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Abstrak 

 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya 

pernikahan anak, dan mengetahui strategi yang efektif untuk mengurangi pernikahan anak. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori pilihan rasional. Lokasi penelitian berada 

di Desa Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Data dikumpulkan melalui wawancara 

mendalam, observasi dan dokumentasi. Adapun proses analisis dilakukan dalam beberapa 

tahapan yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

kesimpulan/verifikasi data dalam bentuk laporan penelitian. 

Hasil penelitian ini adalah faktor penyebab pernikahan usia anak, diantaranya perkembangan 

teknologi, minimnya pengawasan/ kontrol oleh keluarga terkait aktivitas yang dilakukan oleh 

anak, pengaruh media sosial, pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah, 

lingkungan bermain yang tidak sehat, pola pikir masyarakat tentang masa depan yang masih 

jangka pedek, kegiatan belajar mengajar tidak terpantau dengan baik disaat pamdemi, serta 

factor ekonomi yaitu orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya dan lebih baik 

menikahkan anaknya. Sementara strategi yang dirasa efektif oleh masyrakat untuk 

mengurangi angka pernikahan usia anak, diantaranya dimulai dengan kontrol orang tua 

terhadap kegiatan anak agar dapat terpantau dengan baik, orang tua mengawasi penggunaan 

media dan pergaulan anak, mengubah mindset orang tua untuk mendidik anak dan 

melajutkan sekolah, membuat aturan-aturan ditingkat keluarga, kegiatan pendidikan formal 

juga dipercaya memiliki fungsi latensi dalam mencegah dan mengurangi angka pernikahan 

usia anak. Selain itu harus ada UU atau aturan yang diperketat terutama aturan desa dengan 

pemberlakuan denda, keterlibatan pemerintah diharapkan mampu mencegah pernikahan usia 

anak melalui menetapkan regulasi serta melakukan sosialisasi terkait dengan pernikahan usia 

anak secara rutin. 

Kata kunci : Strategi, anak, perkawinan anak 
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I. PENDAHULUAN 

Manusia sebagai makluk sosial selalu berinteraksi dengan yang lainnya untuk 

memenuhi kebutuhannya demi kelangsungan hidup. Selain itu, manusia juga berkembang dan 

menjadi komunikatif dengan melakukan interaksi dengan yang lainnya. Manusia membentuk 

kelompok dan saling berinteraksi dalam waktu yang lama untuk mencapai tujuan yang sama. 

Dengan melakukan interaksi manusia membentuk perkawinan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. Perkawinan yaitu hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui 

secara sah oleh masyarakat berdasarkan peraturan perkawinan yang berlaku. Tujuan dari 

pernikahan itu sendiri adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. 

Dalam pelaksanaan perkawinan tentunya ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. 

Namun pada kenyataannya sebagian masyarakat tidak mematuhi peraturan yang telah 

disepakati, sehingga terjadi perkawinan pada usia anak. Jumlah perkawinan anak atau 

perkawinan pada usia dini masih cukup tinggi meskipun pemerintah sudah menaikkan batas 

minimal usia pernikahan laki-laki dan perempuan. Trennya memang menurun, namun 

jumlahnya masih cukup mengkhawatirkan. Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 

disebutkan bahwa batas usia pernikahan untuk laki-laki 19 tahun dan 16 tahun untuk 

perempuan. Batas usia ini kemudian direvisi melalui UU No. 16 tahun 2019 menjadi sama-

sama 19 tahun, baik untuk pria maupun perempuan. 

Dilangsir dari Suara NTB tanggal 22 September 2020, bahwa kasus pernikahan usia 

anak di Kabupaten Lombok Timur mengalami peningkatan. Data dari Januari 2020 hingga 21 

September 2020, jumlah kasus pernikahan usia anak yang ditangani Lembaga Perlindungan 

Anak (LPA) Lombok Timur sebanyak 19 kasus. Selain Suara NTB, dikutib dari Lombokpost 

tanggal 27 Agustus 2020 menurut kepala DP3AKB Lotim Asrul Sani menyebutkan bahwa 

kasus pernikahan usia anak di Kabupaten Lombok Timur relative meningkat tiga tahun 

terahir. Pada tahun 2018 jumlah kasus penikahan usia anak yang tertangani sebanyak 11 

kasus, tahun 2019 sebanyak 19 kasus, dan tahun 2020 hingga bulan juli terjadi sebanyak 15 

kasus. Jumlah kasus tersebut merupakan kasus yang terlaporkan, sementara kasus yang 

terjadi dibawah tangan lainnya masih banyak. Kasus pernikahan usia anak yang terjadi rata-

rata anak memilih untuk menikah sekitar usia 14-19 tahun. Artinya pernikahan yang terjadi 

masih sebatas menikah secara agama, karena pernikahan secara Negara dilakukan dengan 

batas usia minimal 19 tahun sesuai UU Perkawinan no 16 tahun 2019  pasal 7 ayat 1. Aturan 

tersebut juga dipertegas dengan himbauan Gubernur NTB, bahwa seorang laki-laki diijinkan 

menikah apabila berusia 24 tahun dan perempuan berusia 21tahun. 
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Pernikahan usia anak juga terjadi di daerah Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya 

Kabupaten Lombok Timur. Daerah ini bisa dibilang strategis dengan kondisi alam yang 

cocok untuk bercocok tanam dan menangkap ikan di laut. Masyarakat Pringgabaya mayoritas 

mata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Daerah Pringgabaya masih melestarikan 

budaya lokal masyarakat sasak, termasuk tradisi merariq yang merupakan adat pernikahan 

masyarakat sasak. Selain itu kondisi daerah Pringgabaya juga sudah modern, infrastruktur 

yang maju, fasilitas umum yang mudah dan letak desa ini juga strategis. Namun kondisi yang 

sudah maju tidak memberikan jaminan akan menurunnya tingkat perkawinan usia anak.  

Kondisi masyarakat yang modern, perkembangan arus teknologi dan diinformasi 

semakin cepat, namun disisi lain masyarakat masing memegang kuat adat istiadat, pola pikir 

masyarakat yang masih belum maju, ditambah kondisi saat ini yang tidak teratur karena 

pademi covid 19 maka mengakibatkan perubahan perilaku didalam masyarakat. Dengan 

melihat permasalahan yang terjadi di lapangan, dimana jumlah kasus pernikahan usia anak 

yang terus meningkat, pemahaman budaya atau tradisi budaya merariq yang berbeda-beda, 

rendahnya pendidikan dan ekonomi masyarakat mengakibatkan permasalahan yang terjadi 

semakin komplek. Ditambah kondisi sekarang ini dengan adanya pandemic covid 19, 

perekonomian yang menurun dan pembelajaran disekolah yang dilakukan secara daring 

mengakibatkan tingginya kasus pernikahan anak. Dari analisis pemasalahan yang terjadi 

maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai strategi pencegahan pernikahan anak 

pada masyarakat pesisir. 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

1. Pernikahan Anak/ Dini 

Menurut WHO, pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang 

dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau 

remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut United Nations Children’s Fund 

(UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan 

secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Menurut UU RI 

Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika 

pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 

tahun. Sedangkan menurut BKKBN pernikahan dini/anak adalah pernikahan yang 

berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita 

dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia anak lebih beresiko pada masalah 
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kesehatan reproduksi seperti lebih berpeluah kematian pada saat persalinan dan nifas, 

melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress. 

Berdasarkan profil pemuda provinsi NTB tahun 2017 menyatakan bahwa terdapat 

5 (lima) faktor utama penyebab terjadinya pernikahan anak, yaitu kemiskinan, tingkat 

pendidikan orang tua yang rendah, budaya, perubahan tata nilai dalam masyarakat, dan 

kurangnya kesadaran dan pemahaman anak perempuan dan pengaruh sosial media. 

Pernikahan usia anak juga dikenal sebagai pernikahan paksa (forced marriage) karena 

anak masih belum mampu mengambil dan memberikan keputusan yang berhubungan 

dengan pasangan dan pernikahan (Karyati,2019). 

2. Teori Pilihan Rasional James S. Coleman 

Orientasi pilihan rasional Coleman bahwa orang-orang yang bertindak secara 

sengaja kearah suatu tujuan, dengan tujuan itu (tindakan-tindakan itu) dibentuk oleh nilai-

nilai atau pilihan. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor 

dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan. Aktor mempunyai tujuan dan 

tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang 

mempunyai pilihan atau nilai, keperluan. Teori pilihan rasional tak mengiraukan apa yang 

menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor. Yang penting adalah 

kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan 

tingkatan pilihan aktor (Ritzer, 2012). 

Teori pilihan rasional ini berawal dari tujuan aktor, namun teori ini 

memperhatikan sekurang-kurangnya dua unsur utama tindakan yaitu para actor dan 

sumberdaya. Sumberdaya adalah hal-hal yang dikendalikan oleh actor dan mereka 

berkepentingan kepadanya. Dalam teori ini, suatu dasar minimal untuk system tindakan 

sosial adalah dua actor yang masing-masing mempunyai kendali atas sumber daya yang 

diminati orang lain. Dan setiap actor bertujuan, masing-masing tujuan untuk 

memaksimalkan perwujudan kepentingan. Aktor mempunyai sumber yang berbeda 

maupun akses yang berbeda terhadap sumber daya yang lain (Ritzer, 2012). 

 

III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Lokasi penelitian berada di Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten 

Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Subyek dari penelitian ini adalah 

masyarakat Pringgabaya, tokoh adat, dan perangkat desa. Penelitian ini menggunakan teknik 
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purposeful sampling dalam penentuan informan. Data dikumpulkan melalui wawancara 

mendalam, observasi dan dokumentasi. Adapun proses analisis dilakukan dalam beberapa 

tahapan yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

kesimpulan/verifikasi data dalam bentuk laporan penelitian. 

 

IV. PEMBAHASAN 

Pringgabaya merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pringgabaya 

Kabupaten Lombok Timur. Daerah ini memiliki suhu udara sekitar 22-37 0C, dan berada di 

ketinggian 0-25 mdl dari permukaan air laut. Penduduk Pringgabaya mayoritas memeluk 

agama islam. Sementara etnis yang ada di masyarakat diantaranya sasak, jawa, bali, bugis, 

makasar. Budaya yang ada dimasyarakat masih cukup kuat, nilai dan norma-norma dijadikan 

control sosial. Jenis kegiatan adat yang ada dimasyarakat diantaranya musyawarah adat, 

upacara kelahiran, kematian, perkawinan, bercocok tanam, penelolaan sumberdaya alam, dan 

lain sebagainya. masyarakat pringgabaya mayoritas bermata pencaharian sebagai  buruh tani, 

petani, pembantu rumah tangga, buruh migran, PNS, pengkrajin, nelayan, pedagang. 

Permasalahan sosial terkait pernikahan usia anak juga terjadi di desa Pringgabaya. 

Pernikahan usia anak dipandang sebagai sesuatu yang kurang baik, sangat merugikan bahkan 

sesuatu yang harus dilarang. Alasannya bahwa pernikahan usia anak sangat rentan dengan 

perceraian. Hal ini dikarenakan usia anak belum cukup matang untuk membangun sebuah 

keluarga. Dari faktor kesehatan juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan terutama bagi 

anak perempuan karena secara kesehatan rahimnya dianggap belum mampu untuk 

mengandung. Tidak hanya itu, hal lainnya terkait dengan faktor ekonomi pernikahan usia 

anak dilihat sebagai sesuatu yang dapat meningkatkan angka pengangguran dikarenakan 

tuntutan dan seleksi kerja yang belum mampu terpenuhi, sehingga sebagian besar anak yang 

menikah usia sekolah masih bergantung kepada kedua orang tua mereka sehingga tidak 

jarang meningkatkan angka kemiskinan pula. 

Pernikahan usia anak dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, diantaranya 

perkembangan teknologi yang semakin luas dan mengakibatkan minimnya kemampuan 

kontrol oleh keluarga terkait aktivitas yang dilakukan oleh anak, pengaruh media sosial, 

pergaulan bebas, selain itu kurangnya pengawasan orang tua juga menjadi faktor penyebab 

dari pernikahan usia anak, karena beberapa kasus perniakahan anak yang terjadi disebabkan 

oleh terjadinya kehamilan di luar pernikahan sehingga mengharuskan pernikahan usia anak 

tetap terjadi, lingkungan bermain yang tidak sehat sering memicu anak untuk menikah usia 

dini, pola pikir masyarakat tentang masa depan yang masih jangka pedek, faktor pendidikan 



 

|168|   Seminar Nasional Sosiologi  | Vol. 2 Tahun 2021 

Unram 
SeNSosio 

juga menjadi penting mengingat bahwa saat pandemik ini kegiatan belajar mengajar tidak 

terpantau dengan baik, bahkan faktor ekonomi juga menjadi penyebab pernikahan diusia anak 

karena orang tua yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya lebih baik menikahkan 

anaknya. 

Terkait peraturan usia untuk menikah di desa pringgabaya mengikuti aturan 

pemerintah yakni pada kisaran usia 19 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki, 

jika ada yang menikah dibawar umur 19 tahun maka dari pihak desa tidak akan mengurusnya. 

Sementara kalau secara agama usia untuk melakukan pernikahan jika sudah akil baliq. Bagi 

masyarakat yang melakaukan pernikahan usia anak dalam pelaksanaan tata cara 

pernikahannya akan dinikahkan oleh penghulu setempat atau dinikahkan secara agama 

terlebih dahulu, sedangkan untuk ke sah an dimata hukum akan di urus saat sudah mencukupi 

umur, melalui proses isbat di pengadilan, guna mendapatkan dokumen resmi pernikahan. 

Dalam hal ini yang berperan penting adalah tokoh agama dan tokoh adat. 

Tingkat pernikahan usia anak dimasing-masing dusun beragam, ada yang masih 

tinggi, dan ada pula yang sudah bisa terkendali. Untuk sekarang ini pernikahan usia anak 

mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan faktor tidak sekolah tatap muka dan sekolah 

melalui handphone. Aktivitas anak banyak tersita dengan menggunakan  handphone, dan 

membuka media sosial. Dampak dari pernikahan anak, diantaranya dampak kesehatan bagi 

perempuan yang hamil usia anak atau meningkatnya angka kematihan ibu dan anak, 

kemudian dampak ekonomi karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan, 

meningkatnya angka pengangguran, peningkatan angka perceraian, dampak terhadap mental 

sang anak karena pola pikir belum matang, rentan terjadinya konflik karena pemikiran yang 

belum dewasa, menambah beban atau tanggungan orang tua, bertambahnya janda usia muda, 

anak menjadi terlantar karena orang tua tidak mampu sepenuhnya mengurus kebutuhan anak. 

Melihat angka pernikahan anak yang terus meningkat, maka diperlukan upaya atau 

strategi dalam pencegahan pernikahan anak yang terjadi di masyarakat. Dalam menganalisis 

strategi pencegahan pernukahan anak maka digunakan teori pilihan rasionak sebagai alat 

analisis. Dalam teori pilihan rasional Coleman bahwa orang-orang yang bertindak secara 

sengaja kearah suatu tujuan, dengan tujuan itu (tindakan-tindakan itu) dibentuk oleh nilai-

nilai atau pilihan. Teori pilihan rasional ini berawal dari tujuan aktor, namun teori ini 

memperhatikan sekurang-kurangnya dua unsur utama tindakan yaitu para actor dan 

sumberdaya. Sumberdaya adalah hal-hal yang dikendalikan oleh actor dan mereka 

berkepentingan kepadanya.  
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Actor dalam hal ini adalah pihak-pihak yang melakukan pencegahan pernikahan anak, 

yaitu para orang tua, perangkat desa, tokoh adat dan agama, dan pemerintah baik daerah dan 

pusat.  Dalam permasalahan pernikahan anak, tujuan actor sama yaitu pencegahan pernikahan 

usia anak. Tidakan yang dilakukan oleh masing-masing actor dianggap sebagai pilihan yang  

rasional untuk mencapai suatu tujuan. Tindakan yang dilakukan sebagai strategi untuk 

mengurangi angka pernikahan usia anak, diantaranya dimulai dengan kontrol orang tua 

terhadap anak agar kegiatan yang dilakukan oleh anak baik di dalam maupun di luar rumah 

dapat terpantau dengan baik, orang tua memantau penggunaan media dan pergaulan anak, 

mengubah mindset orang tua untuk mendidik anak dan melajutkan sekolah, aturan-aturan 

ditingkat keluarga, kegiatan pendidikan formal juga dipercaya memiliki fungsi latensi dalam 

mencegah dan mengurangi angka pernikahan usia anak, karena semakin tinggi pendidikan 

seseorang makan dipercaya mampu mencegah pemikiran anak untuk mau melakukan 

pernikahan usia anak. Selain itu harus ada UU atau aturannya diperketat terutama aturan desa 

dan denda, supaya anak takut dan mikir lagi jika mau melakukan pernikahan usia anak, 

keterlibatan pemerintah juga diharapkan mampu mencegah pernikahan usia anak melalui 

menetapkan regulasi serta melakukan sosialisasi terkait dengan pernikahan usia anak secara 

rutin. Dalam upaya mengurangi angka pernikahan usia anak, partisipasi dan keterlibatan 

setiap elemen masyarakat sangat diharapkan. Dimulai dari lembaga keluarga, tokoh adat, 

tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga ditingkat di desa, LSM atau penyuluh hingga 

keterlibatan pemerintah sangat diharapkan. 

 

V. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Strategi yang dirasa efektif oleh masyrakat untuk mengurangi angka pernikahan usia 

anak, diantaranya dimulai dengan kontrol orang tua terhadap kegiatan anak agar dapat 

terpantau dengan baik, orang tua mengawasi penggunaan media dan pergaulan anak, 

mengubah mindset orang tua untuk mendidik anak dan melajutkan sekolah, membuat aturan-

aturan ditingkat keluarga, kegiatan pendidikan formal juga dipercaya memiliki fungsi latensi 

dalam mencegah dan mengurangi angka pernikahan usia anak. Selain itu harus ada UU atau 

aturan yang diperketat terutama aturan desa dengan pemberlakuan denda, keterlibatan 

pemerintah diharapkan mampu mencegah pernikahan usia anak melalui menetapkan regulasi 

serta melakukan sosialisasi terkait dengan pernikahan usia anak secara rutin 

 

 



 

|170|   Seminar Nasional Sosiologi  | Vol. 2 Tahun 2021 

Unram 
SeNSosio 

2. Saran 

Bagi masyarakat, diharapkan untuk meningkatkan pengawasan dan kontrol sosial 

terhadap sikap dan perilaku anak, serta mengubah mindset untuk meningkatkan pendidikan 

anak. Bagi remaja, sebaiknya lebih selektif dalam memilih pergaulan, bijak dalam 

berteknologi, mengutamakan pendidikan dan masa depan. Bagi pemerintah desa dan daerah, 

diharapkan lebih meningkatkan sosialisasi terkait dampak pernikahan usia anak, membuat 

dan menerapkan aturan yang lebih tegas. 
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