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Sari, Fitra Puspita, 2006. Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan 
Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di desa Mandalagiri kecamatan 
Leuwisari kabupaten Tasikmalaya). Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. 
Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Drs. Masrukhi, M.Pd., 
Rodiyah, S.Pd., M.Si.  
 
Kata Kunci: Kawin, Keluarga.   
 

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan 
pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang ingin 
diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau 
rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini 
dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak 
boleh berakhir begitu saja. 

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak 
memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau 
di kota. Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya kasus 
perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan 
berumah tangga bagi suami-istri.Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Faktor-
faktor apa saja yang mendorong perkawinan usia muda. Bagaimana dampak yang 
dialami oleh mereka yang melangsungkan perkawinan usia muda, serta Bagaimana 
bentuk pola asuh keluarga pasangan usia muda. Tujuan yang hendak dicapai dalam 
penilaian ini adalah; Mendiskripsikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya 
perkawinan usia muda di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten 
Tasikmalaya. Mendiskripsikan secara empiris dampak yang timbul dari adanya 
perkawinan usia muda di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten 
Tasikmalaya. Untuk mendiskripsikan bentuk-bentuk pola asuh keluarga pasangan 
usia muda. 

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 8 pasangan yang kawin di bawah 
umur dan 8 orang tua responden serta 12 orang informan yang terdiri dari pimpinan 
dan staf KUA dan para tokoh masyarakat serta masyarakat desa Mandalagiri 
pendekatan dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian desa 
Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya fokus penelitian ini adalah 
faktor-faktor pendorong, dampak perkawinn usia muda serta bentuk pola asuh 
kelurga pada pasangan usia muda. sumber data pendekatan meliputi, responden, 
informasi, dan dokumen metode pengumpa data yang digunakan untuk observasi 
partisipan, dokumenter dan wawancara. Keabsahan data diperoleh dengan tehnik tri 
agulasi. 

Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU 
No. I tahun 74, yaitu perkawian hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 
19 tahun dan pihak wanita sudak mencapai umur 16 tahun. Namun dalam prakteknya 
masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur, padahal 
perkawianan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggungjawab secara fisik 
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maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan 
berumah tangga. 

Peranan orang tua sangat besar artinya bagi psikologis anak-anaknya. 
Mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh perkembangan anak sejak 
lahir hingga dengan dewasa maka pola asuh anak dalam perlu disebar luaskan pada 
setiap keluarga. 

Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan di usia 
muda dipengaruhi oleh berbagai macam faktor-faktor yang mendorong mereka untuk 
melangsungkan perkawinan di usia muda diantaranya; faktor ekonomi, faktor 
pendidikan, faktor orang tua, faktor diri sendiri, serta faktor adat setempat. Terjadinya 
perkawinan usia muda di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten 
Tasikmalaya ini mempunyai dampak tidak baik kepada mereka yang telah 
melangsungkan pernikahan juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkannya serta 
masing-masing keluarganya. 

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua pekawinan di usia muda 
berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena sedikit dari mereka yang telah 
melangsungkan perkawinan diusia muda dapat mempertahankan dan memelihara 
keutuhannya sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Hasil temuan 
dilapangan bahwapola asuh demokratis lebih mendorong anak menjadi mandiri dan 
berprestasi di bandingkan dengan anak diasuh dengan cara otoriter. Hasil pola asuh 
pada pasangan muda ini untuk masing-masing pengasuh adalah pola asuh 
demokratik. Dengan pola asuh demokratik ini orang tua tidak mengekang pada anak-
anaknya dan memaksakan kehendaknya pada anak-anaknya, sebaliknya mereka 
memberikan kepercayaan penuh terhadap anak-anaknya untuk bisa menjalani 
kehidupan dimasa yang akan datang. 

Saran yang direkomendasikan antara lain; Kepada masyarakat yang memiliki 
sosial ekonomi rendah hendaknya lebih meningkatkan keadaan ekonominya untuk 
dijadikan sebagai sumber penghasilan yang lain, masyarakat harus mengarahkan 
yang putus sekolah untuk mengikuti kursus-kursus ketrampilan. Kepada pasangan 
yang belum menikah harus lebih memperhatikan dampak apa saja yang timbul dari 
perkawinan usia muda.  
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BAB  I   

PENDAHULUAN 

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya 

membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan 

apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan  suatu 

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung 

seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang 

bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.   

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan 

sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara 

sosial biologis, psikologis maupun secara sosial. 

Seseorang dengan melangsungkan sebuah perkawinan maka dengan sendirinya 

semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan 

seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu secara mental atau rohani 

mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan 

nafsu seksnya. 

Kematangan emosi merupaka aspek yang sangat penting untuk menjaga 

kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan 

oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya 

perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui 

sebagai pasangan suami-istri, dan sah secara hukum. 

1 
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Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak 

memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa 

atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan 

baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang 

diinginkannya. Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara 

tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang tidak bisa memahami 

hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan 

yang sejati dalam berumah-tangga. 

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat 

dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki 

kematangan psikologis. 

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya 

kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam 

kehidupan berumah tangga bagi suami istri. 

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul 

tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung 

segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut 

pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, 

pendidikan, serta pergaulan yang baik. 

Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. 

Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan 

yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan akan lebih terkendali 

emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. 
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Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek 

psikologi anak, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam 

arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih menonjolkan sifat 

keremajaannya daripada sifat keibuannya. 

Zakiyah Daradjat (1975) mendefinisikan remaja sebagai anak yang ada 

pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa pada masa 

peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun 

psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak mereka 

bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang yang 

memiliki kematangan pikiran. 

Sifat-sifat keremajaan ini (seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai 

kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, 

serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), 

akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan 

konflikpun, usia itu berpengaruh. 

Perkawinan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi 

anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Ancok yaitu: 

Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat 

kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh 

ibu-ibu yang lebih dewasa. Rendahnya angka kecerdasan anak-anak tersebut karena 

si ibu belum memberi stimulasi mental pada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan 

karena ibu-ibu yang masih remaja belum mempunyai kesiapan untuk menjadi ibu. 
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Perkembangan bahasa si anak sangat tergantung pada cara si ibu berbicara 

pada anaknya. Aspek kecerdasan non bahasa berkembang bila si ibu dapat 

memberikan permainan atau stimulan mental yang baik. Ibu remaja biasanya kurang 

mampu memberikan stimulan mental itu. 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kedewasaan ibu baik 

secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh 

terhadap perkembangan anak kelak dikemudian hari. Oleh sebab itulah maka 

sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah. 

Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU 

No. 1 Tahun 74, yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai 

umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dalam 

prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah 

umur. Padahal perkawinan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan tanggung 

jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal 

dalam kehidupan berumah tangga. 

Peranan orang tua sangat besar artinya bagi perkembangan psikologis anak-

anaknya.orang tua dengan anak akan mempengaruhi kepribadian anaknya dimasa 

dewasanya. Anak yang masih dalam proses perkembangan tersebut mempunyai 

kebutuhan-kebutuhan pokok terutama kebutuhan rasa aman, sayang dan kebutuhan 

rasa harga diri. Apabila kebutuhan-kabutuhan tersebut tidak terpenuhi akan 

mengakibatkan goncangan pada perkembangan anak Masih banyak orang tua yang 

belum menyadari pentingnya keterlibatan mereka secara langsung dalam mengasuh 

anak. Tak jarang akibatnya merugikan perkembangan fisik dan mental anaknya sendiri. 
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Pada umumnya wanita yang telah melangsungkan perkawinan di usia 

muda di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya tidak 

semua memiliki tingkat kedewasaan/kematangan yang ideal yang sesuai dengan 

pasal 7 ayat (1) UU No 1 tahun 74. 

Mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh kembangnya 

anak sejak lahir hingga dewasa maka pola asuh anak dalam keluarga perlu 

disebarluaskan pada setiap keluarga. 

Kepada pasangan usia muda tersebut seharusnya diberikan pembekalan 

yang memadai tentang norma-norma berkeluarga, adat istiadat, perilaku dan 

budaya malu serta rasa hormat, pemahaman agama. 

Masih banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya keterlibatan 

mereka secara langsung dalam mengasuh anak. Tak jarang akibatnya merugikan 

perkembangan fisik dan mental anaknya sendiri. 

Kenyataan ini terjadi di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten 

Tasikmalaya. Di Desa ini sebagian masyarakat melangsungkan perkawinan di usia 

muda sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri kurang disadari, yaitu untuk 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya termasuk 

wilayah yang terletak pada dataran sedang, dimana sebagian wilayah sebelah 

utara termasuk dataran tinggi dan wilayah sebelah selatan merupakan dataran 

rendah. Dalam satu desa terdiri dari beberapa dusun, desa ini terdiri atas 4 dusun 

yakni dusun Sukatani, dusun Taraju, dusun Paniis dan dusun Cijambe. 
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Antara dusun satu dengan dusun yang lainnya jaraknya berjauhan dan melewati 

perhutanan sehingga untuk mencapai daerah yang satu dengan daerah yang lainnya 

harus menggunakan kendaraan. Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten 

Tasikmalaya terbagi menjadi 30 RT yang dikelompokkan menjadi 8 RW. 

Mata pencaharian pada umumnya beragam, tetapi yang lebih dominan 

adalah sebagai petani. Adapun yang lainnya bermata pencaharian sebagai PNS, 

pedagang, tukang ojek dan kerja di pabrik hanyalah sebagian. 

Di desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya pada 

prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur. 

Untuk lebih jelasnya di bawah ini adalah data yang telah melangsungkan 

perkawinan di usia muda. 

Tabel 1.  Data yang melangsungkan perkawinan usia muda 

No Nama Umur menikah Pendidikan 

1. Endan Saefulloh dan Nurhasanah 18 dan 14 SMP 
2. Asep dan Ida Parida 18 dan 15 SMA 
3. Otih dan Jajang 18 dan 15 SMP 
4. Yeni dan Dudung 15 dan 19 SMP 
5. Nurhayati dan Dede  14 dan 17 SD 
6. Rita dan Asep saepulloh 19 dan 15 SMP 
7. Dede Nurhasanah dan Mansyur 19 dan 16 SMP 
8. Deden dan Neneng 18 dan 15 SMP 

 

 Penyebab terjadinya perkawinan di usia muda ini dipengaruhi oleh berbagai 

macam faktor. Rendahnya tingkat pendidikan mereka sangat mempengaruhi pola pikir 

mereka dalam memahami dan mengerti tentang hakekat dan tujuan perkawinan. 

Faktor ekonomi maupun lingkungan tempat mereka tinggal juga bisa menjadi 

penyebab terjadinya perkawinan di usia muda. 
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Menurut Soerojo wignjodipuro bahwa perkawinan anak-anak biasanya 

terjadi karena untuk sekedar memenuhi kebutuhan/kekurangan pembiayaan hidup 

orang tuanya, khususnya orang tua mempelai wanita, sebab dengan menyelenggarakan 

perkawinan anak-anak ini akan diterima sumbangan berupa barang, bahan ataupun 

sejumlah barang dari handai taulannya yang dapat di pergunakan selanjutnya untuk 

menutupi kebutuhan biaya kehidupan sehari-hari, untuk beberapa waktu lamanya. 

Selain itu perkawinan anak-anak juga biasanya terjadi untuk segera 

merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki 

dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan 

bersama. 

Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang 

sebelum anak gadisnya menikah, karena orang sekitar dimana ia tinggal akan 

menganggap si gadis sebagai perawan tua. 

Jika si anak belum juga mendapatkan jodohnya, maka orang tua harus ikut 

mambantu mencarikan jodoh untuk anaknya dengan catatan, jodoh yang dipilihnya 

juga disetujui anaknya. 

Terjadinya perkawinan usia muda di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari 

kabupaten Tasikmalaya ini mempunyai dampak yang tidak baik bagi mereka 

yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda. 

Dampak dari perkawinan usia muda akan menimbulkan persoalan dalam 

rumah tangga, seperti pertengkaran, percekcokan bentrokan antara suami-istri. 

Emosi yang belum stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam 

berumah-tangga. Di dalam rumah tangga pertengkaran atau bentrokan itu hal 

biasa, namun apabila berkelanjutan akan mengakibatkan suatu perceraian.  
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Masalah perceraian umumnya disebabkan karena masing-masing sudah tidak 

lagi memegang amanah sebagai istri atau suami, istri sudah tidak menghargai suami 

sebagai kepala rumah-tangga atau suami yang tidak lagi melaksanakan kewajibannya 

sebagai kepala rumah-tangga. Apabila mereka mempertahankan ego masing-masing 

akibatnya adalah perceraian. 

 Namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan di usia 

muda berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari 

mereka yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda dapat mempertahankan 

dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu 

sendiri 

Selain uraian di atas, alasan pemilihan judul juga didasarkan pada hal-hal 

sebagai berikut: 

Perkawinan pada usia muda yang sangat menarik untuk dikaji karena pada 

usia muda masih banyak hal yang belum tentu mereka pahami mengenai pola 

kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.  

Di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya masih 

ditemukan adanya praktek perkawinan di usia muda pada beberapa pasangan usia dini. 

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tujuan dari perkawinan 

yang ada pada  UU perkawinan di Indonesia khususnya UU No 1 tahun 1974 yaitu 

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 
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B. Permasalahan 

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka perlu dirumuskan permasalahan. 

Permasalahan tersebut adalah: 

1. Faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda di Desa 

Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya.  

2. Apa dampak yang dialami oleh mereka yang melangsungkan perkawinan 

pada usia muda. 

3. Bagaimana bentuk pola asuh keluarga pasangan usia muda. 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia 

muda di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. 

2. Mendeskripsikan secara empiris dampak yang timbul dari adanya perkawinan 

usia muda di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya 

3. Mendeskripsikan bentuk pola asuh keluarga pasangan usia muda 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat: 

1. Bagi ilmu pengetahuan. 

Memberikan penemuan-penemuan hukum perkawinan dan bentuk pelaksanaan 

pola asuh keluarga 

2. Bagi masyarakat umum. 
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Memberi pengetahuan kepada masyarakat  tentang  UU perkawinan, sehingga 

perkawinan yang akan dilangsungkan sesuai dengan tujuan dari UU No 1 Tahun 

1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

3. Memberikan pengetahuan kepada pasangan suami istri mengenai seluk-beluk 

kehidupan berumah-tangga.         

E. Sistimatika Skripsi 

Skripsi ini disusun dalam tiga bagian yaitu: Bagian pendahuluan, bagian 

isi, dan bagian penutup. 

Bab pendahuluan tentang : Bab I pendahulun dipaparkan tentang, alasan 

pemilihan judul, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian serta sistimatika 

penulisan. 

Bab II landasan teori yang akan memaparkan tentang teori atau konsep 

yang mendukung pemecahan masalah yang ditampilkan dalam penelitian ini 

yakni: Faktor-Faktor  Pendorong Perkawinan usia muda,  Dampak Perkawinan 

usia muda, dan Bentuk-Bentuk Pola Asuh Keluarga. 

Bab III berisi tentang metode penelitian yang memaparkan mengenai 

lokasi penelitian, fokus penelitian, Sumber data penelitian, Metode pengumpulan 

data, Validitas data, serta metode analisis data. 

Bagian isi terdiri dari: Bab 1V tetang hasil penelitian dan pembahasan 

yang akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian.  

Penutup yaitu: Bab V berisi tentang simpulan dan saran             

             



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Perkawinan di Indonesia 

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang 

suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perkawinan adalah pertalian yang sah 

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. 

Perkawinan menurut hukum adat suatu perkawinan merupakan urusan 

kerabat/urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang 

berbeda-beda, atau merupakan salah satu cara untuk menjalankan upacara-upacara yang 

banyak corak ragamnya menurut tradisi masing-masing tradisi. 

Hukum agama adalah suatu perbuatan yang suci (sakramen, samskara) yaitu 

perkawinan adalah suatu perikatan antara dua belah pihak yaitu pihak pria dan pihak 

wanita dalam memenuhi perintah dan anjuran Yang Maha Esa, agar kehidupan 

keluarga dan berumah-tangga serta berkerabat bisa berjalan dengan baik sesuai 

dengan anjuran agamanya. 

Hukum Islam perkawinan adalah akad atau persetujuan antara calon suami 

dan calon istri karenanya berlangsung melalui ijab dan qobul atau serah terima. 

Apabila akad nikah tersebut telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan 
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bersedia menciptakan rumah-tangga yang harmonis, akan hidup semati dalam 

menjalani rumah-tangga bersama-sama (Thoha Nasruddin, 1976:10). 

Menurut wiryono, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (wiryono, 1978:15). 

Subekti mengartiakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang syah antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. 

Menurut Abdul Jumali perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita, hidup bersama dalam rumah tangga, melanjutkan 

keturunan menurut ketentuan hukum syariat Islam. 

Hukum katholik perkawinan adalah ikatan seumur hidup antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri yang terjadi atas persetujuan kedua belah 

pihak yang tidak dapat ditarik kembali.  

Sedangkan menurut prostestan perkawinan adalah ikatan seumur hidup antara 

seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai janji yang dilandasi kasih 

gereja. 

B. Perkawinan Usia Muda 

Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan 

suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin 

dari kedua orang tua. 

Namun dalam prakteknya didalam masyarakat sekarang ini masih banyak 

dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda atau di 
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bawah umur. Sehingga Undang-undang yang telah dibuat, sebagian tidak berlaku di 

suatu daerah tertentu meskipun Undang-Undang tersebut telah ada sejak dahulu. 

Di Indonesia pernikahan dini berkisar 12-20% yang dilakukan oleh pasangan 

baru. Biasanya, pernikahan dini dilakukan pada pasangan usia muda usia rata-rata 

umurnya antara 16-20 tahun. Secara nasional pernikahan dini dengan usia pengantin di 

bawah usia 16 tahun sebanyak 26,95%. Di Tasikmalaya sendiri khususnya di desa 

Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalya yang telah melangsungkan 

perkawinan pada usia muda berjumlah lebih dari 15 orang. 

Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara 

laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis 

sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara 

fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya 

sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik sera 

psikis emosional, ekonomi dan sosial. 

Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari 

satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak affresiatif terhadap makna nikah dan 

bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. 

Sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi 

karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan 

perkawinan usia muda atau di bawah umur. 
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C. Faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan dini 
yakni:  

 
1. Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari perkawinan usia 

muda adalah: 

a. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga 

b. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, 

baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya. 

c. Sifat kolot orang jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. 

Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan 

anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja. 

2. Terjadinya perkawinan usia muda menurut Hollean dalam Suryono disebabkan 

oleh: 

a. Masalah ekonomi keluarga 

b. Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila 

mau mengawinkan anak gadisnya. 

c. Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga 

gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab 

(makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya) (Soekanto, 1992 : 65). 

Selain menurut para ahli di atas, ada beberapa faktor yang mendorong 

terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat 

kita yaitu : 
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a. Ekonomi 

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis 

kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya 

dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. 

b. Pendidikan 

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan 

masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya 

yang masih dibawah umur. 

c. Faktor orang tua  

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-

laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. 

d. Media massa 

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian 

Permisif terhadap seks. 

e. Faktor adat 

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan 

perawan tua sehingga segera dikawinkan. 

D. Asas-Asas Perkawinan 

Menurut Hilman Hadikusuma, S.H., asas-asas perkawinan menurut hukum 

adat adalah sebagai berikut:  



 16

1. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah-tangga dan hubungan 

kerabat yang rukun, damai, bahagia dan kekal. 

2. Perkawinan tidak saja harus syah dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan, 

tetapi juga harus mendapat persetujuan dari para anggota kerabat. 

3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita 

sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum 

adat setempat. 

4. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat, 

masyarakat adat dapat menolak kedudukan istri atau suami yang tidak diakui 

oleh masyarakat adat setempat. 

Asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah:  

1. Asas suka rela 

Menurut pasal 6 ayat 1 menentukan bahwa perkawinan harus didasari 

persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan disini mempunyai maksud bahwa 

dalam suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami-istri 

atau dengan kata lain tidak ada pihak yang memaksa dari manapun. 

2. Partisipan Keluarga. 

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan 

seseorang untuk membentuk keluarga yang bahagia, maka peran orang tua atau 

partisipasi keluarga sangat dibutuhkan terutama dalam hal pemberian ijin untuk 

melaksanakan perkawinan. 
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3. Perceraian dipersulit 

Ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang perceraian terdapat 

dalam pasal 39 dan 41 UU No 1 tahun 1974, disini dijelaskan bahwa pasangan 

suami-istri yang hendak bercerai tidak begitu saja dilakukan karena ada akibat-

akibat yang harus dipertimbangkanh baik bagi diri masing-masing dan juga bagi 

anak-anaknya, bagi yang sudah mempunyai anak. 

4. Asas monogami 

Penegasan asas monogami ini terdapat pada pasal 27 yang berbunyi: 

“Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang 

istri, dan seorang perempuan hanya seorang suami”. 

Dengan demikian bahwa perkawinan menurut UU mempunyai asas 

monogami, namun demikian tidak menutup tidak menutup kemungkinan bagi 

suami untuk mempunyai lebih dari satu istri, hal ini harus mendapat persetujuan 

dahulu dari pihak-pihak yang bersangkutan. 

5. Kematangan calon suami. 

Undang-Undang No 1 tahun 1974 telah menetapkan batas umur suatu 

perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita, maka dari 

itu perkawinan yang masih di bawah umur tidak diperbolehkan, karena 

perkawinan memerlukan kematangan dari kedua calon mempelai tersebut baik 

jiwa dan raga agar tercipta  suatu keluarga yang bahagia. 

6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. 
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E. Dampak Perkawinan Usia Muda 

Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara 

kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-

anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. 

1. Dampak terhadap suami istri 

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istrti yang telah 

melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak 

mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul 

dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung 

keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. 

2. Dampak terhadap anak-anaknya 

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di 

bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang 

melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak 

pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 

20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan 

banyak juga dari mereka yang melahirkan anak. 

3. Dampak terhadap masing-masing keluarga. 

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di 

usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. 

Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan 
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menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan 

rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal 

ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi 

akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah-pihak. 

Tabel 2.  Perbandingan Dampak Perkawinan Usia Muda  

No Sasaran Dampak 
1 Suami dan istri - Kurangnya kesadaran memahami akan kewajiban 

dan hak sebagai suami-istri 
- Tidak adanya keselarasan dalam menjalankan 

bahtera rumah tangga 
- Adanya perselisihan-perselisihan dalam 

kehidupan rumah tangga 
2 Masing-masing 

keluarga 
- Berkurangnya beban keluarga untuk menghidupi 

anaknya 
- Apabila terjadi perceraian maka terputuslah tali 

silaturahmi pada keluarga tersebut 
- Dapat menguntungkan kedua belah pihak 

3 Anak - Rendahnya tingkat kecerdasan anak  
- Akan mengalami gangguan-gangguan pada 

perkembangan fisik anak 
 

F. Pola Asuh Kaluarga  

1. Pengertian pola asuh  

Pola asuh yaitu cara-cara atau bentuk pengasuhan anak menurut Chabib 

Thoha (1997:109), bahwa pola asuh merupakan suatu cara yang terbaik yang dapat 

ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa tanggung 

jawab kepada anak. 
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Khan dan Sulaieman (1997:116) menyatakan pola asuh merupakan sikap 

orang tua dalam berhubungan dengan anaknya, sikap ini dapat dilihat dari 

berbagai segi antara lain cara orang tua memberikan peraturan kepada anak, cara 

memberikan hadiah, dan hukuman dan cara orang tua. 

Pola asuh adalah kemampuan keluarga dan masyarakat untuk menyediakan 

waktu, perhatian dan dukungan terhadapa anak agar dapat tum buh kembang 

sebaik-baiknya secara fisik, mental dan sosial (Soekirman, 2000). 

Anak akan mengalami pertumbuhan secara alamiah dalam kehidupannya, 

walaupun demikian anak masih sangat tergantung pada keberadaan orang 

dewasa. Pola asuh akan sangat berpengaruh pada proses tumbuh kembangnya anak 

yang hidup dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan yang selalu di 

bawah tekanan akan berada dalam perkembangannya. 

Pola pengasuhan anak dalam hal sikap dan perilaku ibu atau pengasuh lain 

dalam hal kedekatannya dengan anak memberikan makanan, merawat kebersihan, 

semuanya itu berhubungan dengan keadaan ibu dalam hal kesehatan (fisik mental) 

status gizi, pendidikan umum keluarga dan masyarakat untuk pengetahuan tentang 

pengasuhan anak yang baik, peran dalam keluarga atau di masyarakat, sifat 

pekerjaan sehari-hari, adat kebiasaan keluarga dan masyarakat membagi kasih 

sayang dan sebagainya seibu atau pengasuhan anak. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh 
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a. Pendidikan Ibu 

Pendidikan merupakan alat di masyarakat untuk memperbaharui dirinya 

dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Pada hakekatnya pendidikan 

adalah usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam 

dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidupnya (Suharjo, 1999). 

b. Pengetahuan Ibu 

Pengetahuan ibu tentang kesehatan dan gizi mempunyai hubungan erat 

dengan pendidikan. Anak dan ibu dengan latar belakang pendidikan yang 

tinggi akan memungkinkan akan mendapat kesempatan untuk hadir dan 

tumbuh dengan baik (Kardyati dkk, 1987). 

Membesarkan anak yang sehat tidak cukup dengan naluri kasih sayang 

belaka, namun ibu perlu pengetahuan dan ketrampilan yang baik. Peningkatan 

pengetahuan serta kemampuan dalam mengasuh anak merupakan hal yang 

sangat penting dan harus diusahakan oleh para ibu dalam rangka membesarkan 

anak-anaknya (Nadesul, 1996). 

Pengetahuan tidak mutlak diperoleh melalui pendidkan formal, 

namun juga informasi dimedia massa atau hasil dari pengalaman orang lain 

(Alex Sobur, 1981). 

c. Aktivitas ibu 

Kebutuhan wanita terhadap tugas dan di luar tugas sebagai ibu adalah 

berbeda-beda. Ada beberapa wanita yang merasa bahagia dengan peran 

khususnya sebagai ibu rumah tangga. Baginya tidak ada hal yang 
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menyenangkan dari pada masa-masa kecil dan remaja yang penuh 

kebahagiaan kepada anak-anaknya (Alex Sobur, 1991). 

Dewasa ini mungkin banyaknya ibu berperan ganda selain sebagai ibu 

rumah tangga juga sebagai wanita karier. Semua kitu guna menciptakan keadaan 

ekonomi keluarga yang lebih mapan tapi juga menimbulkan pengaruh terhadap 

hubungan dengan anggota keluarga terutama anaknya. Pada mulanya ibu bisa 

membagi waktu, namun lama kelamaan tugas makin menantang sehingga 

menantang sang ayah untuk ikut terjun mengasuh anaknya (Soelaeman, 

1994). Apabila seorang ibu mendapat pekerjaan baik penuh atau paruh waktu 

maka orang yang paling cocok untuk menggantikan tugasnya adalah orang yang 

mengetahui kenbutuhan makan anaknya, mencintai dan harus sanggup dalam 

memeliharan dan mengasuhnya. Ibu yang tidak bekerja dapat mengasuh anak-

anaknya dengan baik dan mencurahkan semua kasih sayangnya, macam dan 

menu makanan juga lebih diperhatikan sehingga mengurangi kemungkinan 

terjadinya kurang gizi pada anaknya (Nita Lestari, 1996). 

d. Status Sosial Ekonomi 

Status ekonomi dalam pengasuhan anak dipengaruhi pola oleh gaya 

dan pengalaman yang dimiliki serta pengetahuan yang diterimanya. 

Status ekonomi keluarga pasangan muda dikalangan menengah dan 

bawah ibu lebih condong melakukan pengetahuan dengan yang lebih cocok 

menurut dirinya yaitu cenderung demokratis. 

3. Bentuk-bentuk pola asuh keluarga 
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Menurut Danny. I Yatin (1986:96) dalam membina anak kita mengenal 

empat model pola asuh:           

a. Pola asuh demokrasi 

Pada pola asuh keluarga ini orang tua mempunyai hubungan yang 

dekat dengan anak-anaknya. Hubungan antara orang tua dengan anak terlihat 

hangat dan orang tua sering melakukan kegiatan bersama-sama dengan anak-

anak. Dalam mengarahkan tingkah laku anak, orang tua tidak menekankan 

bahwa anak harus patuh dan tidak boleh menentang orang tuanya, melainkan 

dengan memberikan pengertian dan penjelasan yang logis tentang suatu hal 

pada anaknya. 

Oleh sebab itu dalam membuat peraturan, orang tua selalu mengajak 

anak-anaknya untuk terlibat langsung. Orang tua selalu mengarahkan agar anak-

anaknya bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan. 

(Danny I. Yatin, 1986:98) 

b. Pola pengasuhan penyabar atau pemanja 

Segala sesuatu yang berpusat pada kepentingan anak. Orang tua tidak 

mengendalikan perilaku anak sesuai dengan kebutuhan perkembangan 

kepribadian anak. Orang tua tidak penar menegur atau di luar kewajaran, hal itu 

terkesan jangan sampai mengecewakan  anak atau yang penting anak jangan 

sampai menangis. Anak-anak dengan pola pengasuhan ini cenderung lebih 

energik dan renponsif namun mereka cenderung manja, impulsif, mementingkan 

diri sendiri dan kurang percaya diri, cengeng, agresif. 
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c. Pola asuh otoriter 

Antara orang tua dengan anak pada pola asu ini mempunyai hubungan 

yang kurang hangat, artinya orang tua jarang melakukan kegiatan bersama dengan 

anak-anaknya dan orang tua sangat menuntut kepatuhan dari anak-anaknya. 

Orang tua biasanya menerapkan disiplin kepada anak-anaknya dilakukan secara 

ketat dan apabila anak melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, maka 

orang tua pada pola asuh keluarga ini tidak segan-segan memberikan hukuman. 

d. Pola asuh pemberian hadiah  

Pola asuh pemberian hadiah atau penghargaan memiliki ciri orang tua 

senantiasa memberikan hadiah yang menyenangkan, setelah melakukan 

perbuatan yang menyenangkan itu bisa berwujud benda yang nyata seperti 

makanan, uang dan mainan. Tidak nyata berupa pujian, perhatian maupun 

penghargaan. (Danny I. Yatin, 1986:97). 

Namun dalam pemberian hadiah tersebut menjadi rangsangan buat 

anak untuk berbuat, bukan maksud dan tujuan mengapa tindakan itu di 

lakukan. 

Pemberian hadiah atau penghargaan dapat merangsang anak 

bertingkah laku yang baik dan memuaskan. Penghargaan menjadikan anak 

lebih percaya diri bahwa yang dilakukannya mendapat dukungan. Namun 

pemberian hadiah yang tidak bijaksana justru kurang mendukung jiwa anak, 

anak nanti melakukan perbuatan atas dasar agar dapat hadiah. 
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Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari observasi dan wawancara 

dengan inporman pola asuh yang diterapkan oleh orang tua yang menikah 

pada usia muda adalah pola asuh demokrasi yang berarti bahwa dalam 

membimbing dan mendidik anak mereka memberikan kebebasan kepada 

anak untuk mengungkapkan pendapat, keinginan dan perasaannya serta 

adanya keterbukaan orang tua dan anak, adanya peraturan-peraturan yang 

dibuat bersama dan disepakati bersama. Orang tua hanya bersikap sebagai 

pemberi pendapat dan pertimbangan serta arahan terhadap aktifitas anak. 

Pola asuh yang demokratis yang diterapkan oleh orang tua yang 

melakukan perkawinan usia muda, dalam mengembangkan disiplin anak 

umumnya berdasar pada nilai-nilai moral dasar yaitu agama. 

Ini terbukti bahwa peran orang tua selain menyekolahkan anaknya 

pada sekolah umum, mereka juga menyekolahkan ke sekolah agama yaitu di 

madrasah dan TPQ. 

Jadi jelaslah bahwa dari masing-masing pola asuh orang tua di atas 

akan mempunyai dampak yang berbeda-beda apabila diterapkan kepada 

anak. 
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Tabel 3.  Tabel Pola Pengasuhan Ideal Untuk Anak 

Macam Pola 
Pengasuhan Ciri-ciri Dampak Negatif 

Demokratis 1. Memberikan peluang kepada 
anak untuk mandiri 

2. Adanya pengarahan dan 
pengawasan kepada anak.  

3. Selalu dilibatkan dalam 
pengambilan keputusan  

1. Anak cenderung mandiri. 
2. Tegas terhadap diri sediri 
3. adanya keterbukaan   

Penyabar  atau 
pemanja 

1. Segala sesuatu berpusat pada 
kepentingan anak. 

2. Tidak mengendalikan 
kepentingan kepentingan 
anak. 

3. Orang tua tidak menegur 
bila anak melakukan salah. 

1. Energik, renponsif. 
2. Manja 
3. Impulsif, mementingkan 

diri sendiri. 
4. kurang percaya diri, 

cengeng, aggresif. 

Otoriter 1. Mengendalikan anak secara 
berlebihan 

2. Cenderung mengancam dan 
menakut-nakuti. 

3. Memutlakkan kepatuhan, 
rasa hormat, sopan santun. 

4. Orang tua tidak merasa salah. 

1. Kurang percaya diri 
2. Penakut, kurang sopan. 
3. kopentensi dan tanggung 

jawab cukup 
4. Berperilaku anti sosial. 

Pemberian hadiah 1. memperhatikan secara fisik 
dan psikis 

2. Orang tua memprioritaskan 
kepentingan anak. 

3. Orang tua tidak sibuk dengan 
kegiatan 

1. Anak cenderung manja 
2. Selalu mengharapkan hadiah. 
3. Anak lebih agresif 

G. Syarat-syarat Perkawinan 

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 syarat-syarat perkawinan tercantum pada 

pasal 6 dan pasal 7 adalah sebagai berikut: 

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 

tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. 



 27

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 

keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) 

pasal ini cukup memperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua 

yang mampu menyatakan kehendaknya. 

4. Dalam kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu 

untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang 

memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah garis keturunan 

lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan 

kehendaknya. 

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 

(2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah satu orang atau lebih diantara mereka tidak 

menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam hukum tempat tinggal orang 

yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat 

memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam 

ayat (2), (3), (4) pasal ini. 

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan 

tidak menentukan lain. 

Syarat-syarat perkawinan menurut pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu: 

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan 

pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 



 28

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi 

kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kdua orang tua pihak pria 

maupun pihak wanita. 

3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut 

dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) UU ini, berlaku yang dalam hal permintaan dispensasi 

tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). 

Syarat perkawinan bagi seorang janda  

Bagi seorang janda yang hendak melangsungkan perkawinan berlaku waktu 

tunggu. Peraturan tentang waktu tunggu di atur dalam pasal 11 UU Perkawinan. Bunyi 

pasal 11 UU No 1 Tahun 1974 adalah: 

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinanya berlaku jangka waktu tunggu. 

2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah lebih lanjut. 

Dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1974 waktu tunggu diatur dalam pasal 39 

yang berbunyi : 

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 

Undang-undang ditentukan sebagai berikut: 

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, jangka waktu tunggu ditetapkan 130 hari. 

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih 

datang bulan ditetapkan 3 kali suci sekurang-kurangnya 90 hari dan yang 

tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari. 
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c. Apabila perkawinan sedang janda tersebut dalam keadaan hamil,waktu 

tunggu di tetapkan sampai melahirkan. 

2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian 

sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi 

hubungan kelamin. 

3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu di hitung 

sejak jatuhnya putusan, sedangkan dari perkawinan yang putus karena kematian, 

tenggang waktu di hitung sejak kematian suaminya.                                                                       

H. Tujuan Perkawinan 

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah 

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. 

Dari kalimat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yaitu mendapatkan keturunan, 

karena suatu keluarga tentunya terdiri dari suami istri dan anak-anaknya. 

2. Perkawinan itu untuk selama-lamanya, hal ini dapat kita tarik dari kata “kekal”. 

3. Perkawinan itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. 

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat 

dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami 
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dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal 

dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. 

Bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh kebahagiaan, baik 

materiil maupun spirituil. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang 

sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yang 

diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian 

(Asmin, 1986: 20). 

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk memenuhi hajat dan 

tabiat kemanusiaan berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 

mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang untuk 

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-

ketentuan yang telah diatur dalam syariat. Dalam hukum Islam perkawinan juga 

bertujuan menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam 

masyarakat yang mendirikan suatu rumah tangga yang damai dan teratur (Thoha 

Nashruddin, 1967: 16). 

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Hukum Adat adalah untuk melahirkan 

generasi muda, melanjutkan garis hidup orang tua, mempertahankan derajat memasuki 

inti sosial dalam masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara individu. 

Menurut Bambang Suwondo mengatakan bahwa tujuan perkawinan menurut Hukum 

Adat ialah secara sosiologi untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat setempat 

(Bzn Haar Ter, 1960:158-159). 
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I. Perceraian  

Perceraian merupakan kulminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan 

terjadi apabila antara suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian 

masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Banyak perkawinan yang tidak 

membuahkan kebahagian tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan 

tersebit didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan lainnya. 

Tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan perpisahan dan pembatalan baik 

secara hukum maupun dengan diam-diam dan ada juga yang salah satu (istri/suami) 

meninggalkan keluarga. 

Tanpa disadari bahwa perkawinan usia muda sering membawa akibat yang 

negatif. Salah satu dari akibat perkawinan usia muda itu adalah perceraian, walaupun 

perceraian tidak hanya terjadi pada suami istri yang menjalani perkawinan usia 

muda, tetapi juga pada suami istri yang menjalani perkawinan sesuai dengan UU 

Perkawinan. Perceraian sering terjadi karena tidak ada keharmonisan lagi dalam 

rumah tangga mereka. 

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau 

tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Subekti, 1993:42). 

Alasan-alasan yang menyebabkan perceraian menurut pasal 19 adalah: 

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain 

sebagainya yang sukar disembuhkan. 

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa 

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. 
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3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan 

pihak yang lain. 

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 

Kerangka berfikir 

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah 

perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial 

biologis, psikologis maupun secara sosial. 

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang 

suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat 

dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki 

kematangan psikologis. 

Pada umumnya wanita yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda di 

desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya tidak semua memiliki 

tingkat kedewasaan/kematangan yang ideal yang sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU No 

1 tahun 74. 
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Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun 

sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan 

secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk 

melahirkan keturunan secara pisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia 

itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan 

keluarga untuk melindungi baik sera psikis emosional, ekonomi dan sosial. 

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya 

kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam 

kehidupan berumah tangga bagi suami istri. 

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-

jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban 

yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, 

pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, pendidikan, serta 

pergaulan yang baik. 

Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari 

satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak affresiatif terhadap makna nikah dan 

bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. 

Sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi 

karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan 

perkawinan usia muda atau di bawah umur. 

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya 
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melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin 

antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah 

tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak 

Tuhan Yang Maha Esa. 

Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. 

Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh 

keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan akan lebih 

terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. 

Tanpa disadari bahwa perkawinan usia muda sering membawa akibat yang 

negatif. Salah satu dari akibat perkawinan usia muda itu adalah perceraian, walaupun 

perceraian tidak hanya terjadi pada suami istri yang menjalani perkawinan usia muda, 

tetapi juga pada suami istri yang menjalani perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan. 

Perceraian sering terjadi karena tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga mereka. 

Perceraian merupakan kulminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan 

terjadi apabila antara suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian 

masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Banyak perkawinan yang tidak 

membuahkan kebahagian tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan 

tersebit didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan lainnya. 

Tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan perpisahan dan pembatalan baik 

secara hukum maupun dengan diam-diam dan ada juga yang salah satu (istri/suami) 

meninggalkan keluarga. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Dasar Penelitian 

Metode adalah cara atau jalan yang dilakukan dengan upaya ilmiah. 

Sedangkan metodologi penelitian adalah ajaran mengenai metode-metode yang di 

pergunakan sebagai cara-cara untuk mencapai tujuan penelitian melalui proses 

berpikir. Penelitian yang dilakukan menyangkut faktor-faktor pendorong dan 

dampaknya terhadap pola asuh keluarga di desa Mandalagiri kecamatan 

Leuwisari kabupaten Tasikmalaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. 

Dalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur 

penelitian akan mendapatkan data deskriptif berupa lisan atau kata-kata dari 

gejala yang diamati atau diteliti. Menurut Kirt dan Miller mendefinisikan bahwa 

penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang 

secara fundamental tergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasannya dan dalam peristilahannya (Rachman, 1999:118). 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati 

(Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 1990:3). 

Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan 

deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena 

yang diambil, dengan menggunakan logika ilmiah. (Saifudin Azwar, Ma., 2005:5). 
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Metode kualitatif dilakukan dalam situasi wajar (natural setting) dan data 

yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan 

pada filsafat fenomenologis yang menggunakan penghayatan dan berusaha untuk 

memehami serta menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku dalam 

situasi tertentu menurut perspektif si peneliti. 

B. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang digunakan adalah desa Mandalagiri, kecamatan 

Leuwisari, kabupaten Tasikmalaya. Penulis memilih lokasi tersebut karena di lokasi 

tersebut masih banyak terjadi dilakukannya praktek perkawinan usia muda pada 

pasangan suami-istri. Alasan lain pemilihan desa tersebut adalah sarana dan prasarana 

dilokasi penelitian sangat mendukung, Tempat tinggal si peneliti dekat dengan daerah 

tersebut sehingga hal ini akan membantu peneliti dalam hal menghemat biaya, tenaga, 

dan waktu disamping membantu mempermudah perolehan data. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian bertujuan untuk mengungkap masalah yang timbul dari 

perkawinan usia muda. Fokus penelitian sangat membantu penelitian kualitatif 

membuat keputusan untuk membuang atau menyimpan informasi yang diperolehnya. 

Hal itu dilakukan dengan jalan mengumpulkan pengetahuan secukupnya yang 

mengarahkan seseorang kepada upaya memahami dan menjelaskannya. 

Berdasarkan konsep di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka melangsungkan perkawinan usia muda. 
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2. Dampak perkawinan usia muda meliputi dampak terhadap suami dan istri, 

terhadap anak-anak, terhadap keluarga masing-masing. 

3. Bentuk-bentuk pola asuh keluarga pada pasangan usia muda 

D. Sumber Data Penelitian   

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subyek dari mana 

dapat diperoleh (Suharsimi A, 1996:114). 

Pada penelitian ini penulis memperoleh sumber data dari beberapa responden 

dan informan, data yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dari sumber data 

sebagai berikut: Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan responden dan informan. Adapun responden dalam penelitian ini 

yakni pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda. 

Di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya yang 

menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari 7 pasangan suami-istri yang telah 

melangsungkan perkawinan di usia muda, sedangkan yang menjadi informan 

dalam penelitian ini adalah pimpinan dan staf KUA kecamatan Leuwisari, 

kabupaten Tasikmalaya, orang tua yang telah melangsungkan perkawinan usia 

muda dan perangkat desa setempat. Sumber data yang lain adalah dapat berupa 

orang (informan), buku, dokumen, majalah, koran, atau kenyataan-kenyataan yang 

dapat diamati.             

E. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap 

kegiatan penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat, 
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terperinci dan dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan, maka tehnik 

penelitian yang digunakan harus tepat. Agar sesuai data yang diperlukan, dalam 

penelitian ini maka dipergunakan beberapa tehnik pengumpulan data yaitu 

observasi dan wawancara. Kedua tehnik pengumpulan data ini dianggap paling 

tepat karena sesuai dengan permasalahan. 

Dalam penelitian kualitatif ini, maka pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu tehnik untuk mendekati sumber informasi 

dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistimatis dan berdasar pada 

tujuan penelitian.Wawancara ini digunakan untuk mengungkapkan masalah 

yang sedang diteliti. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan 

yang “Open ended” (wawancara dimana jawaban tidak terbatas pada satu 

tanggapan saja) dan mengarah pada pedalaman informasi serta dilakukan tidak 

secara formal terstruktur. Wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan 

keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah 

yang dijelajahi. 

Dalam wawancara ini digunakan tehnik wawancara mendalam, terbuka 

secara mendalam dilakukan secara akrab dan penuh kekeluargaan. Dalam tehnik 

wawancara ini terjadi percakapan antara pewawancara dengan yang diwawancarai 

dalam suasana santai, tidak disediakan jawaban oleh pewawancara. Hal-hal yang 

disiapkan peneliti sebelum melakukan wawancara adalah menunjuk informan 

yang benar-benar menunjukkan informasi tentang fokus atau obyek yang akan 
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diteliti, membuat janji dengan informan dan menentukan tempat dan waktu 

bila dilaksanakan wawancara, menyiapkan pedoman wawancara yang berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Perlu juga 

dipersiapkan perlengkapan wawancara antara lain beberapa alat  tulis, tape 

recorder dan kemera. 

Arikunto (1998:145) mengemukakan bahwa “wawancara atau kuisioner 

lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) 

untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee). 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan antara dua arah, dimana 

pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara menjawab atas 

pertanyaan-pertanyaan tersebut (Moleong, 1994:135). 

Wawancara ditujukan pada pasangan suami-istri yang melangsungkan 

perkawinan usia muda, serta masyarakat yang menjelang perkawinan di desa 

Mandalagiri, kecamatan Leuwisari, kabupaten Tasikmalaya. Wawancara dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang 

ada dengan jawaban-jawaban yang sejujur-jujurnya. 

2. Observasi  

Dalam observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

partisipan. Partisipan, yaitu peneliti (observer, pengamat) menceburkan dan 

membaur sama-sama dengan masyarakat.karena peneliti ingin menghayati 

situasi yang sedang diteliti sehingga peneliti memperoleh gambaran yang 

jelas.   
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Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan objektif, maka peneliti terjun 

ke lapangan dan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-

gejala nyata pada obyek yang diteliti. Arikunto (1998:234) mengemukakan 

“metode observasi yang paling efektif adalah melengkapi dengan format atan 

blanko pengamatan sebagai intrumen. Sedangkan Rahman (1999:77) 

menguraikan pemahaman mengenai observasi sebagai berikut: 

Observasi langsung adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan 

terhadap obyek di tempat terjadi atau langsungnya peristiwa, sehingga 

observasi berada bersama obyek yang diteliti. Sedangkan observasi tidak 

langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya 

suatu peristiwa yang akan diselidiki, misalnya peristiwa tersebut diamati 

melalui film, rangkaian slide atau rangkaian photo. 

3. Dokumentasi 

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). 

Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi adalah mencari data mengenai 

hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 1996:188). 

Dalam penelitian menggunakan metode-metode pendekatan kualitatif, 

dimana dengan menggunakan metode-metode pendekatan di bawah ini 

perhatiannya lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substantif berdasar 

dari konsep-konsep yang timbul dari data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 
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Tabel 4.  Metode Pengumpulan Data 

Variabel Metode Instrumen 
Faktor-faktor  pendorong 
perkawinan usia muda 

Wawancara  
 

Pedomam wawancara 
terstruktur  

Dampak perkawinan usia 
muda 

Wawancara 
Obserpasi 
Partisipan 

Wawancara terstruktur 
Wawancara 

Bentuk-bentuk pola asuh 
keluarga 

Wawancara 
Observasi 
Dokumentasi 

Pedoman wawancara 
Wawancara 
Format dokumentasi 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data dikontrol dengan metode triangulasi. Untuk mendapatkan 

keabsahan data tehnik pemeriksaan yang dapat menjamin keabsahan atau 

ketetapannya. Peneliti menggunakan cara yang disampaikan oleh Patton, yaitu 

data triangulasi dimana untuk menyimpulkan data yang sama dapat diambil dari 

beberapa sumber. 

Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. 

Teknik triangulasi menurut Patton dapat dicapai dengan cara: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 
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4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah 

atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen berkaitan 

(Moleong, 1999:178). 

G. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif 

cenderung dipakai dalam penyusunan penelitian ini. Lebih lanjut Rachman 

(1999:118) mengemukakan penelitian kualitatif sebagai berikut : 

Mengacu kepada beberapa istilah, maka yang dimaksud dengan penelitian 
kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
diamati. Sementara itu Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian 
kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 
fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam 
kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 
bahasanya dan dalam peristilahannya. 

 
Karena data yang diperoleh di lapangan berupa data (berupa kata atau 

tindakan), maka analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih bersifat 

deskriptif-analitik yang berarti interpretasi terhadap isi yang dibuat dan disusun 

secara sistematik atau menyeluruh. 

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data maka diadakan suatu 

analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2000:103). 
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Analisis data dilakukan secara induktif yaitu mulai dari laporan atau fakta 

empiris dengan cara terjun kelapangan mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan 

menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data didalam 

penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.  

Miles dan Huberman dalam Rachman menjelaskan penyajian dua model 

pokok analisis yaitu: 

Pertama, model analisis mengalir dimana tiga komponen analisis (reduksi, 
sajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi) dilakukan saling menjalin 
dengan proses pengumpulan data mengalir bersamaan. Kedua, model 
analisis interaktif, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan 
bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka 
tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan) 
berinteraksi. 

 
Untuk mempermudah pemahaman di atas, maka peneliti melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Reduksi data 

a. Data yang telah terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan data 

yang mirip sama. 

b. Data itu kemudian diorganisasikan untuk mendapat simpulan data 

sebagai bahan penyajian data. 

2. Penyajian data 

Setelah data diorganisasikan, selanjutnya data disajikan dalam uraian-uraian 

naratif yang disertai dengan bagan atau tabel untuk memperjelas penyajian data. 

3. Penarikan data 

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Untuk mempermudah tentang metode analisis tersebut. Mile dan 

Huberman menggambarkan siklus data interaktif sebagai berikut : 
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Reduksi Data Sajian Data

Penarikan kesimpulan  atau 
verifikasi 

Pengumpulan Data 

Model analisis interaktif (Miles dan Huberman 1992:20) 
  

 



BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian, mengetahui kondisi yang akan diteliti 

merupakan hal yang sangat penting yang harus terlebih dahulu diketahui oleh 

Peneliti. Adapun lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah desa Mandalagiri, 

kecamatan Leuwisari, kabupaten Tasikmalaya. Sehubungan dengan penelitian 

ini, maka yang harus diketahui oleh peneliti adalah kondisi geografis,  

demografis, keadaan sosial ekonomi  dan  gambaran subyek peneliti.  

a. Kondisi Geografis  

1) Letak Desa 

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah desa Mandalagiri, 

kecamatan Leuwisari, kabupaten Tasikmalaya. Desa Mandalagiri termasuk 

wilayah yang termasuk pada dataran tinggi, dimana sebagian wilayah 

sebelah utara termasik wilayah dataran rendah dan sebagian wilayah 

sebelah selatan termasuk pada dataran sedang. Dalam satu desa termasuk 

pada beberapa dusun, yang antara dusun satu dengan dusun yang lainnya 

jaraknya berjauhan sehingga untuk mencapai daerah satu ke daerah yang 

lain harus menggunakan kendaraan, kendaraan yang biasa digunakan 

adalah kendaraan bermotor yaitu ojek. Jarak antara desa ke kota letaknya 

cukup jauh, sehingga desa Mandalagiri termasuk wilayah pedesaan. 

Lebih jelasnya di bawah ini adalah tabel jarak dari desa ke kota: 
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Tabel 5.  Jarak dari desa ke kota 

No Keterangan Jarak Waktu Tempuh 
1. 
2. 
3. 

Dari Desa ke Kecamatan  
Dari Desa ke Kabupaten  
Dari Desa ke Propinsi 

4 Km 
17 Km 
80 Km 

30 Menit 
90 Menit 

180 Menit 
Sumber : Profil Desa Mandalagiri. 

2) Batas Desa 

Desa Mandalagiri berbatasan dengan desa lain yang masih dalam 

satu kecamatan. Adapun batas desa Mandalagiri adalah:  

Sebelah barat berbatasan dengan desa Cigadog.  

Sebelah timur berbatasan dengan desa Padakembang.  

Sebelah selatan berbatasan dengan desa Ciawang.  

Sebelah utara berbatasan dengan desa Galunggung 

3) Luas Desa 

Desa Mandalagiri mempunyai luas tanah secara keseluruhan 697 ha, 

yang terbagi menjadi beberapa bagian yaitu untuk pertanian 297 ha 

dan perhutanan 350 ha dan peternakan  51 ha. 

Seperti di desa yang lain, Desa Mandalagiri dipimpin oleh 

seorang kepala desa yang bernama Oyon Taryana. Dalam pemerintahannya, 

kepala desa dibantu oleh beberapa perangkat desa yang lainnya seperti 

Sekdes, Kesra/Lebe, Dusun dan Seksi yang lainnya. Desa tersebut 

terbagi menjadi 30 Rukun Tetangga (RT) yang dikelompokan menjadi 

5 Rukun Warga (RW).  
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b. Demografis  

1) Penduduk 

Desa Mandalagiri yang luas keseluruhannya 697 ha, terbagi 

menjadi beberapa bagian. Desa tersebut dihuni oleh sekitar 5.193 

jiwa, yang terdiri dari 2.635 jiwa laki-laki dan 2.558 jiwa perempuan 

(data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan Desember 2005). 

Berdasarkan jumlah tersebut, jumlah jenis kelamin laki-laki lebih 

banyak dari jumlah jenis kelamin perempuan dengan selisih 77 jiwa. 

Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 6.  Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

No. Jenis kelamin Jumlah 
1. Laki-Laki 2.635 Jiwa 
2. Perempuan 2.558 Jiwa 

Jumlah 5.193 Jiwa 
Sumber : Profil Desa Mandalagiri tahun 2005 
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Tabel 7.  Jumlah Pasangan Usia Subur di Desa Mandalagiri 

Pasangan usia subur KK menurut status 
perkawinan Kelompok Umur 

Jumlah KK 
menurut jenis 

kelamin No Jumlah 
RT 

Jumlah 
KK 

L P 
Kawin Belum kawin

Wanita 
usia 

subur 
<20 
Th 

20-29 
Th 

>30 
Th 

1 01 62 47 15 45 17 36 - 12 24 
2 02 55 48 7 48 7 35 2 10 23 
3 03 58 48 10 45 13 31 - 10 21 
4 04       44 39 5 39 5 27 2 9 16 
5 05 41 36 6 35 6 28 2 8 18 
6 06 54 46 8 45 9 33 1 15 17 
7 07 61 54 7 53 8 41 - 15 26 
8 08 56 48 8 45 11 29 - 11 18 
9 09 58 48 10 47 11 26 - 15 21 

10 10 63 53 10 53 10 47 1 6 40 
11 11 55 44 11 41 14 33 2 11 21 
12 12 40 32 8 30 10 25 - 7 18 
13 13 82 64 18 64 18 56 2 16 38 
14 14 44 37 7 35 9 27 1 7 19 
15 15 46 39 7 36 10 29 1 7 21 
16 16 41 35 6 33 8 27 2 7 18 
17 17 36 33 3 32 4 24 2 11 11 
18 18 53 50 3 48 5 33 - 17 16 
19 19 40 37 3 37 3 27 - 8 19 
20 20 40 29 11 28 12 21 - 1 20 
21 21 55 52 3 51 4 36 2 12 22 
22 22 46 41 5 39 7 29 4 9 16 
23 23 44 36 8 35 9 23 - 6 17 
24 24 64 57 7 54 10 40 - 10 30 
25 25 51 47 4 46 5 34 - 11 23 
26 26 35 30 5 30 5 18 2 5 11 
27 27 30 25 5 25 5 18 2 2 14 
28 28 44 36 8 36 8 30 1 6 23 
29 29 44 41 3 41 3 30 2 5 23 
30 30 45 40 5 38 7 30 - 14 16 

Jumlah 1.487 1.271 216 1.234 253    931   32 283 621 
Sumber : Demografi Desa Mandalagiri tahun 2005  

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa di desa Mandalagiri dengan 

jumlah penduduk 5.193 jiwa yang terdiri atas laki-laki yang berjumlah 

2.635 jiwa dan 2.558 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga di desa 

Mandalagiri sebanyak 1.487 KK dari 30 RT. Untuk perempuan yang 

berjumlah 2.558 ada yang sudah kawin dan ada juga yang belum kawin.  
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Wanita usia subur di desa Mandalagiri terdapat 936 orang, untuk usia 

subur pada pasangan yang menikah pada usia muda khususnya untuk 

wanita yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda berjumlah 

10 orang. Untuk wanita usia subur masing-masing  terbagi pada beberapa  

kelompok usia yaitu  dari usia kurang dari 20 tahun dengan jumlah 32 orang, 

20 sampai 29 tahun berjumlah 283 orang dan lebih dari 30 tahun dengan 

jumlah 621 orang.  

2) Mata pencaharian 

Desa Mandalagiri yang dihuni oleh 5.193 jiwa secara keseluruhan 

bermata pencaharian beragam, tetapi yang lebih dominan adalah sebagai 

petani. Adapun yang lain bermata pencaharian sebagai PNS, pedagang, 

tukang ojek, pengrajin, dan buruh pabrik. 

Berikut ini merupakan tabel mengenai jumlah penduduk desa 

Mandalagiri menurut mata pencaharian 

Tabel 8.  Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

No. Mata Pencaharian Jumlah 
1 Petani 1.441 
2 Buruh Tani 911 
3. Pedagang 218 
4. Tukang Ojek 60 
5. Buruh Pabrik 21 
6. Pengrajin 35 
7. Peternak 199 
8 Montir 2 
9 Tukang Kayu 30 
10 Tukang Batu 2 
11 Penjahit 6 
12 Pensiunan 12 
13 Lain-lain 2.076 

Jumlah 5.193 
Sumber : Monografi Desa Mandalagiri tahun 2005 
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Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian penduduk 

mempunyai mata pencaharian yang telah disebutkan di atas (lain-lain) 

yaitu 2.076 jiwa dengan persentase 40,56% 

3) Tingkat pendidikan 

 Pencanangan pendidikan 9 tahun yang sudah ditetapkan pada 

sekarang ini, tidak semuanya dilaksanakan penduduk Desa Mandalagiri. 

Masih banyak penduduk yang tidak menyekolahkan anaknya sampai 

ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana 

dan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan. Banyak 

orang tua yang menyekolahkan anaknya hanya tamat SD (Sekolah 

Dasar) dengan harapan setelah tamat sekolah dapat membantu orang 

tuanya. Bagi anak yang kurang senang tingga! di desa lebih memilih 

kerja di luar kota atau kerja di pabrik. 

Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk menurut tingkat 

pendidikan. 

Tabel 9.  Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah % 
1. Tidak sekolah 35 0,81 
2. Belum tamat SD 950 22,01 
3. Tamat SD 1250 28,96 
4. Tamat SMP 956 22,36 
5 Tamat SMA 452 10,47 
6. Perguraan Tinggi 35 0,81 

Jumlah 4315 100 
Sumber : Monografi Desa Mandalagiri tahun 2005 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan 

tamat SD mempunyai fersentase tertinggi yaitu 28,96% dengan jumlah 

penduduk 1.250 jiwa 

4) Agama 

Walaupun di Indonesia ada beragam agama, dan masing-masing 

penduduk bebas untuk memilih agama menurut kepercayaannya, akan 

tetapi penduduk Desa Mandalagiri semuanya memeluk agama Islam 

dan tidak ada satupun penduduk yang memeluk agama lain. (Sumber: 

Monografi Desa Mandalagiri tahun 2005). 

c. Keadaan sosial ekonomi 

1) Perumahan dan tempat ibadah 

Desa Mandalagiri, walaupun sebagian besar penduduknya bermata 

pencaharian sebagai petani, tetapi soal rumah selalu dinomorsatukan. 

Banyak orang yang bekerja dengan tujuan untuk bisa memperindah 

rumahnya. Itulah salah satu alasan orang tua tidak bisa menyekolahkan 

anaknya. Anak-anaknya dari kecil sudah biasa disuruh untuk mencari uang 

untuk menambah biaya kehidupan keluarganya juga untuk bisa 

memperindah rumahnya. Dengan demikian rumah-rumah penduduk di 

desa Mandalagiri pada umumnya sudah permanen dan sudah memenuhi 

syarat-syarat kesehatan, karena rumah tersebut telah memiliki ventilasi, 

hanya sebagian kesil saja di desa Mandalagiri yang semi permanen. 

Penduduk desa Mandalagiri sebagian besar memiliki ternak 

kambing, ayam dan kerbau. Jarak antara rumah dan kandang ternak 
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ada yang saling berjauhan ada pula yang berdekatan sehingga mereka 

tidak memikirkan akibat burak terhadap kesehatan keluarga. 

Untuk menunjang pengamalan ibadahnya penduduk desa 

Mandalagiri yang keseluruhannya beragama Islam, maka sudah 

semestinya mempunyai tempat Ibadah. Di desa Mandalagiri terdapat 

beberapa Masjid dan Mushola. Jumlah Masjid di Desa Mandalagiri 

ada 12 sedangkan Mushala ada 36. Sebagian besar penduduk desa 

Mandalagiri menjalankan ibadahnya di masjid. namun ada juga yang 

melaksanakan ibadahnya di rumahnya masing-masing.  

2) Kesehatan Masyarakat 

Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan, 

terutama kerena dekatnya kandang ternak dengan rumah mereka akan 

menimbulkan berbagai macam penyakit, contohnya penyakit pernapasan. 

Untuk menjaga kesehatan masyarakat, Desa Mandalagiri memiliki 

beberapa bidan desa dan beberapa puskesmas untuk melayani 

masyarakat di bidang kesehatan. Untuk menambah ilmu pengetahuan 

masyarakat dalam bidang kesehatan, bidan desa dan aparat pemerintah 

desa sering memberikan pengetahuan tentang pentingnya kesehatan bagi 

manusia dan bagaimana cara menjaga kesehatan. 

 Hal ini dilakukan pada saat acara perkumpulan-perkumpulan 

rutin dan ketika posyandu yang diselengarakan satu bulan sekali.  

Di desa Mandalagiri, dalam hal kesehatan masyarakat bersama-

sama dengan aparatur desa bersama-sama semaksimal mungkin untuk 
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menciptakan masyarakat yang aman dan juga sehat dari berbagai 

macam penyakit.  

Masyarakat di desa Mandalagiri  sebagian besar penduduknya 

memiliki mata pencaharian sebagai petani. Bagi mereka yang bekerja 

sebagai petani tidak jarang dari pekerjaan yang mereka geluti memliki 

dampak yang tidak baik bagi kesehatan mereka. 

Sebagian besar dari penduduk yang ada di desa Mandalagiri tidak 

semua menyadari akan pentingnya kesehatan bagi mereka sendiri. Untuk 

bisa menjaga kesehatan kesehatan warganya, Desa mandalagiri memiliki 

2 unit puskesmas yang terdiri atas puskesmas desa dan puskesmas 

pembantu. 

Sebagian besar masyarakat disana apabila memeriksakan 

kesehatannya tidak langsung berobat kerumah sakit, namun mereka 

memilih untuk berobat di puskesmas saja. Mereka bukannya tidak 

mau diperiksa di rumah sakit namun dikarenakan biaya yang sangat 

terbatas. Tidak jarang dari mereka apabila sakit mereka tidak segan-

segan meminta bantuan kepada dukun terlatih. 

Puskesmas yang ada di desa Mandalagiri untuk masyarakat itu 

sendiri biayanya tidak begitu memberatkan masyarakat disana. 

Pelayanan yang diberikan oleh pihak puskesmaspun bagi masyarakat 

sangatlah memuaskan. Dalam prakteknya puskesmas buka dari jam 8 

sampai jam 1 siang. Adapun jadwal harinya mulai hari Senin sampai 

hari Sabtu. 
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Adapun sarana kesehatan yang ada di puskesmas tersebut 

terdiri atas 2 dokter umum. 1 dokter gigi, 2 orang dukun terlatih dan 3 

orang bidan desa. Tidak hanya orang-orang yang disebut di atas yang 

bekerja di puskesmas melainkan dalam sehari-harinya dibantu oleh 

kader-kader desa. 

Untuk kesehatan para ibu dan balita di desa Mandalagiri juga 

terdapat posyandu yang terbagi pada 4 wilayah. Untuk pelaksanaan 

posyandu tersebut bidan desa dan aparatur pemerintahan desa 

bekerjasama untuk bisa menyelenggarakan kegiatan tersebut secara rutin. 

Untuk pelaksanaannya, posyandu dilaksanakan tidak hanya 

dalan satu wilayah saja namun dibagi menjadi beberapa wilayah, 

dalam sebulan posyandu hanya diselenggarakan hanya satu kali saja. 

3) Keadaan Rumah Tangga 

Jumlah penduduk Desa Mandalagiri adalah 5.193 jiwa yang 

terbagi menjadi 1.518 Kepala Keluarga (KK), 225 ibu rumah tangga 

yang tamat SD, 552 ibu rumah tangga yang tamat SMP, dan 352 ibu 

rumah tangga yang tamat SMA. (Sumber data: Buku Perkembangan 

Desa tahun 2005). 

Sarana penerangan, 95% penduduk desa Mandalagiri sudah 

mendapatkan aliran listrik. Hanya sebagian kecil (5%) saja penduduk 

yang masih menggunakan minyak tanah untuk penerangan. Penduduk 

yang memiliki televisi sudah cukup banyak, yaitu 753 rumah. Namun 

kebanyakan dari mereka hanya menggunakan televisi untuk melihat 

hiburan sehingga pengetahuan atau informasi yang diterima tidak banyak. 
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Saat ini, penduduk yang masih menggunakan kayu bakar untuk 

memasak hanya tinggal sedikit. Sebagian besar dari penduduk telah 

menggunakan kompor gas. Akan tetapi, sebagian dari mereka yang 

sudah menggunakan kompor gas, tetap memiliki perapian kayu bakar 

dan masih menggunakannya untuk memasak. (Sumber data: Buku Profil 

Desa tahun 2005). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa desa 

Mandalagiri merupakan desa yang sedang, tetapi masih tradisional.  

Gambaran Subjek Penelitian 

Untuk menunjang kualitas penelitian ini, maka diperlukan subjek 

untuk diteliti. Yang merapakan subjek dari penilitian ini terbagi menjadi 

dua kelompok, yaitu kelompok responden dan kelompok informan. 

Kelompok pertama, yaitu kelompok responden berasai dari orang tua 

yang menikahkan anaknya di usia muda, pasangan suami istri yang 

menikah muda, dan wanita yang menikah dalam usianya yang masih 

muda. Sedangkan yang menjadi kelompok informan yaitu berasal dari 

masyarakat sekitar yaitu orang tua, perangkat desa/aparat desa, tokoh 

masyarakat yang adanya pernikahan dibawah umur, serta untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan faktor-faktor pendorong, 

dampak, dan pola asuh keluarga pada pasangan yang menikah di usia 

muda. Data dari responden dan informan tersebut sangat penting untuk 

menambah kualitas dan valid penelitian ini. 

Untuk menambah kualitas dan valid isi penelitian ini selain dari 

pasangan suami-istri penulis juga memperoleh informasi/data dari 
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informan yang meliputi orang tua, aparat desa, dan tokoh masyarakat 

setempat. Penulis memperoleh data/informasi dengan cara melakukan 

wawancara dengan para informan. 

Dalam penelitian ini, informan memiliki peranan yang cukup 

penting dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan faktor-

faktor pendorong, dampak dan pola asuh pada pasangan usai muda. 

Kebanyakan informasi yang diterima oleh penulis berasal dari informan 

tersebut. Data tersebut merupakan data yang digunakan sipeneliti 

sebagai subjek dari informen dalam penelitian.  

4) Keadaan sosial ekonomi orang tua 

Gambaran keadaan sosial ekonomi orang tua dapat dilihat dari 4 

indikator yaitu tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, 

jumlah tanggunagan dan jenis tempat tinggal. 

(a) Tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan orang tua dapat dilihat dari pendidikan formal. 

Berdasarkan data pendidikan formal ayah yang diperoleh dari 16 

responden, terdapat 5 orang berpendidikan SMP, 11 orang berpendidikan 

SD 2 orang berpendidikan SMU. Tampak bahwa mayoritas pendidikan 

ayah dari pasangan suami istri tersebut berpendidikan SD dan SMP. 

Demikian juga dengan pendidikan ibu, terdapat 7 orang berpendidikan 

SMP, dan 9 orang berpendidikan SD.  
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Tabel  10.   Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Tingkat Pendidikan Ayah Ibu 
SD 

SMP 
SMU 

10 
5 
1 

9 
7 
- 

Total 16 16 
Sumber: Wawancara responden 

(b) Jenis pekerjaan 

Pekerjaan ayah dari pasangan suami-istri yang menikah pada usia 

muda sebagian besar adalah wiraswasta (4 orang) diikuti tukang kayu, 

(3), petani (5 orang), dagang (3 orang) perangkat desa (1 orang). 

Sedangkan pekerjaan ibu, wiraswasta (3 orang), tidak bekerja (4 orang) 

tani, (7 orang)  dan dagang (2 orang). 

Tabel  11.   Jenis Pekerjaan Orang Tua 

Jenis Pekerjaan Ayah Ibu 
Wiraswasta 
Tukang kayu 
Petani 
Pedagang 
Perangkat desa 
URT 

4 
3 
5 
3 
1 
- 

3 
- 
7 
2 
- 
4 

Total 16 16 
Sumber: Wawancara responden 

(c) Tingkat pendapatan 

Berdasarkan data tingkat pendapatan orang tua, dari 32 responden 

tampak bahwa 3 orang  yang mempunyai pendapatan pokok antara 

Rp 1.000.000,- sampai Rp. 1.250.000,- 3 orang antara Rp 750.000,- 

sampai Rp. 500.000,- dan 4 orang Rp 500.000,- sampai Rp. 

300.000,-  6 orang kurang dari Rp 300.000,-.  
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Tabel  12.   Pendapatan Orang Tua per Bulan 

Pendapatan Pokok Jumlah  
< Rp. 300.0000,- 

Rp. 300.000,- sampai Rp. 500.000,- 
Rp. 500.000,- sampai Rp. 750.000,- 
Rp. 750.000,- sampai Rp. 1.000.000,- 

6 
4 
3 
3 

Total 16 
Sumber: Wawancara responden 

2. Faktor Pendorong Perkawinan Usia Muda  

a. Faktor ekonomi 

Adanya perkawinan usia muda di Desa Mandalagiri sebagian besar 

disebabkan kerena kondisi ekonomi keluarga yang kurang. Para orang tua 

yang menikahkan anaknya pada usia muda mengganggap bahwa dengan 

menikahkan anaknya  beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Hal 

ini disebabkan karena jika anak sudah menikah, maka akan menjadi 

tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap jika anaknya 

sudah menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya. 

Di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya, 

kondisi ekonomi setiap keluarganya antara satu keluarga dengan keluarga 

yang lainnya berbeda. Tidak semua keluarga di desa tersebut bisa memenuhi 

semua keperluan sehari-harinya karena penghasilan yang mereka peroleh 

belum bisa memadai  untuk digunaka keperluan sehari-hari. 

Masyarakat di desa Mandalagiri mempunyai mata pencaharian 

yang beraneka ragam. Diantara mereka ada yang memiliki pekerjaan tetap 

juga pekerjaan tidak tetap. Oleh karena itu untuk penghasilan yang 

mereka peroleh setiap harinya tidak menentu. 
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Bagi orang-orang yang pekerjaannya tidak tetap mereka dalam 

menghidupi keluarganya tidaklah mudah. Lain halnya dengan orang yang 

telah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang tetap, maka segala 

kebutuhan sehari-harinya akan terpenuhi. 

Di Desa Mandalagiri, kondisi ekonomi setiap keluarga dapat 

digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi lemah, tahap 

ekonomi menengah  atas dan menegah ke bawah serta tahap ekonomi atas 

(kaya). Setiap tahapan tersebut penghasilan yang mereka peroleh berbeda 

ada yang cukup, sedan dan lebih. Yang dimaksud dengan keluarga yang 

berada dalam kondisi ekonomi lemah adalah keluarga yang memiliki 

tempat tinggal yang tidak permanen, dengan penghasilan yang tidak tetap. 

Biasanya mereka adalah buruh tani yang bukan penggarap. Untuk tahapan 

keluarga miskin sekali berjumlah 10 KK dari 4 RT. Sedangkan yang 

termasuk pada kategori  miskin berjumlah 515 KK dari 30 RT. Dapat 

disimpulkan bahwa Desa Mandalagiri Kecmatan Leuwisari Kabupaten 

Tasikmalaya termasuk kepada kategori desa miskin yakni Desa yang 

fersentase jumlah penduduk miskinnya mencapai lebih atau sama dengan 

20% dari total penduduk desa yang bersangkutan. 

Keluarga yang kondisi ekonomi menengah yakni mereka yang 

memiliki tempat tinggal semi permanen, dengan pekerjaan dan penghasilan 

yang relatip cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan hidu sehari-hari. 

Yang termasuk pada kategori keluarga menengah bawah berjumlah 312 KK 

dari 30 RT untuk menengah keatas berjumlah 365 KK. Adapun keluarga 
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dengan kondisi ekonomi atas (kaya) yang memiliki tempat tinggal permanen, 

pekerjaan yang tetap serta penghasilan yang tinggi berjumlah 259 KK dari 

masing-masing RT dan yang memiliki tingkat ekonomi  kaya berjumlah 44 KK. 

Lebih jelasnya di bawah ini merupakan tabel untuk tahapan 

keluarga sejahtera. 

Tabel 13.  Tahapan Keluarga Sejahtera 

Kategori kesejahteraan keluarga  
 
RT 

 
Jumlah 

KK Sangat 
Miskin Miskin

Ekonomi 
Menengah 
ke bawah 

Ekonomi 
Menengah 

ke atas 
Kaya Kaya 

plus 

 
Jumlah 

kesejahteraan  
keluarga  

01 62 0 22 7 16 17 0 62 
02 55 0 26 1 10 17 1 55 
03 58 0 27 6 12 13 0 58 
04 44 2 18 13 6 5 0 44 
05 41 0 18 9 12 2 0 41 
06 54 0 25 9 15 5 0 54 
07 61 0 26 18 13 4 0 61 
08 56 1 29 7 13 6 0 56 
09 58 0 34 3 21 0 0 58 
10 63 0 24 16 6 13 4 63 
11 55 0 4 7 20 18 6 55 
12 40 0 6 1 18 15 0 40 
13 82 0 36 18 9 13 6 82 
14 44 0 20 6 13 5 0 44 
15 46 0 23 11 11 1 0 46 
16 41 0 7 1 13 15 5 41 
17 36 0 9 1 15 8 3 36 
18 53 0 15 2 33 3 0 53 
19 40 0 4 2 23 10 1 40 
20 40 0 10 4 15 8 3 40 
21 55 0 29 15 1 10 0 55 
22 46 0 39 17 6 13 1 46 
23 44 0 5 20 6 12 0 44 
24 64 0 20 25 7 2 0 64 
25 51 0 16 19 12 11 1 51 
26 35 0 8 8 6 12 1 35 
27 30 0 20 13 5 4 6 30 
28 44 0 8 15 16 5 0 44 
29 44 20 15 11 7 7 2 44 
30 44 0 7 21 6 10 1 44 
30 1487 5 541 316 366 264 30 1487 

Sumber : Monografi Desa Mandalagiri tahun 2005 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk 

desa Mandalagiri memiliki tingkat ekonomi yang miskin dengan jumlah 542 

KK dari 30 RT yang ada  di desa tersebut dengan keseluruhan jumlah KK. 

Sama halnya yang dikatakan oleh Iyo orang tua dari Ida Parida. 

Asep yang berumur 27 tahun yang menikah pada usia 1 tahun dan Ida 

yang berumur 23 tahun yang menikah pada umur 15 tahun "Saya adalah 

seorang buruh tani yang tidak mempunyai tanah sendiri untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-hari saya hanya tergantung pada lahan pertanian orang 

lain, saya terpaksa mengawinkan anak perempuan saya dengan tujuan 

untuk meringankan beban yang saya pikul. Dengan harapan suami dari 

anak perempuan saya bisa ikut membantu kehidupan keluarga saya. 

(Wawancara dengan Iyo orang tua dari Ida Parida, 10 November 2005). 

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa sebagian besar 

penduduk Desa Mandalagiri bermata pencaharian sebagai petani/buruh tani, 

bagi mereka untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganyanya dirasakan 

sangat menyusahkan. Dengan adanya anak perempuannya yang sudah besar 

meskipun belum cukup umur mereka segera mengawinkannya dengan orang 

yang dianggap biasa membantu meringankan beben hidup keluarganya. 

Hal yang sama juga dikatakan oleh Odan orang tua Rita yang 

berumur 26 tahun menikah pada umur 16 tahun dan Asep berumur 29 tahun 

yang menikah saat umur 18 tahun. Pada saat itu Rukmanah menikahkan 

anaknya pada umur 15 tahun ”Saya seorang istri dari seorang petani yang 

penghasilannya tidak seberapa yang hanya cukup untuk keperluan sehari-hari 
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sedangkan kami harus menghidupi 7 anak oleh karena itu untuk bisa 

menghidupi anak-anak saya mengawinkan anak saya dengan harapan 

suaminya dapat menanggung kehidupan anak saya. (Wawancara dengan 

Odan orang tua, Rita 10 November 2005). 

b. Faktor Diri Sendiri 

Selain faktor ekonomi, perkawinan usia muda di Desa Mandalagiri 

disebabkan  adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan 

adanya pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media 

yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau 

kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda. 

Yang dikatakan oleh Asep dan Ida mereka melangsungkan 

perkawinan usia muda bukan kehendak orang tua ataupun faktor ekonomi 

yang kurang mencukupi, melainkan karena kemauannya sendiri. Dalam 

kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan 

yang sama, yaitu menikah di usia muda, maka la pun melakukan 

pernikahannya pada usianya yang masih muda. (Wawancara dengan 

responden Asep, 10 November 2005) 

Hal ini juga disampaikan oleh Endan Saepulloh 25 tahun yang 

menikah pada usia 18 tahun dengan Dede Nurhasanah 20 tahun menikah 

pada usia 15 tahun “Kami melangsungkan perkawinan pada usia muda 

dikarenakan kami sudah lama saling mencintai dan kami takut apabila 

kami berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. (Wawancara dengan 

responden Endan Saepulloh dan Dede, 10 November 2005) 
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Kerena ia sangat mencintai kekasihnya, maka la memutuskan 

untuk mempercepat pernikahan. salah satu faktor adalah karena la takut 

terjadi hal-hal yang memalukan keluarganya, sehingga merekapun 

memilih untuk menikah dalam usia yang masih muda. 

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

perkawinan usia muda selain karena keadaan ekonomi orang tua yang 

tidak mencukupi, juga karena kehendak dan kemauan sendiri.  

c. Faktor Pendidikan 

Rendahnya pendidikian juga merupakan faktor terjadinya pernikahan 

usia muda. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD 

merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua 

tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini. 

Disamping perekonomian yang kurang pendidikan orang tua yang 

rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi 

orang tua untuk segera menikahkan anak perempuannya. Hal ini seperti 

yang disampaikan oleh Karna yang menikahkan anaknya untuk makan 

saja sudah sulit apalagi untuk bisa menyekolahkan anak sampai ke 

jenjang yang lebih tinggi untuk itu saya terpaksa menikahkan anak 

perempuan saya setelah menyelesaikan sekolah SMP-nya sampai kelas 2 

(wawancara dengan Karna orang tua, 18 Nopember 2005) 

Karna menyatakan bahwa kehidupan perekonomian mereka belum 

bisa mencukupi untuk membiayai anak-anaknya sampai ke jenjang yang 

lebih tinggi. Mereka sudah merasa senang anak perempuannya sekolah 
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sampai tingkat SMP. Ketika anak perempuannya ada yang mendekatinya dan 

memintanya untuk menjadi istrinya. maka dengan cepatnya ia mengawinkan 

anak perempuannya dengan harapan suami dari anaknya itu bisa ikut 

membantu meringankan beban keluarganya khususnya untuk membiayai 

anak perempuaannya. 

Perkawinan usia muda yang terjadi di desa Mandalagiri sebagian 

besar disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua dan anak yang 

tidak bisa melanjutkan sekolahnya sampai kejenjang yang lebih tinggi. 

Oleh karena itu anak perempuan di desa Mandalagiri yang tidak sekolah 

memilih untuk menikah dengan lelaki yang meminta dirinya untuk 

dijadikan istri. 

d. Faktor Orang tua 

Faktor orang tua merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, 

dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak 

besar. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. 

Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang 

sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila 

anaknya jadi perawan tua dan takut apabila anaknya akan melakukan ha-

hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. 

Jika si anak belum juga mendapatkan jodohnya, maka orang tua ikut 

mencarikan jodoh buat anaknya dengan catatan jodoh yang akan di 

berikannya itu sesuai dengan keinginan anaknya atau disetujui olek anaknya. 

 Wawancara dengan Aun orang tua dari pasangan Endan Saefuloh 

24 tahun yang menikah pada umur 17 tahun dan Nurhasanah 19 tahun 
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yang menikah pada usia 15 tahun: “Saya melihat anak saya sudah semakin 

besar dan telah memiliki seorang pacar karena sudah dekat maka saya segera 

menikahkan anak saya. Saya segera menikahkan anak saya karena takut 

terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang dapat mencemari nama baik 

keluarga. (Wawancara dengan Aun orang tua, 15 November 2005).     

Ditakutkan anaknya melakukan perbuatan yang dapat merusak 

nama baik keluarganya, dia cepat-cepat menikahkan anaknya. Dia merasa 

anaknya sudah cukup untuk melangsungkan perkawinan. Karena hubungan 

anaknya dengan kekasihnya sudah terlalu dekat maka ia mengambil 

keputusan untuk segera menikahkan anaknya. 

Sama halnya dengan Iyo orang tua dari pasangan Ida parida berusia 

23 tahun dan Asep yang berusia 25 tahun yang menikah pada usia masing-

masing umur 14 tahun dan umur16 tahun: “Karena anak saya tidak 

melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tingga dikarenakan biaya yang 

kurang saya segera menikahkan anak saya. Karena tidak lagi sekolah 

banyak sekali tetangga dekat yang menanyakan kapan anaknya mau naik 

pelaminan (Wawancara dengan Iyo, orang tua Ida 15 November 2005). 

Dia menikahkan anak gadisnya karena dia selalu ditanya-tanya 

oleh tetangga dekatnya kapan anaknya mau naik pelaminan. Dia juga 

takut kalau-kalau anaknya dikatain oleh tetangganya sebagai perawan tua, 

maka segeralah dia menikahkan anaknya. 

Begitu juga yang terjadi pada Ali orang tua dari pasangan Dede 

Nurhasanah dengan mansur yang menikah pada umur masing-masing 15 
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tahun dan 18 tahun: “Karena takut anak saya digunjingkan oleh tetangga 

dekat, maka saya segera menikahkan anak saya. Setelah ada yang 

kerumah dan meminta anak saya untuk dijadikannya seorang istri maka 

saya segera menerima lamarannya dan cepat-cepat menikahkannya.  

(Wawancara dengan Ali orang tua Dede, 15 November 2005). 

Lain halnya dengan Asep yang berusia 30 tahun dan Rita berusia 

25 tahun yang menikah pada usia 17 tahun dan 15 tahun: “Kami berdua 

dinikahkan oleh orang tua saya dikarenakan orang tua kami melihat kalau 

hubungan saya dengan pacar saya sudah terlalu dekat, selain itu juga 

mereka sudah menginginkan hadirnya seorang anak kecil dalam keluarga 

saya. Karena tidak mau dikatakan anak yang tidak hormat dan patuh sama 

orang tua maka saya dan pacar saya menyanggupi keinginan orang tua 

saya  untuk segera menikah. 

Mereka menikah pada usia muda dikarenakan oleh keinginan dari 

masing-masing orang tua mereka yang menginginkan kami menikah 

cepat-cepat. Dan juga karena orang tua melihat kedekatan kami berdua di 

takutkan akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan maka ia segera 

menikahkan anaknya. Disamping itu juga mereka sudah menantikan 

datangnya si kecil ditengah-tengah mereka. 

Karena takut dikatakan anak yang tidak hormat dan patuh pada 

orang tua nya maka ia mau untuk segera dinikahkan. 

Banyak sekali orang tua di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari 

kabupaten Tasikmalaya yang menikahkan anak perempuannya pada usia 
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yang masih muda. Kebanyakan dari mereka yang telah menikahkan anaknya 

pada usaia muda dikarenakan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh 

orang tua yang melangsungkan perkawinan muda didesa Mandalagiri 

terhadap perkawinan. Mereka tidak begitu memikirkan bagaimanakah 

keadaan anaknya setelah berumah tangga yang penting bagi mereka anaknya 

sudah menikah dan sudah ada yang mau menanggung kebutuhan anak 

perempuannya serta orang tua berharap dari perkawinan yang telah 

dilangsungkannya itu anaknya itu dapat  membantu kebutuhan orang tuanya. 

(Wawancara dengan Soleh, tokoh masyarakat, 18 November 2005). 

Tabel 13.  Persentase Faktor-faktor Pendorong Perkawinan Usia Muda 

Faktor pendorong Jumlah Pasangan Usia  Muda % 
Faktor ekonomi 3 47,5 
Faktor orang tua 2 25 
Faktor pendidikan 1 12,5 
Faktor diri sendiri 1 12,5 
Faktor adat Setempat 1 12,5 
Jumlah 8 100 

 
Setelah dilakukan penelitian maka didapatkan hasil faktor pendorong 

yang paling banyak  ialah faktor orang tua 

3. Dampak Perkawinan Usia Muda 

a. Dampak pada suami-istri 

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami-istri yang telah 

melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak 

mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut 

timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang 

cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. 
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Dampak dari perkawinan usia muda akan menimbulkan berbagai 

persoalan rumah-tangga seperti pertengkaran, percekcokan, bentrokan antar 

suami-istri yang dapat mengakibatkan perceraian. Terjadinya perkawinan 

usia muda di desa Mandalagiri Kecamatan Lewisari Kabupaten Tasikmalaya 

ini mempunyai dampak yang tidak baik pada pasangan yang telah menikah 

pada usia muda. Tidak jarang dari mereka yang melangsungkan perkawinan 

pada usia muda tidak begitu memikirkan dampak apa saja yang akan timbul 

setelah mereka hidup berumah-tangga dikemudian hari. Mereka hanya 

memikirkan bagaimana caranya agar bisa segera hidup bersama dengan 

pasangannya tanpa memikirkan apa yang akan terjadi setelah hidup bersama. 

(Wawancara dengan Dede Sekdes,12 Desember 2005). 

Banyak sekali orang yang telah melangsungkan perkawinan tidak 

begitu penting untuk memikirkan dampak apa saja yang mungkin terjadi 

setelah menjalani hidup sebagai pasangan suami-istri khususnya bagi 

pasangan yang menikah pada usia muda. Selain menyebabkan dampak 

kepada pasangan suami-istri juga tidak menutup kemungkinan dampak itu 

juga akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi anak-anaknya juga 

pada masing-masing keluarganya. (Wawancara dengan Asep Karang 

Taruna 18 Desember 2005). 

Wawancara dengan Asep dan Rita yang menikah pada usia 17 

tahun dan 15 tahun: ”Setelah kami menjalani hidup sebagai suami-istri 

selama 8 tahun kami telah dikarunia 2 orang anak, untuk bisa menghidupi 

keluarga saya bekerja sebagai kuli sebuah pabrik dan istri saya hanya 

sebagai ibu rumah-tangga, dari penghasilan sebagai kuli pabrik itu belum 
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bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari apalagi untuk bisa 

membiayai sekolah anak-anak, untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-

hari terpaksa saya memiliki pekerjaan sampingan itu saya lakukan karena 

didesak oleh kebutuhan yang mendesak (Wawancara dengan Asep, 

Responden 18 Desember 2005). 

Pada saat dilangsungkannya pesta perkawinan dia tidak begitu 

memikirkan bagaimanakah kehidupan yang akan ia jalani setelah hidup 

bersama-sama dengan istrinya. Setelah ia hidup berumah-tangga dan 

memiliki 2 anak baru mereka rasakan begitu besar tanggungan yang harus 

ia pikul, dengan pekerjaannya yang ia geluti sebagai kuli sebuah pabrik 

dia belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Dengan 

terpaksa agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya ia mencari 

pekerjaan lain sebagai pekerjaan sampingan. 

b. Dampak terhadap anak-anak. 

Dampak dari perkawinan usia muda tidak hanya dirasakan oleh 

pasangan pada usia muda, namun berdampak pula pada anak-anak yang 

dilahirkannya.Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah 

usia 20 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya 

yang dapat membahayakan kesehatan si anak. 

Wawancara dengan Dede yang melangsungkan perkawinan dengan 

mansur “Saya melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan orang tua, 

setelah hidup berumah tangga saya di karunia seorang anak. Karena 

diantara kami berdua belum bisa menyelami perasaan masing-masing, 

tidak jarang percekcokan pun sering terjadi dalam kehidupan rumah 
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tangga kami berdua.Dengan adanya masalah rumah tangga tersebut saya 

jadi kurang begitu memperhatikan kondisi kesehatan anak saya juga 

dikarenakan kesibukan suami yang kerja diluar kota maka dia tidak begitu 

memperhatikan keadaan kami berdua”. (Wawancara dengan Dede 

Responden, 25 Desember 2005). 

Kasus di atas merupakan kasua yang ada pada pasangan suami-

istri. Akibat tidak adanya kecocokan dan keharmonisan serta kurangnya 

pengertian antara suami-istri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya, 

memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak-anaknya 

serta mempengaruhi tingkat kecerdasan dan juga rentannya gangguan-

gangguan pada fisik sianak. 

c. Dampak terhadap masing-masing keluarga. 

Selain berdampak pada suami-istri dan anak-anaknya perkawinan 

diusia muda memberikan dampak terhadap orang tua masing-masing 

keluarga.Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar maka 

kedua orang tua mereka akan merasa senang dan bahagia. Namun apabila 

kebalikannya perkawinan dari anak-anaknya mengalami kegagalan maka 

mereka akan merasa sedih dan kecewa akan keadaan rumah tangga anak-

anaknya. Dari kegagalan perkawinan anak-anaknya tersebut tidak menutup 

kemungkinan silaturahmi diantara keluarga tersebut akan terputus. 

Musa orang tua dari Mansyur yang menikah pada usia muda 

bertutur” saya merasa bahagia kerena dari pernikahan anak saya saya 

telah dikaruniai seorang cucu, dan juga atas keberhasilan anak-anak saya 
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dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.Saya bahagia karena saya 

mempunyai seorang menantu yang bertanggung-jawan dan sayang kepada 

anak dan cucu saya, selain itu dia juga telah ikut membantu meringankan 

beban kehidupan keluarga kami. 

Ia bersyukur bahwasannya perkawinan yang dilangsungkan oleh 

anak perempuannya lancar dan bahagia. Dari perkawinan anak 

perempuannya itu ia tidak pernah dibebani oleh permasalahan rumah 

tangga anaknya.                    

4. Bentuk Pola Asuh Keluarga pada Pasangan Usia Muda 

Di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya 

pola asuh yang diterapkan oleh orang tua yang menikah pada usia muda 

adalah pola asuh demokratik dan pola asuh penyabar atau pemanja. Pada pola 

pengasuhan ini orang tua selalu berusaha untuk tidak mengendalikan anaknya 

melainkan orang tua selalu mengikuti keinginan anaknya. Orang tua selalu 

memanjakan anaknya dengan memberikan apa yang mereka inginkan. 

Apabila anak berbuat kesalahan atau berperilaku buruk anak tidak diberi 

hukuman keras namun dengan cara menasehatinya. Mereka dalam 

pengasuhan terhadap anak-anaknya memberikan kebebasan yang seluas-

luasnya kepada anak-anaknya dalam berbuat dan memenuhi keinginanya. 

Orang tua selalu meminta anak-anaknya untuk bertindak sesuai dengan 

norma-norma yang berlaku, namun orang tua juga membiarkan anak-anaknya 

bertindak sesuai dengan kehendak mereka. 
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Orang tua dalam pembinaan anak-anaknya selalu bersifat terbuka dan 

bersedia mendengarkan pendapat orang lain serta komunikasi diantara 

keduanya dapat berjalan lancar sehingga setiap persoalan yang dialami anak 

dalam keluarga dapat disalurkan dalam suasana logis. Mereka selalu 

memberikan kesempatan untuk berdiri dan mengontrol internalnya, juga 

mereka selalu memperhatikan perkembangan anak, dan tidak hanya sekedar 

mampu memberi nasehat dan saran tetapi juga bersedia mendengarkan 

keluhan-keluhan anak berkaitan dengan persoalan-persoalannya. 

Orang tua tidak memberikan peraturan-peraturan yang tegas kepada 

anak-anaknya melainkan peraturan-peraturan yang ada hasil dari kesepakatan 

bersama.Orang tua tidak begitu mengekang terhadap kebebasan anak-anak 

khususnya dalam bidang pendidikan. 

Dalam menerapkan kedisiplinan terhadap anak-anaknya orang tua 

tidak menggunakan cara kekerasan melainkan dengan cara memberikan 

keputusan bersama. Untuk menerapkan kedisiplinan tersebut kebanyakan dari 

mereka berdasar pada nilai-nilai moral.        

Ukuran pengelompokkan pola asuh pada pasangan usia muda di desa 

Mandalagiri tersebut, peneliti menggunakan metode wawancara, diketahui 

bahwa pasangan yang mengasuh anak-anaknya lebih banyak mengasuh 

anaknya dengan pola asuh demokratis juga ada yang menggunakan pola asuh 

pemberian hadiah. 
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Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari observasi dan wawancara 

dengan informan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua yang menikah 

pada usia muda adalah pola asuh demokratik dan penyabar atau pemanja.  

Pola asuh yang demokratis yang diterapkan oleh orang tua yang 

melakukan perkawinan usia muda, dalam mengembangkan disiplin anak 

umumnya berdasar pada pada nilai-nilai moral dasar yaitu agama 

Ini terbukti  bahwa peran orang tua selain menyekolahkan anaknya 

pada sekolah umum, mereka juga menyekolahkan anaknya kesekolahan 

agama yaitu di madrasah dan TPQ.   

Di desa Mandalagiri diketahui sebagian besar para ibu rumah-tangga 

yang menikah pada usia muda dalam pengasuhan terhadap anak-anaknya 

sebagiann besar melaksanakan pola pengasuhan demokratis. Dalam 

pengasuhan anak yang demokratis mereka menyiapkan masa depan anak-

anak mereka dengan penuh kebijakan. Setiap hal-hal yang menyangkut 

kehidupan anak-anaknya sebagai ibu rumah-tangga mengikut sertakan anak 

dalam hal pengambilan keputusan. Hal tersebut dilakukan terhadap anak yang 

sudah menginjak dewasa. Bagi anak-anak yang masih kecil, ibu dalam 

menentukan masa depan anak anak-anaknya tidak mengajak serta dalam 

menentukan pilihan. Anak yang masih kecil lebih banyak diberi nasihat untuk 

melakukan suatu tindakan dari pada dimaki atau diberi sanksi dan dimarahi. 

Berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan dalam keluarga, ibu yang 

mengasuh anak dengan pola asuh demokrasi lebih dominan dengan cara 

memberikan keteladanan kepada anak daripada dengan cara memberi 
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suruhan. Anak yang tidak mematuhi atau melanggar aturan keluarga maka 

tidak dimarahi tetapi lebih dominan untuk memberi nasihat dan pengertian 

kepada anak. 

Memberikan pendidikan kepada anak orang tua yang berpola asuh 

demokratik cenderung lebih sering memberi dorongan dan motivasi dengan 

mengajak berdialog dan diberikan motivasi secara bijaksana. 

Ketika anak berbuat kurang baik menurut orang tua yang berpola asuh 

demokratik tidak menghukum secara fisik seperti memukul atau menampar 

sebagai ganjaran tetapi lebih ditekankan pada pemberian nasehat dan 

memberikan contoh yang baik. 

Anak-anak yang berbuat kesalahan, tidak pula diotoriter atau dibiarkan 

berlarut-larut yang lebih parah anak-anak wajib menuruti perintah orang tua  

jika tidak menurut perintah orang tuanya yang berpola asuh demokratif 

disamping memberi nasihat, juga menghukum dengan mengurangi uang 

sakunya sebagai bentuk ganjaran kepada anak yang melanggar perintah orang 

tuanya. 

Orang tua yang mengasuh anak dengan pola asuh demokratif 

mengambil tindakan dengan cara menasehati dan memberikan pengertian 

kepada anak akan pentingnya sekolah bagi masa depan anak. 

Penuturan ibu rumah tangga dengan pola asuh demokratif  diantaranya 

adalah ibu Rita  mengatakan bahwa selama ini anak-anaknya belum pernah 

membolos sekolah. Bagi ana-anak Rita yang juga seorang penjahit 

ditekankan anak-anak agar mantap sekolahnya dan dirinya benar-benar 
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memberikan pengertian akan arti pentingnya sekolah dan berprestasi. Nasehat 

dan pengertian tersebut ditanamkan rita sejak anaknya TK. Rita (Wawancara 

dengan orang tua yang menikah muda) menyayangkan kika ada orang tua 

yang bertindak kasar atau berbuat salah atau membandel terhadap peraturan-

peraturan keluarga, menurutnya jika si anak sering dipukul atau dicemooh, 

maka anak akan akan menjadi orang yang berperilaku menurut di depan dan 

dibelakang tidak patuh. 

Orang tua yang berpola pengasuhan anak dengan cara pola demokratif 

harus ada waktu untuk mendengarkan keluhan ana-anak, keluhan anda perlu 

didengar dan anak diajak serta dalam memecahkan masalah yang dihadapi. 

Desa Mandalagiri termasuk wilayah yang terletak pada dataran tinggi, 

yang terbagi pada beberapa dusun yang antara dusun yang satu dengan dusun 

yang lainnya saling berjauhan. Pada umumnya masyarakat desa Mandalagiri 

sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani yang jauh dari pusat 

keramaian kota. Oleh karena itu desa Mandalagiri tergolong sebagai wilayah 

pedesaan. 

Untuk meneruskan jenisnya menusia membutuhkan pasangan hidup 

yang dapat memberikan keturunannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. 

Untuk bisa meneruskan jenisnya salah satu cara yang mereka tempuh adalah 

dengan melangsungkan perkawinan. 

Sebuah perkawinan merupakan salah satu jalan yang ditempuh 

manusia yang ditempuh untuk bisa meneruskan keturunannya. Oleh karena 

itu manusia tidak akan terlepas dari adanya sebuah ikatan atau perkawinan 
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begitu juga bagi masyarakat di desa mandalagiri kecamatan Leuwisari 

kabupaten Tasikmalaya itu sendiri. Pasal 6 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 

menyatakan bahwa untuk melangsungkan sebuah perkawinan seseorang yang 

belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua. Jadi yang 

dimaksud perkawinan usia muda disini adalah pasangan suami istri yang 

melangsungkan perkawinannya pada usai di bawah umur. 

Namun dalam praktek sehari-harinya masih ada sebagian masyarakat 

yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. 

Masyarakat banyak sekali yang melangsungkan perkawinan di usia muda 

atau di bawah umur. 

Kenyataan ini terjadi di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten 

Tasikmalaya. Sebagian besar masyarakat melangsungkan perkawinan di usia 

muda.  

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Setelah dilaksanakannya penelitian, penulis dapat menganalisis sebagai 

berikut: 

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara 

pribadi dengan pribadi lain. Sebuah ikatan perkawinan terjadi karena adanya 

kecocokan pribadi, psikologi, rasio dan fisik antara.Oleh sebab itu, hubungan 

pernikahan ini merupakan upaya penyatuan antar pribadi dan antar individu yang 

jelas berbeda tabiatnya. 

Dalam pasal 7 ayat 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa: Perkawinan 

hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 
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sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dalam prateknya masih banyak kita 

jumpai  perkawinan pada usia muda atau di bawah umur. 

Pasal 6 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan 

perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin 

dari kedua orangtua. Biasanya pernikahan dini dilakukan oleh pasangan usia 

muda yang usianya rata-rata umur antara 16-20 tahun. 

Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target 

persiapannya belum dikatakan maksimal meliputi persiapan fisik, mental, juga 

persiapan materi. Ketiga persiapan inilah yang seharusnya dijadikan sebagai 

persyaratan seseorang jika ia sudah mau mengakhiri masa lajangnya dan masuk 

pada masa keluarga. 

Setiap manusia yang melangsungkan perkawinan untuk membangun 

rumah tangga pasti semuanya dengan harapan untuk dapat memperoleh 

kebahagiaan baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang sekitarnya khususnya 

keluarganya sendiri. Untuk dapat mencapai kebahagiaan tersebut yang sesuai 

dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tidak hanya melihat dari segi 

lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami 

istri yang ditujukan untuk membina bahtera rumah tangga yang kekal selamanya. 

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan makna sebuah perkawinan akan 

mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi berbagai pihak khususnya bagi 

pasangan itu sendiri juga akan meningkatkan jumlah angka perkawinan diusia 

muda itu sendiri. 



 78

Di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya banyak 

sekali orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda tanpa mempertimbangkan 

umur atau usia itu semua dilakukan karena keterbatasan pengetahuan orang tua 

terhadap makna perkawinan itu sendiri. Orang tua yang memiliki anak perempuan di 

desa Mandalagiri akan merasa gelisah dan resah apabila anak perempuannya itu 

tidak juga mendapatkan pendamping hidup atau naik pelaminan. 

Keluarga merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan keluarga 

khususnya bagi anak-anak. Orangtua merupakan panutan bagi anaknya sekaligus 

sebagai guru yang sangat penting bagi perkembangan anak. Tentu saja setiap 

orangtua menginginkan anak-anaknya tumbuh dan berkembang secara normal. 

Orangtua sudah barang tentu memberikan anak-anaknya yang terbaik tetapi apa 

yang akan diterima oleh anak belumlah baik menurut mereka. 

Seperti halnya orangtuia selalu memberikan perhatian yang khusus pada 

anak perempuannya daripada anak laki-lakinya. Dalam halnya perkawinan 

orangtua selalu berusaha untuk mencarikan jodoh untuk anak perempuannya 

dengan syarat jodoh yang diberikannya itu sesuai dengan keinginan anaknya. 

Karena kecemasannya itu,  para orang tua di desa Mandalagiri kecamatan 

Leuwisari kabupaten Tasikmalaya akan ikut serta dalam mencarikan jodoh buat 

anaknya. Mereka takut apabila anaknya belum mempunyai pacar atau kekasih 

akan dicemoohkan tetangga sekitarnya dengan sebutan perawan tua. 

Meskipun batas umur perkawinan telah ditentukan, namun pada kenyataanya 

masih sering kita jumpai masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia muda. 

Dengan putusnya dari bangku sekolah bagi anak yang tidak lagi melanjutkan 
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sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi maka anak akan merasa jenuh dan 

kesepian karena berkurangnya teman sebaya mereka. 

Untuk menghilangkan perasaan sepinya itu manusia akan selalu berusaha 

untuk mencari kebahagiaannya dengan cara mencari teman sebanyak mungkin. 

Setelah bertemanan lama tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk 

melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius yaitu kejenjang 

perkawinan. 

Untuk bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya 

manusia atau seseorang akan berusaha mencari sebisa mungkin suatu pekerjaan 

yang dapat memberikan penghasilan. Jalan yang mereka tempuh diantaranya 

yaitu dengan mencari pekerjaan tetap atan membuka lahan pekerjaan yang dapat 

memberikannya penghasilan yang banyak. Apabila seseorang mempunyai suatu 

pekerjaan maka dengan sendirinya dia bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya. 

Dalam keluarga yang memiliki tingkat perekonomian lemah atau kurang 

akan mengakibatkan terjadinya sebuah dilema yang sangat panjang,didalam 

keluarga pasti persoalan-persoalan akan memasuki kehidupannya dan juga akan 

mempengaruhi kehidupan dalam keluarganya. Dengan tingkat perekonomian 

yang kurang maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya sebuah 

perkawinan yang tidak diinginkan. Apalagi bagi keluarga yang memiliki 

tanggungan yang banyak maka sudah barang tentu perkawinan tersebut akan 

dilaksanakan. 

Di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya 

kebanyakan penduduknya termasuk pada tahapan keluarga prasejahtera/miskin. 
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Dilihat dari sumber mata pencaharian penduduknya sebagian besar sebagai petani 

dengan penghasilan yang tidak tetap, belum cukup untuk memenuhi semua 

kebutuhan hidup sehari-hari.  

Dengan jalan menikahkan anaknya tersebut maka beban yang mereka 

pikul akan berkurang karena dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut 

maka yang akan menenggung kebutuhan anaknya itu menjadi tanggungan 

suaminya. Mereka berharap setelah anaknya menikah maka anaknya akan 

membantu meringankan beban orang tuanya. 

Bagi keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang kurang mereka akan 

segera menikahkan anaknya meskipun umur anaknya tersebut melum cukup 

untuk melangsungkan perkawinan. Mereka menikahkan anak perempuannya itu 

dikarenakan faktor ekonomi mereka. 

Dengan menikahkan anaknya pada usia muda maka mereka akan terlepas 

dari tanggung jawabnya untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Terjadinya perkawinan usia muda tidak hanya dikarenakan oleh faktor 

ekonomi saja, namun disamping itu orang tua juga menjadi faktor terjadinya 

perkawinan muda. Orang tua yang memiliki seorang anak perempuan akan 

merasa cemas apabila anaknya belum mempunyai pacar atau pendamping. 

Karena takut digunjingkan tetangganya maka orang tua akan ikut serta 

mencarikan jodoh untuk anaknya. Karena ditakutkan anaknya disebut perawan 

tua atau tidak laku maka orang tua akan segera menikahkan anak perempuannya 

itu pada orang yang datang ke rumah dan memintanya untuk dijadikannya 

seorang istri. 
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Pendidikan juga menjadi faktor terjadinya terjadinya perkawinan di bawah 

umur. Dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki maka tidak menutup 

kemungkinan pola pikir mereka akan sempit. Di desa Mandalagiri kebanyakan 

dari mereka tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, 

jadi pola pikir mereka ke masa yang akan datang pun kurang. Daripada anaknya 

hanya diam di rumah para orang tua lebih memilih untuk segera menikahkan 

anaknya. 

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. 

Pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan, 

tetapi pada kenyataannya pendidikan tidak semuanya dapat dilaksanakan oleh 

penduduk desa Mandalagiri. Di desa tersebut masih terdapat penduduk yang 

belum dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi 

dikarenakan kurangnya biaya serta kesadaran orang tua terhadap pentingnya akan 

pendidikan. 

Semua orang tua akan merasa bahagia apabila anaknya sudah memiliki 

pendamping hidup. Di desa Mandalagiri jika ada orang yang mendatangi 

rumahnya untuk mencari seorang istri atau datang membawa lamaran maka tanpa 

berpikir panjang para orang tua akan menerimanya dengan senang hati. 

Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan pada usia 

muda di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya. 

Terjadinya perkawinan usia muda Di Desa Mandalagiri Kecamatan 

Leuwisari kabupaten Tasikmalaya mengakibatkan dampak yang dapat 
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mempengaruhi hubungan antar antara mereka sendiri, terhadap anak-anak, 

maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. 

Dampak dari perkawinan usia muda bagi pasangan suami istri pada 

umumnya adanya percekcokan kecil dalam rumah-tangganya. Karena satu sama 

lainnya belum begitu memahami sifat keduanya maka perselisihan akan muncul 

kapan saja. Karena diantara keduanya belum bisa menyelami perasaan satu sama 

lain dengan sifat keegoisannya yang tinggi dan belum matangnya fisik maupun 

mental mereka dalam membina rumah tangga memungkinkan banyaknya 

pertengkaran atau bentrokan yang bisa mengakibatkan perceraian. 

Emosi yang tidak stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran jika 

menikah di usia dini. Kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan usia saja, 

banyak faktor seseorang mencapai taraf dewasa secara mental yaitu keluarga, 

pergaulan, IQ, dan pendidikan. Semakin dewasa seseorang semakin mampu 

mengimbangi emosionalitasnya dengan rasio. Mereka yang senang bertengkar 

cenderung masih kekanak-kanakan dan belum mampu mengekang emosi. 

Adapun faktor yang menjadi pemicu pertengkaran tersebut yaitu perselisihan 

yang menyangkut masalah keungan dalam rumah tangga juga karena keduanya 

sudah tidak lagi saling menghargai dan melaksanakan hak dan kewajibannya 

sebagai suami istri. Oleh karena itu keharmonisan dalam rumah-tangga susah 

untuk diciptakan. 

Kesusahan dan penderitaan dalam kehidupan rumah tangga seperti; 

kekurangan ekonomi, pertengkaran-pertengkaran dan tekanan batin yang dialami 
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oleh pasangan suami istri itu dapat mengakibatkan kesehatan khususnya anak-

anaknya menjadi terganggu. 

Selain memberikan dampak terhadap pasangan yang menikah pada usia 

muda pernikahan usia muda juga memberikan dampak yang negatif pada anak-

anaknya.Karena rendahnya pendidikan yang dimiliki orang tuanya maka dalam 

rangka membingbing anak-anaknya khususnya dalam bidang pendidikan mereka 

tidak begitu menguasai akan pentingnya pendidikan. 

Apabila anak-anaknya mempunyai tugas dari sekolah dan meminta ibunya 

untuk mengajarinya mereka tidak bisa membimbing anak-anaknya dikarenakan 

rendahnya pendidikan yang mereka miliki. Disamping itu dampak lainnya adalah 

pada perkembangan anaknya itu sendiri. Karena bagi wanita yang melangsungkan 

perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan 

pada kandungannya yang akan berakibat buruk pada perkembangan si anak. 

Gangguan kesehatan yang dialami oleh istri akan mempengaruhi juga pada 

kesehatan anak-anaknya, hal itu disebabkan karena umur ibu yang masih muda 

dan juga tingkat pendidikan mereka yang rendah sehingga pengetahuan yang ia 

miliki sangat minim. Kurangnya pengetahuan akan pentingnya hidup sehat, 

ekonomi yang lemah ditambah lagi kerepotan mengurus anak dapat juga menjadi 

penyebab responden tidak begitu memperhatikan kesehatannya. 

Wawancara dengan Dede berusia 18 tahun dan mansyur berusia 27 tahun 

“Setelah saya menjalani hidup sebagai suami istri tidak lama kemudian kami 

dikaruniai seorang anak dikarenakan keadaan ekonomi keluarga kami lemah 

sewaktu saya mengandung saya dan suami saya kurang begitu memperhatikan 
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kesehatan anak yang masih dalam kandungan oleh karena itu saya sering 

mengalami gangguan-gangguan pada kandungan saya. 

Dampak terhadap masing-masing keluarga yaitu apabila perkawinan 

antara anak-anak mereka mengalami kegagalan akan menimbulkan persoalan 

yang serius yakni bisa terputusnya hubungan keluarga diantara keduanya yang 

kemudian akan mengakibatkan kesedihan bagi kedua belah pihak.Disamping itu 

apabila perceraian terjadi pada anak-anaknya maka orang tua turut dalam 

mendamaikan keduanya. 

Dari pernyataan di atas kita dapat mengambil keputusan bahwa yang 

menikah pada usia muda di desa Mandalagiri sebelumnya mereka tidak begitu 

memikirkan dampak apa saja  yang akan di timbulkan dari perkawinannya itu.Di 

desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya pemahaman 

terhadap makna perkawinan itu sendiri kurang begitu mereka pahami, baik orang 

tua maupun anak-anaknya mereka tidak begitu memahami makna dari 

perkawinan dikarenakan rendahnya pendidikan yang mereka miliki. 

Selain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap makna perkawinan, 

keadaan perekonomian masing-masing keluarga yang melangsungkan 

perkawinan pada usia muda rata-rata keadaan ekonominya lemah dan juga 

dikarenakan banyak sekali anak-anaknya yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya 

kejenjang yang lebih tinggi. 

Hasil temuan dilapangan bahwa pola asuh demokratis lebih mendorong 

anak jadi mandiri dan berprestasi dibandingkan dengan anak yang diasuh dengan 

cara otoriter. 
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Hasil pola asuh pada pasangan muda ini untuk masing-masing pengasuhan 

anak adalah pola asuh demokratik, dan pola asuh penyabar atau pemanja. 

Perbedaan pola asuh tersebut disebabkan oleh adanya faktor internal dan ekstrnal 

dari ibu-ibu muda tersebut. 

Pengasuhan yang dilakukan seseorang berkaitan pula dengan latar 

belakang pendidikan dari ibu muda tersebut.Pola asuh merupakan sikap orang tua 

dalam berhubungan dengan anaknya, sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, 

antara lain dari cara orang tua memberikan peraturan pada anak, cara 

memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan memberikan 

perhatian atau tanggapan terhadap keinginan anak. Dengan demikian yang 

disebut dengan pola asuh adalah bagaimana cara mendidik orang tua terhadap 

anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Cara mendidik secara langsung artinya bentuk-bentuk asuhan orang tua 

yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan 

yang dilakukan secara sengaja baik berupa perintah, larangan, hukuman, 

penciptaan situasi maupun pemberian hadiah sebagai alat pendidikan. Dalam 

situasi seperti ini yang diharapkan muncul dari anak adalah efek-intruksional 

yaitu respon-respon anak terhadap aktifitas pendidikan itu. 

Pendidikan secara tidak langsung adalah berapa contoh kehidupan sehari-

hari baik tutur kata sampai alat kebiasaan dan pola hidup, hubungan antara orang 

tua dengan keluarga, masyarakat, hubungan suami istri. Semua ini secara tidak 

sengaja telah membentuk situasi dimana anak selalu bercermin terhadap 

kehidupan sehari-hari. 
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Keluarga yang harmonis akan memberikan kemesraan pada hubungan 

orang tua-anak sehingga anak akan mempercayai orang tua. Anak akan timbul 

rasa kasih sayang terhadap orang tua dan anak akan tumbuh menjadi manusia 

dewasa yang demokratik. Begitu sebaliknya disebutkan pola bahwa orang tua 

yang tidak harmonis menyebabkan anak menjadi tidak percaya pada orang tua. 

Anak akan lari dari orang tua dan mencari kedamaian diluar rumahnya. 

Akibat dari itu maka anak merasa rendah diri, frustasi dan broken home. Peranan 

orang tua sangat besar artinya bagi perkembangan psikologis anak-anak dimasa 

dewasanya. Anak yang masih dalam proses perkembangan tersebut mempunyai 

kebutuhan-kebutuhan pokok terutama kebutuhan rasa aman, sayang dan kebutuhan 

harga diri.  

Dari pernyataan di atas maka di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari 

kabupaten Tasikmalaya, para ibu rumahtangga yang menikah pada usia muda 

dalam pengasuhan anaknya lebih banyak menggunakan pola asuh 

demokratik.Dengan pola asuh demokratif para orang tua tidak begitu mengekang 

pada anak-anaknya dan memaksakan kehendaknya pada anak-anaknya, 

sebaliknya mereka memberikan kepercayaan penuh terhadap anak-anaknya untuk 

bisa menjalani kehidupannya dimasa yang akan datang. 
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BAB  V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, mengenai faktor-faktor pendorong, 

dampak-dampak dan bentuk pola asuh keluarga dalam pasangan yang menikah 

pada usia muda,  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan pada usia muda di lokasi 

penelitian antara lain: faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor pendidikan, 

faktor diri sendiri dan faktor adat setempat. Faktor ekonomi, karena keluarga 

yang hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor pendidikan rendahnya tingkat pendidikan 

maupun pengetahuan orang tua, anak, akan pentingnya pendidikan. Sedangkan 

faktor diri sendiri yaitu karena  hubungannya sudah dekat maka mereka 

memutuskan untuk segera menikah. Faktor orang tua yaitu orang tua 

mempersiapkan/mencarikan jodoh untuk anaknya. Karena faktor adat terjadinya 

perkawinan usia muda disebabkan oleh ketakutan orang tua terhadap gunjingan 

dari tetangga dekat. Apabila anak perempuannya belum juga mendapat 

pasangan, orang tua akan merasa takut anaknya dikatakan perawan tua.   

2. Dampak yang timbul dari perkawinan usia muda meliputi: dampak pada 

suami istri yaitu terjadinya pertengkaran dan percekcokan kecil dalam rumah-

tangganya, dampak pada anak-anaknya yaitu rendahnya tingkat kecerdasan 

dan IQ pada anak serta adanya gangguan-gangguan pada perkembangan fisik 

anak. Dampak terhadap masing-masing keluarga apabila perkawinan diantara 
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anak-anaknya  tidak lancar maka orang tua akan merasa kecewa dan prihatin 

atas kejadian tersebut. Sebaliknya apabila perkawinannya lancar maka akan 

menguntungkan orang tuanya. 

3. Pola asuh yang diterapkan oleh pasangan yang menikah pada usia muda di 

desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalanya, kebanyakan 

menerapkan pola asuh demokratik. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut :  

1. Bagi remaja hendaknya lebih memahami faktor-faktor dan dampak dari 

perkawinan usia muda sehingga diharapkan remaja mempunyai pandangan dan 

wawasan yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan yang bersifat positif pada 

wadah karang taruna. 

2. Bagi pasangan yang belum menikah sebaiknya lebih memperhatikan dampak 

yang akan timbul akibat perkawinan pada usia muda dengan mengikuti 

pelatihan dan pembelajaran tentang perkembangan psikologis anak dan 

kesehatan anak baik di puskesmas maupun di posyandu.  

3. Pola asuh demokratis harus diwujudkan dalam  pola asuh anak dengan 

melibatkan dan memotivasi anak pada setiap kegiatan keluarga sehingga 

terbina keluarga yang harmonis.  
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