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ABSTRAK 

 

Abstrak : Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis 

kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, ada daya saling 

menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Pernikahan merupakan institusi 

agung untuk mengikat dua lawan jenis dalam satu ikatan keluarga. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor pendorong, dampak, dan upaya dalam 

mencegah pernikahan dini pada anak usia sekolah, di Desa Golong Kecamatan 

Narmada Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini mengunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui 

Reduksi data, Penyajian data, Penarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: faktor pendorong yaitu faktor keinginan tersendiri dari pelaku, untuk 

segera melakukan pernikahan, dukungan dari orang tua, kurangnya pemahaman 

keluarga tentang bahanya pernikahan dini, faktor lingkungan setempat. Dan 

dampak terjadi pernikahan dini pada pasangan suami isteri kurang mampu 

mengontrol emosi dan kesetabilan keluarga, belum bisa memenuhi kebutuhan 

pokok keluarga yang belum tercukupi. Upaya dalam mencegah pernikahan dini 

memberikan sosialisasi pentingnya pendidikan terhadap anak, memberikan 

pemahaman terhadapa anak tentang bahayanya penikahan dini. 

 

 

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Faktor penyebab , dampak, dan upaya mengatasi 

pernikahan dini 
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ABSTRAK 

 

Abstract : It was become habit that, dealing two human with kinds of another 

gender, a wan and to life together. Marriage is ligh institution to increase a 

someone who in family society. This research was is aim to know the faktor 

impact, and efforts in restrain early marriage at the student, at Golong village, 

Narmada Subdistrict, West Lombok Regency. This regearch was used kualitatif 

approach with descriptive metode. The tehingne to collect the data the researcher 

was used observation, interview, and documentation. The tehnigue to analyze the 

data by data reduction, data presentation, and the last is conclusion. The result of 

research refers to stimulation faeter that marriage, support from family, less 

knowledge from their family of how danger with early marriage, and the last point 

is circles early marriage at couple (husband and wife) is conhot to control 

emotional and family stability, cannot fill the financial oecessany effort to restrain 

how important socialiszation deducation to children about how danger early 

marriage. 

Key: words early marriage couse and factor impact, and efforts to overcome 

about early marriage  
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PENDAHULUAN 

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan  

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera berdasarkan ketuhanan 

yang Maha Esa. 

Untuk membentuk keluarga yang bahagia, maka pasangan yang akan 

menikah dituntut memiliki kedewasaan. Karena apabila pernikahan dilakukan 

oleh anak-anak yang belum cukup umur maka akan berdampak buruk, bisa 

dilihat dari aspek sosial, yaitu dari segi Pendidikan yang tidak memadai baik 

dari pihak suami maupun istri. Secara ekonomi merekapun belum mapan, 

keterampilan mereka belum memadai dan mencukupi untuk bekerja, sehingga 

permasalahan tersebut berimplikasi pada kehidupan setelah pernikahan yang 

mengharuskan perempuan untuk bersaing dan bekerja keras memenuhi 

tuntutan hidup. 

Sehingga pada usia seperti itu sebenarnya mereka belum siap mental 

dan fisiknya untuk menjalin sebuah rumah tangga. Jadi kedewasan itu sangat di 

perlukan, hal ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga bahagia, sehat, 

sejahtera dan kekal dengan usia yang cukup dewasa pula. Dalam hukum 

pernikahan di Indonesia nampak dirasakan pentingnya pembatasan umur ini 

untuk mencegah praktek pernikahan terlampau muda yang sering menimbulkan 

berbagai akibat negatif. 

Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan menganut 

prinsip bahwa calon suami dan istri harus telah siap jiwa dan raganya untuk 

dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan 

secara baik tanpa harus berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan 

yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon 

suami dan isteri yang masih dibawah umur. 
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Untuk melangsungkan pernikahan di persyaratkan batas minimal usia 

16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, sebagaimana di atur  

dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 yang 

menegaskan bahwa : 

1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 

(enam belas) tahun. (Undang-Undang Tentang Perkawinan No. 1tahun 

1974.) 

Pernikahan dini pula merupakan sala satu penyebab penurunan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) karena harus putus sekolah, menjalankan tugas 

dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga bagi perempuan dan kepala keluarga 

bagi laki-laki. Untuk menekan laju terjadinya pernikahan dini BKKBN 

memiliki program Genre (Generasi Berencana) sebagai peningkatan kualitas 

remaja dengan memberikan akses informasi, pendidikan, konseling, dan 

pelayanan tentang kehidupan berkeluarga, diharapkan melalui program Genre 

para remaja tidak melakukan pernikahan dini.  

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif. Menurut Moleong (2002 : 6) pendekatan kualitatif adalah penelitian 

yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek 

penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa. Pada suata konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai motode ilmiah. 

Subjek adalah sumber tempat kita memperoleh keterangan penelitian 

atau pengungkap informasi yang telah dipilih menurut keinginan peneliti dan 

merupakan sumber pewarta yang sangan diharapkan oleh peneliti untuk dapat 

mengungkapkan secara leluasa dan panjang lebar sebatas yang di inginkan 

peneliti (Amirin dalam Suciniati, 2010:18)  
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Untuk menentukan siapa yang menjadi subyek penelitian dalam 

penelitian ini di tentukan secara purposive sampling. Purposive sampling 

adalah suatu teknik untuk menentukan sampel peneltian dengan beberapa 

pertibangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bias 

lebih representative, sehingga yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini 

adalah orang-orang yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita 

harapkan (Sugiyono,2008: 300). Dengan mengunakan pendekatan ini, beberapa 

responden yang potensial dihubungi dan ditanya apakah mereka mengetahui 

orang yang lain dengan karakteristik seperti yang di maksud untuk keperluan 

penelitian. 

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya 

orang yang dapat member informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian 

(Bungin, 2001:173). Penentuan informan penelitian juga di lakukan secara 

purposif yakni yang menjadi informasi sudah ditentukan sebelumya 

berdasarkan tujuan penelitian. 

Informan penelitian dalam penelitian ini di tentukan secara snowball 

sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data 

yang lenkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai 

sumber data . Dengan mengugunakan pendekatan ini, beberapa informan yang 

potensial dihubungi dan ditanya apakah mereka mengetahui orang yang lain 

degan karakteristik seperti yang dimaksud untuk keperluan penelitian 

(Sugiyono, 2008: 300) 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun tehnik pengumpulan data 

yang digunakan oleh peneliti adalah: Teknik wawancara menurut  

Moleong (2002 : 135), wawancara adalah percakapan yang dilakukan 

antara dua arah, dimana pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancara menjawab atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam 
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wawancara ini digunakan tehnik wawancara tertutup dilakukan secara 

akrab dan penuh kekeluargaan dengan menjaga atau merahasiakan nama 

maupun informasi mengenai narasumbernya. Dalam tehnik wawancara ini 

terjadi percakapan antara pewawancara dengan yang diwawancarai dalam 

suasana santai dan akrab, tidak disediakan jawaban oleh pewawancara. 

Teknik observasi Menurut Moleong (1990 : 1770), bahwa penelitian 

kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. 

Pengamatan berperan serta ini biasa disebut dengan observasi partisipanya 

itu peneliti (observer, pengamat) membaur bersama dengan masyarakat. 

karena peneliti ingin menghayati situasi yang sedang diteliti sehingga 

peneliti memperoleh gambaran yang jelas. Observasi yang dilakukan 

dalam penelitian ini ialah observasi tak berstruktur, karena peneliti dapat 

melakukan pengamatan bebas ke lapangan dan mengadakan pengamatan 

secara langsung terhadap gejala-gejala nyata pada obyek yang diteliti, 

dengan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek 

ditempat terjadi atau langsungnya peristiwa, sehingga observasi berada 

bersama obyek yang diteliti, sehingga agar peneliti memahami konteks 

data dalam keseluruhan situasi sosial, mendapatkan pengalaman langsung, 

melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, menemukan 

hal-hal yang tidak akan terungkapkan oleh responden dalam wawancara, 

menemukan hal-hal diluar persepsi responden, memperoleh kesan pribadi, 

dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti. Teknik dokumentasi 

adalah peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-

buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian Rachman (1993 : 91). Metode 

dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumentasi pribadi dalam 

penelitian ini nantinya dapat membantu peneliti didalam melaksanakan 

penelitian mengenai masalah pernikahan dini, dan memperoleh data yaitu 

gambar dari lokasi penelitian dan responden pada saat meleksanakan 

wawancara. Dokumen yang digunakan adalah tape recorder sebagai 

perekam, foto, dll. 
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Adapun langkah-langkah dalam analisis data menurut Miles (1992: 

17-19) yaitu: Reduksi data merupakan salah satu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu. 

Penyajian data merupakan kegiatan analisis merancang deretan dan 

kolom-kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis 

dan bentuk data yang masuk ke dalam kotak-kotak matriks. Menarik 

kesimpulan adalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh, 

berlangsung singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji 

kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan 

validitasnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Wawancara  

 

Adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada anak usia 

sekolah yang di ungkapkan oleh AW dan MY pada tanggal 11 Agustus 

2018, sebagai berikut: 

“Faktor pernikahan dini pada anak usia sekolah. Saya menikah, 

karena keingianan saya sendiri, kami saling suka dan udah pacara 

sejak lama. tidak ada paksaan dari orang tua untuk menikah.” Hal 

ini tentunya sejalan dengan pendapat Hollean dalam Soekanto 

(1992: 65) dan Subadio (1987: 147-148) yang mengatakan yang 

menyebabkan subyek melakukan pernikahan karena keinginan 

tersendiri dari pelaku, untuk segera melakukan pernikahan. 

 

Adapun dampak dari pernikahan dini pada anak usia sekolah yang 

di ungkapkan oleh SP pada tanggal 29 September 2018, sebagai berikut: 

“Iya mereka belum mencukupi dalam bekerja, belum terlalu sipa 

dalam menafkahi anak dan istrinya nanti, di pekerjaan pokonya 

tidak begitu baik, walaupun ada tapi tidak begitu baik.” Hal ini 

tentunya sejalan dengan pendapat Sution (1989: 23-64) mengatakan 

bahwa perselisihan yang menyangkut masalah keuangan menjadi 

dampak  terhadap pelaku pernikahan dini setelah mereka menikah. 
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Adapun upaya dalam mencegah pernikahan dini pada anak usia 

sekolah yang di ungkapkan oleh SK pada tanggal 11 Agustus 2018, 

sebagai berikut: 

“Memberikan pengajaran kepada anak-anak tentang bahanya 

pernikahan dini, dari sekolah atau dari orang tuanya sendir yang 

member tahukan, di desa juga pernah melakukan sosialisasi 

pernikahan dini dan pentingnya pendidikan, mungkin itu juga bisa 

menjadi upaya mencegah pernikahan di bawah umur.” Hal ini 

tentunya sejalan dengan pendapat Damar (2017: 18) mengatakan 

bahwa memberikan sosialisasi pentingnya pendidikan terhadap 

anak dan orang tua menjadi cara atau upaya dalam menanggulangi 

terjadinya pernikahan dini.  
 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, 

dapat disimpulakan faktor penyebab, dampak dan upaya dalam mencegah 

pernikahan dini sebagai berikut: faktor penyebab terjadinya pernikahan 

dini pada anak usia sekolah, yakni dapat dikelompokkan menjadi faktor 

internal dan ekternal: Faktor intern, faktor yang asalnya dari dalam diri 

seseorang atau individu itu sendiri, dan faktor penyebab terjadinya 

pernikahan dini pada anak usia sekolah meliputi: 1) keinginan tersendiri 

dari pelaku untuk melakukan pernikahan. Faktor ekstern, faktor yang 

asalnya dari luar diri seseorang atau individu itu sendiri, dan faktor 

penyebab terjadinya pernikahan dini pada anak usia sekolah meliputi: 1) 

dukungan dari orang tua, 2) Kurangnya pemahaman Keluarga tentang 

bahanya pernikahan dini, 3) faktor lingkungan setempat.  

Dampak terjadinya pernikahan dini pada anak usia sekolah, dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 1) Kurang mampu mengontrol emosi dan 

kesetabilan keluarga, 2) belum bisa memenuhi kebutuhan pokok keluarga 

yang belum tercukupi.  

Upaya dalam mencegah pernikahan dini pada anak usia sekolah, 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) memberikan sosialisasi pentingnya 

pendidikan terhadap anak, 2) memberikan pemahaman terhadapa anak 

tentang bahayanya penikahan dini. 
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SARAN  

Berdasarkan simpulan tersebut maka saran-saran yang disampaikan  

sebagai berikut : 

1. Disarankan kepada orang tua dan anak diberikan pemahaman tentang 

persepsi terhadap pernikahan dini tidak selalu meringankan beban 

ekonomi orang tua, dan tidak selalu berjalan dengan baik terhadap 

pelaku pernikahan dini (anak), untuk menghindari terjadinya 

pernikahan dini pada anak-anak usia muda karena secara mental 

maupun fisik, mreka tidak memiliki kedewasaan dalam melakukan 

pernikahan dini. 

2. Perlunya sosialisasi mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 

1974 kepada masyarakat yang masih awam terhadap dampak negative 

dari pernikahan dini melaui aparat desa. Dalam rangka meningkatkan 

pemahaman tentang pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan bagi calon 

suami dan istri harus telah siap jiwa dan raganya untuk dapat 

melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan 

secara baik tanpa harus berakhir pada perceraian. 
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