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ABSTRAK 

 

 

Masa remaja merupakan masa untuk mengeksplorasi diri. Salah satunya dalam hal 

eksplorasi seksual. Remaja akan melibatkan aktivitas seksual yang kadang tidak bertanggung 

jawab, hal ini memungkinkan terjadinya kehamilan. Kehamilan tersebut membuat remaja 

terpaksa memutuskan untuk menikah, yang biasanya disebut shotgun marriage. Di Bali masih 

banyak remaja yang melakukan shotgun marriage. Perubahan peran sebagai seorang ibu yang 

dialami dapat menjadi tantangan tersendiri bagi remaja perempuan. Psychological  well-being 

sebagai hasil evaluasi atau penilaian seseorang terhadap kemampuan untuk mengenali potensi 

unik dari dirinya kemudian mengoptimalkan potensi tersebut dalam berbagai aspek 

kehidupan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan dalam hidup (Ryff 

1989, Ryff & Keyes 1995). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran psychological well-being remaja 

wanita yang menjalankan shotgun marriage di Bali dalam perannya sebagai seorang ibu. 

Rancangan penelitian bersifat non eksperimental dengan pendekatan kuantitatif dan metode 

deskriptif.  Terdapat 35 remaja perempuan yang menjadi sampel dengan teknik snowball 

sampling.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa psychological well-being remaja perempuan 

tergolong ke dalam katagori sedang, yaitu sebesar 62,9%. Hal ini berarti responden belum  

mengoptimalkan potensi dirinya dalam menghadapi tantangan-tantangan sebagai seorang ibu.   

 

Kata Kunci : Psychological well-being, remaja perempuan, shotgun marriage, peran sebagai 
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PENDAHULUAN 

 

Remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak menuju masa 

dewasa. Pada masa ini remaja mengalami banyak sekali perubahan, baik perubahan fisik 

maupun psikis. Pada masa ini remaja mulai melepaskan diri dari orang tua dalam rangka 

menjalankan peran sosial yang baru sebagai orang dewasa (Clarke-Stewart & Friedman, 

1987; Ingersoll, 1989 dikutip dalam Agustiani, 2006). Menurut Konopka (1973, dalam 

Agustiani, 2006) masa remaja dibagi kedalam tiga masa yaitu masa remaja awal (12-15 

tahun) pada masa ini individu mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak, berusaha 

mengembangkan diri dan tidak tergantung pada orang tua, masa remaja tengah (15-18 tahun) 

masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berpikir yang baru, mengembangkan 

kematangan tingkah laku, dan penerimaan dari lawan jenis, Yang terakhir masa remaja akhir 

(19-22 tahun) tahap ini ditandai remaja berusaha menetapkan tujuan yang vokasional dan 

mengembangkan sense of personal identity serta mulai adanya keinginan yang kuat untuk 

matang dan diterima oleh kelompok sebaya dan orang dewasa.   

Menurut Connolly & McIsaac (2009, dalam Santrock, 2014) pada usia 14-16 tahun 

remaja berada pada tahap mengeksplorasi hubungan romantis. Pada tahap ini remaja mulai 

terlibat dalam casual dating dan pacaran dalam kelompok dan pada usia 17-19 tahun pada 

tahap ini remaja mulai menjalin hubungan yang serius mirip dengan hubungan romantis 

oreng dewasa. Pacaran pada remaja dapat berlanjut ke tahap berhubungan seksual dimana 

banyak remaja yang melakukan hubungan seksual yang tidak bertanggngungjawab. Seperti 

terlihat pada hasil survei tahun 2006, PKBI menyebutkan, 1).  kisaran umur pertama kali 

yakni 13-18 tahun melakukan hubungan seks, 2).  60% tidak menggunakan alat atau obat 

kontrasepsi, 3).  85% dilakukan di rumah sendiri (http://www.okezone.com). Hubungan 

seksual yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diingikan 

oleh remaja. Seperti yang dijabarkan dalam survei tahun 2007 SKKRI menunjukan perilaku 

seks pranikah remaja cenderung terus meningkat dan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) 

juga terjadi pada remaja (http://www.okezone.com). Perempuan yang belum menikah hanya 

dapat melanjutkan kehamilannya yang tidak diinginkan secara sah dengan melaksanakan 

pernikahan (Bennet, 2001 dalam Fajarwidya, 2013). 

Pernikahan yang terpaksa terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan atau remaja 

perempuan hamil itu disebut dengan istilah shotgun marriage (Santrock, 2014). Shotgun 

http://www.okezone.com/
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marriage dilakukan untuk menutupi rasa malu melakukan hubungan seksual di luar 

pernikahan karena perilaku tersebut dapat menyebabkan kehamilan. Remaja cenderung 

menikah sebelum bayi mereka lahir yang menurut mereka solusi dan tanggungjawab atas 

kehamilan mereka. Jika shotgun marriage terjadi dan menyebabkan orang yang tidak ingin 

menikah dan tidak cocok satu sama lain bersama, akan dapat memunculkan ketidakstabilan 

atau tingkat konflik yang tinggi dalam pernikahaanya, oleh karena itu mungkin tidak akan 

memberikan keuntungan bagi anak mereka (Musick and Meier, 2010 dalam Su, Sassler, & 

Dunifon, 2012). Pernikahan yang terjadi karena kehamilan cenderung memiliki tingkat koflik 

yang tinggi dengan pasangan dan lebih besar kemungkinan untuk bercerai (Surra et al. 1987; 

Teachman 2002; Knab 2006 dalam Iwasawa & Kamata, 2014).  

Shotgun marriage akan mempercepat tahapan kehidupan pernikahan remaja, remaja 

dalam waktu beberapa bulan akan segera menjadi ibu muda dimana remaja yang menjadi ibu 

akan merasa kurang kompeten dalam membesarkan anaknya dan kurang realistis terhadap 

ekspektasi tumbuh kembang anaknya (Osofsky, 1990 dalam Santrock, 2014). Ibu ini akan 

memiliki tanggung jawab seperti menerima dan menyesuaikan diri terhadap tekanan dari 

peran sebagai ibu, belajar bagaimana mengurus bayi, membangun dan mengelola kesehatan 

keluarga, menyediakan kesempatan penuh untuk perkembangan anak, berbagi tanggungjawab 

sebagai orang tua dengan suami, mengelola kepuasan hubungan dengan suami, membuat 

penyesuaian yang baik pada realitas praktis kehidupan seperti membantu suami dalam 

perencanaan finansial keluarga, dan mandiri (Duval, 1977). 

Veroff et al. (1981 dalam Barnett, Baruch, & Rosalind, 1986) menemukan bahwa 

pasangan muda kurang positif memandang perannya sebagai orang tua dibandingkan dengan 

pasangan yang berusia lebih tua.Townsend et al (2000), menyatakan bahwa banyaknya peran 

yang dimiliki seorang wanita dihubungkan dengan semakin baiknya psychological well-being 

wanita tersebut, namun disisi lain peran yang besar dapat menimbulkan efek-efek negatif 

yang akan memicu stres seperti berkurangnya kepuasan hidup, munculnya gejala-gejala 

depresif. Psychological  well-being sebagai hasil evaluasi atau penilaian seseorang terhadap 

kemampuan untuk mengenali potensi unik dari dirinya kemudian mengoptimalkan potensi 

tersebut dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan 

dan perubahan dalam hidup (Ryff 1989, Ryff & Keyes 1995, Ryff & Singer, 2006). 

Psychological well-being adalah konsep dari kesejahteraan individu yang mampu menerima 

siapa dirinya, psychological well-being tidak memiliki gejala depresi dan selalu memiliki 



tujuan dalam hidup yang dipengaruhi oleh fungsi psikologi positif dalam bentuk aktualisasi 

diri, penguasaan lingkungan sosial, dan pengembangan diri (Ryff, 1989).  

Menurut Ryff (1995) fondasi untuk memperoleh kesejahteraan psikologis 

(psychological well-being) adalah individu yang secara psikologis dapat berfungsi positif 

(positive psychological functioning).  Komponen individu yang mempunyai fungsi psikologis 

yang positif  (Ryff, 1989) adalah self-acceptence, personal growth, purpose in life, 

environmental mastery, autonomy, positive relations with others.  

Self-acceptence atau penerimaan diri adalah individu yang mampu menerima dirinya 

seperti memiliki sikap yang positif terhadap dirinya dan orang lain, mengakui dan menerima 

berbagai aspek dalam dirinya, memiliki perasaan yang positif terhadap apa yang terjadi di 

masa yang lalu. Individu yang benar-benar tau kekuatannya dan menerima kekurangannya. 

Pada masa ini remaja mampu menerima dirinya sebagai individu yang telah menikah serta 

remaja memandang positif dirinya sebagi wanita yang menikah karena hamil. Selain itu 

menerima peran barunya sebagai seorang ibu dan menerima kehadiaran anak dalam 

kehidupannya sebagai sesuatu yang baik. 

Personal growth ditunjukkan dengan adanya keinginan untuk terus 

mengaktualisasikan diri serta keinginan untuk terus mengembangkan potensi dirinya. Remaja  

yang mau tumbuh dan berkembang, terbuka pada pengalaman baru, mengenali potensi yang 

mereka miliki, tahu bagaimana cara mengembangkan dirinya setelah menikah serta mau 

berkontribusi dengan lingkungannya menunjukan personal growth  yang baik dan dapat 

menjadi pemfungsian psikologis yang positif.   

Purpose in life atau tujuan dalam hidup diartikan sebagai adanya keyakinan pada diri 

individu bahwa hidup adalah sesuatu yang bermakna dan memiliki tujuan. Remaja yang 

memahami tujuan hidup, memiliki arah dan bepegang pada keyakinanya bahwa hidup 

memiliki makna akan mengindikasikan bahwa remaja tersebut memiliki kesejahteraan 

psikologis yang positif. Hal ini akan mendorong munculnya rasa kebermaknaan dalam hidup 

remaja yang telah menikah. 

Environmental mastery atau penguasaan lingkungan adalah kemampuan individu 

untuk memilih atau menciptakan kondisi lingkungan yang cocok untuk kondisi psikisnya. 

Partisipasi aktif dan penguasaan terhadap lingkungan menunjukan fungsi psikologis yang 

positif. Remaja yang menikah karena hamil mampu memilih, menciptakan dan mengontrol 



sendiri kondisi tertentu yang dianggap sesuai dengan dirinya serta kebutuhan-kebutuhannya. 

Remaja merasa mampu mengelola lingkungan sekitarnya sesuai yang ia butuhkan untuk 

menjalakan perannya sebagai seorang ibu. Remaja secara efektif mampu mencari peluang 

dan mengelola lingkungannya.  

Kemandirian (autonomy)  merupakan refleksi dari pencarian self-determitation dan 

otonomi dalam kehidupan. Remaja yang telah menikah masih mampu membuat keputusan 

sendiri, mandiri, dan tidak bergantung kepada orang lain hal ini merupakan indikasi dari 

fungsi psikologis yang baik. Positive relations with others (relasi positif dengan orang lain) 

merupakan kemampuan untuk mempererat hubungan dan adanya hubungan yang hangat, 

intim, dan saling percaya dengan orang lain. Remaja wanita yang mampu menjalin relasi 

yang hangat, penuh empati dan kasih sayang, menunjukan kemampuan fungsi psikologis 

yang positif. Hal ini dapat terlihat dari hubungan yang baik antara remaja wanita dengan 

suami, mertua, orang tua, saudara, teman dan lingkungan tempat tinggalnya.  

Dari paparan hasil wawancara tersebut, terlihat setiap responden merasa belum 

mandiri. Hal itu tergambar dari pernyataan responden yang belum bekerja dan beum bisa 

membiayai kebutuhan anaknya tanpa bergantung dengan orang tua. Setiap responden juga 

merasakan dirinya mengalami peningkatan dalam kehidupanya dengan memiliki pengalaman 

baru dan kewajiban baru. Namun dua dari tiga responden yang tidak memiliki hubungan yang 

baik dengan orang-orang disekitarnya. Hal ini tergambar dari konflik yang sering terjadi 

antara responden dengan mertua dan suaminya, selain itu sering terjadi mis komunikasi 

antara responden dengan mertua, ipar, suaminya. Konflik dan mis komunikasi ini membuat 

hubungan responden dengan orang disekitarnya menjadi tidak dekat, hangat dan nyaman. 

Satu responden merasa memiliki hubungan yang baik dengan lingkungannya, ini terlihat dari 

keterbukaan responden kepada mertua dan suami mengenai masalah-masalah yang dihadapi. 

Satu dari tiga responden memandang negatif masa lalunya yaitu menikah karena hamil, 

responden melihat bahwa kehidupan pernikahan bukan suatu yang menyenangkan. 

Responden juga merasa kehamilannya bukan suatu yang bisa dia terima, hal ini ditunjukkan 

dari niat responden untuk melakukan aborsi. Dua responden merasa pernikahan dan memiliki 

anak sesuatu yang menyenangkan. Responden memandang positif atas apa yang terjadi pada 

masa lalu. Responden merasa kesulitan dalam mengelola kegiatan sehari-harinya, ditunjukan 

dari kesulitan responden membagi waktu untuk kuliah dan mengurus anak sehingga 

responden merasa tidak memiliki kualitas tidur yang optimal. Selain itu responden merasa 

tidak berdaya karena tidak mampu mengontrol lingkungan sesuaia kebutuhannya, responden 



mengatakan bahwa dia tidak berani melakukan apapun dirumah suaminya karena takut salah 

dan dimarahi, hal ini membuat responden merasa tertekan. Setiap responden memiliki tujuan 

hidupnya yaitu memiliki pekerjaan dan mampu membiayai kebutuhan anak dan 

membesarkan anak dengan baik tanpa bergantung pada orang tua.      

Dari data awal menunjukan bahwa partisipan memiliki permasalahan dengan 

psychological well-being mereka. Mereka merasa belum mandiri, adanya perbedaan pada 

hubungan yang positif dengan orang lain, perbedaan pada penerimaan diri responden dimana 

ada responden yang tidak bisa menerima apa yang terjadi pada hidupnya dan masa lalunya. 

Responden belum mampu menciptakan dan mengendalikan lingkungan sesuai dengan 

kebutuhanya. Namun, responden merasakan adanya peningkatan dalam dirinya dan juga 

memiliki tujuan hidup yaitu membesarkan anak dengan baik.   

Individu yang memiliki psychological well-being yang baik akan menilai dirinya 

sebagai individu yang merasa nyaman, damai, dan serta bahagia serta memandang secara 

positif pencapaian potensi-potensi mereka sendiri (Ryff, 1989).  Orang tua memandang 

positif akan kehadiran anak dikeluarga.  Veroff et al. (1981 dalam Barnett, Baruch, & 

Rosalind, 1986)  juga mengemukakan bahwa ibu yang kurang positif dalam memandang 

kehadiran anak, melaporkan banyak terjadinya permasalahan dalam perannya sebagai orang 

tua.  

 Psychological well-being orang tua dapat dilihat dari keadaan emosi orang tua ketika 

melakukan kegiatan sehari-hari bersama anaknya. Orang tua yang memiliki emosi positif 

ketika melakukan kegiatan sehari-hari  dengan anak memiliki psychological well-being lebih 

tinggi (e.g., Kahneman et al., 2004).  Psychological well-being ibu akan mempengaruhi 

psychological well-being anaknya. Psychological well-being yang dimiliki orang tua dapat 

mengganggu proses dyadic keluarga (cara mengurus anak, hubungan suami-istri, dan 

hubungan anak dengan orang tua). Sehingga psychological well-being memiliki peranan 

penting dalam hubungan ibu dengan anak.   

Dari studi awal yang dilakukan peneliti pada 04/04/2015 pada tiga responden di Bali. 

Peneliti memilih melakukan penelitian ini di Bali. Fenomena ini teramati oleh peneliti karena 

banyaknya remaja yang memutuskan menikah karena kehamilan yang tidak direncanakan, 

dimana masyarakat mulai mewajarkan pernikahan yang terjadi akibat kehamilan yang tidak 

direncanakan dengan melakukan prosesi pernikahan dan perayaan pada umumnya dan tidak 



ditutup-tutupi.  Dari hasil pengamatan, peneliti ingin mengetahui  gambaran psychological 

well-being pada remaja wanita yang menjalankan shotgun marriage di Bali.   

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian dalam penelitian ini adalah rancangan non-eksperimental dengan 

menggunakan model pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode penelitian deskriptif adalah  

suatu metode yang digunakan dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005). Metode 

kuantitatif menggunakan data  penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan 

statistik (Sugiyono, 2009). 

 

Partisipan  

Subjek penelitian ini adalah remaja yang menikah pada usia 15-22 tahun yang melakukan 

shotgun marriage dan masih menikah dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun di Bali.  

Teknik sampling yang digunakan adalah snowball sampling. Jumlah sampel dalam penelitian 

ini adalah sebanyak 35 orang remaja yang melakukan shotgun marriage. 

 

Pengukuran  

Nama alat ukur ini adalah “Scale of Psychological Well-Being” yang disusun berdasarkan 

teori Psychological Well-Being dari Carol Ryff. Bentuk psychological well-being yang 

digunakan dalam alat ukur ini adalah psychological well-being pada remaja yang melakukan 

shotgun marrige. Alat ukur ini berbentuk kuesioner yang akan mengukur kesejahteraan 

psikologis remaja yang menjadi ibu muda karena menjalani shotgun marriage. Terdapat 

enam dimensi yaitu self-acceptence, personal growth, purpose in life, environmental mastery, 

autonomy, positive relations with others.  Kuesioner ini terdiri dari 38 item pernyataan. 

 



HASIL 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis pembahasan menenai regulasi emosi, 

diperoleh simpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar subjek dalam penelitian ini memiliki 

skor psychological well-being yang tergolong sedang. Artinya remaja yang menjalani  

shotgun marriage, mereka cukup positif terhadap dirinya dan orang lain. Mereka juga 

cukup mampu memilih atau membentuk lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan 

mereka serta masih memiliki tujuan hidup yang membuat hidup mereka bermakna. 

Partisipan belum sepenuhnya merasa sejahtera karena harus menjalani kehidupan yang 

tidak mereka harapkan sebelumnya. Hal ini terlihat dari dimensi-dimensi psychological 

well-being yang sedang dan bahkan masih ada yang rendah.  

2. Secara umum remaja yang melakukan shotgun marriage memiliki nilai yang tinggi pada 

dimensi personal growth. Nilai yang tinggi pada dimensi personal growth karena remaja 

pada tahap perkembangannya memang masih mengeksplorasi diri, apalagi dengan 

pertambahan peran sebagai seorang ibu. Namun beberapa  remaja  masih memiliki nilai 

personal growth sedang yang berarti remaja ingin berkembang tapi tidak melakukan 

usaha untuk memiliki pengalaman dengan maksimal. Begitupula dimensi positive 

relation with others, self-acceptance, purpose in life, environmental mastery, dan 

autonomy berada pada kategori sedang. 

3. Pada dimensi purpose in life, environmental mastery, dan autonomy  masih ada remaja 

yang berda pada kategori rendah, yang berarti kehidupannya sebagai seorang ibu muda 

bukan sesutu yang bermakan untuk dijalani karena sebuah keterpaksaan, remaja merasa 

tidak berdaya karena tidak mampu menciptakan lingkungan yang sesuai dengan 

kebutuhannya, remaja merasa dengan pernikahan yang terpaksa dijalaninya dan perannya 

sebagai ibu muda membuatnya kesuliatan untuk mandiri secara fianansial dalam 

membesarkan anaknya.  

4. Remaja yang melakukan shotgun marriage dan memiliki peran sebagai ibu muda 

walaupun ada yang memiliki psychological well-being yang tinggi akan tetapi pada 

dimensi-dimensinya masih ada yang tergolong kedalam kategori sedang. Hal ini 

menunjukan bahwa remaja yang menjalankan peran sebagai ibu muda karena pernikahan 

yang terpaksa merasa belum secara optimal mengenali potensi yang mereka miliki untuk 

menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi pada kehidupnya.  
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