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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya perkawinan usia dini serta akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perkawinan 

usia dini tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan 

pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan diusia dini berakibat 

pada langkah perceraian dan tidak terurusnya anak seperti biasanya lagi serta dari perkawinan 

usia dini tersebut anak tidak memiliki akta kelahiran. 

 Kesimpulannya bahwa perkawinan usia dini di Desa Montong Ba’an Selatan Kecamatan 

Sikur disebabkan karena faktor-faktor rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi keluarga yang 

minim, kemauan sendiri, pengaruh sosial media dan faktor sosial budaya setempat. Dan 

akibatnya ialah banyak terjadi perceraian yang disebabkan selalu terjadi pertengakaran dalam 

kehidupan rumah tangga, dengan demikian anak juga akan merasakan akibatnya. 

Kata kunci: Akibat hukum, Perkawinan usia dini. 

 

ABSTRACT 

This research aimed to find out the factors can make teenage marriage and what the legal 

consequence from the teenage marriage. This research is research by normative-empiric method. 

This research use statute approach, conceptual approach, cases approach, and sociological 

approach. The result of this research is they have problem with legal process if they want to 

divorce and homeless child problem. Because of that, some time their kid does not have birth 

certificate. 

The conclusion from the teen marriage at South Montong Ba’an Village, Sikur District , 

teen marriage occurs because generally the people from Montong Ba’an does not have good 

education, live in poor family, own desire, social influences from media and cultur social factors 

on his/her village. The affect from teenage marriage is so much divorce because they usually 

always fight with his/her spouses, they children will also feel the consequence from their fight. 

Keynote: legal consequence, teenage marriage 
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I. PENDAHULUAN 

     Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undang perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir 

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan 

membentuk kekuarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 

      Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam belas) 

tahun.
2
 Maksud dari Undang-undang ini memberikan penjelasan langsung tentang 

pentingnya tujuan perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana untuk 

melangsungkan perkawinan harus mempunyai kecukupan umur atau batasan usia 

kedewasaan baik secara fisik maupun mental sehingga menjadi dasar untuk mencapai 

tujuan dan cita-cita dalam perkawinan tersebut. 

     Walaupun demikian masih banyak anggota masyarakat yang kurang 

memperhatikan atau kurang menyadari dari tujuan dari perkawinan tetsebut. Hal ini 

dipengaruhi karena banyak faktor baik faktor internal maupun dari faktor 

eksternalnya. Dari perkawinan usia dini ini maka dapat dirumuskan permasalahan 

untuk diteliti dalam penulisan ini yaitu (1) faktor-faktor apa yang mendorong 

terjadinya perkawinan usia di Desa Montong Ba’an Selatan Kecamatan Sikur 

Kabupaten Lombok Timur? (2) Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan usia 

dini di Desa Montong Ba’an Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur? 

                                                           
               

1
Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet.37 , ( Jakarta: Pradnya Paramita, 

2006), hlm. 538 

                
2
Ibid, hlm. 540   
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     Dari latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian 

yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan uisa 

dini di Desa Montong Ba’an Selatan Kec. Sikur Kab. Lombok Timur, dan untuk 

mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan usia dini di Desa Montong 

Ba’an Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dengan diharapakan 

penelitian ini dapat berguna baik secara akademis, teoritis, maupun praktis. 

       Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif - empiris dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan 

kasus dan pendekatan sosiologis dengan sumber dan jenis data yang digunakan 

adalah data primer, sekunder dan data tersier. Sedangkan metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara 

sistematis untuk menarik kesimpulan dari umum ke khusus. 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

      Desa Montong Ba’an Selatan Kecamatan Sikur merupakan salah satu Desa 

dari 14 (Empat belas) desa yang ada di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur 

ini, dan terbagi menjadi 5 Dusun yakni Dusun Molek, Dusun Dasan Buwuh, Dusun 

Lendang Bawo, Dusun Presak Sire dan Dusun Lengaluh. Dimana luas wilayah Desa 

Montong Ba’an Selatan ini ialah 450 Ha, dengan juml;ah penduduk keseluruhannya 

sekitar 7. 224 jiwa yang terdiri dari 3.672 jiwa penduduk laki-laki dan 3.552 jiwa 

untuk penduduk perempuan. 
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B. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Perkawinan Usia Dini di Desa 

Montong Ba’an Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur 

 

     Sebelum membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

perkawinan usia dini maka terlebih dahulu peneliti memberikan beberapa pengertian 

perkawinan. Adapun pengertian perkawinan yang dikemukakan oleh Zainuddin Ali 

yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3
 

      Perkawinan usia dini ialah perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau 

kedua mempelai ketika di bawah minimal umur yang telah ditentukan oleh baik 

Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. 

Perkawinan usia dini dilakukan karena adanya suatu sebab atau faktor-faktor tertentu. 

Dari hasil penelitian di Desa Montong Ba’an Selatan Kecamatan Sikur, adapun 

faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini yaitu faktor rendahnya tingkat 

pendidikan, faktor ekonomi keluarga yang minim, faktor kemauan dari diri sendiri, 

faktor sosil media dan faktor sosial budaya setempat. 

      Faktor rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi penyebab terjadinya 

perkawinan usia dini, karena para remaja khususnya remaja perempuan apabila sudah 

tamat SMP, bahkan tamat SD dan tudak melanjutkan pendidikannya kejenjang yang 

lebih tinggi cenderung ingin segera untuk melakukan perkawinan meskipun usianya 

belum cakap menurut hukum. 

      Faktor ekonomi keluarga yang minim juga menjadi penyebab terjadinya 

perkawinan usia dini, yang dimana orang tua dengan segera ingin memenikahkan 

                                                           
                 

3
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7   
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anak perempuannya dengan harapan agar tanggung jawab terhadap keluarganya dapat 

sedikit berkurang, juga dengan harapan jika anak perempuannya sudah menikah maka 

anak dan menantunya dapat membantu kehidupannya dikemudian harinya kelak. 

     Faktor dari kemaun diri sendiri menjadi penyebab terjadinya perkawinan usia 

dini karena bagi mereka yang sudah memilik pasangan atau kekasih cenderung ingin 

segera untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan adanya ketakutan dari salah 

satu atau dari kedua pasangan akan kandsnya hubungan di antara mereka sehingga ia 

segera melangsungkan perkawinan juga dengan tujuan agar segera dipersatukan 

dalam ikatan perkawinan, meskipun usia mereka belum boleh menurut hukum. 

      Faktor sosial media atau media massa yang gencar mengekspose perilaku-

perilaku yang menyimpang  sehingga membuat perubahan sikap, pendapat dan 

perilaku seseorang. Salah satu contoh yakni terjadinya hamil di luar nikah, ha,il di 

luar nikah pada usia dini menyebabkan adanya kewajiban bagi pelaku untuk 

melakukan perkawinan. 

       Faktor yang terakhir yakni faktor sosial budaya setempat, faktor ini tidak 

mengenal adanya batasan usia untuk melangsungsungkan perkawinan, dimana jika 

seorang remaja perempuan sudah datng bulan maka dapat dikatan dewasa dan sudah 

dikatakan siap untuk menikah, sehingga remaja perempuan yang tidak melanjutkan 

studinya kejenjang lebih tinggi lebih memilih untuk segera menikah sebelum dikatan 

perawan tua oleh masyarakat sekitar. 

     Perkawinan usia dini yang terjadi di Desa Montong Ba’an Selatan Kecamatan 

Sikur tiap tahun makin bertambah dan tetap bertambah yang disebabkan karena 

faktor-faktor yang telah diuraikan di atas. Banyak masyarakat yang tidak mematuhi 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimana telah dijelaskan dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam Pasal 7 (1)  

yang berbunyi “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mnecapai umur 19 

(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencpai umur 16 (Enam belas) 

tahun”. Akan tetapi pada kenyataannya banyak yang melakukan perkawinan 

diusianya yang masih dini terutama pada masyarakat di Desa Montong Ba’an Selatan 

ini khususnya remaja perempuan yang masih duduk di bangku SMA, bahkan remaja 

perempuan yang masih duduk di bangku SMP masih banyak yang melakukan 

perkawinan usia dini. 

C. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Usia Dini Di Desa Montong Ba’an 

Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur 

 

     Sebelum peneliti menguraikan akibat-akibat hukum terhadap perkawinan yang 

dilakukan diusia dini, terlebih dahulu peneliti menjelaskan tentang tujuan dari 

perkawinan itu sendiri yakni tujuan dari perkawinan menurut Ny. Soemati ada 5 

yakni, sebagai berikut: 1) Untuk memperoleh keturunan yang sah. 2) Untuk 

memenuhi tuntunan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan. 3) Untuk menjaga 

manusia dari kejahatan dan kerusakan. 4) Untuk membentuk dan mengatur rumah 

tangga. 5) Untuk menumbuhkan aktifitas dalam mencari rizki yang halal.
4
 

     Terhadap mereka yang melangsungkan perkawinan masih banyak yang tidak 

tahu tujuan dari perkawinan tersebut terutama terhadap mereka yang melangsungkan 

perkawinan diusianya yang masih muda, mereka hanya memikirkan bagaimana 

caranya agar segera bersatu dalam ikatan perkawinan, akan tetapi ia tidak memikirkan 

bagimana akibat dikemudian harinya setelah ia menjalankan kehidupan berumah 

                                                           
                    

4
Ny.Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undangPerkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1994,  

hlm. 12-18 
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tangga. Banyak diantara mereka pasangan-pasangan muda yang hanya baru beberapa 

tahun bahkan baru beberpa bulan menjalani kehidupan berumah tangga yang berakhir 

pada langkah perceraian yang disebabkan selalu terjadi percekcokan, perdebatan dan 

pertengkaran yang kebanyakan pertengkaran itu terjadi karena faktor ekonomi yang 

dimana suami tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-harinya sehingga rentan terjadi pertengkaran dan berakhir pada 

langkah perceraian. 

      Perkawinan yang dilangsungkan pada usia dini selain menimbulkan akibat 

hukum juga telah melanggar ketentuan hukum yang ada dalam Undang-undang yang 

berlaku di Negara Indonesia ini. Adapun akibat hukum yang timbul menurut 

Abdulkadir Muhammad setelah perkawinan itu dilangsungkan yakni ada 3 berikut ini: 

a) Timbulnya hubungan antara suami istri, dalam hubungan sebagai suami-istri dalam 

perkawinan yang sah, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus 

dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya. b) Timbulnya harta benda dalam 

perkawinan, suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai 

harta benda baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. 

Pengaturan terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut selanjutnya diatur dalam 

Pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan. c) Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak, akibat hukum 

terakhir dari perkawinan sah adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak. 

Pengaturan selanjutnya diatur dalam pasal 45 samapi dengan pasal 49 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5
   

                                                           
                   

5
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 92-

103 
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      Perkawinan yang dilakukan pada usia dini juga telah melanggar 3 ketentuan 

yang ada dalam Undang-undang di Negara ini, yakni: a) Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni di dalam Pasal 7 ayat (1)  yang menjelaskan 

bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam belas) 

tahun”. b) Selain Pasal 7 ayat (1) juga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat 

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni “Untuk 

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus 

mendapat izin dari kedua orang tua”. c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, yakni di dalam Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk: a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. 

b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat. c) 

Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 

    Adapun akibat-akibat yang timbul terhadap perkawinan yang dilakukan pada 

usia yang masih dini, yakni akibat yang dirasakan oleh mereka sebagai pasangan 

suami-istri, akibat yang dirasakan terhadap anak-anak yang dihasilkan dari 

perkawinan usia dini juga akibat yang dirasakan oleh mereka sebagai orang tua dari 

kedua pasangan. 

a. Akibat Terhadap Pasangan Suami-Istri 

     Setiap perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang 

perempuan, dalam realitanya tidak bisa dipungkiri bahwa setiap pasangan suami-istri 

selalu terjadi percekcokan, perdebatan dan pertengkaran di tengah-tengah kehidupan 
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rumah tangga yang dijalani, terutama bagi mereka pasangan-pasangan muda yang 

melangsungkan perkawinan diusianya yang masih dini sangat rentan terjadi 

pertengkaran di tengah-tengah kehidupannya yang diakibatkan karena faktor ekonomi 

dan faktor kecemburuan dari salah satu atau kedua pasangan sehingga mereka tidak 

bisa mengendalikan emosinya sehingga selalu terjadi pertengkaran dan 

mengakibatkan pada langkah perceraian. 

      Seperti yang dialami oleh pasangan muda yakni saudari Zulfitriani dengan 

Jumadil yang perkawinannya hanya bertahan sampai 1 tahun, dimana zulfitriani 

dicerai suaminya ketika suaminya di Malaysia, yang disebabkan karena tingkat 

kecemburuan si suaminya yang terlalu tinggi kepada istrinya yang selalu curiga, yang 

pada akhirnya selalu terjadi percekcokan diantara keduanya dan hal itu selalu terus-

menerus terjadi ketika suaminya menelpon, dan tidak lama kemudian suaminya 

menceraikan istrinya. 

     Hasil wawancara peneliti dengan responden: 

“Saya menikah pada saat saya berusia 16 tahun, tidak lama setelah saya 

menikah kemudian saya ditinggal pergi merantau ke Malaysia sama 

suami saya, dan pada saat suami saya sudah di Malaysia, suami saya 

selalu curiga sama saya dan setiap kali suami saya menelpon selalu 

ngajak berantem, dan hal itu selalu terus-terusan terjadi dalam rumah 

tangga saya, akhirnya tidak lama kemudian saya bercerai sama suami 

saya disaat suami saya di Malaysia”.
6
 

 

       Dari pernyataan di atas bahwa terlihat jelas bahwa perkawinan yang 

dilangsungkan pada usia yang masih dini berdampak tidak baik terhadap mereka 

sebagai pasangan suami-istri. 

 

                                                           
                 6Zulfitriani, Wawancara (Lendang Bawo, 25 Oktober 2015)  
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b. Akibat Terhadap Anak 

      Yang dimaksud dengan anak sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 35 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

dalam Pasa 1 yang berbunyi: 

“Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
7
 

 

           Dari perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang masih dini selain 

pasangan suami-istri yang merasakan akibatnya juga anak-anak dari mereka 

merasakan akibatnya yakni dengan tidak mempunyai akta kelahiran yang 

dikarenakan kesulitan untuk membuatnya karena orang tua mereka tidak memiliki 

buku nikah. Seperti yang dirasakan oleh pasangan Reny dan Rody yang dimana 

mereka menikah pada usia di bawah umur sehingga ia tidak memiliki buku nikah 

dan mereka baru dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan tidak memiliki akta 

kelahiran.  

c.  Akibat Terhadap Orang Tua 

   Selain akibat itu dirasakan oleh mereka sebagai pasangan suami-istri serta 

akibat yang dirasakan oleh anak-anak mereka juga akibat tersebut dirasakan oleh 

orang tua mereka. Apabila perkawinan yang dilangsungkan oleh anak mereka 

berakhir pada langkah perceraian, maka mereka sebagai orang tua sangat kecewa 

jika perkawinan yang dilangsungkan oleh anak mereka yang berakhir pada langkah 

perceraian. Karena setiap orang tua yang akan menikahkan anaknya selalu 

menginginkan rumah tangga di antara anak-anaknya utuh dan sejahtera, dan tidak 

                                                           
               

7
Indonesia, Undang-Undang  tentang Perlindungan Anak, UU  No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan  

Atas  UU No. 23 Tahun 2002, Psl. 1. 
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ada orang tua yang menginginkan anaknya bercerai. Apabila terjadi perceraian di 

antara anak mereka maka sebagai orang tua akan menanggung beban lagi terutama 

anaknya sudah mempunyai anak dan membawa pulang anaknya itu kerumah orang 

tuanya. Seperti yang dialami oleh saudari Sumiati, yang dimana anaknya yang baru 

berusia 3 tahun sekarang dirawat dan di asuh oleh orang tuanya sumiati. 

            Wawancara peneliti dengan Inaq Jumadil selaku ibunya Sumiati: (Bahasa 

Sasak) 

“Aku sak jari inak ne milu ke priak gitak anak ke beseang, apalagi anak 

ke wah bdoe anak nane terus anak ne masih kodek, terus nane aku sak 

urus bai ku”.
8
 

  

Artinya: 

 

  “Saya sebagai orang tua sangat kecewa dan prihatin melihat anak saya 

bercerai dengan suaminya, apalagi anak saya mempunyai anak yang masih 

kecil, dan sekarang sayalah yang merawat cucu saya”. 

        

       Dari hasil wawancara di atas, bahwa terlihat jelas orang tua sangat merasakan 

akibatnya dari perkawinan usia dini yang berakhir pada langkah perceraian tersebut, 

karena jika anak perempuannya bercerai maka anaknya akan kembali ke orang 

tuanya dan apabila anaknya sudah mempunyai anak maka dia akan membawa 

anaknya tersebut ke orang tuanya, dan otomatis akan menambah beban ekonomi 

keluarga. Sehingga sebagai orang tua akan merasakan akibatnya. 

            Perkawinan usia dini yang terjadi pada masyarakat di Desa Montong Ba’an 

Selatan selain dipengaruhi oleh banyak faktor yang menyebabkan terjadinya 

perkawinan tersebut juga dari perkawinan yang dilakukan pada usia yang masih 

muda menimbulkan beberapa akibat yang telah dijelaskan di atas. Banyak diantara 

                                                           
                 

8
Inaq Jumadil, Wawancara (Geruntung, 1 November  2015)  
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mereka yang melakukan perkawinan diusianya yang masih muda yang tidak 

mengetahui tujuan dan akibat dari perkawinan tersebut, mereka hanya memikirkan 

bagaimana caranya agar mereka segera dipersatukan dalam ikatan perkawinan, akan 

tetapi setelah perkawinan itu terjadi dan menjalani bahtera kehidupan dalam 

berumah tangga banyak yang lalai akan hak dan kewajibannya sebagai suami-istri, 

sehingga banyak pasangan-pasangan muda yang hanya beberapa tahun bahkan 

beberapa bulan menjalani kehidupan berumah tangga sudah mengambil langkah 

perceraian yang dikarenakan tingkat emosional yang tinggi dari salah satu atau dari 

kedua pasangan suami-istri dan tidak bisa mengontrolnya sehingga langkah 

peceraian yang ditempuh tanpa memikirkan terlebih dahulu akibat dari peerceraian 

tersebut baik akibat yang dirasakan oleh anak-anaknya juga akibat yang akan 

dirasakan oleh orang tua dari masing-masing pasangan tersebut. 

           Dari hasil penelitian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih 

banyak masyarakat yang khususnya masyarakat di Desa Montong Ba’an Selatan 

yang tidak menaati ketentuan yang sudah ditentukan dalam Undang-undang yang 

berlaku di Negara kita ini yang sebagaimana telah dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan serta UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Masih banyak diantara mereka 

yang melangsungkan perkawinan diusianya yang masih muda bahkan banyak 

diantara mereka yang masih duduk di bangku SMP yang melangsungkan perkawinan 

yang disebabkan faktor-faktor yang telah diuraikan di atas tersebut. 
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III. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik suatu simpulan bahwa: 1) Perkawinan Usia Dini merupakan suatu 

bentuk ikatan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan yang 

dimana pihak laki-laki berusia di bawah 19 tahun dan pihak wanita berusia di bawah 

16 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Sedangkan 

yang dikatakan perkawinan usia dini menurut Pasal 1 ayat (1) dalam UU No. 35 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak ialah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang baik laki-laki maupun wanita 

di bawah umur 18 tahun. 2) Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan 

usia dini di Desa Montong Ba’an Selatan yakni faktor rendahnya tingkat pendidikan, 

ekonomi keluarga yang minim, dari kemauan sendiri dari masing-masing pihak, 

faktor pengaruh sosial media dan juga faktor lingkungan tempat tinggal dapat 

menjadi penyebab terjadinya perkawinan di usia yang masih dini pada masyarakat di 

Desa Montong Ba’an Selatan. 3) Akibat-akibat yang timbul yakni adanya 

pelanggaran terhadap UU yang berlaku di Negara Indonesia ini, juga dari perkawinan 

usia dini tersebut pasangan suami-istri merasakan akibatnya dimana tetap terjadi 

pertengkaran secara terus menerus yang selalu berakhir pada langkah perceraian. 

Anak-anak dari hasil perkawinan usia dini juga akan merasakan akibatnya yakni 

dengan tidak memiliki akta kelahiran, yang dimana perkawinan dari orang tuanya sah 

menurut agamanya akan tetapi tidak sah menurut Negara karena perkawinannya tidak 
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sah sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dicatat oleh Negara 

artinya anak tersebut tidak diakui keberadaannya. 

A. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut: 1) 

Setelah melakukan telaah terhadap problematika perkawinan usia dini di Desa 

Montong Ba’an Selatan Kecamatan Sikur, maka perlu adanya kesadaran 

masyarakat untuk selalu menaati  dan berpegang terhadap ketentuan usia 

perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. 2) Hendaknya Kepala Dusun di Desa Montong Ba’an Selatan 

mengkomodir kebijakan mereka tersebut dengan petugas KUA dalam kaitannya 

dengan pelaksanaan perkawinan diusia dini di Desa Montong Ba’an Selatan 

Kecamatan Sikur, agar tidak terjadinya lagi perkawinan diusia yang masih dini 

serta demi terwujudnya kepastian hukum. 3) Hendaknya pemerintah melakukan 

penyuluhan secara langsung kepada seluruh masyarakat khususnya kepada remaja 

perempuan di Desa Montong Ba’an Selatan, sehingga masyarakat yang memiliki 

perekonomian yang minim dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang yang 

lebih tinggi, karena dengan melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih 

tinggi, maka wawasannya akan lebih luas serta akan terhindar untuk melakukan 

perkawinan diusia yang masih dini.  
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