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BAB III 

HASIL PENELITIAN PERKAWINAN USIA MUDA  

DI DESA PRINGLANGU KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 

 KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015 

A. Letak Geografis 

(1) Letak Penelitian  

Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah 

Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Jawa Tengah. 

Kecamatan Pekalongan Barat terletak di bagian barat Kota Pekalongan 

dengan batas: 109°–110° BT 6°–7° LS. Tempat penelitian berada di 

tengah Kota sehingga sangat mudah untuk dijangkau, dengan luas 

wilayah 10.05 km
2
 dan dengan batas wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara  : Kecamatan Pekalongan Timur 

b. Sebelah Timur  : Kecamatan Kabupaten Batang 

c. Sebelah Selatan : Kecamatan Pekalongan Selatan 

d. Sebelah Barat  : Kabupaten Pekalongan 

Tabel 1 jumlah Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Barat.
42

 

NO KELURAHAN/DESA LUAS 

1 Bumirejo 54 Ha 

2 Tegalrejo 80 Ha 

3 Pringlangu 90 Ha 

4 Medono 114 Ha 
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5 Kebulen 34 Ha 

6 Sapuro 62 Ha 

7 Podosugih 81 Ha 

8 Kergon 49 Ha 

9 Bendan 114 Ha 

10 Tirto 141 Ha 

11 Pasirsari 112 Ha 

12 Kramatsari 51 Ha 

13 Kraton Kidul 21 Ha 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan 2015 

(2) Batasan Desa  

 Desa  Pringlangu berbatasan dengan desa atau kelurahan lainnya. 

Adapun batas desa pringlangu adalah: 

a. Sebelah barat berbatasan dengan desa Pringlangu Indah 

b. Sebelah timur berbatasan dengan desa Kradenan 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Buaran  

d. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Binagria. 

(3) Luas Desa 

 Desa Pringlangu  mempunyai luas tanah secara keseluruhan 90 ha, 

yang terbagi menjadi dua bagian yaitu untuk tanah sawah 38 ha dan 

tanah kering 52 ha, Desa Pringlangu  dipimpin oleh seorang kepala desa 

yang bernama Supono, SE. Dalam pemerintahannya, kepala desa dibantu 

oleh beberapa perangkat desa yang lainnya seperti Sekdes, Kesra/Lebe, 
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Dusun dan Seksi yang lainnya. Desa tersebut terbagi menjadi 36 Rukun 

Tetangga (RT) yang dikelompokan menjadi 7 Rukun Warga (RW) dan 

perangkat kelurahan 10.  

(4) Penduduk 

 Desa Pringlangu yang luas keseluruhannya 90 ha, terbagi menjadi 

beberapa bagian. Desa tersebut dihuni oleh sekitar 6.291  jiwa, yang 

terdiri dari 3.203 jiwa laki-laki dan 3.088 jiwa perempuan. Jumlah laki-

laki lebih banyak dari pada perempuandengan selisih 115 jiwa. Untuk 

lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel.2 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan 2015 

B. Kondisi Sosial Desa Pringlangu Kecamatan Pekalongan Barat Kota 

Pekalongan  

1. Sarana Pendidikan 

Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tersedianya 

sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah dan tenaga pendidikan 

yang memadai, sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk 

menjunjung penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara 

NO JENIS KELAMIN JUMLAH 

1 Laki-laki 3.203 Jiwa 

2 Perempuan 3.088 Jiwa 

 JUMLAH 6.291 Jiwa 
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langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan, sarana dan prasarana adalah suatu sumber 

daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus 

menurus seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sekarang 

serbah canggih. 

LEMBAGA PENDIDIKAN 

1. Pendidikan Formal.
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 Tabel.3 Jumlah Pendidikan Formal 
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Group 

0 - - - - - - 

TK 0 - - - - - - 

SD 1 Terakreditas

i 

  - - 10 207 

SMP 0 - - - - - - 

SMA 0 - - - - - - 

RA 1 Terdaftar -   - 4 118 

MI 3 Terakreditas

i 

-   - 24 488 
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Mts 0 - - - - - - 

MA 0 - - - - - - 

PTN 0 - - - - - - 

PTS 0 - - - - - - 

SLB 0 - - - - - - 

Sumber: BPS, Kec Pekalongan Barat Dalam Angka 2015 

2. Sarana Ibadah dan Pemeluk Agama 

 Desa Pringlangu ini berpenduduk ± 6.291 jiwa. Mayoritas 

penduduknya memeluk Agama Islam. Sehingga hampir semua kegiatan 

yang dilakukan masyarakat tersebut lebih mengarah kepada unsur 

keagamaan. Setiap Tahun masyarakat desa Pringlangu mengadakan 

kegiatan keagamaan seperti mauludan dan rajaban. Dan terkadang untuk 

kegiatan sehari-hari sebagian masyarakat khususnya laki-laki atau bapak-

bapak mengikuti pengajian bersama para kyai di Masjid/musholla tiap 

pagi dan hari Selasa di waktu sore hari. 

Tabel.4 Jumlah Pemeluk Agama 

NO AGAMA JUMLAH PEMELUK 

1 Islam  6054 

2 Katholik 83 

3 Protestan 127 

4 Hindu 2 

5 Budha  24 

6 Lainya 1 
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Sumber: BPS, Kec Pekalongan Barat Dalam Angka 2015 

 Dengan terlaksananya rutinitas keagamaan tersebut, peribadatan di 

Desa Pringlangu terdiri dari 2 (dua) Masjid dan 13 (tiga belas) Musholla 

atau surau. Kebanyakan masyarakat di Desa ini memahami Islam  dengan 

pemahaman klasik, dan masih mengikuti adat istiadat mereka terdahulu. 

Tetapi dengan berkembangnya teknologi modern, Desa Pringlangu tidak 

kalah dengan daerah-daerah lain seperti mempunyai TV, radio, gadget, 

dan teknologi-teknologi lainnya.  

3. Mata Pencaharian 

 Sebagian besar masyarakat Desa Pringlangu adalah pengusaha 

batik karena Kota Pekalongan merupakan Kota Batik. Sedangkan sisanya 

yaitu karyawan swasta, buruh, pembantu rumah tangga dan lain-lain. 
44

 

Tabel.5 Jumlah Jenis Usaha 

NO USAHA JUMLAH 

1 Industri Besar/sedang 6 

2 Industri Kecil 10 

3 Kerajinan Rumah Tangga 154 

4 Toko/Kios 52 

5 Warung Makan 10 

Sumber: BPS, Kec Pekalongan Barat Dalam Angka 2015 

 

\ 
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4. Sarana Sosial Masyarakat 

 Sejak tahun 2012 desa Pekalongan mengadakan pelatihan PNPM-

MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) 

yang mempunyai visi tercapainya kesejahteraan dan kemandirian 

masyarakat miskin pedesaan. Kemandirian berarti mampu mengorganisir 

diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu 

mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengolah sumber 

daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri 

Pedesaan yaitu: 

a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya 

b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif 

c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintajan lokal 

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sosial dasar 

dan ekonomi masyarakat 

e. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan 

Untuk mencapai visi dan misi di atas PNPM Mandiri Pedesaan, 

strategi yang dikembangkan yaitu menjadikan masyarakat miskin 

sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan 

partisipasif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar 

desa. Berdasarkan visi dan misi di atas maka PNPM Mandiri 

Pedesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai 

pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri diharapkan 

masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu 
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tercapainya kemandirian dan keberlanjutan setelah tahapan 

pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan 

Kecamatan (PKK). 

 PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Pedesaan) membentuk adanya pembangunan sarana sosial. Dari bidang 

ekonomi memberikan simpan pinjam kepada perempuan yang 

mempunyai usaha kecil dan menengah. Pengadaan perbaikan jalan dan 

pengadaan air bersih. 
45

 

C. Pelaksanaan Perkawinan Usia Muda di Desa Pringlangu Kecamatan 

Pekalongan Barat Kota Pekalongan 

Pelaksanaan perkawinan usia muda di Desa Pringlangu bisa di bilang 

banyak namun tidak menjadi pernikahan yang dominan terjadi di Desa 

Pringlangu. Di tahun 2015 pelaksanaan perkawinan usia muda sebanyak 14 

orang, dengan data sebagai berikut: 

 Tabel.6 Jumlah Perkawinan Usia Muda 

NO NAMA USIA 

1 Ina Isriha Maulidah 17 

2 Mariyatul Kiptiyah 19 

3 Ristia Sari 20 

4 Nur Laila 20 

5 Qorina Sandiarti 20 

6 Moh Avivudin 19 
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7 Sukro Afani 19 

8 Rani Hanifah 18 

9 Lestiana Erni 20 

10 Eka Mifaroh 18 

11 Lutfiyah 20 

12 Zaira 20 

13 Ainur Rizqi 19 

14 Yeni Khuluqiyah 20 

Sumber: KUA Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 2015 

Berdasarkan data tersebut diatas bahwa yang menikah dibawah 20 

tahun ada 7 orang. Padahal umur dibawah 20 tahun tersebut adalah umur 

yang belum stabil dan belum matang walaupun dalam undang-undang No 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 bebrunyi “Perkawinan 

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

wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Selanjutnya dalam Peraturan Mentri 

Agama No. 11 tahun 2007 Tentang Penvatatan Nikah Bab IV pasal 8 

“Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang 

calon istri belum mencapai umur 16 tahun, harus mendapat dispensasi dari 

pengadilan”.
46

 

Pasal-pasal tersebut di atas sangat jelas sekali hampir tidak ada 

alternatif penafsiran. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran 

implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin 
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yakni calon suami dan calon istri belum genap berusia 21 tahun maka harus 

ada izin dari orang tua atau, hal itu sesuai dengan Peraturan Mentri Agama 

No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 7”Apabila seorang 

mempelai belum mencapai umur 21 tahun, maka harus mendapat izin dari 

orang tua. Izin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih 

memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Dalam format model 

N5 orang tua/wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, 

sehingga izin dasar oleh PPN/Penghulu bahwa kedua mempelai sudah 

mendapatkan izin/restu dari orang tua mereka. Lain halnya jika kedua calon 

pengantin sudah lebih dari 21 tahun, maka para calon pengantin dapat 

melaksanakan pernikahan tanpa ada izin dari orang tua/wali. Namun untuk 

calon pengantin wanita akan ini akan menjadi masalah karena orang tuanya 

merupakan wali nasab sekaligus orang yang akan menikahkannya. Oleh 

karena itu oleh karena itu izin dan retsu orang tua tentu merupakan hal yang 

sangat penting karena akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni 

adanya wali nikah. 

Dalam khazanah ilmu fiqih ada sebagian para ulama tidak memberikan 

batasan usia pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin tidak 

menghalangi sanya pernikahan, bahkan usia belum balighpun, hal inilah yang 

menjadi dasar jaman dahulu ada yang disebut istilah kawin gantung. Namun 

mayoritas ulama di dunia Islam  sepakat mencamtumkan pembatasan usia 

nikah sebagai dasar yang dipakai di Negara masing-masing. Dibawah ini 

adalah batas usia perkawinan di sebagaian negara-negara muslim yang 
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merupakan hasil komperatif Tahir Mahmood dalam buku Personal law in 

Islam ic Countries ( History, Text and Comparative Analysis):
47

 

Tabel.7 Batas Usia Perkawinan di Sebagaian Negara-negara Muslim. 

NO NEGARA PRIA/TAHUN WANITA/TAHUN 

1 Aljazair  21 18 

2 Bangladesh  21 18 

3 Indonesia  19 16 

4 Tunisia  19 17 

5 Mesir  18 16 

6 Irak  18 18 

7 Libanon  18 17 

8 Libya  18 16 

9 Malaysia  18 16 

10 Maroko 18 16 

11 Pakistan  18 16 

12 Somalia 18 18 

13 Yaman Selatan 18 16 

14 Suriah 18 17 

15 Turki 17 15 

16 Jordania 16 15 

17 Yaman Utara 15 15 
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Data di atas menunjukkan bahwa dalam menentukan batas usia nikah, 

para ulama di negara muslim sepakat memberikan batasan pernikahan setelah 

usia baligh, walaupun dalam rentang yang tidak sama dan berfariasi, karena 

di dalam ilmu fiqh baligh jika dikaitkan dengan ukuran usia berkisar laki-laki 

antara 15 tahun dan wanita antara 9 tahun. 

D. Alasan Perkawinan Pada Usia Muda di Desa Pringlangu Kecamatan 

Pekalongan Barat Pekalongan 

Menikah adalah ibadah, itu berarti segala hal yang dilakukan dalam 

kerangka pernikahan bernilai ibadah dan mendapat pahala yang besar. 

Sebagai pelaku perkawinan usia muda, masyarakat memahami pernikahan 

sebagai tanda sahnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai 

pasangan suami istri dimulai dari pernikahan itulah kehidupan rumah tangga 

dijalani hingga akhirnya terbentuklah sebuah keluarga. 

Pemahaman mereka sangat kurang dan terbatas meski mereka adalah 

pelaku perkawinan usia muda . Mereka belum sesungguhnya mengerti apa 

arti perkawinan usia muda  yang mereka lakukan. Bahkan mereka tidak 

mengetahui bahwa ada undang-undang perkawinan di Negara kita yang 

mengatur tentang batas-batas usia untuk menikah. Bagi mereka menikah tidak 

bergantung pada alasan  usia, masih muda atau sudah tua jika sudah 

menemukan pasangan yang cocok maka menikah adalah hal yang biasa dan 

wajar saja. Meski mereka menikah pada usia muda  dengan minimnya tingkat 

pendidikan yang mereka tempuh dan minimnya sumber daya intelektual 

namun mereka sangat menghargai makna perkawinan. Hal ini dibuktikan 
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dengan komitmen mereka menjalani kehidupan perkawinan di usia yang 

masih sangat muda untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.  

Tabel.8 Gambaran umum informan berdasarkan, Tingkat Pendidikan, 

Usia Menikah, Agama dan Alasan Perkawinan Usia Muda.
48 

No Infor

man 

Jenis 

Kelamin 

Tingkat 

Pendidikan 

Usia 

Menikah 

Agama Alasan 

Perkawinan 

Usia Muda 

1 A Perempuan SD 18 Islam  Suka Sama 

Suka 

2 B Perempuan SMP 19 Islam Orang Tua 

3 C Perempuan SMA 20 Islam  Suka Sama 

Suka 

4 D Perempuan SMA 20 Islam Ekonomi 

5 E Perempuan SMP 20 Islam Suka Sama 

Suka 

6 F Perempuan SMP 20 Islam Suka Sama 

Suka 

7 G Perempuan SMA 20 Islam Suka Sama 

Suka 

8 H Perempuan SMP 20 Islam Ekonomi 

9 I Perempuan SMP 17 Islam Orang Tua 

10 J Perempuan SD 18 Islam  Suka Sama 
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Suka 

 

Tabel di atas menunjukkan tingkat pendidikan informan yang mana 2 

Lulus SD, 5 lulus SMP dan 3 lulus SMP . Hal ini menunjukkan bahwa dari 10 

informan yang ada Masih rendahnya pendidikan yang didapatkan sehingga 

pengetahuan untuk menjalani rumah tangga, mengurus suami dan anak masih 

terbatas dengan apa yang informan lihat, dan dengar dari orang tua dan tetangga. 

Usia yang masih muda dapat dilihat pada tabel terdapat informan yang menikah 

pada usia muda . Seluruh informan beragama Islam. Karena mayoritas penduduk 

di Desa Pringlangu beragama Islam.  

 Menikah muda adalah sebuah pilihan. Pilihan hidup yang akan dilalui 

setiap orang, pilihan untuk segera menikah karena sudah bertemu dengan orang 

yang cocok dan siap untuk menikah. Menikah muda telah menjadi pilihan hidup, 

tentu ada berbagai macam alasan di balik perkawinan usia muda yang mereka 

lakukan. Secara konkrit penulis mewawancarai informan yang melakukan 

perkawinan usia muda sebanyak 10 orang.  
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Tabel.9 Jumlah  Alasan Perkawinan usia muda oleh Informan.
49

 

NO ALASAN JUMLAH PROSENTASE 

1 Suka sama suka 6  60% 

2 Ekonomi 2 20% 

3 Orang tua 2 20% 

 JUMLAH 10 100% 

 

Pada tabel diatas yang di maksud dengan suka sama suka adalah keadaan 

dimana seorang antara laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki rasa 

ketertarikan antara satu sama lain, memilki rasa kagum yang terus bertambah 

pada setiap waktunya dan semakin lama akan menimbulkan perasaan saling 

menyukai satu sama lain. Dalam hal suka sama suka tersebut tidak ada unsur 

keterpaksaan karena keduanya sudah sepakat untuk menjalin sebuah hubungan 

yang di dasari oleh rasa suka. 

Ekonomi adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia 

yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang 

dan jasa. Ekonomi ini sangat berpengaruh dengan adanya praktek perkawinan 

pada usia muda . Karena tingkat ekonomi yang rendah membuat para orang tua 

ingin segera menikahkan anaknya di usia yang masih muda agar terlepas dari 

beban untuk menafkahi karena keterbatasan ekonomi yang dialami. 

Orang tua adalah ayah atau ibu dari seorang anak, baik melalui hubungan 

biologis maupun sosial. Umumnya, orang tua memiliki peranan yang sangat 
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penting dalam membesarkan anak dan memiliki tanggung jawab yang besar atas 

anaknya. Banyak orang tua yang sangat mengkhawatirkan masa depan anaknya 

dan ingin agar anaknya mendapat yang terbaik. Dan  pergaulan yang dirasa 

sudah melampaui batas dan sudah tidak lagi menghiraukan ajaran agama dan 

syari‟at Islam. Oleh karena itu para orang tua yang sudah melihat anaknya 

memiliki teman dekat atau memiliki hubungan dengan lawan jenis ingin segera 

menikahkannya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan akibat hubungan 

tersebut, meskipun usianya masih muda.   

Tabel diatas menunjukkan alasan perkawinan usia muda   yang dilakukan 

informan, karena rasa cinta dengan pasangannya, alasan ekonomi dan orang tua. 

Dari Ketiga alasan tersebut yang paling banyak mempengaruhi terjadinya 

perkawinan pada usia muda   adalah karena suka sama suka.  

Pada saat ini pergaulan antar anak remaja memang sudah bisa di bilang 

sangat mengkhawatirkan. Hal itu disebabkan karena adanya pengaruh pergaulan 

bebas. Seringnya bertemu dengan lawan jenis dan maraknya budaya berpacaran 

membuat para orang tua khawatir dengan anak-anak mereka yang sudah mulai 

mengenal lawan jenis dan sudah berpacaran. Hal ini terbukti dengan wawancara 

dengan salah satu informan yaitu Ibu tianahyang anaknya menikah pada usia 

muda   di karenakan sudah merasa suka sama suka, beliau mengatakan: 

“karena anak sudah saling suka, kami sebagai orang tua 

tinggal merestui, yang saya tau anak saya sudah kenal sama calonya  

sekitar 6 bulan dan Alhamdulilah dalamkurang lebih satu tahun 

keluarga dalam keadaan baik dan sekarang merantau di Jakarta”.
50
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Alasan lain juga diungkapkan oleh bapak Khalimin selaku orang 

tua/ayah kandung dari Yeni Khuluqiyah, beliau mengatakan: 

“sudah saling kenal kurang lebih selama dua tahun dan saling 

suka sama suka dan sebagai orang tua kami khawatir dengan prilaku 

anak kami, maka dari itu saya restui dan kawinkan anak saya, 

hubungan keduanya agak retak dan sudah pisah rumah”.
51

 

 

Pada masalah ini memang tidak ada salahnya jika orang tua 

mengkhawatirkan anaknya yang sudah lama berpacaran dan mengiinginkan 

untuk segera menikah saja. Hal tersebut sangat wajar mengingat saat ini banyak 

sekali kejadian hamil di luar nikah dan sejenisnya yang terjadi akibat terlalu 

lama berpacaran dan tidak segera di nikahkan.  

Alasan lain juga diungkapkan oleh suami Ina Isrina Maulida yang 

memutuskan menikah di umur 18 tahun dengan Salman Yafuri, ia mengucapkan: 

“kalo saya tidak termasuk dalam perkawinan usia muda karena 

saya menikah di usia 27 tahun mungkin alasan istri saya menikah pada 

usia muda  karena orang tua, karena pergaulan takut keluar kemana-

mana dan terjerumus pergaulan bebas dan istilah dalam rumah tangga 

dua karakter yang berbeda dijadikan satu untuk jalan bersama, tinggal 

kita menyikapi saling mengerti, saling memahami dan sekarang istri 

saya sedang hamil”.
52

 

 

Tidak bisa dipungkiri, ketika pasangan muda memilih untuk melakukan 

parkawinan muda terdapat dampak positif dan negatif dalam cara hidupnya 

untuk mengurus keluarganya. Selama perkawinan muda itu diawali dengan niat 

yang baik, maka hal tersebut membawa dampak yang positif seperti: 

1. Menghindarkan diri dari perbuatan zina dan pergaulan bebas 
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2. Seorang remaja putri akan lebih muncul sifat keibuannya setelah ia 

menikah dan memilki anak. 

3. Seorang remaja putra akan lebih bertanggungjawab dan memilki 

pengalaman langsung dalam berumah tangga dalam memimpin rumah 

tangganya. 

Tapi sebaliknya jika awalnya berniat negatif seperti remaja yang 

menikah karena menutup aib keluarga, maka akan menimbulkan hal-hal yang 

negatif pula seperti: 

1. KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang biasa dilakukan suami 

terhadap istrinya. 

2. Pendidikan anak-anak terbengkalai karena ketidaksiapan orang tau dalam 

mengurus anak 

3. Karena kondisi emosi yang masih labil dan seringkali hal-hal sepele saja 

dapat menimbulkan pertengkaran sehingga rumah tangga kurang 

harmonis. 

4. Secara kesehatan bagi perempuan belum bagus untuk dibuahi karena 

alasan  usia yang belum dewasa atau masih muda. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa yang menjadi alasan perkawinan muda masyarakat di wilayah ini adalah 

sebagai berikut 

1. Suka sama suka 

Sesuai hasil penelitian, 6 (enam) orang  mengungkapkan suka sama 

suka menjadi sebuah alasan di Desa Pringlangu menjadi salah satu alasan 
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yang juga dominan. Seringnya bertemu dengan lawan jenis dilanjutkan 

dengan berkenalan dan akhirnya berpacaran. Sebagai orang tua jika 

mengetahui anaknya sudah sangat dekat dengan lawan jenis pasti 

mempunyai rasa khawatir. Agar rasa kekhawatiran tersebut tidak 

berlanjut dalam waktu yang lama maka orang tua menganjurkan untuk 

anak tersebut menikah saja, dan kebetulan anak tersebut mau untuk 

menikah muda karena memang pada dasarnya sudah saling suka. Tidak 

ada salahnya memang, karena hal tersebut adalah salah satu cara untuk 

menghindari zina yang sangat tidak diperbolehkan dalam Islam.  

2. Ekonomi 

 Sesuai hasil penelitian, 2 (dua) orang  mengungkapkan ekonomi 

keluarga menjadi sebuah alasan. Tinggi   rendahnya   angka   perkawinan  

di   usia   muda   sangat   dipengaruhi   oleh   rendahnya   kemampuan   

ekonomi masyarakat   dalam keluarga. Karena tidak dapat melanjutkan 

sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan akhirnya putus 

sekolah disebabkan oleh ketiadaan biaya dari orang tua. Oleh  karena  itu,  

banyak orang  tua  yang  menyarankan  dan  bahkan    mendorong    

anak-anak    mereka    untuk    cepat-cepat    menikah    walaupun  usia  

anak masih muda dan terhitung belum matang dalam segala hal.  

3. Orang Tua 

 Sesuai hasil penelitian, 2 (dua) orang  mengungkapkan orang tua 

menjadi sebuah alasan. Alasan ini dikarenakan orang tua khawatir atas 

pergaulan anaknya, sehingga orang tua lebih memilih untuk menikahkan 
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ankanya ketimbang melihat anaknya terus bergaul tiap malam dan 

khawatir bila terus menerus akan mencoreng nama baik keluarga. 

 Berdasarkan dari hasil penelitian penulis yang sudah terjun ke 

lapangan dan mewawancarai informan, perkawinan pada usia muda  

memilki dampak dari segi positif dan negatif yang dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

4. Segi Positif 

Perkawinan usia muda  ini memilki segi positif karena dapat 

menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan sebelum menikah 

seperti hamil diluar nikah. Selain itu juga jika sepasang laki-laki dan 

perempuan sudah memilki hubungan yang sangat erat, dengan menikah 

akan terhindar dari dosa besar dan akan mendatangkan pahala jika 

mereka sudah menikah. Banyak dari beberapa informan yang 

menyatakan kehidupanya begitu bahagia karena seorang suami 

menunjukan sikap yang baik kepada seorang istri, dengan rasa begitu 

penuh tanggung jawab, penyabar dan penyayang, dikarenakan usia suami 

lebih tua dari istri dan tingkat kedewasaanya lebih matang. 

5. Segi Negatif 

Perkawinan usia muda  memilki segi negatif karena di usia yang 

masih muda, tingkat kematangan dalam segala hal seperti, kedewasaan, 

kemandirian, dan ekonomi dirasa belum siap untuk membangun sebuah 

rumah tangga. Jika hal tersebut belum siap dikhawatirkan akan 
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menyebabkan ketidakharmonisan pada rumah tangga dan akan berakibat 

pada perceraian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


