penyesuaian 

pernikahan diharapkan dapat mencegah kekecewaan dan perasaan-

perasaan bingung, sehingga memudahkan seseorang untuk menyesuaikan 

diri dalam kedudukannya sebagai suami atau istri dan kehidupan lain di luar 

rumah tangga (Hurlock, 2009). 

Penyesuaian pernikahan menjadi hal yang penting dalam menjalani 

kehidupan berumahtangga. Keharmonisan dan keberhasilan dalam 

hubungan berumahtangga terlihat dari bagaimana penyesuaian diri 

pasangan suami istri ketika menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 

Penyesuaian antara suami dan istri terjadi ketika pasangan mempunyai 

pemahaman yang sama dalam pengambilan keputusan, saling mengerti 

satu sama lain, menunjukkan ekspresi kasih sayang, bersama-sama 

mencari jalan keluar terhadap suatu masalah, melakukan berbagai kegiatan 
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secara bersama-sama serta menikmati kebersamaan yang ada (Agna, 

2019). Hal tersebutlah yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami 

istri yang menikah, namun pada kenyataannya pasangan suami istri yang 

menikah di usia dini belum dapat melakukannya.  

Pernikahan mestinya dilakukan oleh mereka yang cukup usia, 

sehingga sesuai dengan tugas-tugas perkembangan. Memilih seorang 

teman hidup, belajar hidup bersama dengan pasangan, membentuk suatu 

keluarga, serta membesarkan anak-anak merupakan tugas perkembangan 

pada masa dewasa awal dimulai dari usia 20 tahun (Hurlock, 2009). Pada 

usia tersebut, individu diharapkan sudah siap dan matang dalam melakukan 

tugas perkembangannya yaitu menikah dan berumahtangga agar tercipta 

keharmonisan dan penyesuaian diri yang baik antar pasangan suami istri. 

Pada kenyataannya banyak terjadi pernikahan usia dini dan penyesuaian 

pernikahannya buruk.  

Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Fatayati (2015) tentang 

penyesuaian diri dalam pernikahan pada istri yang menikah muda di 

Sumenep, Jawa Timur menunjukkan bahwa salah satu partisipan wanita 

berumur 16 tahun dan sudah menikah tidak berhasil melakukan tugas 

penyesuaian pernikahan. Partisipan wanita tersebut, cenderung berespon 

secara emosional, tidak terjadi keseimbangan peran antara dia dan suami 

baik dalam tanggung jawab berumahtangga dan pengasuhan anak, serta 

tingkat kedewasaan suami belum tumbuh, sehingga tidak terjadi pola 

komunikasi positif yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran. 



6 
 

Pembagian tugas dan tanggungjawab yang belum jelas antara 

suami dan istri pasangan usia dini juga terjadi pada remaja putri di desa 

Lembang, Bandung. Penelitian dilakukan oleh Hakim dan Rahayu (2015) 

menyimpulkan bahwa pasangan suami istri yang menikah di usia remaja 

kurang mampu menyesuaikan diri dalam pembagian tanggung jawab, tidak 

adanya jalinan komunikasi yang baik antar pasangan sehingga kurang bisa 

mengerti keinginan atau harapan pasangan, serta kurang mampu 

mengelola konflik internal maupun eksternal dalam rumah tangga.  

Penelitian lain dilakukan oleh Utami (2015) tentang penyesuaian diri 

remaja putri yang menikah muda menyimpulkan bahwa dari 6 partisipan 

yang menikah di usia remaja, terdapat 5 partisipan yang merasa menyesal 

dengan pernikahan usia dini yang mereka pilih. Kelima partisipan tersebut 

merasa kurang mendapat kebebasan dari suami semenjak menikah, 

menyadari banyak perilaku dan sifat pasangan yang berubah ketika sudah 

menikah, serta faktor ekonomi yang kurang baik sangat berpengaruh dalam 

kehidupan pernikahan. Banyaknya masalah yang dihadapi oleh remaja 

dalam menjalani kehidupan pernikahan di usia dini mempengaruhi 

kesejahteraan hidup sebagai seorang individu, dimana remaja dituntut 

untuk menyelesaikan masalah yang kompleks di usia muda.  

Penelitian-penelitian yang disajikan diatas menunjukkan bahwa 

penyesuaian pernikahan yang buruk membawa dampak negatif dalam 

hubungan rumah tangga, dimana ketidakmatangan emosional antara 

pasangan ketika menghadapi masalah tidak jarang menimbulkan konflik. 
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Oleh karena itu, seharusnya pernikahan di usia dini tidak dilakukan oleh 

remaja yang masih berada pada tahap belajar mencapai kemandirian 

emosional dari lingkungan sekitarnya (Soetjiningsih, 2012), sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya konflik dalam rumah tangga selama proses 

penyesuaian pernikahan.  

Walgito (2012) menyebutkan, agar penyesuaian dalam pernikahan 

dapat berjalan dengan baik maka pasangan suami istri harus matang 

terlebih dahulu secara psikologis dalam menghadapi masalah dan 

mengambil keputusan. Individu yang matang akan dapat mengontrol emosi 

negatif dengan baik, dan dapat mengontrol ekspresi emosi walaupun dalam 

keadaan marah, sedih, dan kecewa (Andriani, Taufik, & Hariko, 2017), 

namun kenyataannya pasangan suami istri yang menikah usia dini belum 

dapat melakukan hal tersebut, dimana secara mental belum siap 

menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga 

yang kompleks (Djamilah & Kartikawati, 2014). Pasangan suami dan istri 

yang telah menikah tentunya mempunyai pandangan dan pemahaman 

yang belum tentu sama antara dirinya dan pasangannya, oleh karena itu 

dalam penelitian kali ini yang menjadi partisipan adalah pasangan suami 

dan istri yang telah menikah. Alat ukur penyesuaian pernikahan akan 

diberikan pada keduanya yaitu pasangan suami dan istri, begitupun juga 

dengan skala trait kepribadian diberikan pada pasangan suami dan istri 

yang menikah di usia dini.  
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Cara tiap individu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan 

pernikahan tentunya berkaitan erat dengan kepribadian masing-masing 

individu. Trait kepribadian seseorang akan memengaruhi perilakunya 

dalam hubungan terhadap pasangannya di sepanjang hidup mereka, atau 

secara garis besar dapat dikatakan bahwa kepribadian seseorang 

memengaruhi hubungan seseorang dengan pasangannya dan bukan 

sebaliknya (Brehm dalam Indriani, 2014). Trait kepribadian biasanya diukur  

menggunakan lima dimensi atau yang sering disebut dengan Big Five 

Personality (Baumeister, 2007). Trait kepribadian big five merupakan trait 

kepribadian yang pada setiap individu tidak dapat dikategorikan hanya 

memiliki satu jenis trait kepribadian saja, namun setiap individu memiliki 

kelima trait kepribadian tersebut, hanya saja ada satu trait kepribadian yang 

lebih dominan. Trait kepribadian tersebut menurut McCrae (2008) adalah 

neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness dan 

conscientiousness. 

Kelima dimensi dari big five dapat menjadi prediktor yang baik untuk 

mendeskripsikan secara luas tentang perilaku manusia, pikiran, dan emosi 

yang yang dapat mengganggu hubungan individu dengan individu lainnya 

(Brehm dalam Indriani 2014). The Big five secara tegas mengakui empat 

asumsi dasar tentang sifat alami manusia, yaitu selalu ingin tahu, berpikir 

rasional, berubah-ubah, dan selalu mencari kesibukan atau kegiatan. The 

Big five secara relatif hanya membahas sedikit tentang komponen dari 

sistem kepribadian, namun menyatakan tentang dinamika, proses, dan 
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mengkategorikan secara terorganisir mengenai sistem kepribadian (John, 

Robins, & Pervin, 2008). Kelima dimensi trait ini mewakili karakteristik-

karakteristik khas yang terdapat dalam diri individu (Feist & Feist, 2009). 

Kecenderungan individu pada salah satu trait tersebut memunculkan 

perilaku yang terkait dengan penyesuaian diri khususnya dalam pernikahan 

(Shella & Rangkuti, 2013).  

Trait kepribadian tersebut tentunya berhubungan dengan cara 

individu merespon masalah dalam pernikahannya, seperti trait kepribadian 

agreeableness mengacu pada kapasitas individu untuk bergaul dengan 

orang lain dan bersikap kooperatif, penuh kasih sayang, pemahaman, dan 

percaya. Individu dengan trait kepribadian agreeableness cenderung lebih 

dapat melakukan penyesuaian pernikahan yang baik  karena karakteristik 

individunya yang cenderung selalu mengalah dan mendahulukan 

kepentingan orang lain (Baumeister, 2007). Lain pula dengan individu yang 

memiliki trait kepribadian neuroticism, dimana individu cenderung 

mengalami hambatan dalam penyesuaian pernikahannya karena 

cenderung memiliki penilaian negatif terhadap orang lain, sehingga akan 

lebih sulit bagi individu tersebut untuk menerima pasangannya dan 

cenderung lebih sering merasakan perasaan tidak puas terhadap 

kehidupan pernikahannya (Shella & Rangkuti, 2013).  

Tipe kepribadian lainnya adalah conscientiousness. Individu dengan 

trait kepribadian conscientiousness memiliki karakteristik seperti berpikir 

terlebih dahulu sebelum bertindak, menunda kepuasan pribadi, mengikuti 
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aturan dan norma, membuat perencanaan serta pengorganisasian yang 

matang. Individu dengan conscientiousness yang tinggi cenderung lebih 

matang dan siap menghadapi masalah dalam pernikahan dan 

mengesampingkan kepuasan pribadi, sehingga penyesuaian diri dalam 

pernikahan dapat dilakukan dengan baik (Indriani, 2014). Individu dengan 

trait kepribadian extraversion juga mempunyai tingkah laku sosial yang baik 

terhadap orang-orang disekitarnya, yaitu bersikap ramah, ceria, mudah 

bergaul dengan orang baru, serta menyayangi orang-orang disekitarnya. 

Individu yang memiliki trait kepribadian extraversion cenderung dapat 

menikmati dan menjalani hidupnya dengan pikiran yang positif dan terbuka 

terhadap perubahan-perubahan baru dalam hidupnya (Agna, 2019).  

Kemudian terdapat trait kepribadian openness to experience, 

dimana individu dengan trait kepribadian tersebut cenderung lebih terbuka 

dan siap menerima berbagai stimulus yang ada ada dengan sudut pandang 

terbuka karena wawasan yang dimiliki tidak hanya luas namun juga 

mendalam. Individu tersebut senang dengan berbagai informasi, suka 

belajar sesuatu yang baru, dan terbuka terhadap aktivitas baru di luar 

kebiasaan setiap hari. 

Beberapa peneliti mencoba untuk menggali faktor yang dapat 

memengaruhi penyesuaian diri dalam pernikahan, seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Latifah dan Wahyuni (2019) yang bertujuan untuk melihat 

hubungan antara penyesuaian pernikahan dengan dimensi kepribadian 

antara (neuroticism, extraversion, agreeableness, conscientiousness and 



11 
 

openness to experience) dan hasil penelitian menunjukkan bahwa trait 

kepribadian conscientiousness dan openness to experience sebagai 

independent variabel yang signifikan pengaruhnya terhadap penyesuaian 

pernikahan paling tinggi. Kemudian disusul trait kepribadian agreeableness 

dan extraversion, dan pengaruh paling rendah terhadap penyesuaian 

pernikahan adalah trait kepribadian neuroticism.  

Penelitian lain juga dilakukan oleh Shella dan Rangkuti (2013) 

mengenai pengaruh trait kepribadian terhadap penyesuaian pernikahan 

pada usia pernikahan dibawah 5 tahun di Jakarta, menemukan bahwa trait 

kepribadian memiliki pengaruh terhadap penyesuaian pernikahan pada 

dewasa awal (pernikahan di bawah 5 tahun). Selanjutnya, jika ditinjau per 

dimensi, diketahui bahwa diantara kelima dimensi dalam trait kepribadian 

tersebut, trait neuroticism secara signifikan memiliki pengaruh negatif 

terhadap penyesuaian pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi kecenderungan neuroticism pada individu yang menikah, maka 

semakin rendah terjadinya penyesuaian dalam pernikahan. Indriani (2014) 

melakukan penelitian senada dengan penelitian di atas menunjukkan trait 

kepribadian agreeableness dan conscientiousness memberikan kontribusi 

paling besar dalam pencapaian kepuasan pernikahan pada remaja yang 

menikah, sedangkan extraversion dan openness to experience berada 

pada kategori cukup mendukung, dan neuroticism sebagai trait kepribadian 

yang paling kecil dalam mendukung pencapaian kepuasan pernikahan.  
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Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa trait kepribadian the big 

five memiliki korelasi terhadap penyesuaian pernikahan, dimana trait 

kepribadian neuroticism cenderung memberi pengaruh negatif terhadap 

penyesuaian pernikahan, sedangkan trait kepribadian extraversion, 

agreeableness, conscientiousness, dan openness to experience cenderung 

memberi pengaruh positif dalam penyesuaian pernikahan. Hal inilah yang 

menunjukkan bahwa kepribadian dapat mempengaruhi hubungan 

seseorang dengan pasangannya, karena setiap trait kepribadian akan 

menunjukkan dan mempengaruhi mood serta emosi yang ditunjukkan pada 

pasangannya. Individu dengan mood yang baik tentu bisa berinteraksi 

dengan baik terhadap pasangannya. Sebaliknya, individu dengan mood 

yang negatif akan menimbulkan interaksi yang negatif dengan 

pasangannya yang akan berpengaruh dalam proses penyesuaian 

pernikahan (Brehm, 2002).  

Kepribadian sebagai faktor internal dalam diri individu yang turut 

mempengaruhi sikap dan cara individu berinteraksi dengan pasangannya 

yang membuat peneliti memilih trait kepribadian sebagai variabel bebas. 

Disamping itu, penelitian tentang pengaruh trait kepribadian terhadap 

penyesuaian pernikahan pada pasangan suami istri yang menikah usia dini 

belum banyak diteliti, sumber penelitian yang didapatkan pun masih minim. 

Penelitian-penelitian terdahulu juga lebih banyak berfokus pada pengaruh 

trait kepribadian terhadap kepuasan pernikahan, ditambah lagi dengan 

jumlah pernikahan usia dini di Sulawesi Tenggara cukup tinggi berdasarkan 
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survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020. Hal 

tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Hubungan Trait Kepribadian dengan Penyesuaian Pernikahan pada 

Pasangan Suami Istri yang Menikah Usia Dini di Sulawesi Tenggara”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, 

rumusan masalah dari penelitian ini yakni, apakah ada hubungan antara 

trait kepribadian the big five terhadap penyesuaian pernikahan pada 

pasangan suami istri yang menikah usia dini di Sulawesi Tenggara? 

C. Tujuan Penelitian  
 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara 

masing-masing trait kepribadian the big five (neuroticism, agreeableness, 

conscientiousness, extraversion, openness to experience) terhadap 

penyesuaian pernikahan pada pasangan suami istri yang menikah usia dini 

di Sulawesi Tenggara. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi 

dalam bidang psikologi khususnya psikologi keluarga.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memperbaiki 

penyesuaian pernikahan pada pasangan yang menikah di usia dini.  


