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ABSTRAK 

Zuhri, Danang Fadlulah. 2017. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Usia Dini 

Dan Dampaknya Di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Khomsun Nurhalim, M.Pd dan Dr. Utsman, 

M.Pd 

Kata Kunci: Pernikahan Usia Dini, Faktor dan Dampak  

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pencegahan pernikahan usia dini akan 

semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam 

pencegahan pernikahan usia dini yang ada disekitar mereka. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah 1) Apakah faktor terjadinya pernikahan muda di Desa 

Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang? 2) Bagaimanakah dampak 

terjadinya pernikahan muda di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten? 

Penelitian faktor pendorong pernikahan usia dini dan dampaknya di Desa 

Sidoharjo, Kec. Bawang, Kab. Batang menggunakan penelitian kualitatif dengan 

metode deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Responden terdiri dari 2 perempuan yang menikah diusia dini dan 2 

laki- laki yang menikah diusia dini dan orang tua anak menikah diusia dini. 

Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) pengumpulan 

data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, 4) penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Teknik yang digunakan untuk pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini 

adalah Triangulasi Sumber. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini: 1) Banyaknya pernikahan usia 

dini yang terjadi di Desa Sidoharjo disebabkan karena adanya beberapa faktor 

dimana keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua 

menikahkan anaknya pada usia dini agar mengurangi beban orang tua, sedangkan 

faktor pendidikan yang rendah membuat masyarakat Desa Sidoharjo kurang 

memahami Undang-Undang Perkawinan, kemudian faktor orang tua kebanyakan 

karena adanya perjodohan dan faktor adat istiadat dikarenakan banyaknya 

anggapan dan tanggapan bahwa menikah lebih baik daripada pacaran tanpa 

melihat latar belakang yang akan menjalani pernikahan.2) Pernikahan dini di Desa 

Sidoharjo menimbulkan dampak positifnya yaitu dapat meringankan beban 

ekonomi  orang tua, mencegah terjadinya perzinaan dikalangan remaja. 

Sedangkan dampak negatifnya adalah sering adanya perselisihan yang berakibat 

terjadinya pertengkaran antara suami isteri dalam kehidupan tangga sehari-

harinya. Sedangkan dampak terhadap orang tua atau keluarga masing-masing 

adalah jika terjadi perselisihan atau pertengkaran antara pasangan suami isteri 

orang tua masing-masing ikut terlibat dalam menyelesaikan perselisihan. 

Saran dalam penelitian ini adalah 1) Orang tua diberikan pemahaman 

tentang persepsi terhadap pernikahan dini bukan solusi mengurangi beban 

ekonomi orang tua dan perlunya sosialisasi mengenai Undang-Undang 

Perkawinan 2) Memberikan pemahaman tentang kebiasaan-kebiasaan yang 

kurang sesuai dengan tujuan pernikahan agar pola pikir masyarakat yang masih 

tradisional menjadi logis dan realistis terhadap pernikahan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Menurut Mansur (2008: 122) perkawinan adalah suatu peristiwa di mana 

sepasang mempelai atau sepasang suami isteri dipertemukan secara formal 

diahadapan penghulu atau kepala agama tertentu serta para saksi dan sejumlah 

hadirin untuk kemudian di sahkan secara resmi  sebagai suami isteri dengan upara 

tertentu. Suatu pengikatan janji pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua orang 

atau kedua keluarga dengan maksut untuk meresmikan ikatan pernikahan secara 

norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Sehingga pernikahan tidak hanya 

menyatukan dua insan pria dan wanita tetapi juga menyatukan kedua keluarga. 

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan 

manusia, karena dengan jalan pernikahan yang sah pergaulan pria dan wanita 

menjadi mulia sesuai dengan adat istiadat masyarakat indonesia. Pernikahan 

merupakan hakekat atau tuntutan naluri manusia untuk meneruskan keturunan, 

memeperoleh ketenangan rohani, menciptakan suasana keluarga yang harmonis 

dan menumbuhkan rasa kasih sayang antar pasangan suami istri.  

Pernikahan menurut bahasa berarti menghimpun, sedangkan menurut 

terminologis adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan 

perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban 

diantara keduanya. Pada hakekatnya Pernikahan merupakan suatu bentuk 

perjanjian (aqad) untuk mengikatkan diri antara anak laki-laki dan perempuan 
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diridhai Allah SWT dalam suatu rumah tangga. Perjanjian disini bukan sekedar 

perjanjian biasa melainkan suatu perjanjian suci, dimana keduanya dihubungkan 

menjadi pasangan suami istri dengan mengatas namakan Allah.  

Proses pernikahan perempuan secara kodrati berfungsi sebagai pemangku 

keturuanan atau sebagai penerus generasi, sedangkan laki-laki berfungsi sebagai 

pangkal keturunan. Manusia diciptakan oleh khalifakul‟alam sebagai dua jenis 

kelamin yang berbeda, yaitu sebagai laki-laki dan perempuan. Dengan adanya 

perbedaan jenis kelamin ini dimungkinkan adanya keturunan, sehingga manusia 

sebagai spesies atau jenis tidak akan musnah.  

Kata lain pernikahan merupakan proses mekanisme penciptaan-keturunan 

biologis dari laki-laki dan wanita. Sekalipun fungsi mereka berbeda namun 

sifatnya saling melengkapi dan saling membutuhkan. Wanita diberi tugas oleh 

alam untuk mengandung janin keturunan : yaitu menumpuk dan memelihara benih 

manusia dalam kandungan selama 9 bulan, sel telur yang terdapat dalam rahim 

wanita diaktifkan oleh sel sperma laki-laki menjadi janin maka proses pengaktifan 

telur menjadi individu atau janin itu disebut sebagai proses pembuahan.  

Pernikahan akan dilaksanakan oleh orang yang dewasa tidak peduli 

profesi, suku bangsa, atau agamanya, Miskin atau kaya, bertempat tinggal di desa 

atau di kota. Sayangnya semua orang tidak memahami hukum pernikahan. 

Tindakan sepele, bahkan tidak sengaja dapat menjadi pematik api “neraka” rumah 

tangga akibatnya bukan kebahagiaan yang terjadi justru penderitaan yang 

dirasakan. Ikatan pernikahan merupakan suatu kesepakatan seorang pria dengan 

seorang wanita yang ditujukan untuk saling mencintai satu sama lain dan berjanji 
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tidak akan mencintai orang lain lagi, saling berbagi perasaan, dan saling membagi 

kebahagian. Tujuan pernikahan untuk saling memberikan yang terbaik kendati 

pasangan kita tidak pernah menuntutnya. Inilah dasar kokoh untuk membina 

kehidupan rumah tangga yang bahagia dan dan harmonis.  

Pasal 7 ayat (1) UU tentang perkawinan menegaskan bahwa “perkawinan 

hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah 

mencapai umur 16 tahun”. Di dalam literatur fikih islam, tidak terdapat ketentuan 

secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan, baik batasan usia minimal 

maupun maksimal. Walau demikian, hikmah tasyri‟ dalam pernikahan adalah 

menciptakan keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (hifzh 

al-nasl) dan ini bisa tercapai pada usia dimana calon memepelai telah sempurna 

akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.  

Di negara berkembang salah satunya di Indonesia masih tergolong tinggi 

dalam pernikahan dini yaitu peringkat ke 37 di dunia dan tertinggi kedua di 

ASEAN setelah kamboja. Penelitian yang di lakukan oleh BKKBN menunjukan 

bahwa orang tua lebih baik menikahkan anaknya daripada menambah beban hidup 

keluarga. Budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat seperti  di 

pedesaan mereka mempunyai anggapan negatif pada perempuan yang belum 

menikah melebihi umur 17 tahun dikatakan sebagai perawan tua, dan kebiasaan di 

masyarakat menikahkan anaknya pada usia 14-16 tahun, hal ini yang mendorong 

tingginya jumlah pernikahan dini.  

Ketentuan hukum islam tentang pernikahan usia dini yaitu: 1). Pada 

dasarnya, islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara 
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definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima 

hak (ahliyatul ada‟ wa al-wujub), sebgai ketentuan sinn al-rusyd; 2)Pernikahan 

usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah 

tetapi haram jika mengakibatkan mudharat dan Kedewasaan usia merupakan salah 

satu indikator bagai tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemashlahatan hidup 

berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan, dan; 

3) Guna untuk merealisasikan kemashlahatan, ketentuan perkawinan 

dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 1 

Tahun 1974 sebagai pedoman. 

Menurut Ghifari (Desiyanti, 2015: 271) berpendapat bahwa pernikahan 

muda adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja. Dalam hal ini yang di 

maksud dengan remaja adalah antara usia 10 – 19 tahun dan belum kawin 

Pernikahan dini (early mariage) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak 

formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Apabila suatu pernikahan tersebut 

dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda maka hal itu 

dapat dikatakan dengan pernikahan dini. Umur yang relatif muda yang dimaksud 

tersebut adalah usia pubertas yaitu usia antara 10-19 tahun. Sehingga seorang 

remaja yang berusia antara 10-19 tahun yang telah melakukan ikatan lahir batin 

sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dikatakan sebagai 

pernikahan dini atau pernikahan muda.  

Faktor orang tua untuk menikahkan anaknya pada usia dini diantaranya: 

faktor pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya (lingkungan desa).  Dalam 

pendidikan, orang tua sangat berpengaruh dan memiliki peranan yang penting 
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dalam memberikan keputusan untuk anaknya, ketika orang tua memiliki jenjang 

pendidikan yang tinggi tentunya akan lebih mengutamakan pendidikan dibanding 

untuk menikahkan anaknya pada usia muda, dan ketika orang tua memiliki 

pendidikan yang rendah maka mereka lebih memilih untuk menikahkan anaknya 

dibandingkan melanjutkan pendidikan. Faktor ekonomi, orang tua ingin 

melepaskan diri dari tanggung jawab mengasuh anak yang disebabkan sudah tidak 

mampu membiayai kelangsungan hidup anak. Dan faktor sosial budaya yang 

berati lingkungan tetangga juga mempunyai pengaruh terhadap pola hidup 

keluarga, manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa ditemani oleh orang lain, hal 

ini terutama disebabkan manusia mempunyai naluri untuk bersosialisasi. Jadi 

faktor sosial budaya mempunyai pengaruh dan peran yang sangat tinggi dalam 

perkembangan keluarga. 

Di dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa 

perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak 

wanita sudah mencapai umur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 

ayat (1) perkawinan dapat dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia 

minimal 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing 

calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin orang 

tua, sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerja sama yang 

menyatakan bahwa Usia Perkawinan Pertama diijinkan apabila pihak pria 

mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun.  
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Namun dalam kenyataannya masih banyak kita jumpai pernikahan pada 

usia remaja. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) dalam masa reproduksi remaja usia dibawah 20 tahun adalah usia yang 

dianjurkan untuk  menunda perkawinan dan kehamilan. Dalam usia ini seorang 

remaja masih dalam proses tumbuh kembang baik secara fisik maupun psikis, dan 

proses pertumbuhan berakhir pada usia tersebut. Dengan alasan ini maka 

dianjurkan perempuan menikah pada usia tersebut  dan apabila pasangan suami 

istri menikah pada usia dibawah 20 tahun, dianjurkan untuk menggunakan alat 

kontrasepsi untuk menunda kehamilan sampai usia istri matang. 

Syarat untuk menikah adalah kesiapan fisik yang sangat menentukan 

untuk melakukan pernikahan, secara biologis fisik manusia tumbuh berangsur-

angsur sesuai dengan pertambahan usia. Menurut Hurlock (1993: 189) bahwa 

pada laki-laki, organ-organ reproduksi  di usia 14 tahun baru sekitar 10 persen 

dari ukuran matang, Setelah dewasa ukuran dan proporsi tubuh berkembang juga 

organ-organ reproduksi. Bagi laki-laki kematangan organ reproduksi terjadi usia 

20 atau 21 tahun, Sedangkan pada perempuan organ repruduksi tumbuh pesat 

pada usia 16 tahun. Pada masa tahun pertama menstruasi dikenal dengan  tahap 

kemandulan remaja, yang tidak menghasilkan ovulasi atau pematangan dan 

pelepasan telur yang matang dari folikel dalam indung telur. Organ reproduksi 

dianggap sudah cukup matang diatas usia 18 tahun, pada usia ini rahim (uterus) 

bertambah panjang dan indung telur bertambah besar. Bila usia kurang meski fisik 

telah menstruasi dan bisa dibuahi, namun bukan berarti siap untuk hamil dan 

melahirkan mempunyai kematangan mental untuk melakukan reproduksi yakni 
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berfikir dan dapat menanggulangi resiko-resiko yang akan terjadi pada masa 

reproduksinya, seperti misalnya terlambat memutuskan mencari pertolongan 

karena minimnya informasi sehingga terlambat mendapatkan perwatan yang 

semestinya. Pada usia istri 20-35 tahun merupakan periode yang paling baik untuk 

hamil dan melahirkan karena mempunyai resiko paling rendah bagi ibu dan anak. 

Dampak buruknya yang terjadi ketika melakukan pernikahan dini lebih 

banyak juga. Dampak tersebut terdiri dari dampak fisik dan mental. Secara fisik, 

misalnya remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga 

membahayakan proses persalinan dan ketidak siapan fisik juga terjadi pada remaja 

yang melakuakan pernikahan dini akan tetapi juga terjadi pada anak yang 

dilahirkan. Dampak buruk tersebut berupa bayi lahir dengan berat rendah, hal ini 

menjadikan bayi tersebut tumbuh menjadi remaja yang tidak sehat, tentunya juga 

akan berpengaruh pada kecerdasan buatan si anak dari segi mental. 

Dampak secara mental yaitu ketika memasuki dunia rumah tangga, dimana 

masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus di 

penuhi sebaik mungkin agar terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga. 

Sedangkan untuk mencapai keharmonisan rumah tangga dibutuhkan kesiapan  

mental dan tidak hanya sekedar cinta, tidak sedikit pula pernikahan yang terjadi 

dilandasi dengan keterpakasaan, hal ini akan memepengaruhi keharmonisan 

rumah tangga dikarenaka suami istri belum siap mental untuk menikah di usia 

muda dan kemungkinan besar akan mengalami kegagalan dalam rumah 

tangganya. Sebagian orang yang telah menikah terutama remaja harus dapat 

menyesuaikan diri dalam keluarga yang baru, ketidak mampuan dalam 
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menyesuaikan diri akan menyebabkan sering terjadinya konflik sehingga berujung 

pada perceraian, dapat menghentikan kesempatan remaja untuk meraih pendidikan 

yang lebih tinggi, berinteraksi dengan lingkungan teman sebaya, sehingga dia 

tidak memperoleh kesempatan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, hal ini 

juga berimplikasi terhadap kurangnya informasi dan sempitnya dia mendapatkan 

kesempatan kerja, otomatis lebih mengekalkan kemiskinan. 

Tingginya angka pernikahan usia muda, menunjukan bahwa 

pemberdayaan law enforcement dalam hukum perkawinan masih rendah. Apapun 

alasannya, masa muda adalah masa-masa yang sangat indah untuk dilewati 

dengan hal-hal positif. Masa muda adalah waktu untuk membangun emosi, 

kecerdasan dan fisik. Ketiganya merupakan syarat dalam menjalani kehidupan 

yang lebih layaknya masa depan. 

Dampak dari menikah diusia dini juga diungkapkan dalam Jurnal Gender 

and Development: Earlyfemale marriage in the developing world, Robert Jensen 

and Rebecca Thornton | Vol 11, No 2 (2003) Menyatakan : 

We have shown that women who marry young have numerous, sharp 

disadvantages in terms of education, status and autonomy, even including 

physical safety. In order to address the problem of early marriage, there 

needs to be an integrated approach, involving stakeholders at the 

household, community and national levels. 

Dapat diketahui dari jurnal diatas bahwa menikah muda memiliki banyak, 

kerugian yang tajam dalam hal pendidikan, status dan otonomi, bahkan termasuk 

keamanan fisik. Untuk mengatasi masalah perkawinan dini, perlu ada pendekatan 

terpadu, melibatkan pemangku kepentingan di rumah tangga, masyarakat dan 

tingkat nasional. Pemerintah harus meneggakkan hukum yang berlaku terkait 
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pernikahan usia dini sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan 

dengan usia dini berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain 

itu pemerintah harus semakin giat dalam mensosialisasikan undang-undang terkait 

pernikahan usia dini beserta sangsi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan 

resiko terburuk yang bisa terjadi pernikahan usia muda kepada masyarakat, 

diharapkan dengan upaya tersebut masyarakat faham dan sadar bahwa pernikahan 

usia muda adalah sesuatu hal yang salah karena menyangkut kesehatan fisik dan 

mental. 

Pencegahan pernikahan usia dini akan semakin maksimal bila anggota 

masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan usia dini yang 

ada disekitar mereka. Usaha yang akan dilakukan pemerintah dan masyarakat 

merupakan jalan yang paling baik untuk mencegah terjadinya pernikahan usia 

remaja sehingga diharapkan tidak ada lagi korban pernikahan usia remaja dan 

kelak anak-anak Indonesia bisa menikmati proses masa remaja mereka dengan 

memantapkan masa depannya. 

Desa Sidoharjo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan 

Bawang Kabupaten Batang dengan total luas wilayah 525,52 km2. Desa Sidoharjo 

termasuk daerah dengan jenis wilayah dataran tinggi atau pegunungan. Hal ini 

disebabkan karena wilayah selatan Kecamatan Bawang berbatasan dengan 

kompleks dataran tinggi Dieng di jajaran Pegunungan Serayu Utara. Desa 

Sidoharjo memiliki 5 dukuh, yaitu Dukuh Sengon, Bakalan, Blijo, Sawen, dan 

Tegal Kasur. 
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Penduduk Desa Sidoharjo terdiri dari 3544 jiwa. Dengan jumlah penduduk 

laki-laki 1803 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1741 jiwa. Dari jumlah 

keseluruhan penduduk yang ada di Desa Sidoharjo, terdapat 849 KK (Kepala 

Keluarga) dan 142 KK untuk Kepala keluarga perempuan. 

Sebagian masyarakat di Desa Sidoharjo menikah di usia dini yang sudah 

terjadi cukup lama, sehingga sudah seperti tradisi untuk menikah di usia dini. 

Masyarakat Desa Sidoharjo secara keseluruhan menganut agama islam. 

Mengingat di Desa Sidoharjo masih kental dengan adat istiadat dan norma-norma 

agama islam. Sehingga pernikahan di usia dini merupakan hal yang biasa atau 

sudah tidak tabuh lagi karena menikah di usia dini salah satu untuk menghindari 

hal negatif seperti pergaulan bebas, perzinaan, hanil di luar pernikahan atau 

mencemarkan nama keluarga.  

Mayoritas Masyarakat di Desa Sidoharjo bermata pencaharian sebagai 

petani, berwira usaha, dan tidak banyak juga yang memilih untuk merantau ke ibu 

kota untuk merubah nasib keluarga yang kurang baik. Desa Sidoharjo memiliki 

beberapa potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

kehidupan masyarakat. salah satu potensi di Desa Sidoharjo home industri 

pembuatan marning. Marning merupakan makanan khas dari Desa Sidoharjo yang 

terbuat dari jagung. Selain pembuatan marning, ada juga pembuatan pigura dan 

kerajinan ukir. 

Faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan usia dini di desa 

sidoharjo adalah sebagai berikut: a). Dari segi ekonomi, b). Dari segi pandangan 

orang tua, c). Dari segi tradisi masyarakat, d). Dari segi pendidikan orang tua.  
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya Di 

Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Apakah faktor terjadinya pernikahan muda di Desa Sidoharjo Kecamatan 

Bawang Kabupaten Batang ? 

1.2.2 Bagaimanakah dampak terjadinya pernikahan muda di Desa Sidoharjo 

Kecamatan Bawang Kabupaten Batang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mendeskripsikan faktor-faktor terjadinya pernikahan muda di Desa 

Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. 

1.3.2 Untuk mendeskripsikan bagaimana dampak terjadinya pernikahan muda di 

Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca 

dan memberikan sumbangan pemikiriran dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

mengenai pernikahan muda. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Memberikan masukan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti : 
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1.)  Calon mempelai yang akan melakukan pernikahan untuk mempertimbangkan 

bahwa menikah pada usia muda lebih banyak berdampak negatifnya. 

2.) Orang tua agar lebih memahami bahwa tentang menikahkan anak pada usia 

muda akan berdampak negative juga pada keturunannya. 

3.) Kantor Urusan agama setempat agar memberikan penyuluhan kepada 

masyarakat tentang syarat dan ketentuan pernikahan yang sesuai dengan UU 

No.1 Tahun 1974. 

 

1.5 Batasan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah perlu diadakan pembatasan masalah 

penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas permasalahan yang diteliti, 

agar lebih fokus dalam mengkaji permasalahan. Peneliti ini menitik beratkan pada 

pernikahan yang dilakukan sebelum umur mencapai 21 tahun atau remaja yang 

menikah dibawah umur 19 tahun, sehingga seorang remaja yang melakukan 

ikatan batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dikatakan 

sebagai pernikahan dini.  

 

1.6  Penegasan Istilah 

1.6.1 Pernikahan Usia Dini  

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu 

ialah ikatan lahir  batin antara seoarang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

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

berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang 
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erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja 

mempunyai unsur lahir atau jasmanai, tetapi unsur batin atau rohani juga 

mempunyai pernanan yang penting. Jadi pernikahan usia dini adalah pernikahan 

yang dilakukan oleh pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 tahun bagi 

pria dengan seorang wanita yang belum mencapai usia 16 tahun. 

1.6.2 Faktor  

Faktor menurut KBBI adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut 

menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Peristiwa atau kejadian yang 

terdapa dalam penelitian ini yaitu pernikahan dini yang terjadi di Desa Sidoharjo, 

Kec. Bawang, Kab. Batang. 

1.6.3 Dampak 

Menurut Arif (Wibowo, 2015:12) dampak adalah segala sesuatu yang 

ditimbulkan akibat adanya „sesuatu‟. Dampak itu sendiri jua bisa berarti, 

konsekuensi sebelum dan sesudah adanya „sesuatu‟. Jadi dalam penelitian ini 

dampak dapat disimpulkan bahwa akibat yang didapat dari sebuah pengaruh yang 

berupa pernikahan usia dini di Desa Sidoharjo. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pernikahan  

Menurut Mardani (2011: 4) Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada 

istilah-istilah fiqih tentang perkawinan adalah munakahat/nikah, sedangkan dalam 

bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu Ahkam Al-

Zawaj atau Ahkam izwaj. Dan dalam bahasa Inggris baik dalam buku-buku 

maupun perundang-undangan tentang perkawinan digunakan istilah Islamic 

Marriage Ordinance. Sementara dalam bahasa Indonesia digunakan istilah Hukum 

Perkawinan. Yang dimaksud dengan mufakat yaitu hukum yang mengatur 

hubungan antar anggota keluarga. Secara terminologis perkawinan (Nikah) yaitu 

akad yang membolehkan terjadinya istimta‟ (persetubuhan) dengan seorang 

wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan 

baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan. 

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan Undang-

undang yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang 

terkait dengan perkawinan atau nikah, talak, cerai dan rujuk, yang ditandatangani 

pengesahannya pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Soeharto, agar Undang-

undang perkawinan dapat dilaksanakan dengan seksama, pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975. Undang-undang ini 

merupakan hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil 

unfikasi hukum yang menghormati adanya variasi yang berdasarkan agama. 

Unfikasi hukum ini bertujuan untuk melengkapi segala yang hukumnya di atur 
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dalam agama tersebut. Pengertian Perkawinan  menurut Undang-undang adalah 

ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan 

tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasakan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Menurut Yasin (2006 : 10) “Menikah” termasuk upaya pertemuan pasangan 

laki-laki dan wanita (sebagai pasangannya) untuk dipertemukan dalam formalitas 

hukum Allah menggunakan kalimah-Nya yaitu disebut menikah yang terkemas 

sebagai kehidupan berkeluarga, sehingga terjadilah kelangsungan hidup sepanjang 

zaman. Menurut Yasin (2006: 12) Pengertian Pernikahan menurut bahasa ialah 

berkumpul menjadi satu (tathul Mui‟in), segala sesuatu yang berkumpul menjadi 

satu disebut nikah. Jika ada dua pohon di-stak itupun disebut nikah. Namun 

pengertian menikah menurut syara‟ (Undang-undang Agama Islam) ialah akad 

yang mengandung unsur diperbolehkannya melakukan persetubuhan dengan 

menggunakan lafadz nikah atau tazwij. Kedua lafadz tersebut menjadi sebab 

halalnya hubungan laki-laki dan wanita. Menurut beberapa ulama hanya dengan 

dua kalimah inilah pernikahan menjadi syah, karena ada dasarnya dari Al Qur‟an 

dan Al Hadits. Kata-kata “Nikah” pada surat An Nisa‟ ayat 3, dan Lafadz 

“Tazwij” terdapat dalam Al Qur‟an surat ayat 37.  

Jadi dalam penelitian ini pernikahan adalah kesepakatan seorang laki-laki dan 

perempuan untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling 

berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-

hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama, dan 

mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak turunannya. 
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2.2 Tujuan Pernikahan  

 Di dalam pasal 1 UU no.1-1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan 

perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah 

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

Selanjutnya dijelaskan bahwa “Untuk itu isteri perlu membantu dan melengkapi 

agar masing-masing mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 

kesejahteraan spiritual dan material”. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 bahwa 

perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga 

perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmanai, tetapi unsur batin/rohani 

juga mempunyai peranan yang penting.  

 Menurut Hadikusuma (2007: 22) Tujuan pernikahan menurut hukum adat 

yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan 

keturunan menurut garis kebapakan atau garis keibuan atau keibu-bapakan, untuk 

kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat 

budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. oleh karena itu 

sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan 

lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-

beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara 

suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah yang satu dan 

daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya 

berbeda-beda.  

 Menurut Junus (Ramulyo, 1999: 26) Tujuan perkawinan ialah menurut 

perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan 



17 

 

17 

 

mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu adapula pendapat 

yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi 

kebutuhan hidup jasmani rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk 

keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya 

di dunia, juga mecegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa 

bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.  

 Dari beberapa tujuan pernikahan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pernikahan merupakan salah satu dasaran untuk membentuk suatu keluarga yang 

bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang 

syah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur 

oleh syariah. 

 

2.3 Syarat-Syarat Pernikahan 

 Berdasarkan Hukum Kompilasi Islam (2012: 5) dalam BAB IV Pasal 14 

Rukun dan Syarat untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: 1) Calon Suami; 2) 

Calon Isteri; 3) Wali Nikah; 4) Dua orang saksi dan; 5) Ijab dan Kabul.  

 Menurut Elmubarok (2013: 162) Syarat dan Rukun perkawinan merupakan 

sebagian hakikat perkawinan yang meliputi : 1) Calon pengantin laki-laki dan 

perempuan; 2) Wali dari pengantin perempuan; 3) Saksi; 4) Singhat (aqad nikah / 

ijab dan qabul). 

 Semuanya itu adalah sebagian dari hakikat perkawinan dan tidak akan 

terjadi perkawinan itu kalau tidak ada semua unsur tersebut, walaupun hanya 

kurang sedikit saja maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. 
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 Adapaun syarat perkawinan adalah sesuatu yang mesti ada dalam 

perkawinan tapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan itu 

seperti syarat wali : laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka dan sebagainya. 

 Menurut Anshary (2015: 12) Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu 

hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, 

baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan 

harta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah 

merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur dalam Pasal 2, 

sebagai berikut : 1). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; 2) Tiap-tiap perkawinan 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2.3.1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2.3.1.1 Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terkait perkwainan 

dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan 

satu orang lelaki saja. 

2.3.1.2 Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami 

dan calon isteri. 

2.3.1.3 Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan 

perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak 

diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika alasan-alasan 

penting  Presiden harus menghapuskan larangan ini dengan mebuat 

dispensasi. 
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2.3.1.4 Untuk melaksankan perkawinan, anak yang sah dibawah umur 

memerlukan izin kedua orangtuanya.  

2.3.1.5 Anak-anak sah yang belum dewasa memerlukan juga izin dari wali 

mereka, bila melakukan perwalian adalah orang lain daripada bapak atau 

ibu mereka, bila izin itu diperlukan untuk kawin dengan wali itu atau 

dengan salah satu dari keluarga sedarahnya dalam garis lurus, diperlukan 

dari izin wali pengawas. 

2.3.1.6 Bila bapak atau ibu telah meninggal atau berda dalam keadaan tidak 

mampu menyatakan kehendak mereka, maka mereka masing-masing harus 

digantikan orangtua mereka, sejauh mereka masih hidup dan tidak dalam 

keadaan yang sama. 

2.3.1.7 Bila bapak dan ibu serta kakek dan nenek anak tidak ada, atau bila mereka 

semua berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendak mereka, 

anak sah yang masih dibawah umur tidak boleh melakukan perkawinan 

tanpa izin wali dan wali pengawasnya. 

2.3.1.8 Bila baik pihaknya maupun ibunya tidak hadir, perkawinan dapat 

dilangsungkan dengan penunjukan akta yang memperlihatkan 

kertidakhadiran itu. 

2.3.1.9 Bila sesudah anak itu dan kedua orangtuanya atau salah satu orang tua 

hadir, kedua orang tua itu atau salah seorang tetap menolak, maka 

perkawinan tidak boleh dilaksanakan bila belum lampau tiga bulan 

terhitung dari hari pertemuan itu.  
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2.3.2 Menurut Kompilasi Hukum Islam  

Untuk melangsungkan sebuah pernikahan harus ada: 

2.3.2.1 Calon Suami dan Calon Isteri 

Menurut pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 kompilasi hukum Islam calon 

mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan harus mencapai umur yang 

telah ditetapkan pasal 7 UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 dimana pria harus 

sudah mencapai umur 19 tahun dan seorang wanita sudah mencapai umur 16 

tahun. 

Namun bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus 

mendapatkan izin dari kedua orang tua, jika salah satu dari kedua orang tua telah 

meninggal dunia atau dalam keadaan yang tidak mampu menyatakan 

kehendakanya maka izin tersebut dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup 

atau dapat menyatakan kehendaknya. Namun apabila kedua orang tua telah 

meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya 

maka izin dapat diperoleh dari wali atau keluarga yang mepunyai garis keturunan 

lurus keatas selama mereka masih hidup dalam keadaan yang mampu menyatakan 

kehendaknya. 

2.3.2.2 Wali Nikah  

 Wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam 

yakni muslim dan akil baliqh. Menurut pasal 21 ayat Kompilasi Hukum Islam 

wali nikah ada dua yaitu nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat 

kelompok urutan kedudukan yaitu ayah, kakek, kakek dari pihak ayah atau 

seterusnya, kelompok kerabat laki-laki kandung dan keturuan laki-laki dari 
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mereka, kelompok kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah atau 

saudara seayah dan kelompok saudara laki-laki kandung kakek atau saudara laki-

laki seayah dengan kakek. Wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab 

tidak ada atau tidak mungkin untuk menghadiri, tidak diketahui tempat tinggalnya 

setelah putusan pengadilan agama mengenai wali tersebut. 

2.3.2.3 Dua Orang Saksi  

Menurut pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang dapat ditunjuk menjadi 

saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak 

terganggu ingatan dan tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan 

secara langsung akad nikah serta mendatangi Akta Nikah pada waktu dan tempat 

akad nikah dilangsungkan. 

2.3.2.4 Akad Nikah  

 Menurut pasal 27 Kompilasi hukum Islam ijab dan kabul antara wali dan 

calon mempelai pria harus jelas berurutan dan tidak berselang waktu. Akad nikah 

dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali 

nikah mewakilkan kepada orang lain. Yang berhak mengucapkan kabul ialah 

calon mempelai pria secra pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah 

dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi 

kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu 

adalah untuk mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali 

keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh 

dilangsungkan. 
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2.3.3 Menurut Hukum Adat  

 Menurut Hadikusuma (2007:8) hukum adat pada umumnya di Indonesia 

perkawinan itu bukan saja berarti sebagai „perikatan perdata‟, tetapi juga 

merupakan „perikatan adat‟ dan sekaligus merupakan „perikatan kekerabatan dan 

ketetanggan‟. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata 

membawa akibat terahadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan 

kewajiban suami dan isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban 

orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, 

kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara  

adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban menaati perintah dan 

larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhannya (ibadah) 

maupun hubungan manusia sesama manusia (mu‟amalah) dalam pergaulan hidup 

agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. 

 Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan 

bersistem „Perkawinan Jujur‟ dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada 

pihak wanita. Setelah perkawinan kedua suami isteri bebas menentukan tempat 

kedudukan dan kediaman mereka. 

 Bagaimana tata-tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan 

melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku 

dalam masyarakat, UU no. 1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Bila mana berarti 

terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal 

saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila 

dan UUD 1945.  
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2.4 Perspektif Dalam Pernikahan Usia Dini  

2.4.1 Perspektif Hukum  

 Menurut Ramulyo (1999 :16) Dipandang dari segi hukum, perkawinan 

merupakan suatu perjanjian. Dapat dikemukakan sebagai alasan untuk 

mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya: 1) 

Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan 

akad nikah dan rukun atau syarat tertentu dan; 2) Cara menguraikan atau 

memutuskan ikatan perkawinanjuga telah diatur sebelumnya yaitu dengan 

prosedur talak, kemungkinan fassakh, syiqaq dan sebagainya. 

 Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai atau mengandung tiga 

karakter yang khusus, yaitu: 1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa sukarela 

dari kedua belah pihak; 2) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang 

mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan 

perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya, dan 

; 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan 

kewajiban masing-masing pihak. 

 Menurut Ramulyo (Prodjodikoro,1999: 17) perbedaan antara persetujuan 

perkawinan dan persetujuan-persetujuan yang lainnya adalah dalam persetujuan 

bisa para pihak pada pokoknya penuh merdeka untuk menentukan sendiri isi dari 

persetujuan itu tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan 

ketertiban umum. Sebaliknya dalam suatu perkawinan sudah sejak semula 

ditentukan oleh hukum, isi dari persetujuan antara suami isteri. 
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 Seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk 

melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat 

pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak 

masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan 

mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunanya. Juga 

dalam menghentikan perkawinan, suami dan isteri tidak leluasa penuh untuk 

menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terkait juga 

pada peraturan hukum. 

2.4.2 Perspektif Sosial  

 Menurut Ramulyo (1999: 18) dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui 

suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah 

berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak 

kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu 

tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam 

perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat 

orang, itupun dengan syarat-syarat yang tertentu pula.  

2.4.3 Perspektif agama  

 Menurut Hadikusuma (2007: 10) Pada umumnya menurut hukum agama 

perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakremen, samskara) yaitu suatu antara 

dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, agar 

kehidupan keluarga dan  berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan 

dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat 

dari segi keagamaan suatu „perikatan jasmani dan rohani‟ yang membawa kabibat 
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hukum terhadap agama yang dianut kedua calon memepelai beserta keluarga 

kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman 

dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya 

dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat 

membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama. 

 Menurut Hadikusuma (2007: 11) perkawinan menurut agama Islam adalah 

perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, 

bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagai dimaksud 

dalam pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 atau menurut hukum Kristen. Kata „Wali‟ 

berarti bukan saja „bapak‟ tetapi juga termasuk „datuk‟ (embah), saudar pria, 

anak-anak pria, saudara-saudara bapak yang pria (paman), anak-anak pria dari 

paman, kesemuanya menurut garis keturunan pria (patrilinial) yang beraga Islam. 

Hal tersebut menunjukan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula 

perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan. 

 Menurut Ramulyo (1999: 19) Pandangan suatu perkawinan dari segi agama 

suatu segi yang sangat penting. Dalam agama perkwainan itu dianggap suatu 

lambang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, kedua pihak 

dihubungkan menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.  

 

2.5 Tinjauan Pernikahan Usia Dini 

2.5.1 Pengertian Anak Dibawah Umur  

 Menurut Undang-undang No.4 Tahun 1979 mengenai kesejahteraan anak, 

dikatakan bahwa individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum 
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menikah. Dalam penjelasan disebutkan pula batas usia 21 tahun ditetapkan oleh 

karena berdasarkan pertimbangan kematangan kepentingan usaha sosial, 

kematangan pribadi dan kematangan anak dicapai pada usia tersebut.  

 Menurut Mansur (2009: 101) anak yang telah mencapai usia 16 tahun untuk 

anak perempuan dan 19 tahun untuk anak laki-laki dengan kematangan organ 

reproduksi dan secara biologis telah siap untuk menikah. 

 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian anak dibawah 

umur adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun, meskipun organ 

reproduksi dan biologis telah siap dimasa remaja, tidak dianjurkan untuk menikah 

di usia dini karena banyak hal negatif yang dapat menimpa mereka.  

2.5.2 Tujuan Batas Usia 

 Di dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi 

tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka 

demi terwujudnya suatu perkawinan telah dilakukan bermacam upaya yang salah 

satunya adalah mengenai batas usia minimal seorang untuk melangsungkan 

perkawinan.  

 Menurut  Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 batas usia untuk 

melangsungkan pernikahan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Hal ini 

dilakukan demi terwujudnya suatu tujuan pernikahan, namun jika pada 

kenyataanya suatu tujuan pernikahan itu tidak terwujud atau tidak sesuai dengan 

yang diinginkan hal ini akan terjadi karena kekurang siapnya mental, sosial, 

ekonomi pasangan suami isteri. 
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 Jadi dalam tujuan batas usia pada suami isteri harus matang jiwa raganya 

untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mmewujudkan tujuan 

pernikahan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan 

keturunan anak yang baik dan sehat. Untuk itu dapat disimpulkan batas minimal 

umur  menikah  bertujuan meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan 

dalam perkawinan. Selain itu juga berkaitan dengan kesehatan antara calon suami 

isteri dan keturuanan maka perlu ditetapkan batas-batas umur perkawinan. 

2.5.3 Pernikahan Usia Dini 

 Dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami 

sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 

berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun 

harus mendapat izin dari kedua orang tua.  

 Anak yang belum mencapai umur 19 tahun  bagi pria dan belum berumur 

16 tahun bagi wanita tidak boleh melangsungkan perkawinan sekalipun diizinkan 

oleh kedua orang tua, kecuali ada izin dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain 

yang ditunjuk oleh orang tua pria maupun wanita, hal ini sesuai dengan pasal 7 

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 

 Jadi dalam pengertian perkawinan dibawah umur dapat disimpulkan 

bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan 

dimana masing-masing pihak belum mencapai umur 21 tahun dan masih dibawah 

pengawasan orang tua. 
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2.6 Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Usia Dini 

 Yang berhubungan dengan pernikahan usia dini, ada faktor pendorong 

terjadinya pernikahan usia dini dan dampaknya dari adanya pernikahan usia dini. 

Jadi faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini adalah sebagai 

berikut: 

2.6.1 Faktor Pendidikan 

 Faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinyan perkawinan 

usia dini. Rendahnya tingkat pendidikan yang bersangkutan mendorong terjadinya 

pergaulan bebas karena yang bersangkutan memiliki banyak waktu luang dimana 

pada saat bersamaan mereka seharusnya berada dilingkungan sekolah. Banyaknya 

waktu luang yang tersedia mereka pergunakan pada umumnya adalah untuk 

bergaul yang mengarah kepada pergaulan bebas diluar kontrol mengakibatkan 

banyak terjadi kasus hamil pra nikah sehingga terpaksa dinikahkan walaupun 

masih berusia sangat muda. 

2.6.2 Faktor Ekonomi 

Prespektif ekonomi keluarga dalam Jurnal Kesehatan Reproduksi: Profil 

Sosial Ekonomi, Paritas, Status Dan Perilaku  Kesehatan Pada  Wanita Yang 

Menikah Dini Di Indonesia, Setyawati | Vol. 4 No 2 (2013), yaitu : 

Wanita yang menikah dini memiliki proporsi yang lebih besar dalam hal 

status pendidikan rendah, perekonomian keluarga rendah dan berprofesi 

pekerjaan petani/nelayan/buruh. 

 Pasangan yang menikah karena adanya faktor sulitnya kehidupan orangtua 

yang ekonominya pas-pasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan 

keluarga yang sudah mapan perekonomiannya. Keputusan menikah kadang kala 

muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi 
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orangtuanya dengan cara menikah pada usia muda. Dengan menikah di usia muda 

mereka berharap akan dapat meringankan beban orang tuanya. 

2.6.3 Faktor Orang Tua 

Persepsi orang tua tentang menikah usi dini dalam jurnal Pendidikan 

Sosiologi: Faktor Penyebab Masyarakat Suku Sunda Menikahkan Anak 

Perempuannya Pada Usia Dini (13-16 Thn), Juniati | Vol 4, No 2 (2014) : 

Latar belakang pengalaman orang tua Para orang tua yang juga mengalami 

menikah pada usia dini karena pada masa itu beranggapan bahwa jika anak 

perempuan lama menikahnya maka akan susah mendapatkan jodohnya, 

pengalaman tersebutlah yang membuat para orang tua setuju untuk 

menikahkan anak perempuannya pada usia dini. 

 

 Disamping itu orang tua yang mengkhawatirkan anaknya pacaran dengan 

lawan jenis sangat lengket orang tua akan segera bertindak tegas dengan 

menikahkan anaknya tanpa memandang latar belakang kematangan seseorang 

untuk menikah baik kematangan psikologis maupun biologis. 

2.6.4 Faktor Adat Istiadat 

 Faktor budaya juga berperan dalam mempengaruhi terjadinya pernikahan 

dini. Apabila dalam budaya setempat mempercayai jika anak perempuannya tidak 

segera menikah, itu akan memalukan keluarga karena dianggap tidak laku dalam 

lingkungannya. 

 Atau jika ada orang yang secara finansial dianggap mampu meminang 

anak mereka, dengan tidak memandang usia dan kesiapan sang anak kebanyakan 

orangtua akan menerima lamaran tersebut karena beranggapan masa depan sang 

anak akan lebih cerah dan berharap sang anak bisa mengurangi beban orang tua. 

Sedangkan yang terjadi dilapangan adalah sebagai berikut : 
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2.6.5 Menurut Tokoh Yang Ada Di Desa Sidoharjo  

 Menurut tokoh yang ada di desa Sidoharjo, yang menjadi faktor terjadinya 

pernikahan usia dini adalah : 1) Keinginan untuk mendapatkan tambahan anggota 

keluarga; 2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruknya pernikahan usia 

dini, baik bagi memepelai itu sendiri maupun keturunanya kelak; 3) Sifat orang 

dilingkungan sekitar yang menikahkan anaknya begitu muda karena mengikuti 

adat kebiasaan saja. 

2.6.6 Terjadinya Pernikahan Usia Dini Menurut Tokoh 

Selain menurut para ahli diatas, ada beberapa faktor yang mendorong 

terjadinya pernikahan Usia Dini yang sering di jumpai di lingkungan masyarakat 

kita, yaitu: 1) Dari segi ekonomi bagi orang tua dan keturunannya, Sebelum 

seorang anak dapat melakukan kehendaknya sendiri mengenai pernikahan, orang 

tua terlebih dahulu mencarikan jodoh untuk anaknya. Hal ini disebabkan usia 

orang tua mulai rentan sehingga pendapatan berkurang dan masih bertanggung 

jawab untuk membiayai anggota keluarga. Oleh karena itu orang tua menikahkan 

anaknya agar mendapatkan  bantuan dari menantu untuk meneruskan usaha yang 

dimiliki oleh keluarga perempuan seperti mengelola kebun dan sawahnya. 

Sebagian dari masyarakat terutama kaum laki-laki mereka memilih merantau 

untuk mencukupi kebutuhan istri dan keluarganya yang ada di desa; 2) Dari segi 

pandangan orang tua ketika melihat anak perempuan sudah mengenal lawan jenis 

mereka lebih memilih untuk menikahkannya, sebelum anak berpacaran atau 

melanggar norma-norma agama dan menghindari pandangan negatif dari 

masyarakat; 3) Dari segi tradisi masyarakat menyukai dengan adanya acara 
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pernikahan atau dalam bahasa jawa disebut “duwe gawe”. Hal ini juga sebagai 

pendorong terjadinya pernikahan di usia muda; 4) Dari segi pendidikan orang tua 

tidak terlalu menuntut anaknya untuk bersekolah tinggi, karena sebagaian besar 

masyarakat bermata pencaharian sebagai pekerja tidak tetap atau serabutan dan 

mengelola kebun. Sehingga pandangan orang tua tentang pendidikan hanya akan 

menghabiskan uang dan menghambat mencari pekerjaan. 

 

2.7 Dampak Pernikahan Usia Dini 

 Menurut Chudori (1997 : 10) ikatan perkawinan merupakan suatu 

kesepakatan seorang pria dengan wanita yang ditujukan untuk saling mencintai 

satusama laindan berjanji tidak akan mencintai orang lain lagi.  

2.7.1 Dampak Positif 

 Dampak positif dari pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Sidoharjo 

Keacamatan Bawang Kabupaten Batang adalah sebagai berikut: 1) Mengurangi 

beban ekonomi orang tua, karena dengan menikahkan anaknya di usia dini maka 

kebutuhan anak akan dipenuhi oleh pasangan atau suaminya, dan orang tua 

berharap beban ekonominya juga akan dibantu oleh menantunya; 2) Mencegah hal 

negatif yaitu perzinaan di kalangan anak remaja, dengan menikahkan anak maka 

perbuatan yang tidak di inginkan atau tidak baik seperti melakukan hubungan 

suami isteri sebelum menikah dapat di cegah, secara tidak langsung juga 

mencegah terjadinya hamil diluar nikah. 
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2.7.2 Dampak Negatif 

2.7.2.1 Dampak terhadap pasangan suami isteri 

 Menurut Mansur (2009 : 129) perkawinan dan kedudukan sebagai orang 

tua sebelum pasangan menyelesaikan pendidikan dan mandiri secara ekonomi 

membuat mereka tidak mempunyai kesempatan untuk memiliki pengalaman 

seperti teman-teman yang tidak menikah atau orang-orang yang telah mandiri 

sebelum menikah. Hal ini mengakibatkan sikap iri hati dan menjadi halangan bagi 

penyesuaian peenikahan. 

2.7.2.2 Dampak terhadap masing-masing keluarga 

 Menurut Asmin (Fatimah 2008: 43) macam pernikahan menurut hukum 

adat pun berbeda pada setiap lingkungan masyarakat hukum adat, hal ini 

dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau prinsip kekerabatan yang ada dalam 

masyarakat tersebut. Sistem kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat 

berpokok pada sistem garis keturunan yang pada pokoknya dikenal tiga macam 

sistem garis keturunan yaitu patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. 

 Adat atau kebiasaan yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan 

daerah yang lain biasanya akan menimbulkan perdebatan pendapat sehingga hal 

ini akan menimbulkan pertengkaran keluarga. 

 Jika pernikahan itu tetap dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang 

tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini 

juga memungkinkan kedua belah pihak keluarga yang akan mengurangi 

keharmonisan dengan masing-masing keluarga. 
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2.8 Kerangka Berfikir  

 Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan 

sebuah perkawinan seorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara 

biologis, psikologis maupun secra sosial. Menurut pasal 1 Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 Pada umumnya seseorang yang telah melangsungkan perkawinan dibawah 

umur di Desa Sidoharjo tidak semua memiliki kematangan atau kedewasaan yang 

ideal yang sesuai dengan undang-undang perkawinan. Tujuan perkwainan dan 

undang-undang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa disadari 

bahwa perkawinan di bawah umur sering membawa dampak negatif atau kurang 

baik, antara lain perdebatan yang berujung pertengkaran. Karena satu sama lain 

belum bisa mengendalikan emosinya. 

 Perkawinan usia dini sering tidak membuahkan hasil kebahagiaan dan 

keharmonisan dalam berumah tangga tetapi tidak berakhir dengan perceraian 

karena perkawinan memegang pertimbangan agama, moral dan kondisi ekonomi. 

Perkawinan yang sukses ditandai dengan kesiapan dalam memikul tanggung 

jawab, begitu mereka memutuskan untuk menikah meraka siap menerima resiko 

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

pendidikan anak, maupun berkaitan dengan perlindungan, serta pergaulan yang 
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baik. Memutuskan untuk menikah harus dengan persiapan yang matang secara 

fisik maupun mental sosial supaya mendapatkan kebahagian, keharmonisan dalam 

menjalankan berumah tangga.  

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya: 

5.1.1 Banyaknya pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Sidoharjo disebabkan 

karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut: faktor 

ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor adat istiadat. 

Dimana keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua 

menikahkan anaknya pada usia dini agar mengurangi beban orang tua, 

sedangkan faktor pendidikan yang rendah membuat masyarakat Desa 

Sidoharjo kurang memahami Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 

1974 mengenai syarat dan ketentuan pernikahan, kemudian faktor orang tua 

kebanyakan karena adanya perjodohan dan faktor adat istiadat dikarenakan 

banyaknya anggapan dan tanggapan bahwa menikah lebih baik daripada 

pacaran tanpa melihat latar belakang yang akan menjalani pernikahan. 

5.1.2 Pernikahan usia dini di Desa Sidoharjo menimbulkan beberapa dampak 

diantaranya adalah: dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak 

positifnya adalah dapat membantu meringankan beban ekonomi  orang tua, 

mencegah terjadinya perzinaan dikalangan remaja, dan dapat memberikan 

pengajaran pada anak untuk mempunyai rasa tanggung jawab dan belajar 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan dampak 
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negatifnya adalah sering adanya perselisihan yang berakibat terjadinya 

pertengkaran antara suami isteri dalam kehidupan tangga sehari-harinya. 

Sedangkan dampak terhadap orang tua atau keluarga masing-masing adalah 

jika terjadi perselisihan atau pertengkaran antara pasangan suami isteri 

biasanya orang tua masingmasing ikut terlibat dalam menyelesaikan 

perselisihan dan secara tidak langsung menjadikan hubungan mereka 

kurang harmonis. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian simpulan yang diuraikan, maka untuk 

mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampak terhadap pernikahan 

usia dini disarakan : 

5.2.1 Orang tua diberikan pemahaman tentang persepsi terhadap pernikahan usia 

dini tidak selalu meringankan beban ekonomi orang tua dan perlunya 

sosialisasi mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 kepada 

orang tua melaui aparat desa mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja. 

5.2.2 Memberikan pemahaman tentang kebiasaan-kebiasaan yang kurang sesuai 

dengan tujuan pernikahan agar pola pikir masyarakat yang masih 

tradisional menjadi logis dan realistis terhadap pernikahan melalui agen 

pembaharu dari tokoh masyarakat yang berpengaruh terhadap masyarakat 

desa. 
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