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LAMPIRAN 

A. VERBATIM 

Wawancara  (Subjek I) 

Tanggal  : 07 Juni 2013 

Nama  : NAS 

Kode  : NAS 

Keterangan  : Huruf tebal adalah pertanyaan dan huruf miring adalah 

kata-kata asing 

Sore berganti malam dengan terdengarnya adzan berkumandang di sebuah 

rumah yang terletak di sebuah perumahan cukup ternama d Kota Gresik.  

Sebagian rumah tersebut terlihat sedang direnovasi dengan ditambah satu lantai 

diatasnya. Ruang tamu pada rumah tersebut terlihat berantakan dan cukup padat, 

sebagian barang yang terletak di ruang tamu tersebut merupakan barang-barang 

yang terletak di ruang yang sedang direnovasi. Rumah tersebut memiliki 4 buah 

ruangan yaitu kamar utama, kamar tidur anak sementara, ruang musholla dan 

ruang tamu yang merangkup juga dengan dapur kecil disisi pintu rumah.  

Waktu menunjukkan pukul 17.45, terlihat NAS sedikit sibuk dengan anak 

semata wayangnya SB yang sedikit rewel. Namun karena peneliti membawa 

permen dan beberapa mainan, anak tersebut terlihat membaur dengan peneliti. 

Sesekali terdengar suara anak NAS yang tertawa terbahak-bahak dengan peneliti 

disela-sela wawancara.  

Transkrip /  Catatan 

Observasi Wawancara 

No Pemadatan Fakta & Interpretasi 

Nama lengkap sapa Peh ? 1  

NAS 2 Profil. Nama NAS (NAS : 2) 

Hmm.. sekarang umur? 20.. 22 ya 3  

22 4 Profil. Usia 22 tahun (NAS : 4) 

Terus pas nikah mbiyen umur piro ?  5  

19 kurang 6 Menikah Muda. Menikah Usia 19 

tahun kurang (NAS 6) 
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19 kurang ? 7  

(mengangguk sambil membenarkan 

posisi duduk anaknya) 

8  

Apa iku kamu. Opo ? aaa, kok bisa 

menikah umur segitu itu yaopo 

ceritane ? opo dijodohno opo 

gimana ? 

9  

Ceritane hehe (tertawa kecil). Ga. 

MBA asline 

10 Menikah Muda. Alasan menikah 

muda adalah karena MBA (NAS : 

10) 

Hmmm. . (kaget) terus ? 11  

Yo yo yo (terlihat sedikit berpikir 

untuk menjawab pertanyaan) kan ga 

ngerti itu. Bukane percaya ga percaya 

yo mbek hal, mbek iku opo jenenge 

sing koyok iku lho Cha sing opo 

jenenge, koyok di di.. 

12 Menikah Muda. MBA yang 

dimaksud NAS adalah ia menikah 

karena dipelet oleh suaminya 

(NAS :12) 

Pelet ? 13  

He‟eh..kan aku ga ngerti. Ngertine 

kan waktu pas ditambakno ibuku. 

Maksude kan kok nurut seru mbek 

suamine. Lek ambek mamaku kan ga 

pernah nurut ngunu lho. Padahal dulu 

kan sering nurut. Dibilangi kok ngene 

kok bedo ngunu.  Iku ditambani 

(orang pintar), diobati mbek iku… 

14 Menikah Muda. NAS mengetahui 

dirinya dibawah pengaruh pellet 

suaminya dari ibu NAS (NAS : 14) 

Oo berarti awal tahune iku gara-

gara (tidak menurut)iku mau, terus 

kamu diobatno mbek ibumu 

ternyata koyok ngunu.(dipengaruhi 

pellet) 

15  

He‟em 16 Profil. NAS merasa dirinya 
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menikah dengan suaminya karena 

pengaruh pellet (NAS : 16) 

Oo Berarti iku kamu kenal 

suamimu iku mbiyen pas kamu 

SMA iku ? 

17  

Ga, setelahe 18 Perkenalan. Awal kenal NAS 

dengan suaminya adalah setelah 

lulus SMA (NAS : 18) 

Setelah lulus. Oo kenale lewat opo ? 

awal kenale ? 

19  

Depan tetanggaku  iku adike. Kan ga 

pernah ketemu aku mbek adike iku. 

20 Perkenalan. NAS kenal dengan 

suaminya karena suaminya 

merupakan tetangga depan 

Tokonya (NAS : 20) 

Oo tonggo ngarep. Terus kok iso 

koyok ngono ? 

21  

Yo emboh kan… 22  

Kamu moro-moro ngerasae yaopo ? 23  

Yo rasae koyok wong gendeng.. hehe 

(tertawa kecil) 

24  

Hmm,, iku iku lulus yo ? 25  

Iyo koyok wis kepikiranku koyok.. 

(berpikir) 

26  

Areke terus ? 27  

Iyo terus koyok ga mikirno laine 

ngunu  lho ga. Bedo sing tak rasa-

rasakno mbek saiki. Emboh menurutku 

sih percoyo ga percoyo. 

28  

Hmm.. 29  

Sing tak rasakno koyok ngono bedo. 30  

Tapi, kamu ditambakno iki mau 

kamu setelah kamu menikah dapat 

31  
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beberapa lama apa baru-baru ini ? 

Yo satu tahun 32  

Setelah satu tahun ? 33  

He‟eh.. 34  

Hmm..berarti wis nikah yo ? 

(peneliti masih belum paham 

dengan ceriita awal subjek) 

35  

Koyok ga tepak ngunu. Ha 

(menanyakan kembali pertanyaan 

yang diajukan peneliti) ? yo uwis. 

36  

Hmm, terus pas kamu nikah kamu 

ngerosone yaopo ? 

37  

Yo ga ngerti lek nikah iku pas aku.  38  

Lho tapi orang tuamu ngerti kan ? 39  

Yo ngerti. 40  

Maksute ga ngerti iku gimana ?  41  

Yo wis 42  

Kamu keadaane ? 43  

Yo linglung ngono. 44  

Tapi sadar kan ? 45  

He‟eh. Tapi koyok ga ngerti. Emboh 

ga iso njelasno. Koyok linglung ngono 

lho Cha. 

46  

 

Oo berarti kamu ngerosoe pas 

proses nikah pas proses opo iku 

kamu sik ngeroso dalam  pengaruh 

anunya dia ngono. Dalam pengaruh 

iku mau katamu „pelet‟ itu tadi ? 

47  

He‟eh 48 Profil. NAS baru menyadari 

proses menikahnya dahulu banyak 

dipengaruhi oleh suaminya(NAS : 

48) 
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Hmm.. 49  

Bedo kok ambek saiki. Setelah.. kan 

asline ga gelem (diobatkan ke orang 

pintar) kan aku kan. Lapo seh wong 

ga lapo-lapo, kan biasa tapi sing 

ibuku kan jenenge rumah tangga kan 

bedo kan. De’e (ibu) kan yo pernah 

jalani rumah tangga. Kok bedo ngene-

ngene  ngunu. Iku sik ga gelem 

(diobatkan ke orang pintar).berapa 

kali dijak iku ga gelem ae aku. Suwe-

suwe jenenge sopo sing nambani 

ambek ibuku kan ga tego ambek aku. 

Kok dianui terus ngunu iku lho 

50  

Oo berarti sakdurunge ibumu wis 

konsultasi yo ? 

51  

Yo iyo.. koyok dimusuhi terus iku lho 

(ibu NAS). (Tersenyum kecil) 

52  

He‟em he‟em. Hmm,, oo ibumu 

musuhi.. eh 

53  

Opo jenenge. Bapake iki (menunjuk 

pada SB, anak lelakinya) iku musuhi 

ibuku terus. Ga oleh nganu 

keluargaku. (berbaur) 

54  

Oo dia (ibu NAS) ngerasa gara-gara 

iki mau mungkin akhire koyok 

ngunu ibumu yo. (sambil 

membukakan permen untuk anak 

NAS) 

55  

Koyok dimintai duit (NAS) kok gelem 

(kata ibu NAS). Maksude kok ga 

nganu (protes). Ga ngasih uang 

56 Dampak Segi Fisik. Suami tidak 

pernah memberikan uang , NAS 

yang selalu memberikan uang 
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(suami NAS) terus koyok dimintai 

uang ngunu iku lho gelem. 

kepada suaminya (NAS : 56) 

Kamu ? 57  

He‟eh kan biasae kan ga gelem 

(memberi uang suami), gawe opo 

ngunu-ngunu iku langsung dikasihno 

(ke suami NAS) 

58 Dampak Segi Fisik. Ibu NAS 

selalu curiga karena NAS sering 

memberikan uang kepada 

suaminya (NAS : 58) 

Terus maksude MBA iku mau ? 59  

Opo ? 60  

MBA sama dia ? 61  

He‟eh lha iya lho 62  

Oo.. iku nikahe tahun piro she ? 

2009 kan ?  

63  

He‟eh 2009. Yo iku langsung kan. 64 Profil. NAS menikah dengan 

suaminya tahun 2009 (NAS : 64) 

Tapi iki (SB, anak NAS) lahir tahun 

piro iki ? 

65  

2011 66 Buah Hati. NAS melahirkan 

putranya, SB tahun 2011 (NAS : 

66) 

2011 ? 67  

He‟em 68  

Lha terus ? 68  

Yo wis yo pas posisi iku 70  

Oo tapi tapi maksude MBA, MBA 

ga onok anake ngono ta ? 

71  

Yo onok. Eh  72  

Lho, awakmu anake piro she ? 73  

Siji 74  

Lho yaopo sih Phe ? 75  

Ga, 2000 (berbicara dengan anaknya) 76  
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(iya pesawat sayang, iya sini-sini) 77  

Iyo 2009. Eh emboh 2000 piro 78  

Hahaa (saling tertawa) 79  

Pokoke lulus sekolah kok Cha, diluk 

engkas maringono iku langsung 

(nikah) 

80 Profil. NAS menikah dengan 

suaminya setelah lulus SMA (NAS 

: 80) 

Hmm,, cepet banget berarti iku yo ? 81  

Iyo. Posisi wis 3bulan 82  

Berarti kamu menjalani pas nikah 

iku kamu keadaanmu yaopo 

maksude sadar opo yaopo yo emang 

kamu nikah diusia segini ? sadar 

opo ga ngunu  rasane kamu ? 

83  

Ga, ga sadar 84  

Berarti sadare baru-baru ini ? 85  

Iyo.  86  

Oo gitu. Berarti kamu ngeroso 

yaopo ? misale kamu ngeroso 

sekarang lho, iku yaopo ? aku getun 

opo yaopo ngunu? 

87  

Yo getun yo. Haha  88 Dampak Segi Kelangsungan 

Rumah Tangga.  Menyesal telah 

menikah dengan suaminya ( NAS : 

88) 

Hmm. Berarti sebelume ga onok 

bayangan yo nikah muda? 

89  

Iyo ga onok. Haha  90 Menikah Muda. NAS tak pernah 

ada bayangan/keinginan menikah 

muda ( NAS : 90 ) 

Karena pengaruh itu tadi yo ? 91  

He‟em 92  

Tapi kan kepikiran  ga kamu ini.  93  
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Opo she, saat ini aku menikah 

berarti aku jadi seorang istri. 

Kamu sempet menjalani hari-hari 

sebagai seorang istri koyok ngono-

ngono iku ? 

Iyo.  94  

Cuman  yo iku mau. (belum selesai 

melanjutkan pertanyaan) 

95  

Yo de’e (suami NAS) kan pulange kan 

satu minggu sekali sih kesini (Rumah 

NAS). Cuman sabtu minggu 

96 Keadaan Rumah Tangga. Suami 

NAS pulang ke rumah NAS tiap 

seminggu sekali yaitu hari sabtu 

dan Minggu. (NAS : 96 ) 

Tapi tinggale ndek rumahmu ? 97  

He‟eh. Tapi yo hari sabtu minggu iku 

tok. 

98 Keadaan Rumah Tangga. Suami 

NAS pulang ke rumah pada hari 

sabtu dan Minggu saja. (NAS : 98) 

Kerjoe opo dia (suami NAS)? 99  

Iku nelayan. 100 Profil. pekerjaan suami NAS 

adalah seorang Nelayan (NAS : 

100) 

Hmm,, di Lamongan sana ? 101  

He‟em 102 Profil. Suami NAS bekerja 

sebagai nelayan di Lamongan 

(NAS : 102) 

Umure, usiane piro ? 103  

31 104  

Berarti pas nikah biyen usiane 

berapa ? 

105  

Lho lho lho SB (SB menjatuhkan 

sesuatu dan NAS membetulkanya) 27. 

106  

Terus pas kamu nyadar, baru 

nyadar pas tahun iki yo ? baru satu 

107  
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tahun iki kamu nyadar. Terus 

diobatno iku mau ? 

He‟em 108  

Terus ngeroso dampake 

(disembuhkan dari pengaruh pellet) 

lebih baik lagi ?ngunu ? terus opo 

ngeroso, oh iki ternyata ngene-

ngene. Selama iki ngene-ngene. 

Kamu ngerasa kayak ngono ? 

109  

(berpikir sejenak) yo iyo. Terus kan 

de’e (suami NAS) yo wis kenal  to. 

Kakake kan tetangga depan Tokoku 

kan. De’e (suami NAS) iku emang 

terkenal nakal ndok kampunge. 

110 Perkenalan. NAS mengenal 

suaminya karena suaminya 

merupakan adik dari tetangga 

berjualan di Toko. (NAS :110) 

Oalah. Tapi biyen pas kamu nikah 

ibumu anu yo. Mungkin sempat 

berpikir tapi gara-gara nuruti 

awakmu iku mau yo ? 

111  

Yo iyo. 112 Faktor Pengambilan Keputusan. 

Keinginan NAS menikah berasal 

dari dirinya sendiri. (NAS : 112) 

Berarti trakhir 2009 sampai nikah 

belum anu (cerai) iku berapa tahun 

? 

113  

De’e (suami NAS) iku pokoke satu 

tahun yo. Pas bareng (Rumah 

Tangga), dua tahun ga pulang. 

114 Dampak Segi Kelangsungan 

Rumah Tangga. Suami tidak 

pulang kerumah selama dua tahun 

terakhir (NAS : 114) 

Oo dua tahun ga pulang ? dua 

tahun terakhir ini ? 

115  

Satu tahun setengah 116 Dampak Segi Kelangsungan 

Rumah Tangga. Suami tidak 
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pulang kerumah selama kurang 

lebih satu setengah tahun 

terakhir(NAS : 116) 

Hmm. 117  

6 bulan ikue pas kumpul bareng 

(Rumah Tangga) iki (SB) sik bayi 

118  

Oo berarti bareng (Rumah Tangga) 

mbek dia (suami NAS) mek 6 bulan 

tok ? 

119  

Eh, iki sik umur 6 bulan. Berarti satu 

tahun setengah. 

120 Keadaan Rumah Tangga. Suami 

NAS meninggalkan NAS sejak 

NAS mengandung anaknya usia 6 

bulan. (NAS : 120) 

Satu tahun setengah berarti ? 121  

He‟eh 122  

Tapi dinafkahi ? 123  

Ga 124 Dampak Segi Kelangsungan 

Rumah Tangga. Suami tidak 

pernah menafkahi NAS (NAS : 

124) 

Terus berarti kamu selama ini teko 

ibumu, teko kamu dewe ngono ? Oo 

125  

SB jangan (berbicara dengan 

anaknya) 

126  

Hehe (tersenyum pada SB, anak 

NAS) 

Berarti ga dapet materi yo ? ga 

dinafkahi yo selama menikah itu 

tadi ? 

127  

He‟eh 128 Dampak Segi Kelangsungan 

Rumah Tangga. Suami tidak 

pernah menafkahi NAS, NAS 
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memiliki penghasilan sendiri 

dengan turut membantu bekerja di 

Toko (NAS : 128) 

Terus biaya-biaya nikahe iku teko 

sopo ? 

129  

Yo dikit tok. Kadang dikasih ibuku. 

De’e (suami NAS) iku ngasih dikit tok 

ngono lho 

130 Keadaan Rumah Tangga. Suami 

NAS tak memberikan penghasilan 

yang cukup, hanya sedikit (NAS : 

130) 

Berarti kamu pas ambil keputusan 

nikah iku yo wis gara-gara dalam 

keadaan dalam keadaan ga sadar yo 

? 

131  

He‟em 132  

Terus lek menikah muda sendiri, 

kamu sebelume ibumu apa juga 

menikah muda apa gimana ? ada 

tradisi-tradisi koyok ngono ? 

133  

Enggak.  134  

Enggak yo ? usiae yo usia orang 

normal menikah ? 

135  

He‟em (mengangguk) 136  

Terus masalah-masalah yang 

biasane mbok hadepi iku opo ? pas 

nikah dulu, cek coke gara-gara opo 

? 

137  

Cek coke yo iku, nafkah iku. 138 Dampak Segi Kelangsungan 

Rumah Tangga. Suami tidak 

pernah menafkahi NAS (NAS : 

138) 

Terus ? 139  

Terus yo koyok aku ga boleh bantuin 140 Dampak Segi Mental/Jiwa. NAS 
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di toko. tidak diperbolehkan suaminya 

untuk membantu ibu NAS 

berjualan di Toko (NAS : 140) 

Dikongkon nang Omah terus ? 141  

He‟eh. 142  

Sampai pernah cek cok berat ga ? 143  

Engga, yowis iku. 144 Dampak Menikah Muda. 

Dampak kelangsungan Rumah 

Tangga dan dampak segi 

mental/jiwa (NAS : 144) 

Wis cuman masalah nafkah iku tok 

? 

145  

He‟eh. 146  

Oo berarti kerja nelayan iku de’e 

(suami NAS) iku berangkate Senin 

terus Jumat de’e (suami NAS) teko 

? 

147  

Biasane ngono. 148  

Lamongan Paciran iku ta ? 149  

Ga, Betoyo. 150  

Oo Lamongan Betoyo. Biasane kan 

nelayan-nelayan daerah Paciran 

kono iku. 

151  

He‟em. 152  

(diam sejenak karena anak NAS 

mengajak bermain-main) 

153  

Laah,, hehe ciluk ciluk laaa (bercanda 

dengan anak NAS) 

O berarti ee kemarin kan sampai 

cerai ya akhire. Berarti yang gugat 

kamu ? 

154  

He‟eh. 155 Dampak Segi Kelangsungan 
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Rumah Tangga. Terjadi 

perceraian antara NAS dan 

suaminya (NAS : 155) 

Terus kamu gugat apa sempet 

diomongno baik-baik ? kamu 

ceraine iku gara-gara pelet iku opo 

gara-gara hal lain ? 

156  

Yo ga dinafkahi iku. Wong ga pulang-

pulang. 

157 Dampak Segi Kelangsungan 

Rumah Tangga. Suami tidak 

pernah menafkahi NAS dan tidak 

pernah pulang kerumah (NAS : 

157) 

Dua tahun yo ? terus dihubungi ga 

bisa ? 

158  

Wis ke Rumahe tapi orangtuae wis 

lepas tangan kok. 

159 Keadaan Rumah Tangga. 

Orangtua suami NAS lepas tangan 

atas keadaan anaknya yang tak 

menafkahi NAS (NAS :159) 

Oo berarti ancene kenemenen yo ? 160  

Iyo. Hehe  161  

Sampai kayak ngono yo. 

Tapi areke (suami NAS) onok pas 

diparani ? ga onok ? layar iku mau ? 

162  

Yo iku koyok  sembunyi ngono lho, 163 Keadaan Rumah Tangga. Suami 

NAS sengaja bersembunyi dari 

NAS setiap kali NAS mencarinya 

(NAS : 159) 

Onok sebenere ? 164  

Iyo onok sebenere. De’e (suami NAS) 

sembunyi. 

165  

Dia (suami NAS) tanggepane 

gimana, kamu gugat itu ? terima 

166  
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gitu ae apa yaopo ? 

Yo pertamae ngomong tapi ga tak 

reken yo maringeno pas sidange de’e 

ga datang. Palingo de’e (suami NAS) 

yo ngakui lek de’e (suami NAS) salah. 

Hehe  

167 Keadaan Rumah Tangga. Suami 

NAS sempat berbicara dengan 

NAS, namun NAS terlanjur sakit 

hati (NAS : 167) 

Sidang kemarin ga datang ? 168  

Iyo. 169  

Kemana sayang ? (anak NAS 

menangis minta keluar) bentar inilo 

permen lagi ta ? oo masi ada 

ya..Duduk sini dulu, duduk manis 

gimana ? nah (anak subjek tertawa) 

ojok banyak-banyak Dek ya, gigie 

nanti rusak. Ya iya he‟em. 

(tersenyum) 

(anak subjek menjatuhkan sesuatu) 

Awas kebentuk lho awas. 

(anak subjek tersedak) 

170  

Ga ngerti ngono  (menunjukkan 

perasaan tidak suka, jijik) rasane pas 

nikah ngono lho Cha. 

171  

Tapi sik iso njalani kayak biasa ? 172  

Pikirane koyok melayang 173  

Terus awakmu digowo nang wong 

iku mau (orang pintar) terus saiki 

dalam keadaan ga onok maneh ? 

(pengaruh pellet)  

174  

Iyo. Kan sing katae orange (orang 

pintar) lho arek iki (NAS) iku sayang 

seru ambek sanae (suami NAS) terus 

ditambahi kayak ngono (pellet) 

175  
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Tapi saiki kamu sik sayang opo ga ? 176  

Yo wis ga Cha (dengan jawaban yang 

keras dan lantang) wis ati loro(sakit) 

yo ngawur ae. 

177 NAS merasa kecewa dengan 

pernikahan yang telah terjadi. 

(NAS : 177) 

Gara-gara iku mau ? 178  

Iyo.  179  

Tapi anu ga, kan biasane lek dipelet 

ngono ya apa kamu dirayu dengan 

materi opo apa ? 

180  

Ga. 181  

Jadine emang senjatae cuma itu tok 

? (pellet) 

182  

De’e (suami NAS) iku asline mek 

manfaatno aku ngono lho Cha. 

183 NAS merasa dimanfaatkan oleh 

suaminya dalam hal materi( NAS : 

182) 

Hmm, tapi keluargane asline 

mampu (penghasilan) ga sih 

sebenere ? 

184  

Biasa, yo wis biasa. 185 Keluarga suami NAS merupakan 

keluarga yang sederhana dan 

berkecukupan (NAS : 185) 

Apa, sing duwe Toko di Pasar yo 

mase ? dulure ? 

186  

Kakak ipare. 187  

Duwe Toko di Pasar iku ? ngarepe 

Tokomu ? 

188  

Mas ipare 189  

Oo ngono. 190  

Iku mas ipare 191  

De’e (suami NAS) ngerti kamu teko 

ndi ? teko kono iku (tetangga 

jualan) paling yo ? 

192  
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Yo iyo, kan pas cilikanku wis lama ga 

ketemu ngono pas aku sik SD ndang. 

Pas SD mboh SMP ngono. Emboh kok 

moro-moro ketemu maneh. De’e 

(suami NAS) ngerti nomerku 

(Handphone) 

193 Perkenalan. NAS dan suaminya 

telah kenal sejak NAS duduk di 

bangku Sekolah Dasar (NAS :193) 

Hmm.  194  

Teko HPku iku keneke (pellet) 195  

Sering hubungan SMS, Telphone 

ngono iku ? 

196  

He‟em. 

Iku kan ga ngerti, de’e (suami NAS) 

yo seliden-seliden. Ibuku kan ngerti 

lek de’e (suami NAS)  kan ngono kan 

nakal. 

197 Perkenalan. Suami NAS 

mendekati NAS secara sembunyi-

sembunyi karena ibu NAS tak 

menyukai suami NAS (NAS : 197) 

Sudah ya ditutup Tante ya ? 

(sambil menutup toples permen) 

nanti giginya keropos, utem-item. 

198  

Tapi pinter iki gosok gigi terus ket 

cilik. (sambil mengelus kepala SB 

sembari membukakan permen terakhir 

untuk SB) 

NAS menceritakan perkembangan SB 

yang semenjak kecil sudah diberi 

kebiasaan baik yaitu selalu 

menggosok gigi sejak dini. 

199  

Oo pinter berarti..   200  

Ket cilik umur pirang ulan ngono, 

setahunan paling. Kurang deh. 

Pertama e ga gelem, tapi saiki tambah 

njaluk dewe. 

201  

Iki (SB) ga nggolek i Bapak e ? 202  
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Yo ga ngerti ket cilik ditinggal kok. 

(memundurkan badan menunjukkan 

rasa tidak suka / penolakan). 

203 Keadaan Rumah Tangga. SB tak 

mengetahui ayah kandungnya ( 

NAS : 203) 

Lho berarti ditinggal ket iki (SB) 

umur enem ulan yo ? 

204  

He‟em.  205  

Tapi saiki ga tahu ketemu ? ket de’e 

ngerti ngene (SB yang sudah mulai 

besar) ? 

206  

Lek De’e (suami NAS) misal e ngerti 

lak yoh nyambang anak e yo mesti iku. 

207  

“Alhamdulillah” (SB bersendawa) 

Hmm. Tapi kamu hamil iki (SB). 

De’e (suami NAS) sik onok ya ? 

207  

 Sik onok 209  

Terus maringono ditinggal ngono ae 

? 

210  

Iyo.  211  

Oalah. Iki (SB) ga nggolek i tapi ? 212  

Yo ga ngerti pas iku. (menjawab 

dengan jawaban yang tegas) 

213  

Iyo ga ngerti yo. 214  

Sik bayi. 215  

Terus mantan morotuomu barang 

ga berusaha nggolek I putune ngono 

? 

216  

Wong kakak e ae koyok ga peduli kok. 

(menunjukkan sikap jengkel dengan 

mantan suaminya) 

“ojok SB..” 

217  

“boleh buat mainan Dek” 

Masio ngerti awakmu nggowo SB 

218  
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terus di Pasar ? 

He‟eh. Wong sodara kandung e 

(kakak ipar suami NAS) padahal. 

(menggebu-gebu) 

219  

“ambil- ambil He‟em ini” ( 

memberikan mainan pada SB) 

“nah ini.. “ 

220  

“Lho lho ngawur” (SB menjatuhkan 

mainannya) 

“lho jatuh” 

221  

“jatuh, berdirikan. Naaah  pinter” 

Berarti iki (SB) lahir, awakmu mbek 

mama mu yo Phe ?(proses 

kelahiran SB) 

222  

“mobil mu endi ?” (berbicara dengan 

anaknya) 

He‟em 

223  

Saiki umur piro SB ? Dua tahun ? 

Durung ? 

224  

Mau tiga tahun. Dua tahun lebih. Dua 

tahun setengah lebih. 

225 Buah Hati. SB kini berusia 2 

tahun lebih (NAS : 225) 

Ndek Omah tinggal e mbek sopo 

saiki ? kamu, Mama mu mbek 

Mbak mu ? bertiga tok ? 

226  

He‟em (mengangguk) 227  

Berempat saiki mbek SB ? hehe 

(tertawa kecil) 

228  

Iyo. Hehe  229  

Berarti pas cerai iku, putusan, De’e 

(Suami NAS) ga ngerti yo ? 

230  

Ga ngerti. 231 Dampak Segi Kelangsungan 

Rumah Tangga. Perceraian (NAS 
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: 231) 

Opo onok perwakilan ngono iku? 232  

Ga (menggeleng) ga dateng-dateng. 233  

Berarti putusan e yo wis jelas ngono 

iku ya ? 

234   

He‟em. 235  

(diam beberapa saat) 236  

Makane mbiyen aku kaget ndilok 

awakmu, lho kok arek iki wis nikah 

? ealah ternyata. 

237  

He‟em. Hehe  238  

Lebaran barang ga anu (suami NAS 

berkunjung ke NAS) Phe ya ? 

239  

Engga.  240  

Terus lek sekarang ini berniat golek 

ayah baru buat SB ga ? 

241  

Sik durung kepikiran Cha 242  

Trauma ? 243  

Iyo sih, takut lek onok sing nyedek i 

aku onok maune tok. Koyok sing wingi 

iku. Tapi yo emboh sih, dungakno ae 

wis. Hehe (tertawa kecil) 

Nggedekno SB sik ae, lek ada sing pas 

yo gapapa. Tapi perlu dipikir matang-

matang lah. 

244 NAS trauma dengan rumah tangga 

yang terjadi (NAS : 244) 
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LAMPIRAN 

RESTRUKTURISASI FAKTA ATAS NAS ( SUBJEK I) 

Profil Subjek 

Profil. Nama NAS (NAS : 2) 

Profil. Usia 22 tahun (NAS : 4) 

Profil  Menikah usia 19 kurang (NAS 6) 

Profil. Alasan menikah muda adalah karena MBA (NAS : 10) 

Profil.  MBA yang dimaksud NAS adalah ia menikah karena dipelet oleh 

suaminya (NAS :12) 

Profil. NAS mengetahui dirinya dibawah pengaruh pellet suaminya dari ibu NAS 

(NAS : 14) 

Profil. NAS merasa dirinya menikah dengan suaminya karena pengaruh pellet 

(NAS : 16) 

Profil. Awal kenal NAS dengan suaminya adalah setelah lulus SMA (NAS : 18) 

Profil. NAS kenal dengan suaminya karena suaminya merupakan tetangga depan 

Tokonya (NAS : 20) 

Profil. NAS baru menyadari proses menikahnya dahulu merupakan 

ketidaksadaran karena pengaruh pellet (NAS : 48) 

Profil. NAS menikah dengan suaminya tahun 2009 (NAS : 64) 

Profil. NAS menikah dengan suaminya setelah lulus SMA (NAS : 80) 

Perkenalan 

Perkenalan. Awal kenal NAS dengan suaminya adalah setelah lulus SMA (NAS : 

18) 
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Perkenalan. NAS kenal dengan suaminya karena suaminya merupakan tetangga 

depan Tokonya (NAS : 20) 

Perkenalan. NAS mengenal suaminya karena suaminya merupakan adik dari 

tetangga berjualan di Toko. (NAS :110) 

Perkenalan. NAS dan suaminya telah kenal sejak NAS duduk di bangku Sekolah 

Dasar (NAS :193) 

Perkenalan. Suami NAS mendekati NAS secara sembunyi-sembunyi karena ibu 

NAS tak menyukai suami NAS (NAS : 197) 

Menikah Muda 

Menikah Muda. Menikah Usia 19 tahun kurang (NAS 6) 

Menikah Muda. Alasan menikah muda adalah karena keinginan yang sangat kuat 

serta pengaruh dari suami (NAS : 10) 

Menikah Muda. MBA yang dimaksud NAS adalah ia menikah karena dalam 

pengaruh oleh suaminya (NAS :12) 

Menikah Muda. NAS mengetahui dirinya dibawah pengaru suaminya dari ibu 

NAS (NAS : 14) 

Keadaan Rumah Tangga 

Keadaan Rumah Tangga. Suami NAS pulang ke rumah NAS tiap seminggu 

sekali yaitu hari sabtu dan Minggu. (NAS : 96 ) 

Keadaan Rumah Tangga. Suami NAS pulang ke rumah pada hari sabtu dan 

Minggu saja. (NAS : 98) 

Keadaan Rumah Tangga. Suami NAS meninggalkan NAS sejak NAS 

mengandung anaknya usia 6 bulan. (NAS : 120) 

Keadaan Rumah Tangga. Suami NAS tak memberikan penghasilan yang cukup, 

hanya sedikit (NAS : 130) 
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Keadaan Rumah Tangga. Orangtua suami NAS lepas tangan atas keadaan 

anaknya yang tak menafkahi NAS (NAS :159) 

Keadaan Rumah Tangga. Suami NAS sengaja bersembunyi dari NAS setiap 

kali NAS mencarinya (NAS : 159) 

Keadaan Rumah Tangga. Suami NAS sempat berbicara dengan NAS, namun 

NAS terlanjur sakit hati (NAS : 167) 

Keadaan Rumah Tangga. SB tak mengetahui ayah kandungnya ( NAS : 203) 

 

Buah Hati 

Buah Hati. NAS melahirkan putranya, SB tahun 2011 (NAS : 66) 

Buah Hati. SB kini berusia 2 tahun lebih (NAS : 225) 

Dampak Menikah Muda 

Dampak Segi Fisik. Suami tidak pernah memberikan uang, NAS syang selalu 

memberikan uang kepada suaminya (NAS : 56) 

Dampak Segi Kelangsungan Rumah Tangga.  Menyesal telah menikah dengan 

suaminya ( NAS : 88) 

Dampak Segi Kelangsungan Rumah Tangga. Suami tidak pulang kerumah 

selama dua tahum (NAS : 114) 

Dampak Segi Kelangsungan Rumah Tangga. Suami tidak pulang kerumah 

selama satu setengah tahun (NAS : 116) 

Dampak Segi Kelangsungan Rumah Tangga. Suami tidak pernah menafkahi 

NAS (NAS : 124) 

Dampak Segi Kelangsungan Rumah Tangga. Suami tidak pernah menafkahi 

NAS (NAS : 128) 
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Dampak Segi Kelangsungan Rumah Tangga. Suami tidak pernah menafkahi 

NAS (NAS : 138) 

Dampak Segi Kelangsungan Rumah Tangga. Tejadi perceraian antara NAS dan 

suaminya (NAS : 155) 

Dampak Segi Kelangsungan Rumah Tangga. Suami tidak pernah menafkahi 

NAS dan tidak pernah pulang kerumah (NAS : 157) 

Dampak Segi Kelangsungan Rumah Tangga. Perceraian (NAS : 231) 

Dampak Segi Mental/Jiwa. NAS tidak diperbolehkan suaminya untuk 

membantu ibu NAS berjualan di Toko (NAS : 140) 
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A. VERBATIM 

Wawancara  (Subjek II) 

Tanggal  : 19 Juni 2013 

Nama  : FZ 

Kode  : FZ 

Keterangan  : Huruf tebal adalah pertanyaan dan huruf miring adalah 

kata-kata asing 

Rumah sederhana yang terletak di sebuah kampung kecil di sebuah desa di 

kota Gresik. Rumah tersebut terlihat sangat sederhana dibandingkan dengan 

rumah-rumah lainnya. Teras rumah tersebut adalah sebuah warung kecil yang 

menjual bakso/pentol sederhana. Terlihat banyak sekali pembeli yang mengantri 

untuk membeli pentol buatan subjek. Terlihat pula suami subjek yang sedang 

melayani para pembeli yang kebanyakan adalah anak kecil. Rumah sederhana 

tersebut dihuni beberapa kepala keluarga dari keluarga subjek. Kamar tidur yang 

ditempati subjek merupakan bekas warung dengan dinding yang terbuat dari 

triplek berwarna coklat muda. Kamar tersebut terlihat agak kumuh, namun subjek 

merasa tempat tersebut masih layak untuk ditempati.  

Waktu menunjukkan pukul 10.25 saat peneliti tiba di rumah subjek. 

Subjek terlihat baru saja mengolah pentol/bakso yang akan dijualnya saat itu juga. 

Tangan FZ terlihat penuh adonan berwarna putih dan terlihat pindah kesana 

kemari untuk mengurusi jualannya. Sesekali subjek memohon maaf kepada 

peneliti karena keadaan rumah yang masih berantakan. Setelah dirasa selesai 

merapikan segala sesuatunya, subjek mempersilahkan peneliti untuk masuk ke 

dalam kamar subjek sambil menggendong puti kecilnya yang masih berusia 14 

bulan.  

Transkrip /  Catatan 

Observasi Wawancara 

No Pemadatan Fakta & Interpretasi 

Satu tahun dua bulan ya ? 1  

Iya Mbak.  

“duduk ayo, ayo duduk o “ 

2  
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(menyuruh Putri kecilnya untuk 

duduk diatas kasur) 

Nama lengkape samean sapa Mbak 

? 

3  

FZ 

“duduk” (berbicara dengan HM, 

anaknya) 

4 Profil. Nama FZ (FZ : 4) 

Usia e sekarang ? 5  

18 6 Profil. Usia 18 tahun (FZ : 6) 

18. nikah e dulu berarti 16 ya umur 

e ? 

7  

16 mau 17 8 Profil. Menikah usia 16 tahun (FZ : 

8) 

Oo mau 17. 16 ke 17.  Terus anu 

Mbak, pekerjaan e apa ? 

9  

Yo nunggu warung ini. Hehe  10 Profil. Pekerjaan mempunyai 

warung (FZ : 10) 

Ibu Rumah Tangga sama sekalian 

nunggu warung yo. Warung e 

cuman jualan ini, pentol (bakso) 

tok ? 

11  

Iya bakso ini ( melirik ke warung 

tempat jualan pentol). Pentol biasa ga 

pentol sing seenak warung kono. 

Pentol daging Mbakku sing dodol. 

Nog Gapuro (nama Desa) kono 

(menunjukkan arah rumah Mbak FZ). 

Mbak ku sing nggoni. 

12 Profil. Berjualan Bakso (FZ : 12) 

Oo.. terus samean dulu pas nikah 

muda itu yaopo ? perasaan e ? apa 

itu keinginan samean sendiri opo 

yaopo ? 

13  
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Yowis keinginan sendiri sih. Soal e 

sekolah iku rodok males. 

(menunjukkan raut wajah tidak 

menyukai sekolah) 

14 Profil. Alasan menikah muda malas 

karena melanjutkan sekolah (FZ : 

14) 

Oo emang kepingin ? 15  

He‟em 

(terdengar suara anaknya menangis) 

16 Profil. Alasan menikah muda 

merupakan keinginan FZ sendiri 

(FZ : 16) 

Tapi samean sadar Mbak, waktu 

samean nikah itu emang usian e 

sebener e usia muda ?samean 

sendiri yang meminta apa ? 

17  

Ya aku sendiri sing ngomong, 

karepku (tersenyum kecil). Lak 

konco-konco ku bengen yo wis motol 

sekolah kabeh. 

18 Faktor Lingkungan. Menikah 

karena melihat teman-teman sebaya 

putus sekolah untuk menikah muda 

(FZ : 18 ) 

Tapi lulus SMP ne ? 19  

Engga. Motol 20 FZ  tidak lulus Sekolah Menengah 

Pertama (FZ : 20) 

Sampai kelas ? 21  

Mau lulusan SMP,  mau ujian 

nasional 

22 FZ meninggalkan SMP sesaat 

sebelum Ujian Nasional (FZ : 22) 

Oo mau ujian iku yo.. terus itu 

suami berapa umur e ? dulu pas 

nikah ? 

23  

Sekarang 20 24 Profil. Suami FZ saat ini berusia 20 

(FZ :24) 

20, berarti pas nikah umur 19 yo ? 25  

Iyo eh 18 26 Profil. Suami FZ dulu menikah usia 

18 (FZ : 26) 

18an. Terus suami dulu itu lulus, 

uda lulus apa uda lulus SMA ? 

27  
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(mengangguk sambil memangku 

putrinya) 

28  

Pacar ? memang pacar ? 29  

Iya. Hehe (tertawa kecil) 30 Profil. suami FZ merupakan pacar 

FZ (FZ : 300) 

Berarti sebelum e wis pacaran lama 

? 

31  

Iya wis kenal lah. 32 Perkenalan. FZ telah mengenal 

suaminya sejak lama ( FZ : 32) 

Orang Dahan itu tadi ? 33  

Iya. (mengangguk) 34  

Kenal dari mana Mbak ? 35  

Dari temen-temen. Kan dulu adik e 

kan kakak kelasku 

36 Perkenalan. FZ mengenal 

suaminya dari teman-temannya 

yang adiknya merupakan kakak 

kelas FZ (FZ : 36) 

Hmm. 37  

Yo gelek nyusul lah adik e lak sekolah 

kono. 

38 Perkenalan. FZ mengenal 

suaminya karena suaminya sering 

mengantar jemput adiknya (FZ : 38) 

Hmm. Berarti dulu samean 

mutusno nikah itu yowis karena 

temen-temen e yo emang koyok 

ngono. 

39  

Hehe. Bengen koncoku yowis motol 

kabeh bengen yoan. Grupku 

gombolanku motol kabeh. Saiki yowis 

duwe anak kabeh yoan koncoku sing 

motol iku. 

40 Faktor Lingkungan. Teman-teman 

satu group FZ putus Sekolah, saat 

ini teman-temannya telah memiliki 

anak  (FZ : 40 ) 

Terus dulu pas sebelum e samean 

mutusno nikah, ngerti ga sebener e 

nikah muda itu kan lek dilihat dari 

41  
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sekarang banyak dampak e sing 

apik sing elek. Samean ngerti ga 

dampak e dulu sebelum mutusno ? 

opo yowis pokok e nikah ngono ae ? 

(tertawa) 

Wis bengen ga atek mikir-mikir 

ngono. Haha  (tertawa kecil) 

“ Mba Atus ga onok, Mba Atus 

dolen” (berbicara dengan HM 

anaknya) 

42 Proses Pengambilan Keputusan. 

Proses pengambilan keputusan 

tanpa pemikiran panjang (FZ : 42) 

Tapi hingga saat ini, nikah e wis 

sekitar dua tahunan ya ? 

43  

Wis lumayan lah, dua tahun. Hehe  44 Profil. Usia pernikahannya hingga 

saat ini memasuki 2 tahunan (FZ : 

44) 

Hmm.. terus sebener e keinginan 

yang paling mendasar itu apa ? 

misal e dari kebutuhan e samean, 

nafsu atau apa ? 

45  

Enggak sih. (tertawa kecil) 46  

Pokok e kepingin gitu ya ? gara-

gara liat temen-temen gitu ya ? 

47  

He‟eh. (tertawa kecil sambil 

membenarkan posisi duduk anaknya) 

48 Faktor Lingkungan. Menikah 

karena melihat teman-teman sebaya 

menikah muda (FZ : 48 ) 

Terus orangtua ngganggep e yaopo 

Mbak ? pas samean mutusno buat 

berhenti sekolah terus kepingin 

nikah ? 

49  

Yo wis ngomong, “ga eman ta kok ga 

nerusno sekolah” 

(HM berteriak kencang).  Haha  

50 Proses Pengambilan Keputusan. 

Proses pengambilan keputusan 

dengan melakukan musyawarah 
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“lanjutno sampai SMA lak enak” (FZ 

menirukan gaya bicara orangtuanya) 

“kabeh motol ga sekolah, ga onok 

koncone lak an nag sekolahan” 

(jawab FZ saat itu).  

Kabeh motol, gerombolanku arek 

Karangpoh barang yo motol kabeh, 

kawin-kawin kabeh ga onok sing 

ngelanjutno. Arek Randuagung 

barang wis duwe anak kabeh. 

dengan kedua orangtua FZ (FZ : 

50) 

SMP mana Mbak sampeyan dulu ? 51  

MTs NI 52  

Oo MTs NI.  53  

Terus Mely kampong kene yo motol 

kabeh wis. Wis nikah kabeh. 

54 Faktor Lingkungan. Mely, teman 

sekampung FZ juga putus sekolah 

untuk menikah muda (FZ : 54 ) 

Terus itu pas samean nikah iku 

samean ambil keputusan e gimana 

?misalkan sebelumnya ada 

rembukan dengan calon suami 

atau sik pake rembukan sama 

keluarga atau gimana ? 

55  

Yo omong-omongan sik. Kan wong 

tuo bojoku sik nag kene (Rumah FZ) 

terus ngomong. 

“ga getun ta lek nikah saiki ?  ga 

enak ngelanjutno sekolahe sik“ (FZ 

menirukan gaya bicara orangtua 

suaminya) 

56 Proses Pengambilan Keputusan. 

Proses pengambilan keputusan 

dengan melakukan musyawarah 

antara kedua orangtua FZ dan 

suami (FZ : 56) 

Iku samean sing minta ke suami 

berarti ? 

57  

Engga yo. Bareng-bareng lah. 58 Proses Pengambilan Keputusan. 
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Ngomong nag wong tuo. (orangtua 

FZ) 

Proses pengambilan keputusan 

dengan melakukan musyawarah 

dengan kedua orangtua FZ dan 

orangtua suami FZ (FZ : 58) 

Oo dijaluk ndisik I Mbak ? 59  

Iyo pas aku sik sekolah iku wis 

dijaluk nag kene. (sambil menunjuk 

Rumah yang ditempati) 

60  

Oo ket sekolah. Terus samean 

mikir ga tentang prediksi kedepan 

e samean nikah usia segini sebelum 

e ? kiro-kiro yaopo yo? Ekonomi ne 

sameaan, kiro-kiro yaopo yo besok 

lek nikah ? sempet mikir ga ? 

61  

Yo kan lek mene kawin mene buka 

warung ae nerusno usahae wong tuo.  

62 Faktor Ekonomi Menikah Muda. 

FZ telah memprediksikan usaha 

yang akan didirikan setelah 

menikah dengan suaminya yaitu 

dengan membuka usaha warung 

lanjutan dari orangtua (FZ : 62) 

Oo kepikiran gitu ya.. pas nikah 

dulu suami wis kerja ? 

63  

He‟em. Kerja 64  

Wis kerja ket di Dahan iku tadi ? 65  

Kerjae ndisik iku lak nggone Swabina 

Aqua Aqua SWA. (anak FZ mulai 

menangis minta minum) 

66  

Oo Swabina. 67  

Terus pindah nag Maspion kene. 68  

Oo pindah kene. Karyawan ya 

Mbak ? 

69  

Durung, sik durung pengangkatan. 70  
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Belum tetap ? 71  

Iya belum tetap. 

“mik, mik “ (suara HM meminta 

minum) 

“mik, mik e habis iku” (jawab FZ) 

“habis iku mik e” 

72  

Terus nikah muda ini apa itu, dulu 

Ibuk e samean juga gitu ? sodara 

samean berapa sih ? 

73  

Enam mati satu 74 Profil. Jumlah saudara FZ 

seluruhnya enam dan mati satu (FZ 

: 74) 

Samean anak keberapa ? 75  

Anak ke.. (berpikir) lima 76 Profil. FZ merupakan anak kelima 

(FZ : 76) 

Anak ke lima. Itu sebelum e nikah 

muda juga apa gimana ? 

77  

Apa e ? 78  

Keluarga e samean ? emang ada 

nikah muda ? 

79  

Ya ortu emang nikah muda. Ibu umur 

12 be’e uda nikah. Ayah 15 paling 

yo.. (berpikir) 

80 Tradisi Menikah Muda. Ibu 

menikah usia 12 tahun dan ayah 

menikah usia 15 tahun (FZ :80) 

Sodara-sodara samean ada sing 

nikah muda juga ? 

81  

Ada. Sing Betoyo, Mbak nomer telu. 

Kawine bengen umur 15an koyok e 

mbak. Yo sakpodo aku ngene ki 

82 Tradisi Menikah Muda. Kakak 

perempuan nomor 3 menikah di 

usia muda yaitu 15 tahun (FZ : 82) 

Hmm, berarti emang tradisi 

keluarga. Terus mulai samean 

nikah 2 tahun ini, masalah sing 

paling dibikin cekcok itu masalah 

83  
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apa ? 

Engga sepiro’o onok sih 84  

Sejauh ini, sing paling bikin 

berantem ngono lho Mbak ? 

85  

Paling yo lek muleh kerjo ga 

langsung muleh, leren muleh nag anu 

kono Ibu e sik.(orangtua suami FZ) 

86 Dampak Segi Mental/Jiwa. Suami 

FZ masih sering bersenang-senang 

dengan kawan-kawan lamanya (FZ 

: 86) 

Iya mungkin karena itu ya, sik 

kepingin seneng-seneng jiwa muda. 

87  

Iyo kadang ditelpon konco e, rene-

rene ngono. Di kongkon nag Dahan. 

Konco e kan akeh nag kono. Lek nag 

kene kan arek remaja kan ga sepirok 

o akeh. Kerjo kabeh, sibuk. 

(anak subjek menangis kembali) 

“mik e habis iku” (sedikit membujuk 

HM agar tidak minta minuman) 

“ ga onok mimic e, nang Mba Atus 

Mba Atus. Mba Atus mimic” 

(menyuruh HM untuk meminta 

minuman kepada saudaranya, namun 

HM tetap menangis) 

88 Dampak Segi Mental/Jiwa. Suami 

FZ sering ditelepon teman-teman 

sebayanya untuk bermain bersama 

(FZ :88) 

Tapi ga sampai berantem nemen 

ngono ya Mbak ? 

89  

Engga nemen-nemen seru.  90  

Masalah ekonomi ? 91  

Yo Alhamdulillah sih kecukupan. 

(sambil tersenyum kecil) 

Yo di syukuri ae mbak. Sing penting 

kebutuhan anak, maem wis cukup lah 

92 Factor Ekonomi Menikah Muda. 

Perekonomian FZ sejauh ini 

berkecukupan, kebutuhan anak dan 

makanan sudah cukup disyukuri 

(FZ : 92) 
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Cukup-cukup ae yo. 93  

He‟em 94  

Samean nyesel ga nikah muda ? 95  

Saiki yo ga sih, niatku dewe kok. 

Hehe  

“mau bobok bantal ta Nak ?” (merayu 

HM) 

“boneka iku ta ?njupuk o boneka” 

(seraya menunjuk boneka yang ada 

dibelakang peneliti) 

“jupuk en boneka e ageh” 

“iyo jupuk en bonekae jupuk en” 

96  
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LAMPIRAN 

RESTRUKTURISASI FAKTA ATAS FZ ( SUBJEK II) 

Profil  

Profil. Nama FZ (FZ : 4) 

Profil. Usia 18 tahun (FZ : 6) 

Profil. Menikah usia 16 tahun (FZ : 8) 

Profil. Pekerjaan punya warung (FZ : 10) 

Profil. Berjualan Bakso (FZ : 12) 

Profil. Menikah usia 16 tahun (FZ : 8) 

Profil. Alasan menikah muda karena malas melanjutkan sekolah (FZ : 14) 

Profil. Alasan menikah Muda merupakan keinginan FZ sendiri (FZ : 16) 

Profil. Suami FZ saat ini berusia 20 (FZ :24) 

Profil. Suami FZ dulu menikah usia 18 (FZ : 26) 

Faktor Pengambilan Keputusan 

Faktor Lingkungan. Menikah karena melihat teman-teman sebaya putus sekolah 

untuk menikah muda (FZ : 18 ) 

Faktor Lingkungan. Teman-teman satu group FZ putus Sekolah, saat ini teman-

temannya telah memiliki anak  (FZ : 40 ) 

Faktor Lingkungan. Menikah karena melihat teman-teman sebaya menikah 

muda (FZ : 48 ) 

Faktor Lingkungan. Mely, teman sekampung FZ juga putus sekolah untuk 

menikah muda (FZ : 54 ) 

Proses Pengambilan Keputusan 
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Proses Pengambilan Keputusan. Pengambilan keputusan tanpa pemikiran 

panjang (FZ : 42) 

Proses Pengambilan Keputusan. Proses pengambilan keputusan dengan 

melakukan musyawarah dengan kedua orangtua FZ (FZ : 50) 

Proses Pengambilan Keputusan. Proses pengambilan keputusan dengan 

melakukan musyawarah antara kedua orangtua FZ dan suami (FZ : 56) 

Proses Pengambilan Keputusan. Proses pengambilan keputusan dengan 

melakukan musyawarah dengan kedua orangtua FZ dan orangtua suami FZ (FZ : 

58) 

Factor yang Mempengaruhi Menikah Muda 

Faktor Ekonomi Menikah Muda. FZ telah memprediksikan usaha yang akan 

didirikan setelah menikah dengan suaminya yaitu dengan membuka usaha warung 

melanjutkan usaha orangtua (FZ : 62) 

Factor Ekonomi Menikah Muda. Perekonomian FZ sejauh ini berkecukupan 

kebutuhan anak dan makanan sudah cukup disyukuri (FZ : 92) 

Tradisi Menikah Muda 

Tradisi Menikah Muda. Ibu menikah usia 12 tahun dan ayah menikah usia 15 

tahun (FZ :80) 

Tradisi Menikah Muda. Kakak perempuan nomor 3 menikah di usia muda yaitu 

15 tahun (FZ : 82) 

Dampak Menikah Muda 

Dampak Segi Mental/Jiwa. Suami FZ masih sering bersenang-senang dengan 

kawan-kawan lamanya (FZ : 86) 

Dampak Segi Mental/Jiwa. Suami FZ sering ditelepon teman-teman sebayanya 

untuk bermain bersama (FZ :88) 
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A. VERBATIM 

Wawancara  I (Subjek III) 

Tanggal  : 10 Juni 2013 

Nama  : NA 

Kode  : NA 

Keterangan  : Huruf tebal adalah pertanyaan dan huruf miring adalah 

kata-kata asing 

Waktu menunjukka sekitar pukul 09.30 pagi di sebuah ruang tidur kecil. 

Ruang tidur tersebut terletak di lantai atas sebuah rumah di tengah-tengah 

kampong di kota Gresik. Rumah tersebut terkihat bersih dan nyaman dihuni, tak 

heran karena anak sang pemilik, yaitu NA rajin sekali mebersihkan rumahnya 

setiap pagi dan sore hari. Kala itu saat peneliti tiba di rumah subjek, NA sedang 

terlihat membersihkan perabotan rumah menggunakan kemoceng. Rumah tersebut 

yang ditinggali oleh 3 orang yaitu kedua orangtua NA dan NA terlihat sangat sepi 

dikarenakan kedua orangtuanya sedang pergi bekerja siang itu dan hanya ada NA 

seorang diri di rumah. Dengan wajah terlihat agak capek, NA langsung 

mempersilahkan peneliti masuk ke dalam ruang tidurnya untuk melakukan 

wawancara.  

Di dalam kamar yang berukuran 2,5 M x 2 M terdapat sebuah kasur 

berukuran sedang dengan lemari pakaian yang sengaja diletakkan menggantung 

didinding rumah sehingga terkesan kamar tersebut agak luas, lalu terdapat pula 

meja kecil yang berisi peralatan-peralatan NA dan terdapat photo laki-laki 

berukuran 4R berpigura yang ternyata adalah suami NA.  

Transkrip /  Catatan 

Observasi Wawancara 

No Pemadatan Fakta & Interpretasi 

Namanya sapa Mbak ? 1  

NA 2 Profil. Nama NA (NA : 2) 

Oo , NA. dulu waktu Mbaknya 

menikah itu umurnya berapa ? 

3  

Umur 17 tahun 4 Profil. Menikah Muda pada usia 
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17 (NA : 4) 

17 tahun. Itu lulus SMA langsung 

apa gimana ? 

5  

Iya. Langsung  6 Profil. NA menikah setelah lulus 

SMA (NA : 6) 

Terus perasaannya dulu gimana 

waktu nikah umur segitu ? 

7  

Biasa aja 8  

Kok bisa biasa Mbak ? 9  

Ya biasa. Gimana ya. Ya ada sih 

nderedeknya sedikit 

10  

Terus, dulu samean ngerasa usia 

segitu samean emang waktunya 

menikah atau kayak gimana ? apa 

cuma keinginan sesaat apa yasudah 

emang sudah mantap ingin menikah 

?bisa diceritakan ! (wawancara 

terhenti sejenak karena subjek 

menerima telepon) 

11  

Itu. Kita nekat menikah muda, karena 

orangtua kita ga merestui. Alasannya 

ya karena kita bertetangga dan 

hubungan kedua orangtua kita kurang 

baik 

12 Profil. NA dan suaminya menikah 

tanpa restu orangtua karena 

mereka bertetangga dan hubungan 

kedua belah pihak kurang baik 

(NA : 12) 

Ga merestui ? itu gimana bisa 

diceritakan lebih lengkap ? 

13  

Lengkapnya, kita kita menikah lari 14 Profil. NA dan suaminya menikah 

lari (NA : 14) 

Terus ? 15  

Ya kita nikah sendiri tanpa orangtua, 

orangtua ga menyetujui 

16  

Terus prosesnya gimana itu ? 17  
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Prosesnya itu lewat penghulu, jadi 

seperti wali bayaran gitu. Nikah dulu 

atau nanti tetep yang nikahkan saya ya 

kayak wali gitu itu kan (wali hakim) 

18 Profil. NA dan suaminya menikah 

lewat penghulu bayaran (NA : 18) 

Ok. Waktu itu yang ada dipikiran 

samean apa ? kok bisa melakukan 

nikah lari kayak gitu ? 

19  

Dipikiran saya cuma nekat saja. 

Lagian nantinya saya nikah juga 

bukan bapak saya yang nikahkan 

Mbak. (terdiam sejenak) Saya dari 

dulu sudah curiga dengan perilaku 

kedua orangtua saya yang kadang kalo 

ibu bertengkar dengan bapak sering 

bilang „ koen mene sing nikahno 

duduk bapakmu ae‟ gitu. Saya 

kepikiran lah, terus sempet tanya-

tanya ke mbah, ke bulek tentang saya 

ini. Jawabannya ya kayak MBA gitu 

lho saya ini dulunya (menundukknya 

wajah terlihat sedikit bersedih) 

20 Profil. NA dan suaminya menikah 

nekat karena NA menyadari 

nantinya bukan ayahnya lah yang 

akan menikahkan dia (NA : 20) 

Ohh Nekat ? itu atas dasar 

keinginan samean sendiri atau ada 

desakan dari pihak laki-laki atau 

emang keputusan kalian berdua ? 

21  

Awalnya sih desakan (calon suami), 

lalu saya pikir lagi yasudah emang 

waktunya nikah ya nikah (sambil 

tertawa kecil) 

22 Faktor Lingkungan Sosial. 

Menikah muda karena desakan 

calon suami (NA : 22) 

Terus seperti apa, samean dulu 

sempat berpikir ga waktu itu 

memandang menikah muda seperti 

23  
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apa ? 

Ga sempet berpikir seperti itu karena 

ini apa ya, dadakan ( sambil 

mengecilkan volume music yang 

sedang dimainkan) 

24  

Terus sebelumnya atau hingga saat 

ini selama pernikahan samean, tahu 

ga sih mengenai dampak-dampak 

menikah muda yang sering kita 

lihat ada dampak positif ataupun 

negative ? pendapatnya gimana ? 

25  

Ya kalau dampak negative pastinya itu 

belum matang gitu ya pemikirannya, 

dan usianya juga belum matang. Terus 

.. (berpikir sejenak) takut apa hamil 

muda, tapi pada kenyataannya nikah 

muda ga hamil muda gitu. Ga harus 

punya anak setelah menikah kan bisa 

ditunda. Sekarang itu kita memikirkan 

masa depan 

26  

Berarti intinya tujuan samean 

menikah muda ini cuma berpikir 

tentang masa depan ? 

27  

Ya 28  

Terus apa dengan menikah muda, 

samean bisa menjamin ga masa 

depan samean bakalan seperti apa 

nantinya ? atau mungkin bisa 

terlihat saat ini seperti apa ? 

29  

Kalau masalah jaminan sih ga ada ya, 

ya Cuma saya yakin sama pasangan 

saya dan supaya kan kalau kita 

30 Faktor Agama. Kalau pacaran 

lebih lama akan menimbulkan dosa 

(NA : 30) 
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pacaran lama-lama kan ya kita berbuat 

dosa terus. Lalu ya kita menikah saja 

seperti itu 

Keputusannya cukup singkat ya ? 31  

Iya 32 Proses Pengambilan Keputusan. 

Proses pengambilan keputusan 

yang diambil NA untuk menikah 

muda secara singkat (NA : 32) 

Terus dengan dampak-dampak dan 

alasan yang samean sebutkan tadi, 

ngerasa dampak-dampak tersebut 

ada pada diri samean ga ? 

33  

Dampak yang apa ? 34  

Ya dampak yang merasa usianya 

belum matang 

35  

Ya kadang sih ngerasa, dengan seperti 

itu (dampak usia belum matang) kita 

dapat berpikir apa ya, lebih dewasa 

lagi dan bisa menata kehidupan kita 

begitu supaya lebih dewasa agar bisa 

menghadapi cobaan dan rintangan 

(tersenyum kecil) 

36  

Terus berapa lama samean menikah 

dengan pasangan hingga saat ini ? 

37  

Sudah 3 tahun 38 Profil. Usia pernikahan NA 

memasuki usia tiga tahun (NA : 

38) 

Terhitung hingga sekarang ya ? 39  

(mengangguk) 40  

Sebenarnya yang samean cari dari 

menikah muda itu apa ? keinginan 

siapa ? awalnya kan dari desakan, 

41  
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terus ternyata samean mau dan 

memilih menikah saat itu juga.  

Dari keinginan pasangan saya 42 Faktor Lingkungan Sosial. 

Menikah muda karena desakan 

calon suami (NA : 42) 

Terus ? 43  

Ya kan karena pasangan saya usianya 

lebih tua dari saya itu (berpikir) jangka 

umur kita itu selisihnya 6 tahun. Ya 

mungkin dia sudah merasa matang dan 

mungkin apa ya dia ingin bener-bener 

menikah ingin membangun rumah 

tangga. 

44 Faktor larangan perilaku 

seksual. Usia calon suami yang 

lebih tua 6 tahun diatas NA 

membuat calon suami NA ingin 

segera menikah karena merasa 

usianya sudah matang (NA : 44) 

Apa karena kebutuhan seksual 

Mbak, salah satunya ? 

45  

Ya betul sekali ( menegaskan 

jawaban) 

46 Faktor larangan perilaku 

seksual. Kebutuhan biologis untuk 

memenuhi hasrat seksual (NA : 46) 

Sekarang sudah punya anak belum 

? 

47  

Belum 48  

Selain dari pihak suami, ada pihak-

pihak lain yang yang mendorong 

yang memantapkan samean untuk 

tetap melakukan pernikahan saat 

itu ? 

49  

Kalau dari pihak lain itu ga ada, 

karena itu keputusan kita berdua 

50 Factor pribadi. Menikah muda 

karena keputusan NA dan calon 

suami (NA : 50) 

Waktu menikah bagaimana proses 

pengambilan keputusan yang 

samean ambil ?waktunya lama atau 

51  
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lama ? 

Kalau pengambilan keputusan dulu itu 

saya ya cukup singkat, hanya 10 menit 

untuk mengatakan ya atau tidak. Tapi 

karena saya memikirkan karena cinta, 

makanya saya mengambil keputusan 

menjawab iya 

52 Proses pengambilan keputusan. 

Proses pengambilan keputusan 

menikah muda yang diambil NA 

sangat singkat yaitu 10 menit (NA 

: 52) 

Setelah berpikir iya, sekarang 

samean berpikir ga misalnya kok 

bisa ya dulu bilang iya pada suami 

saya saat ini. Ada rasa kecewa atau 

gimana ? 

53  

Kecewa sih engga, biasa-biasa saja ya 

memang semua hidup semua langkah 

yang kita ambil pasti ada resikonya. 

Bagaimana nanti cara mengatasinya 

itu 

54 Proses Pengambilan Keputusan. 

Subjek tidak pernah kecewa 

dengan keputusan yang diambil 

untuk menikah dengan suaminya, 

bagi subjek semua langkah yang 

diambil pasti menimbulkan resiko 

(NA : 54) 

Dengan perkembangan kehidupan 

anda saat ini, perekonomiannya 

gimana ? 

55  

Perekonomiannya naik turun, dulu 

awal menikah itu membaik. Tapi 

pertengahan itu banyak sekali cobaan 

sampai sekarang ya dibilang baik juga 

tidak. Ya biasa saja 

56 Factor Ekonomi. Perekonomian 

dalam keluarga NA mengalami 

naik turun, diawal pernikahan 

perekonomiannya cukup baik (NA 

: 56) 

Factor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan ? 

57  

Factor cinta 58 Factor Pribadi. NA menikah 

dengan suaminya karena cinta 

semata (NA : 58) 



130 
 

Karena cinta itu tadi. Nikah muda 

apakah tradisi dalam keluarga anda 

? 

59  

Tidak.  60  

Ibu dan bapak samean dulu tidak 

menikah pada usia muda ya ? 

61  

Tidak, (berpikir sejenak mencoba 

mengingat-ingat) kalau bapak sih iya. 

Bapak dengan isterinya yang pertama 

dulu menikah usia muda. Terus Bapak 

cerai terus nikah sama Ibu saya punya 

anak cuman saya aja 

62 Tradisi menikah muda. Bapak 

NA dulunya menikah pada usia 

muda dengan isteri pertamanya 

(NA : 62a) 

Profil. NA merupakan anak 

semata wayang (NA : 62b) 

Dari keluarga-keluarga yang lain 

apakah nikah muda itu menjadi 

suatu yang biasa ? 

63  

Dari keluarga bapak itu banyak yang 

nikah muda 

64 Tradisi Menikah Muda. Keluarga 

bapak NA banyak yang menikah 

muda (NA : 65) 

Dari lingkungan juga mungkin ? 65  

Banyak, dibawah umur malahan 66 Tradisi Menikah Muda. 

Lingkungan sekitar NA banyak 

yang menikah muda bahkan usia 

dibawah umur (NA : 66) 

Bawah umur samean ya..  

Selama menikah sejauh ini selama 3 

tahun, kira-kira permasalahan apa 

yang sering anda dan pasangan 

anda permasalahkan ? 

67  

Kadang ya permasalahan sepele, 

seperti cekcok 

68  

Cekcoknya seperti apa ? apa yang 

dimasalahkan ? 

69  
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Ya karena kita jarang ketemu, yang 

dipermasalahkan adalah waktu. Saya 

kan tinggal dengan orangtua saya, 

sedangkan dia kan sama orangtua e 

dewe . Jadi kalo ketemu ya jarang-

jarang lah. Kalo ketemu aja kita 

sembunyi-sembunyi Mbak. Hehe  

Ya gimana ya orangtua kita kan 

tahunya kita masih pacaran setelah 

setaun yang lalu kita direstui. Padahal 

kita udah menikah ya. Haha 

Jadi ya kalo misalnya dia main ke 

rumah yaa wis kayak diapelin sama 

suami sendiri. Kalo ketemu diluar itu 

ya susah, dia kerjanya gitu itu. Tapi 

yaa itu keputusan saya sama dia. 

Biarin ae wis. Hehe  

70 Profil. NA tidak tinggal seatap 

dengan suaminya, NA tinggal 

dengan orangtuanya dan suaminya 

tinggal dengan orangtuanya pula 

(NA : 70a) 

Faktor Pribadi. Pengambilan 

keputusan menikah merupakan 

keputusan NA dengan segala 

resiko yang harus dihadapinya 

(NA : 70b) 

Ga ada keinginan buat ngasih tahu 

kedua orangtua kalau kalian sudah 

menikah ? 

  

Ya ga lah Mbak (sedikit sewot), bisa 

diapakno nanti kita ya. Yawis gapapa 

lah orang nikah siri kan. Nanti kalau 

resmi aja biar urusan orangtua kita 

(tersenyum) 

71  

Ada yang lain ?  72  

Mungkin masalah nafkah, ya itu saja 73 Factor Ekonomi. Pemasalahan 

nafkah yang selalu menjadi 

masalah dalam keluarga NA (NA : 

73) 

Itu yang paling besar menurut anda 

? 

74  
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Terus ya mungkin cekcok karena 

pekerjaan dia. 

75 Faktor Ekonomi. NA dan suami 

sering bertengkar karena masalah 

pekerjaan suami NA (NA : 75) 

Pekerjaannya tidak tetap gitu 

maksudnya ? 

76  

Ya kan dia ikut temannya itu, kadang 

sering ketipu. Makanya membuat kita 

menjadi cekcok. Dia itu maunya buka 

usaha sendiri, ga mau kerja ikut orang 

atau kerja di Pabrik. Makanya sering 

ditipu sama temannya 

77 Faktor Ekonomi. Suami NA 

sering ditipu oleh temannya dalam 

pekerjaan sehingga membuat NA 

dan suami bertengkar (NA : 77) 

Maksudnya Mbaknya itu mencoba 

untuk menengahi gitu ya. Tapi 

mungkin pasangan ga terima gitu 

ya 

78  

Iya  79  

Hmm, setelah sekian lama menikah, 

menyesal ga menikah muda ? 

80  

(mematikan music yang sedang 

diputar ) Kalau menyesal sih tidak kan 

keputusan saya emang. Cuma ya kalau 

bisa jangan menikah muda gitu 

81  

Oo maksudnya saran buat yang lain 

gitu ya supaya ga menikah muda.. 

82  
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b. Wawancara  II (Subjek III) 

Tanggal  : 11 Juni 2013 

Nama  : NA 

Kode  : NA 

Keterangan  : Huruf tebal adalah pertanyaan dan huruf miring adalah 

kata-kata asing 

Hari masih pagi saat peneliti kembali berkunjung ke rumah NA. Sama 

seperti kunjungan sebelumnya, rumah NA tampak sepi karena kedua orangtuanya 

tengah bekerja dan telah berangkat sejak pagi hari. Namun sepertinya pagi itu NA 

tengah bersiap untuk pergi keluar rumah, padahal hari itu juga NA dan peneliti 

telah benjanji kembali untuk melakukan wawancara.tapi NA masih menyambut 

hangat kehadiran peneliti dan mempersilahkannya duduk. Sebuah kursi panjang 

berwarna coklat susu yang masih terasa empuk serta menghadap ke sebelah barat, 

disitulah tempat NA dan peneliti saling berbincang-bincang.  

Transkrip /  Catatan 

Observasi Wawancara 

No Pemadatan Fakta & Interpretasi 

Bisa diceritakan ga Mbak, prosesi 

Mbak dulunya menikah itu seperti 

apa ? 

83  

Ya pertamanya itu kita itu pergi ke 

suatu tempat, saya ga tahu tempat itu 

apa. Kemana juga saya ga tahu, yang 

penting diajak keluar. Setelah itu saya 

itu ternyata diajak ke rumah temannya 

dan temannya itu sudah 

mempersiapkan segala kebutuhan dan 

keperluannya. Terus setelah itu baru 

dia itu menanyakan pada saya mau 

untuk dinikah apa enggak. Nah 

disitulah saya itu pastinya terkejut dan 

akhirnya saya mengiyakan karena saya 

84 NA menceritakan proses 

pernikahannya dengan suaminya 

yang dilakukan tanpa 

sepengetahuan kedua orangtua 

NA. (NA : 84) 
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kan juga cinta sama dia. Setelah itu 

hmm (berpikir sejenak) penghulunya 

juga datang dipihak wali- wali hakim 

gitu. Mereka sudah siap di ruang tamu 

ya akhirnya saya juga mau untuk 

dinikahkan. Terus setelah itu setelah 

itu seperti biasa diakad nikah, terus 

hmm juga ada nasi tumpeng sepertti 

itu. Kan teman-temannya sudah 

melakukan persiapan sebelumnya. 

Dan saya itu ga tahu, setelah itu 

yasudah saya dinikahkan terus ya 

setelah nikah dikembalikan lagi ke 

rumah saya, ke orangtua saya 

Yang datang di acara sampeyan itu 

sapa aja ? dari pihak keluarga ada 

ga ? 

85  

Keluarga siapa ? 86  

Ya keluarga kedua belah pihak, 

keluarga dari sampeyan keluarga 

dari suami sampeyan ? 

87  

Ga ada. Semua itu cumin teman dan 

penghulu dan orang itu teman-

temannya dia. Ga ada dari pihak 

keluarga dia ga ada dari pihak 

keluarga saya. Ga ada semuanya. 

Pokoknya ya benar-benar saya yang 

mutuskan, dia (suami) juga. Yawis 

gitu pokoknya 

88 Proses pengambilan Keputusan. 

Keinginan untuk menikah berasal 

dari diri NA sendiri dan desakan 

dari suami NA. (NA : 88) 
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LAMPIRAN 

RESTRUKTURISASI FAKTA ATAS NA ( SUBJEK III) 

Profil  

Profil. Nama NA (NA : 2) 

Profil. Menikah Muda pada usia 17 (NA : 4) 

Profil. NA menikah dengan suaminya setelah lulus SMA (NA : 6) 

Profil. NA dan suaminya menikah tanpa restu orangtua karena mereka 

bertetangga dan hubungan kedua belah pihak kurang baik (NA : 12) 

Profil. NA dan suaminya menikah lari (NA : 14) 

Profil. NA dan suaminya menikah lewat penghulu bayaran (NA : 18) 

Profil. NA dan suaminya menikah nekat karena NA menyadari nantinya bukan 

ayahnya lah yang akan menikahkan dia (NA : 20) 

Profil. Usia pernikahan NA memasuki usia tiga tahun (NA : 38) 

Profil. NA merupakan anak semata wayang (NA : 62b) 

Profil. NA tidak tinggal seatap dengan suaminya, NA tinggal dengan orangtuanya 

dan suaminya tinggal dengan orangtuanya pula (NA : 70a) 

 

Proses Pengambilan Keputusan  

Proses Pengambilan Keputusan. Proses pengambilan keputusan yang diambil 

NA untuk menikah muda secara singkat (NA : 32) 

Proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan menikah muda 

yang diambil NA sangat singkat yaitu 10 menit (NA : 52) 
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Proses Pengambilan Keputusan. Subjek tidak pernah kecewa dengan keputusan 

yang diambil untuk menikah dengan suaminya, bagi subjek semua langkah yang 

diambil pasti menimbulkan resiko (NA : 54) 

Proses pengambilan Keputusan. Keinginan untuk menikah berasal dari diri NA 

sendiri dan desakan dari suami NA. (NA : 88) 

Faktor Pengambilan Keputusan 

Factor Pribadi. Menikah muda karena keputusan NA dan calon suami (NA : 50) 

Factor Pribadi. NA menikah dengan suaminya karena cinta semata (NA : 58) 

Faktor Pribadi. Pengambilan keputusan menikah merupakan keputusan NA 

dengan segala resiko yang harus dihadapinya (NA : 70b) 

Faktor Lingkungan Sosial. Menikah muda karena desakan calon suami (NA : 

22) 

Faktor Lingkungan Sosial. Menikah muda karena desakan calon suami (NA : 

42) 

Faktor Menikah Muda 

Faktor Agama. Kalau pacaran lebih lama akan menimbulkan dosa (NA : 30) 

Factor Ekonomi. Perekonomian dalam keluarga NA mengalami naik turun, 

diawal pernikahan perekonomiannya cukup baik (NA : 56) 

Faktor Larangan Perilaku Seksual. Usia calon suami yang lebih tua 6 tahun 

diatas NA membuat calon suami NA ingin segera menikah karena merasa usianya 

sudah matang (NA : 44) 

Faktor Larangan Perilaku Seksual. Kebutuhan biologis untuk memenuhi hasrat 

seksual (NA : 46) 

Tradisi Menikah Muda 

Tradisi Menikah Muda. Bapak NA dulunya menikah pada usia muda dengan 

isteri pertamanya (NA : 62a) 
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Tradisi Menikah Muda. Keluarga bapak NA banyak yang menikah muda (NA : 

65) 

Tradisi Menikah Muda. Lingkungan sekitar NA banyak yang menikah muda 

bahkan usia dibawah umur (NA : 66) 

Dampak Menikah Muda 

Faktor Ekonomi. Pemasalahan nafkah yang selalu menjadi masalah dalam 

keluarga NA (NA : 73) 

Faktor Ekonomi. NA dan suami sering bertengkar karena masalah pekerjaan 

suami NA (NA : 75) 

Faktor Ekonomi. Suami NA sering ditipu oleh temannya dalam pekerjaan 

sehingga membuat NA dan suami bertengkar (NA : 77) 

 


