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Abstract
The purpose of this study was to provide more in-depth information about the reasoning of
male adolescents when deciding on early marriage in terms of beliefs, arguments and followup plans. This type of research is descriptive qualitative with an instrumental case study
approach. Respondents in this study were men who were married early (<19 years), the age of
marriage was less than three (3) years, located in East Java. Data collection techniques using
literature study in the form of research results, opinions, theories, research results, written
media followed by interviews and conducting research analysis. The data analysis technique
in this study used thematic analysis. The reasoning of male adolescents when deciding to
marry early is formed starting from a logical thought process that is influenced by internal
and external factors of male adolescents, to form arguments and materialize through followup plans. The external influence of male adolescents is greater than the internal influence
when deciding to marry early. External influences that affect male adolescents in deciding
early marriage are formed from the beliefs given by the spouse, the parents of male
adolescents, the families of the parents of the teenage boys, the parents of the spouse, cultural
values, religious values and the surrounding environment. It is hoped that the positive
support and reinforcement provided by the families of teenage boys who marry early are able
to help teenage boys who marry early achieve prosperity so that they can live their marriages
happily and prosperously.
Keywords: Early Marriage, Reasoning, Teenage boy
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi lebih mendalam tentang
penalaran remaja laki-laki ketika memutuskan kawin dini ditinjau dari kepercayaan,
argumen dan rencana tindak lanjut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan
pendekatan studi kasus instrumental. Responden dalam penelitian ini laki-laki kawin dini
(<19 tahun), umur perkawinan kurang dari tiga (3) tahun berlokasi di Jawa Timur. Teknik
pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan berupa hasil penelitian, pendapat, teori,
hasil penelitian, media tulisan yang dilanjutkan dengan wawancara dan melakukan analisis
penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik.
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Penalaran Remaja Laki-laki ketika
Memutuskan Kawin Dini

Penalaran remaja laki-laki ketika memutuskan kawin dini terbentuk berawal dari proses pikir
logis yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal remaja laki-laki, hingga terbentuk
argumen dan terwujud melalui rencana tindak lanjut. Pengaruh eksternal remaja laki-laki
lebih besar dibandingkan dengan pengaruh internal ketika memutuskan kawin dini.
Pengaruh eksternal yang mempengaruhi remaja laki-laki memutuskan kawin dini terbentuk
dari kepercayaan yang diberikan oleh pasangan, orang tua remaja laki-laki, keluarga orang
tua remaja laki-laki, orang tua pasangan, nilai budaya, nilai agama dan lingkungan sekitar.
Dukungan dan penguatan positif yang diberikan oleh keluarga remaja laki-laki kawin dini
diharapkan mampu membantu remaja laki-laki kawin dini mencapai kesejahteraan sehingga
dapat menjalani pernikahannya dengan bahagia dan sejahtera.
Kata Kunci: Kawin Dini, Penalaran, Remaja Laki-laki

Pendahuluan
Perkawinan yang terencana dapat membawa dampak kebahagiaan (Fatma &
Sakdiyah, 2015). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II
Pasal 7 Ayat 1 “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur
sembilan belas (19) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur enam belas
(16) tahun”. Pernikahanya yang terjadi pada anak dibawah umur 18 tahun menurut
istilah internasional dikenal dengan child marriage atau early marriage atau dalam
bahasa Indonesia dapat diartikan perkawinan dini. Pembatasan dalam angka 18 ini
sesuai dengan batas usia perlindungan anak yang ditetapkan dalam Konvensi HakHak Anak Internasional (Convention on the Rights of the Child) pada tahun 1989
(Justice for Iran, 2013).
Maraknya perkawinan dini yang terjadi di Indonesia banyak kasus yang
terjadi pada remaja umur sekolah yakni remaja laki-laki berumur dibawah sembilan
belas (19) tahun sedangkan remaja perempuan berumur dibawah enam belas (16)
tahun (Djamilah & Kartikawati, 2014). Beberapa dampak negatif perkawinan dini
yakni mudah terjadinya perceraian, menjadi beban keluarga dan respon negatif
masyarakat (Wulandari & Sarwoprasodjo, 2014). Kemampuan mengolah konflik
perkawinan pada remaja yang mengalami kehamilan pranikah tergolong sedang.
Hal tersebut karena perkembangan masa remaja ke tugas perkembangan masa
dewasa awal secara mendadak dan masih belum memahami dalam mengelola
rumah tangganya dalam menjalankan perkembangan masa dewasa awal (Sumbulah
& Jannah, 2012).
Masyarakat

yang

melakukan

perkawinan

dini

terkesan

melakukan

perkawinan karena adanya keterpaksaan, keluarga menjadi malu, merugikan orang
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tua, secara psikis dan mental belum siap, secara ekonomi belum mandiri sehingga
rentan terjadi adu argumen yang dapat berlanjut perpisahan (Sumbulah & Jannah,
2012). Hal tersebut tidak hanya dialami oleh pihak perempuan tetapi juga pihak
laki-laki. Beberapa sumber yang menyatakan bahwa saat ini kawin dini banyak
membawa dampak negatif tidak hanya pada pelaku tetapi juga keluarga, anak yang
dilahirkan serta pemangku kebijakan setingkat negara. Tidak banyak penelitian
terkait kawin dini pada remaja laki-laki.
Rahmawati, Clarissa, & Dewi, (2019) dalam penelitiannya menyimpulan
bahwa provinsi dengan karakteristik prevalensi perkawinan dini yang tinggi
cenderung memiliki karakteristik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah
dan sebaliknya, berdasarkan penjelasan tersebut perkawinan muda menurunkan
(IPM) di Indonesia. Angka prevalensi perkawinan remaja sudah menunjukkan
angka yang tinggi pada tahun 2015, yakni tersebar di dua puluh satu (21) provinsi
dari tiga puluh empat (34) provinsi di Indonesia, hal ini berarti angka perkawinan
remaja berdasarkan sebaran provinsi di seluruh Indonesia sudah mencapai angka
yang mengkhawatirkan, yakni dengan jumlah persentase enam puluh satu persen
(61%) (Badan Pusat Statistik, 2017).
Ada pula pasangan muda yang telah menikah lebih banyak mendapat efek
positif daripada negatif terlihat dari beberapa faktor seperti hal adanya optimisme,
memiliki hubungan yang positif dan memiliki cita-cita bersama pasangan
(Miswiyati, 2017). Perkawinan dini di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa beberapa dampak
positif yang muncul dengan adanya perkawinan dini seperti halnya membantu
meringankan beban ekonomi orang tua, mencegah terjadinya perzinaan dikalangan
remaja dan dapat memberikan pengajaran pada remaja untuk mempunyai rasa
tanggung jawab dan belajar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
(Fatimah, 2009).
Homzah dan Sulaeman (2007) menyatakan bahwa kawin muda merupakan
akibat lemahnya inisiatif penalaran dan pengetahuan generasi muda terhadap
makna dan fungsi keluarga. Beberapa penelitian terkait kawin dini seperti halnya
dalam penelitian Sudrajat (2016) menyatakan bahwa penalaran sangat penting
dalam hal memecahkan masalah sehingga seseorang dapat mengambil keputusan
dalam hidupnya. Anisaningtyas & Astuti (2011) berdasarkan hasil penelitian
bahwasanya responden dari kalangan mahasiswa menikah usia muda sudah
melalui proses menalar yang cukup untuk memutuskan kawin dini, terlebih
terdapat beberapa faktor yang yang meyakinkan responden untuk kawin dini
seperti dukungan dan restu orang tua, kepercayaan diri sendiri dapat menjalani
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perkawinan sambil sekolah, walau responden mengalami kesulitan dalam mengatur
waktu antara sekolah dan rumah tangga serta kehidupan perkawinannya diwarnai
banyak perselisihan.
Hasil wawancara dengan responden penelitian ini diperoleh informasi
bahwa melangsungkan perkawinan pada umur muda tidaklah mudah, banyak hal
yang harus dipikir secara nalar terkait proses pengambilan keputusan ketika akan
melangsungkan perkawinan pada usia dini. Banyaknya pengaruh dan dorongan
yang menjadikan motivasi keduanya memutuskan untuk melangsungkan kawin
dini yang ingin diperdalam untuk diteliti. Beberapa hal yang tidak ada pada
penelitian sebelumnya namun yang akan ada di penelitian ini adalah tema, jenis
kelamin responden dan analisis peneliti Berdasarkan wacana tersebutlah penelitian
ingin melakukan penelitian mendalam terkait penalaran remaja laki-laki ketika
memutuskan kawin dini ditinjau dari beberapa aspek.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan penalaran remaja lakilaki kawin dini. Manfaat teoritis adalah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
bahan kajian pengembangan dibidang psikologi sosial dan komunitas berkaitan
tentang penegakan batas umur perkawinan sesuai dengan Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga melalui informasi atau bahan kajian ini,
instansi terkait seperti petugas Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama
dan guru sekolah menengah dapat mencegah adanya perkawinan dini pada remaja
laki-laki, diharapkan dapat dijadikan bahan kajian pengembangan dibidang
psikologi sosial dan komunitas berkaitan tentang penegakan batas umur
perkawinan sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan untuk mencegah tenaga kerja dibawah umur sebagai akibat dari
adanya perkawinan dini pada remaja laki-laki. Secara praktis, penelitian ini
diharapkan membantu para praktisi remaja sebagai dasar intervensi, sebagai sarana
guru menginformasikan kepada muridnya terkait pengetahuan dan hukum
perkawinan, bagi instansi pemerintah sebagai penegak kebijakan.

Metode
Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Jenis studi penelitian adalah
studi kasus instrumental. Responden dalam penelitian ini laki-laki kawin dini (<19
tahun), umur perkawinan kurang dari tiga (3) tahun. Lokasi penelitian di Jawa
Timur. Teknik penggalian data dalam penelitian ini menggunakan studi
kepustakaan berupa hasil penelitian, pendapat, teori, hasil penelitian, media tulisan
yang dilanjutkan dengan wawancara kepada responden dan hasil wawancara
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kedalam bentuk laporan tertulis. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini
adalah menggunakan analisis tematik.
Panduan Wawancara
Tabel 4.1
NO
.
1.

2.

PERTANYAAN
PENELITIAN
Bagaimana
tanggapan anda
tentang pasangan
anda pada saat
kenal?

Bagaimana motivasi
anda kawin dini?

KERANGKA
KONSEPTUAL
Ramsey (dalam
Pfeifer, 2013)
menjelaskan bahwa
penalara merupakan
proses berfikir,
dimana terjadi
serangkaian proses
mental yang
menghubungkan
beberapa pengertian
serta membuat
individu untuk
menciptakan suatu
konsep atau
mengandai berbagai
kemungkinan serta
memilih suatu
pilihan dalam kondisi
tertentu.

Deci dan Richard
Ryan dalam
Vallerand, (2000)
menyatakan bahwa
motivasi adalah yang
menggerakkan
individu untuk
berpikir, bertindak,
dan berkembang.

PERTANYAAN
PENELITIAN
a. Bagaimana proses
anda mengenal istri
anda?

b. Bagaimana
pandangan anda
pertama kali bertemu
tentang perempuan
yang saat ini menjadi
istri kala itu?
a. Apa yang
melatarbelakangi
anda memiliki niat
serius dengan
pasangan anda saat
itu?

b. Bagaimana
tanggapan keluarga
anda tentang
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c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

hubungan anda
dengan pasangan
anda saat itu?
Bagaimana
tanggapan keluarga
pasangan saat itu
dengan hubungan
kalian?
Bagaimana proses
anda hingga
memutuskan
menikah dengan
pasangan anda?
Apa yang
melatarbelakangi
anda yakin menikahi
pasangan anda saat
itu?
Apa anda pernah
merasakan di titik
tidak yakin atau
ragu-ragu untuk
menikahi pasangan
anda saat itu?
Jika iya, apa yang
yang membuat anda
tidak yakin atau
ragu-ragu dengan
calon anda saat itu?
“jika tidak ada, lanjut
ke pertanyaan nomor
10”
Siapakah yang
berperan penting
ketika anda
memutuskan
menikahi pasangan
anda saat itu?
Apakah anda
memiliki figur yang
menjadi panutan
anda dalam membina
rumah tangga?
Jika ada, mengapa
anda menjadikan
orang tersebut
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Bagaimana
penalaran remaja
laki-laki

3.

Deci & Ryan dalam
Bauer & McAdams,
(2000) lebih fokus
pada motivasi
intrinsik dimana
merupakan suatu
yang hadir dari
dalam diri seseirang
individu semata-mata
untuk kepuasan yang
melekat. Tiga
kebutuhan psikologis
yang signifikan yang
harus ada pada
individu untuk
mendorong motivasi
diri adalah
kompetensi, otonomi,
dan keterkaitan.
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sebagai panutan
dalam membina
rumah tangga? “jika
tidak ada, lanjut ke
pertanyaan nomor
12”
k. Apakah ada
perkataan seseorang
yang mempengaruhi
anda selama proses
menjelang menikah?
l. Jika ada, perkataan
seperti apa yang
membuat anda
berproses untuk
memutuskan
menikah dengan
pasangan anda?
a. Apa tanggapan anda
tentang kawin dini
atau nikah muda?

b. Bagaimana rasanya
menikah muda?
c. Apa saja suka dan
duka menikah muda?
d. Apa pernah ada rasa
menyesal nikah
muda? “jika tidak,
lanjut ke pertanyaan
nomor 6”
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e. Jika ada, pada kondisi
seperti apa anda
merasa menyesal
menikah muda?
f. Anda sudah
menjalani rumah
tangga, hal apa
sajakah yang
membuat anda masih
tetap menjalani
rumah tangga hingga
saat ini?
g. Apakah anda pernah
bertengkar dengan
pasangan hingga
rasanya ingin
berpisah? “jika tidak
lanjut ke pertanyaan
nomor 9”
h. pernah, apa yang
anda dan istri
lakukan untuk
meredam perselisihan
yang ada?
i. Siapa sajakah yang
berperan penting saat
anda memutuskan
untuk
melangsungkan
pernikahan pada usia
muda?
j. Apa yang mereka
lakukan pada anda
sehingga anda
memutuskan untuk
melangsungkan
pernikahan pada usia
muda?
k. Apakah hingga saat
ini mereka masih
memiliki peran dalam
rumah tangga anda
dengan pasangan?
“jika tidak berhenti
pada pertanyaan ini”
l. Jika iya,
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4.

5.

Bagaimana
pendapat anda
tentang menikah
muda?

Bagaimana rencana
tindak lanjut yang
anda lakukan ketika
anda memutuskan
akan menikah
muda?

Dowden (2020)
menyatakan bahwa
argument merupakan
kumpulan dari
berbagai alasan logis
yang dapat diterima.
Warnick dan Inch
(1994) menjelaskan
bahwasanya argumen
merupakan
seperangkat
pernyataan berupa
pandangan dan
dukungan terhadap
pernyataan yang
disampaikan dan
ditujukan juga untuk
mempengaruhi orang
lain.

Dowden (2020)
menjelaskan bahwa
rencana tindak lanjut
itu penting karena
dengan adanya
rencana tindak lanjut
yang tersusun baik
dapat mencegah
dampak buruk.
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bagaimanakah peran
mereka dalam rumah
tangga anda dengan
pasangan saat ini?
a. Apa yang anda
rasakan dan pikirkan
ketika memutuskan
menikah muda?

b. Apa ada yang tidak
sependapat dengan
anda ketika anda
sudah meyakini
untuk menikahi
pasangan anda waktu
itu? Jika ada siapa dia
dan tolong jelaskan
mengapa dia atau
mereka tidak
sependapat?
Bagaimana respon
mereka ketika anda
memutuskan untuk
tetap menikahi
pasangan anda waktu
itu?
c. Apa yang anda
lakukan ketika anda
sudah mantap untuk
menikah pasangan
anda waktu itu?
a. Ketika memutuskan
untuk menikah, apa
anda, pasangan dan
keluarga
merencakanan segala
sesuatunya? Jika
tidak, bagaimana
pernikahan tersebut
bisa terwujud? Jika
iya, dalam bentuk
seperti apa?
b. Pada saat anda
memutuskan untuk
kawin, bagaimana
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6.

Bagaimanakah
motivasi anda
ketika memutuskan
kawin dini ditinjau
dari otonomi ?

Dowden (2020)
menjelaskan
bahwasanya
penalaran dengan
logika dapat
membantu seseorang
lebih efektif dalam
menyelesaikan
masalah.

hubungan anda
dengan pasangan,
keluarga anda,
keluarga pasangan
dan orang di sekitar
anda?
c. Setelah menikah,
hubungan seperti apa
yang anda ingin jalin
dengan pasangan dan
keluarga anda,
keluarga pasangan
dan orang di sekitar
anda?
a. Pada saat anda dekat
dengan pasangan
hingga akhirnya
memutuskan
menikah, apakah
keputusan yang anda
ambil dari diri anda
sendiri atau sekeliling
anda? Tolong
jelaskan keputusan
yang diambil dalam
bentuk apa saja?

Deci dan Ryan (2000)
menyatakan bahwa
pendukung faktor
sosial motivasi
seseorang adalah
berdasarkan otonomi,
kompetensi dan
keterkaitan.
7.

Bagaimanakah
motivasi anda
ketika memutuskan
kawin dini ditinjau
dari kompetensi
dan keterkaitan ?

Dowden (2020)
menjelaskan bahwa
dalam menyelesakan
permasalahan perlu
memperhatikan
ketidakkonsistensi
dalam berpikir logis.
Konsistensi dalam
berpikir logis dapat
mengarahkan
seseorang berbuat

a. Setelah anda
menikah, bagaimana
anda dan pasangan
mengelola konflik di
dalam rumah tangga
anda?
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salah atau benar.
Deci dan Ryan
(dalam Vallerand,
2000) menyatakan
bahwa pendukung
faktor sosial motivasi
seseorang adalah
berdasarkan otonomi,
kompetensi dan
keterkaitan.
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b. Apakah orang
sekeliling anda masih
terlibat dalam
pengelolaan konflik
di dalam rumah
tangga anda? Kalau
iya dalam bentuk
seperti apa?
c. Bagaimana peran dan
tanggung jawab anda
sebagai anak sebelum
dan setelah menikah?
d. Pada saat anda
menikah, bagaimana
peran dan tanggung
jawab anda sebagai
suami setelah
menikah?
e. Bagaimana peran dan
tanggung jawab anda
sebagai menantu?
f. Ketika sebelum
menikah, apakah
anda sudah
mempersiapkan diri
menghadapi status
sebagai suami atau
kepala keluarga, anak
dan menantu?

Hasil
Dalam penelitian ini, diperoleh informasi bahwa kedua responden tidak
yakin pada diri sendiri mampu menjalani hubungan serius (perkawinan) pada usia
muda dikarenakan masih sekolah, belum bekerja dan masih banyak pencapaian
yang ingin diraih. Kepercayaan yang dipengaruhi oleh pasangan didapati bahwa
untuk melangsungkan kawin dini tidak lepas dari kepercayaan pasangan terhadap
dirinya dalam bentuk dukungan, motivasi dan penerimaan pasangan ketika kondisi
remaja laki-laki susah dan belum bekerja. Namun berbeda dengan remaja laki-laki
satunya yang ragu melangsungkan hubungan serius dengan pasangannya sejak
awal perkenalan dengan pasangan.
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Kepercayaan yang dipengaruhi oleh kepercayaan orang tua

untuk

memutuskan kawin dini yakni dalam bentuk memberi respon baik dan positif
terkait hubungan remaja laki-laki dengan pasangannya. Kepercayaan remaja laki-lai
lainnya untuk memutuskan kawin dini tidak lepas dari kepercayaan orang tua
dalam bentuk rasa patuh terhadap orang tuanya yang melarang untuk menolak
lamaran dari suku tertentu.
Kepercayaan remaja laki-laki untuk memutuskan kawin dini tidak lepas dari
pengaruh keluarga orang tua dan budenya seperti halnya juga menikah pada usia
dini serta masih berlangsung baik hingga saat ini. Keluarga besar remaja laki-laki
lainnya tidak berperan dalam meyakinkan ketika akan memutuskan kawin dini.
Kepercayaan yang dipengaruhi oleh orang tua pasangan remaja laki-laki
mempercayai bahwa kedua responden dan pasangannya dapat menjalani
perkawinan walaupun umur remaja laki-laki termasuk umur remaja dan umur
terlalu dini untuk melangsungkan perkawinan. Orang tua pasangan remaja laki-laki
ternyata juga kawin usia muda dan belum memiliki harta yang cukup saat
memutuskan menikah dan hingga saat ini perkawinan orang tua pasangan remaja
laki-laki berjalan baik hingga saat ini. Berbeda halnya dengan orang tua pasangan
remaja laki-laki yang berasal dari keluarga kecukupan, orang tua pasangan remaja
laki-laki mendukung anaknya kawin dengan laki-laki umur masih muda karena
merasa anaknya sudah merasa cocok, nyaman dan ingin menjalin hubungan serius
dengan remaja laki-laki.
Kepercayaan yang dipengaruhi oleh nilai budaya yang dianut diperoleh
informasi bahwa kepercayaan remaja laki-laki ketika memutuskan kawin dini
dipengaruhi oleh nilai budaya yang dianut oleh orang tua remaja laki-laki yakni
larangan menolak lamaran dari suku tertentu. Larangan ini yang membuat
responden 2 harus mematuhi kepercayaan orang tuanya. Berbeda halnya dengan
remaja laki-laki lainnya dalam penelitian ini, kepercayaannya tidak dipengaruhi
oleh nilai budaya dikarenakan berasal dari suku yang sama dengan pasangannya.
Kepercayaan yang dipengaruhi oleh nilai agama yang dianut remaja laki-laki
dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa kedua remaja laki-laki memiliki
kepercayaan yang mengandung nilai agama seperti halnya melangsungkan
perkawinan dengan pendekatan agama, menjalankan perintah kitab suci, tausiyah
(ceramah) yang disampaikan ustadz yang juga melangsungkan nikah muda hingga
pendekatan ibadah malam seperti saran dari guru agama di sekolah sebagai bentuk
kepercayaan dalam proses pikir ketika akan memutuskan kawin dini.
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Kepercayaan yang dipengaruhi oleh tanggapan baik lingkungan sekitar
diperoleh informasi bahwa tanggapan baik lingkungan mempengaruhi kepercayaan
kedua remaja laki-laki untuk memutuskan kawin dini.
Rangkaian pernyataan remaja laki-laki hingga membentuk argumen yang
menguatkan remaja laki-laki untuk melangsung perkawinan dini berawal dari rasa
tidak enak hati kepada orang sekitar karena sudah lama menjalin kedekatan dengan
pasangan ditambah dengan rasa nyaman responden terhadap pasangan, pernyataan
lainnya berupa rasa percaya responden 1 dari pengalaman nyata keluarga yang
melakukan kawin dini bahwa dengan kawin dini tidak perlu tidak bisa makan
karena menikah mendatangkan rejeki tersendiri, pernyataan lainnya berupa rasa
percaya responden 1 dari pengalaman nyata keluarga yang melakukan kawin dini
bahwa dengan menikah dapat mendatangkan kebaikan, rasa tenang dan tentram.
Rangkaian pernyataan remaja laki-laki hingga membentuk argumen yang
menguatkan remaja laki-laki untuk melangsung perkawinan dini berawal dari
kepercayaan orang tua dan orang sekeliling remaja laki-laki bahwa menolak
lamaran suku Madura adalah sebuah pantangan apabila dilanggar dapat membawa
hal buruk bagi pelanggar. Pernyataan remaja laki-laki yang semakin menguatkan
kawin dini dengan pasangannya adalah saran dari guru agama supaya remaja lakilaki melaksanakan sholat istigharah sebagai sebuah usaha untuk meminta petunjuk
dari Tuhan tentang pasangannya.
Perwujudan atau hasil akhir dari proses pikir logis remaja laki-laki adalah
kawin dini. Proses yang dilakukan remaja laki-laki menuju perkawinan setelah
yakin dengan pasangannya dilalui dengan meminta pendapat orang tua dan
keluarga orang tua terkait perkawinan dini yang akan dilakukan, kemudian
dilanjutkan dengan bantuan baik berupa tenaga, waktu dan dana dari keluarga
besar orang tua kepada remaja laki-laki mulai proses lamaran hingga proses
perkawinan berlangsung.
Pembahasan
Penalaran remaja laki-laki ketika memutuskan kawin dini ditinjau dari
argumen diperoleh hasil adanya faktor eksternal yang mempengaruhi internal.
Argumen yang semakin menguatkan remaja laki-laki kawin dini berawal dari rasa
tidak enak hati kepada orang sekitar karena sudah lama menjalin kedekatan dengan
pasangan ditambah dengan rasa nyaman responden terhadap pasangan. Pernyataan
lainnya berupa rasa percaya remaja laki-laki dari pengalaman nyata keluarga yang
melakukan kawin dini bahwa dengan kawin dini tidak perlu tidak bisa makan
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karena menikah mendatangkan rejeki tersendiri. Pernyataan lainnya berupa rasa
percaya dari pengalaman nyata keluarga yang melakukan kawin dini bahwa
dengan menikah dapat mendatangkan kebaikan, rasa tenang dan tentram.
Argumen hasil adanya faktor ektsternal yang mempengaruhi internal remaja
laki-laki satunya diperoleh informasi bahwa kepercayaan orang tua dan orang
sekeliling menolak lamaran suku Madura adalah sebuah pantangan apabila
dilanggar dapat membawa hal buruk bagi pelanggar. Pernyataan yang semakin
menguatkan kawin dini dengan pasangannya adalah saran dari guru agama supaya
melaksanakan sholat istigharah sebagai sebuah usaha untuk meminta petunjuk dari
Tuhan tentang pasangannya.
Menurut Kohlberg dalam McLeod-Sordjan (2014) menyatakan bahwa tahap
akhir dalam proses berpikir adalah perwujudan rencana tindak lanjut. Perwujudan
atau hasil akhir dari proses pikir logis remaja laki-laki dalam penelitian ini adalah
kawin dini. Penalaran remaja laki-laki ketika memutuskan kawin dini ditinjau dari
rencana tindak lanjut diperoleh hasil melalui proses yang dilakukan remaja laki-laki
menuju perkawinan setelah yakin dengan pasangannya dilalui dengan meminta
pendapat orang tua dan keluarga orang tua terkait perkawinan dini yang akan
dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan bantuan baik berupa tenaga, waktu dan
dana dari keluarga besar orang tua kepada mulai proses lamaran hingga proses
perkawinan berlangsung. Akhir atau perwujudan dari pikir logis remaja laki-laki
adalah rencana tindak lanjut untuk menuju prosesi perkawinan.
Penalaran remaja laki-laki ketika akan memutuskan kawin dini diawali
dengan proses pikir logis yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal
remaja laki-laki. Dalam penelitian ini pengaruh eksternal remaja laki-laki lebih besar
dibandingkan dengan pengaruh internal ketika memutuskan kawin dini. Hal
tersebut tergambar dari kepercayaan yang diberikan oleh pasangan, orang tua
remaja laki-laki, keluarga orang tua remaja laki-laki, orang tua pasangan, nilai
budaya, nilai agama dan lingkungan sekitar. Pengaruh eksternal akan semakin
meningkatkan kepercayaan remaja laki-laki dan menjadi penguatan kepercayaan
remaja laki-laki ketika akan memutuskan kawin dini. Penguatan tersebut
merupakan dorongan atau motif eksternal remaja laki-laki memutuskan kawin dini.
Thoifuri (2013) menjelaskan bahwa motivasi adalah kondisi psikologis yang
mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Saam dan Wahyuni (2013)
menjelaskan bahwa motivasi dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan luar diri
seseorang. Dalam penelitian ini, dorongan atau motivasi dari luar diri remaja lakilaki lebih besar ketika memutuskan kawin dini.
Remaja laki-laki ketika memutuskan kawin dini terinspirasi dari keluarga
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orang tua, orang tua pasangan dan ustadz muda yang melangsungkan kawin dini.
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden kepercayaan remaja laki-laki
mempercayai bahwa kawin dini membawa dampak baik, masih tetap bisa makan
dan hidup bahagia berkiblat pada perkawinan keluarga orang tua, orang tua
pasangan dan ustadz muda yang melangsungkan kawin dini, hidup bahagia dan
rumah tangga langgeng hingga saat ini. Nilai budaya yang dianut oleh keluarga
remaja laki-laki yang melarang menolak lamaran dari suku Madura semakin
mendorong remaja laki-laki memutuskan kawin dini. Perilaku yang ditunjukkan
kedua remaja laki-laki merupakan perilaku yang terbentuk dari orang-orang di
sekelilingnya. Jalaluddin (2004) menjelaskan konformitas merupakan suatu perilaku
yang ditampilkan oleh seseorang karena disebabkan orang lain juga menampilkan
perilaku tersebut serta apabila sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau
melakukan sesuatu ada kecenderungan para anggota untuk mengatakan dan
melakukan hal yang sama. Berdasarkan penjelasan tersebut remaja laki-laki
melakukan suatu bentuk adaptasi dengan orang di sekelilingnya hingga
membentuk konformitas kawin dini.
Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan pada
penelitian ini mengenai penalaran remaja laki-laki ketika memutuskan kawin dini
terbentuk berawal dari proses pikir logis yang dipengaruhi oleh faktor internal dan
eksternal remaja laki-laki, hingga terbentuk argumen dan terwujud melalui rencana
tindak lanjut. Pengaruh eksternal remaja laki-laki lebih besar dibandingkan dengan
pengaruh internal ketika memutuskan kawin dini. Pengaruh eksternal yang
mempengaruhi remaja laki-laki memutuskan kawin dini terbentuk dari kepercayaan
yang diberikan oleh pasangan, orang tua remaja laki-laki, keluarga orang tua remaja
laki-laki, orang tua pasangan, nilai budaya, nilai agama dan lingkungan sekitar.
Pengaruh eksternal akan semakin meningkatkan kepercayaan remaja laki-laki dan
menjadi penguatan kepercayaan remaja laki-laki ketika akan memutuskan kawin
dini. Penguatan tersebut merupakan dorongan atau motif eksternal kedua remaja
laki-laki memutuskan kawin dini.
Kepercayaan remaja laki-laki tentang kawin dini membawa dampak baik,
masih tetap bisa makan dan hidup bahagia berkiblat pada perkawinan keluarga
orang tua, orang tua pasangan dan ustadz muda yang melangsungkan kawin dini,
hidup bahagia dan rumah tangga langgeng hingga saat ini. Nilai budaya yang
dianut oleh keluarga remaja laki-laki yang melarang menolak lamaran dari suku
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Madura semakin mendorong remaja laki-laki memutuskan kawin dini. Perilaku
yang ditunjukkan kedua remaja laki-laki merupakan perilaku yang terbentuk dari
orang-orang di sekelilingnya. Remaja laki-laki melakukan suatu bentuk adaptasi
dengan orang di sekelilingnya hingga membentuk konformitas kawin dini.
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