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ABSTRAK

DETERMINAN DAN DAMPAK PERNIKAHAN USIA MUDA
DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN JATI AGUNG

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

IMAM MAHMUD

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan determinan dan dampak yang terjadi
karena pernikahan usia muda di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan. Metode penelitian ini adalah deskriptif melalui
analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara,
observasi (pengamatan), dan pengumpulan data sekunder, sedangkan analisis data
dilakukan melalaui tahapan reduksi data, display (penyajian data), verifikasi, dan
penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 12 informan,
yaitu 9 informan yang melakukan pernikahan usia muda dan 3 informan lain
adalah tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia
muda di Desa Karang Anyar karena adanya 4 determinan, yakni ekonomi,
pendidikan, budaya, dan pergaulan remaja. Dampak pernikahan usia muda di
Desa Karang Anyar menyebabkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak
positif pernikahan usia muda adalah mengurangi beban ekonomi keluarga,
mencegah terjadinya hamil di luar nikah, mengurangi rasa kekhawatiran orangtua,
dan memberikan pelajaran akan pentingnya berfikir dewasa bagi para remaja,
sedangkan dampak negatifnya adalah dampak psikologis, fisik, dan putus sekolah.
Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia muda di Desa
Karang Anyar karena pergaulan remaja (sebagai determinan yang paling
dominan). Dampak yang paling banyak dirasakan pelaku pernikahan usia muda
adalah putus sekolah atau tidak sekolah setelah menikah.

Kata Kunci: Pernikahan Usia Muda, Putus Sekolah, Hamil di Luar Nikah
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ABSTRAK

DETERMINANTS AND IMPACT OF MARRIAGE THE YOUNG
IN THE VILLAGE OF KARANG ANYAR JATI AGUNG  DISTRICTS

SOUTH LAMPUNG REGENCY

By

IMAM MAHMUD

This study aims to explain the determinants and impacts that occur due to the
young age marriage in the village of Karang Anyar Agung Jati subdistrict South
Lampung regency. The research method using descriptive through qualitative
analysis. Data collected by interview, observation, and secondary data collection,
while data analysis is done with data reduction, display (presentation of data),
verification, and conclusion. In this study, researchers interviewed 12 informants
9 informants who perform marriages young age and three other informants are
public figure. The results showed that young age marriage in the village of Karang
Anyar for their four determinants, namely the economy, education, culture, and
teenage promiscuity. Impact of early age marriage in the village of Karang Anyar
lead to positive impacts and negative impacts. The positive impact of marriage a
young age is to reduce the economic burden of the family, prevent pregnant out of
wedlock, diminish parental concern, and give a lesson on the importance of
thinking adults to teenagers. While the negative effects are psychological,
physical, and dropouts. Conclusion The study showed that young age marriage in
Karang Anyar for teen promiscuity (as the most dominant determinant). The
impact of the most widely perceived perpetrators of the young age of marriage is a
school dropout or not after marriage.

Keywords: Marriage a Young Age, Dropout, Pregnant Out of Wedlock
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1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya pernikahan usia muda akan berkontribusi pada tingginya angka

kematian wanita saat melahirkan. Hal itu berkaitan dengan kesiapan rahim

seorang wanita di saat memiliki keturunan pertama kali. Menurut Desiyanti

(2015), pada usia 10-19 tahun, rahim yang dimiliki oleh seorang wanita masih

tergolong belum matang sehingga menikah dan hamil di usia itu beresiko tinggi,

seperti terjadinya pendarahan, keguguran, kematian janin dalam rahim ibu, dan

lain sebagainya, dalam istilah lain, fenomena ini dinamakan early childbearing

(resiko kehamilan ibu muda).

Lebih menghawatirkan lagi, kasus pernikahan usia muda yang terjadi di Indonesia

berdasarkan hasil survai Riskesdas (2010) masih sangat tinggi, yakni sebanyak 0.2

persen atau lebih dari 22.000 perempuan usia 10-14 tahun di Indonesia sudah

menikah, sedangkan pada usia perempuan 15-19 tahun sebesar 12,8 persen

(BKKBN, 2012). Data tersebut menurut Mariyatun (2014) menempatkan

Indonesia sebagai negara dengan jumlah perkawinan usia muda terbesar ke-37 di

seluruh dunia dari 158 negara dan juga menempatkan Indonesia sebagai negara

tertinggi kedua di Asia Tenggara.
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Tingginya kasus pernikahan usia muda di Indonesia, sebenarnya cenderung terjadi

di pedesaan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih

rendah pengetahuannya tentang bahaya melakukan pernikahan di usia muda (BPS,

2015). Telebih, berdasarkan analisis Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)

2005, oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

menyimpulkan bahwa angka pernikahan usia muda di pedesaan lebih besar

dibandingkan di perkotaan. Perbandingan yang didapatkan untuk kelompok yang

menikah di usia muda (umur 15-19 tahun) sebanyak 5,28% terjadi perkotaan, dan

11,88% terjadi pedesaan. Pernikahan usia muda tersebut paling banyak dilakukan

pada perempuan-perempuan berstatus pendidikan rendah dan juga berasal dari

keluarga berstatus ekonomi rendah (BKKBN, 2012).

Adapun untuk tren prevelensi pernikahan usia muda di Indonesia menurut Survei

Sosial  dan  Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan  Pusat

Statistik  (BPS) tahun 2012 sebesar 25% atau sekitar 340,000 perkawinan yang

dilakukan sebelum usia 18 tahun (BPS, 2013). Sementara itu, berdasarkan Survei

Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, pelaku pernikahan usia

muda di Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 17% (BPS,

2012). Akan tetapi untuk tren prevalensi perkawinan usia muda di tingkat daerah

dan perbandingannya dengan prevalensi nasional setiap tahunnya, masih sedikit

diketahui atau dipublikasikan.

Permasalahan tentang tingginya pernikahan usia muda tersebut, selama ini sudah

diupayakan untuk diatasi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah melalui

berbagai kebijakan strategis yang telah ditetapkan, misalnya dengan optimalisasi

program GenRe (Generasi Berencana) yang berfungsi sebagai media informasi
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bagi para remaja dalam upaya meminimalkan jumlah pernikahan pertama di usia

muda. Program strategis lainnya yang telah diterapkan pemerintah adalah

Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP), yang pada intinya bertujuan untuk menunda

pernikahan sampai usia tertentu, dan mengusahakan agar kehamilan pertama

terjadi pada usia yang cukup dewasa.

Menurut BKKBN (2012), yang dimaksud pernikahan usia muda adalah

pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah usia minimal

untuk melakukan pernikahan, yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi

laki-laki. Sisi lain, dapat dikatakan apabila pernikahan yang dilakukan wanita

lebih dari 21 tahun dan laki-laki lebih dari 25 tahun, maka bukan termasuk atau

tergolong pernikahan usia muda dan tidak membahayakan terhadap

keberlangsungan hidupnya.

Keadaan tentang tingginya pernikahan usia muda tentu sangat erat kaitannya

dengan angka pertumbuhan penduduk. Hal itu sesuai dengan hasil laporan kerja

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2011

yang menyimpulkan bahwa salah satu akar sebuah permasalahan dari tingginya

laju pertumbuhan penduduk adalah banyak terjadinya pernikahan pada usia muda,

sehingga mengakibatkan keluarga menanggung beban hidup yang relatif berat

(BKKBN, 2011).

Padahal suatu pernikahan sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat

(1) yang menyatakan bahwa pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria minimal

telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita minimal berumur 16 tahun.

Ketentuan ini dilengkapi pula dengan sebuah usulan perubahan pada pasal 7 UU
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Perkawinan tahun 1974 (ayat 1 dan 2) yang mengatakan bahwa pernikahan hanya

dapat dilakukan jika pihak wanita berumur 19 tahun, dan yang belum mencapai

umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Tetapi pelanggaran di

lapangan terhadap peraturan tersebut masih sering terjadi karena beberapa hal,

salah satunya rendahnya sosialisasi pemeritah yang menyebabkan pernikahan usia

muda pada pernikahan pertama sampai saat ini masih sangat tinggi, baik di daerah

pedesaan ataupun perkotaan (Hasil Survai Demografi dan Kesehatan Indonesia

(SDKI) tahun 2012 menunjukan bahwa 12,8 persen dari seluruh perempuan usia

15-19 tahun berstatus sudah menikah).

Fenomena pernikahan usia muda juga terjadi di wilayah Lampung Selatan sebagai

wilayah yang akan diteliti. Berdasarkan data Badan   Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lampung Selatan (dalam Rahardjo

Sumardi, 2013),   ada sebanyak 187.916 Pasangan Usia Subur (PUS) yang

berumur kurang dari usia 20 tahun, dimana jumlah itu tersebar di wilayah desa

dan kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Data tersebut

tentu saja mengindiskasikan bahwa pernikahan usia muda yang terjadi di

Kabupaten Lampung Selatan masih sangat tinggi. Hasil pra survai yang peneliti

lakukan di BKKBN Provinsi Lampung pada 14 September 2015 menunjukkan

bahwa jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kecamatan Jati Agung yang

menikah di bawah usia 20 tahun terbanyak dalam ruang lingkup Kabupaten

Lampung Selatan, yaitu berjumlah 1.438 kasus.

Sebenarnya, banyak hal yang melatarbelakangi seseorang melakukan pernikahan

di usia muda, bukan hanya berkaitan dengan pendidikan dan status ekonomi

sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, namun juga berkaitan dengan
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faktor kekurangpahaman masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal

di pedesaan tentang kesehatan reproduksi (Kusmiran Eni, 2011). Terlebih, hasil

penelitian Rohmah (2012) tentang kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa

pernikahan yang dilakukan perempuan pada usia muda berpotensi pada kerusakan

alat reproduksi yang disebabkan oleh hubungan seks yang terlalu dini. Penting

untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun akan

meningkatkan resiko komplikasi medis. Anatomi tubuh gadis remaja yang belum

siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, berpotensi mengalami

komplikasi berupa obstructed labour (gangguan pada saat persalinan, dimana

pembukaan dalam persalinan tidak ada kemajuan) dan obstetric fistula (kerusakan

pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses di dalam

vagina) (Fadlyana dkk, 2009).

Oleh sebab itu pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sangatlah penting untuk

dipahami setiap orang, karena kesehatan reproduksi adalah suatu kondisi sehat

yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses yang dimililiki oleh manusia secara

menyeluruh. Bahkan, pengertian sehat disini menurut Effendi (2009), tidak hanya

semata-mata sehat dari penyakit atau sehat dari kecacatan, namun juga sehat

secara mental dan sosial budaya.

Sejalan dengan hal itu, mengupayakan peningkatan pengetahuan masyarakat

tentang kesehatan reproduksi, sebenarnya bisa menjadi solusi dalam menuntaskan

masalah perkawainan usia muda, karena pengetahuan yang didapatkan tentang

kesehatan reproduksi akan membentuk sikap dan tingkahlaku yang

bertanggungjawab mengenai proses reproduksinya.
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Selain dari permasalahan di atas, masih banyak lagi hal-hal yang mempengaruhi

seseorang untuk melakukan pernikahan usia muda. Untuk mengetahui lebih lanjut,

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Determinan dan

Dampak Pernikahan Usai Muda Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung

Kabupaten Lampung Selatan”

1. Apa saja determinan pernikahan usia muda di Desa Karang Anyar Kecamatan

Jati Agung Kebupaten Lampung?

2. Bagimanakah dampak dari pernikahan usia muda di Desa Karang Anyar

Kecamatan Jati Agung Kebupaten Lampung?

1. Menjelaskan determinan pernikahan usia muda di Desa Karang Anyar

Kecamatan Jati Agung Kebupaten Lampung.

2. Mengehetahui dampak dari pernikahan usia muda di Desa Karang Anyar

Kecamatan Jati Agung Kebupaten Lampung.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan akan mampu

digunakan untuk pengembangan keilmuan Sosiologi, khususnya Sosiologi

kependudukan dan kesehatan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh masyarakat umum,

peneliti, akademisi, dan pemerintah, sebagai bahan penelitian lebih lanjut

terhadap masalah kependudukan.

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan

D. Kegunaan Penelitian



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pernikahan Usia Muda

2.1.1. Pengertian Pernikahan.

Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a. Menurut Thalib (1980), perkawinan ialah suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh

untuk hidup bersama secara sah antara seoarang laki-laki dengan seorang

perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-

mengasihi, tentram dan bahagia.

b. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), perkawinan diartikan

sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.

c. Dunvall dan Miller (dalam Hasanah, 2012) mendefinisikan perkawinan sebagai

hubungan antara pria dan wanita yang telah diakui dalam masyarakat yang

melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh anak, dan

saling melengkapi kekurangan serta mengetahui tugas masing-masing sebagai

suami dan istri.
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d. Sigelman (dalam Hazaririn, 1963) mendefinikan pernikahan sebagai sebuah

hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan

suami dan istri. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggungjawab

dari suami dan istri yang di dalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan,

persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orangtua.

e. Ahmad (2007) dan Heriyanti (2002) mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan

antara laki-laki dan perempuan atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang

mencakup hubungan dengan masyarakat di lingkungan dimana terdapat norma-

norma yang mengikat untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak

f. Paul dan Chester (dalam Maya, 2013) mengartikan pernikahan sebagai suatu

pola sosial yang disetujui sehingga membentuk keluarga, atau dengan kata lain

pernikahan adalah proses penerimaan status baru, serta pengakuan atas status

baru oleh orang lain.

g. Menurut BPS (2010), pernikahan adalah sebuah status dari mereka yang terikat

dalam pernikahan dalam pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah.

Dalam hal ini tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama,

Negara, dan sebagainya), tetapi mereka yang hidup bersama dan oleh

masyarakat sekeliling dianggap sah sebagai suami dan istri.

Kesimpulan beberapa definisi para ahli di atas tentang arti pernikahan yaitu

sebagai ikatan batin antara perempuan dan laki-laki yang hidup bersama dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, lahir maupun batin dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
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2.1.2 Pengertian Usia Muda

Sebelum memulai pembahasan tentang pengertian usia muda akan lebih baik jika

memberikan batasan-batasan pengertian usia muda. WHO Expert Comitte (dalam

Maya, 2014) mengartikan bahwa usia muda bersifat konseptional yang memilki 3

kategori utama di dalamnya, yaitu kategori biologis, kategori psikologis dan

kategori sosial ekonomi, sehingga secara lengkap defenisi tersebut berbunyi

sebagai berikut:

1. Individu berkembang dari saat pertamakali ia menunjukkan tanda-tanda

seksual sekunder sampai ia mencapai kematangan.

2. Individu mengalami perkembangan psikologis dari masa kanak-kanak menjadi

dewasa.

3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada

keadaan yang relatif mandiri.

Pengertian dan batasan usia muda menurut WHO Expert Comitte tersebut,

dilengkapi pula oleh para ahli yang lain, yakni sebagai berikut:

a. Zakia (1997) mengemukakan bahwa, usia muda (remaja) adalah usia seseorang

yang dimulai umur 13 tahun dan berakhir pada usia 21 tahun. Dimana pada

umur tersebut mereka bukan lagi anak-anak, baik dari segi badan, sikap,

tingkah laku dan cara berfikir atau bertindak, tetapi mereka sudah beralih

menjadi dewasa yang telah matang.

b. Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (2005) mendefiniskan bahwa

usia muda adalah usia seseorang yang berumur 10 tahun sampai 21 tahun.
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c. Hurlock (1994) mendefiniskan usia remaja sebagai masa peralihan dari masa

kanak-kanak ke masa dewasa dan membaginya dalam tiga tingkatan, yaitu pra

remaja 10-12 tahun, remaja awal 13-16 tahun, remaja akhir 17-21 tahun.

d. Konopka (1997) menjelasakan bahwa usia muda dimulai pada usia 12 tahun

dan diakhiri pada usia 15 tahun (sama halnya dengan teori yang diungkapkan

oleh Monks (1998) yang menjelaskan usia muda secara global  barlangsung

antara umur 12 tahun sampai 21 tahun, dimana usia 12-15 tahun dikategorikan

sebagai masa muda awal, 15-18 tahun masa muda pertengahan, dan 18-21

tahun masa muda akhir).

e. Menurut Sarwono (2004), usia muda di Indonesia harus mengacu pada batasan

antara usia 11-24 tahun dan belum menikah, dengan pertimbangan sebagai

berikut, (1) usia 11 tahun adalah usia dimana pada umumnya tanda-tanda

seksual sekunder mulai tampak (kriteria sosial). (2) banyak masyarakat

Indonesia mengganggap usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh menurut adat

maupun agama sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai

anak-anak (kriteria sosial). (3) pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda

penyimpangan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri. (4) batas

usia 24 tahun merupakan batasan usia maksimal, yaitu untuk memberi peluang

bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada

orangtua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa (adat atau

tradisi), dan belum bisa memberikan pendapat sendiri. (5) status pernikahan

sangat menentukan karena arti pernikahan masih sangat penting di masyarakat

kita secara menyeluruh. Seorang yang telah menikah di usia berapapun
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dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum di

keluarga maupun masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa usia muda

adalah usia dimana seseorang telah menginjak minimal usia 11 tahun dan

maksimal usia 21 tahun dengan syarat belum menikah sehingga keadaanya masih

berada dalam masa peralihan dari anak-anak menjadi seorang dewasa.

2.1.3 Pengertian Pernikahan Usia Muda dan Determinan Pernikahan Usia
Muda

Penjelasan dari berbagai literatur menunjukkan bahwa pengertian pernikahan usia

muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakekatnya

belum mempunyai persiapan dan juga kematangan, baik kematangan secara

psikologis maupun kematangan sosial ekonomi (Nurhakhasanah, 2012).

Sedangkan Riyadi (2009) mendefenisikan pernikahan usia muda sebagai

pernikahan yang para pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi

persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam suatu pernikahan.

Aimatun (2009) melengkapi pengertian pernikahan usia muda sebagai pernikahan

yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang mana usia mereka

belum mencapai 20 tahun. Lebih jelasnya seseorang yang dimaksud melakukan

pernikahan usia muda adalah mereka yang melakukan pernikahan pada usia 17-18

tahun. Kenyataan mengenai pernikahan usia muda tersebut membuat salah satu

ahli untuk mengutarakan pendapatnya, yaitu Diane E. Papalia dan Selly Wendkos

(dalam Humam Development, 1995) yang mengatakan bahwa usia terbaik untuk

melakukan pernikahan bagi seoarang perempuan adalah usia 19 tahun sampai 21

tahun, sedangkan untuk laki-laki usia 20 tahun sampai usia 25 tahun.
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Fenomena pernikahan usia muda dapat menjadi salah satu faktor pemicu

terjadinya perceraian dan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT). Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung

jawab dalam kehidupan bersuami ataupun beristri, sehingga dapat dikatakan

bahwa kematangan diri seseorang dalam melangsungkan pernikahan berpengaruh

signifikan terhadap harmonisasi keluarga yang akan dijalankan (Hermawan,

2010).

Selain menjadi salah satu faktor pemicu  terjadinya perceraian dan rentan terhadap

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menurut BKKBN (2012), banyak

ditemukan bahwa pasangan yang menikah di usia muda dan telah mempunyai

anak mengakibatkan tanggungjawab terhadap pernikahannya masih diserahkan

kepada orang tua, misalnya tinggal di rumah orangtua, makan dan minum masih

ikut orang tua, serta kebutuhan lainnya 100%  masih ditanggung orang tua. Hal

tersebut tentu akan menambah beban orang tua menjadi lebih berat, baik dari segi

ekonomi maupun psikologi. Keadaan inilah biasanya menjadi alasan bagi orang

tua untuk bekerja keras dengan kondisi kesehatan yang sudah menurun. Kemudian

dari segi pelaku pernikahan usia muda tersebut akan terbentuk karakter kurang

mandiri dalam membangun keluarganya. Keadaan itu tentu saja disebabkan oleh

kebiasaan membebankan kebutuhan keluarganya kepada orang tua.

Sejalan dengan permasalahan tentang pernikahan usia muda, berbagai upaya

penanganan sudah lama dilakukan oleh pemerintah, salah satu diantaranya adalah

melalui pembatasan usia pernikahan dengan undang-undang yang mengatur usia

minimal untuk suatu pernikahan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk
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pria (Pasal 7 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan). Walaupun begitu, selama

seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orangtua untuk

menikahkan anaknya. Setelah berusia di atas 21 tahun boleh menikah tanpa izin

orangtua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974). Dengan adanya undang-undang tersebut

diharapkan angka pernikahan usia muda dapat berkurang. Selanjutnya menikah

dengan usia yang telah dewasa maka keadaan emosional telah stabil, sehingga

fenomena perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat teratasi

Tampaklah di sini bahwa UU tersebut tidak menganggap mereka yang di atas usia

16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria bukan lagi sebagai anak-anak,

akan tetapi belum juga dianggap dewasa penuh, sehingga masih perlu izin orang

tua untuk menikah.

Berdasarakan penelitian Astuti (2013), terjadinya pernikahan usia muda karena

adanya faktor pendorong yang sangat kuat bagi seseorang untuk melakukan

pernikahan, diantara faktor pendorong tersebut adalah faktor orangtua, rendahnya

pendapatan ekonomi keluarga, pergaulan, dan lingkungan tempat seseorang itu

tinggal. Sedangkan Nurhasanah (2012) menyebutkan bawasanya faktor-faktor

pendorong seseorang melakukan pernikahan di usia muda adalah sebagai berikut:

1. Adanya ketentuan hukum atau undang-undang yang memperbolehkan kawin

usia muda sebagaimana pada UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang

menyatakan bahwa usia minimal bagi pria yang ingin melangsungkan

perkawinan adalah 19 tahun sedangkan bagi wanita 16 tahun.

2. Masih sering terjadinya salah pandangan terhadap kedewasaan, dimana anak

yang sudah menikah berapapun umurnya dianggap sudah dewasa.
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3. Faktor sosial ekonomi yang cenderung mendorong orangtua untuk cepat-cepat

menikahkan anaknya terutama anak perempuan dengan maksud agar beban

keluarga berkurang.

4. Rendahnya tingkat kesadaran dan pendidikan orangtua dan anak yang

menganggap pendidikan formal tidak penting, sehingga akan lebih baik jika

segera dinikahkan.

5. Terdapatnya faktor budaya yang sudah melekat di masyarakat bahwa jika

punya anak perempuan harus segera dinikahkan, agar kedepannya tidak

menjadi perawan tua.

6. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh para remaja yang mengakibatkan

kehamilan, sehingga memaksa kedua orangtua untuk segara menikahkan

anaknya.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nadif (2003) menyebutkan bahwa faktor-

faktor pernikahan usia muda adalah sebagai berikut:

1. Takut berbuat zina.

Pemahaman masyarakat umum mengenai filosofi lebih baik cepat-cepat

menikah daripada berbuat zina merupakan salah satu pendorong terjadinya

pernikahan usia muda. Remaja yang baru mulai menginjak dewasa dan telah

mulai kenal dengan asmara selalu akan mendapatkan tekanan dari

lingkungannya, baik keluarga maupun masyarakat tempat tinggal. Tekanan ini

mendorong supaya remaja tersebut untuk segera melakukan pernikahan

daripada terjerumus kedalam perbuatan zina. Filosofi ini yang harus  dapat

diluruskan supaya pemahaman mengenai lebih baik cepat menikah daripada
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berbuat zina tidak terus tertanam dalam jiwa pemikiran khalayak umum

sehingga dapat menekan faktor pendorong pernikahan usia muda.

2. Lingkungan

Keterbiasaan masyarakat mendoktrin bahwa remaja yang sudah lulus sekolah

untuk segera menikah supaya tidak menjadi perawan atau perjaka tua

merupakan pemahaman yang dapat mendorong pernikahan usia muda. Selain

itu, adat istiadat suatu daerah juga ada yang mendorong usia pernikahan muda.

Menurut adat-istiadat, pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah

dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk

segera merealisir ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-

laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka

harapkan bersama, semuanya bertujuan supaya hubungan kekeluargaan mereka

tidak putus (Wigyodipuro, 1967).

3. Kecelakaan atau hamil sebelum menikah (karena pengaruh pergaulan bebas).

Dalam rentang waktu kurang dari satu dasawarsa terakhir, kenakalan remaja

semakin menunjukkan trend yang amat memprihatinkan. Berbagai macam

kenakalan remaja yang ditunjukkan akhir-akhir ini seperti perkelahian secara

perorangan atau kelompok, tawuran pelajar, mabuk-mabukan, pemerasan,

pencurian, perampokan, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, dan seks

bebas pranikah yang kasusnya semakin menjamur.

Pergaulan seks bebas di kalangan remaja Indonesia saat ini memang sangatlah

memprihatinkan. Beberapa data, di antaranya dari Komisi Perlindungan Anak

Indonesia (KPAI) menyatakan sebanyak 32% remaja usia 14-18 tahun di kota-

kota besar di Indonesia pernah berhubungan seks. Hasil survei lain juga
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menyatakan, satu dari empat remaja Indonesia melakukan hubungan seksual

pranikah dan membuktikan 62,7% remaja kehilangan perawan saat masih

duduk di bangku SMP (Eka Puspita, 2015).

Hubungan seks di luar nikah akan mengakibatkan kehamilan di luar nikah.

Keadaan tersebut membuat pelaku mau tidak mau harus melakukan pernikahan

usia muda. Jadi faktor sepeti inilah yang mendorong terjadinya fenomena

pernikahan usia muda.

4. Putus sekolah atau tidak memiliki kegiatan tetap.

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan

masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya

yang masih di bawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang

tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi (Fatimah, 2009).

Sehingga prilaku tersebut mengakibatkan banyak para prilaku yang melakukan

pernikahan di usia muda harus putus sekolah karena harus mengurus rumah

tangganya yang jauh lebih penting daripada meneruskan kejenjang pendidikan.

2.1.4. Dampak Pernikahan Usia Muda

Dampak pernikahan usia muda sebenarnya terlihat pada kehidupan sekarang. Hal

ini penulis rangkum dari berbagai sumber, yaitu sebagai berikut:

1. Dampak Fisik atau Biologis

Dampak fisik atau biologis sangat mempengaruhi remaja, dimana keadaan alat-

alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga dapat

dikatakan belum siap melakukan hubungan seksual terhadap lawan jenisnya. Jika
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dipaksakan pernikahan usia muda akan mengakibatkan penyakit kangker leher

rahim.

Hal itu sesuai dengan hasil penelitian Melva (2007), yang menyebutkan bahwa

wanita yang menikah di bawah usia 16 tahun biasanya 10-12 kali lebih besar

kemungkinan terserang kanker leher rahim dibandingkan dengan mereka yang

menikah di atas usia 20 tahun. Sebab pada usia tersebut rahim seorang remaja,

khususnya remaja putri sangat sensitif.

2. Dampak Psikologis

Dariyo (1999) menuliskan dampak psikologis yang sering terjadi akibat

pernikahan usia muda adalah timbulnya rasa cemas, stress, dan depresi.

Sedangkan Nurhakhasanah (2012) mengatakan bahwa pernikahan usia muda

secara psikologis mengakibatkan trauma dalam jiwa remaja. Hal ini terjadi karena

belum adanya kesiapan mental seseorang untuk memilki anak.

Sehubungan dengan kesiapan mental, Simbagariang (2010) mengatakan bahwa

suatu kesiapan mental tentang pernikahan tidak akan bisa dicapai pada umur di

bawah 20 tahun. Akibatnya, banyak terlihat jika remaja yang menikah pada usia

muda (kurang dari 20 tahun) mengalami banyak gangguan psikologis, seperti

timbulnya rasa cemas, stress, dan depresi ataupun trauma dalam jiwa remaja.

Kesiapan dalam menghadapi pernikahan diperlukan sebagai upaya mengontrol

emosi sehingga akan memiliki mental yang kuat ketika menghadapi atau

menjalani permasalahan dalam pernikahan. Kemampuan seseorang untuk

mengontrol emosi secara baik dapat tercapai pada usia di atas 21 tahun. Dimana
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pada usia tersebut merupakan usia dewasa seseorang dan keadaan psikologinya

sudah tersusun atau terkonsep secara matang.

3. Kehilangan Kesempatan Pendidikan

Resiko lain dari menikah di usia yang masih muda adalah kehilangan kesempatan

untuk melanjutkan pendidikan. Menurut Molehah (2010) mau tidak mau

seseorang yang sudah menikah harus mengalami putus sekolah dan hal itu akan

menghilangkan hak-hak seorang anak untuk memperoleh pendidikan. Bahkan

menurut BPS (2013), sekitar 85% anak perempuan di Indonesia mengakhiri

pendidikan mereka setelah mereka menikah.

Lebih lanjut, Al-Ghifari (1998) menjelaskan bahwa pernikahan usia muda akan

berpengaruh pada soft skill seseorang, karena di bangku pendidikan merupakan

kesempatan seseorang untuk memperkuat kemampuan soft skill. Selain itu,

rendahnya pendidikan akan berpengaruh terhadap cara pandang seseorang,

dimana orang dengan pendidikan rendah lebih berfikiran kolot.

4. Dampak Sosial

Dampak sosial pasti akan dirasakan oleh kedua belah pihak pasangan yang

menikah di usia muda, dimana pasangan harus mampu menghadapi kesulitan

perekonomian dan kehidupan yang kompleks ketika ia memilih lepas dari

tanggungjawab kedua orangtuanya. Dampak sosial jika dianalisis dalam sosiologi

khusunya teori konflik terjadi sebagai akibat ketidaksesuaian dalam aturan di

masyarakat, baik aturan tertulis ataupun auturan tidak tertulis. Ketidaksesuain ini

mengakibatkan pasangan pernikahan usia muda mendapat pandangan negatif

masyarakat.
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Menurut Nurhakhasanah (2012), para remaja yang telah memilih menikah juga

harus menghadapi dampak sosial berupa pandangan negatif masyarakat sekitar.

Hal ini timbul akibat status sosial di sekelilingnya. Status sosial berkaitan dengan

faktor sosial budaya dalam masyarakat yang bias gender, yang menempatkan

perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki

saja (Rudy Abdullah, 2014). Hingga pada akhirnya, seringkali disimpulkan bahwa

orang yang memilih menikah di usia muda adalah mereka yang kurang memiliki

perhitungan matang, rentan dengan perceraian, dan juga akan melahirkan

kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan itulah pada akhirnya menjadi dampak

sosial dari pernikahan usia muda.

5. Dampak terhadap Masing-masing Keluarga

Selain memiliki dampak sosial, menurut Puspitasari (2006) perkawinan di usia

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

Hal itu terjadi apabila suatu perkawinan di antara anak-anak mereka tidak lancar

atau bahkan terjadi perceraian. Keadaan tersebut sudah barang tentu akan

merugikan orang tuanya masing-masing. Hubungan antar dua keluarga yang

awalnya dibangun untuk membangun keharmonisan dan tali kekeluargaan, maka

akan berubah menjadi regangnya hubungaan kekelurgaan, konflik pendapat, atau

bisa saja menjadi penyebab terputusnya tali kekeluargaan. Fenomena ini sudah

sering terjadi di masyarakat, dimana kedua keluarga menikahkan anak-anaknya

yang masih berusia muda. Dalam perjalanan pernikahan, terdapat permasalahan

yang berujung pada perceraian. Dampak dari hal tersebut, hubungan antar dua

keluarga besar menjadi tidak harmonis dan juga akan berdampak pada hubungan

dalam bersosialisasi dalam masyarakat.
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6. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi dampak negatif dari pernikahan di usia

muda. Hal tersebut tidak hanya dialami oleh pasangan suami maupun istri,

melainkan kepada sebagian besar anak-anak, sebagai akibat tuntutan kehidupan

yang sulit (Nurkhasanah, 2012),.

Laporan World Health Organization (dalam Indrie E. Maintari, 2013), mengenai

“Violence dan Health” menunjukkan bahwa kualitas kesehatan perempuan

menurun drastis akibat kekerasan yang dilakukan pasangan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga rentan terjadi pada pasangan yang melakukan

pernikahan usia muda.  Kekerasan dalam rumah tangga rata-rata dilakukan oleh

laki-laki terhadap perempuan. Kondisi psikologi perempuan yang menjadi korban

kekerasan dalam rumah tangga akan terganggu. Dampak terganggunya psikologi

seseorang, maka kondisi kesehatan tubuh juga menurun atau rentan terserang

penyakit. Hal tersebut terjadi, karena dalam kondisi psikologi yang terganggu

maka tubuh akan mengurangi produksi sistem imun. Kekerasan tersebut bahkan

juga dapat menyebabkan kematian wanita yang mencapai 40-70 persen.

Disebutkan juga, bahwa antara 1,5 hingga 3 juta anak di dunia menjadi korban

KDRT dalam keluarga yang menikah di usia muda, hingga disimpulkan bahwa

kekerasan dalam berumah tangga akan berpengaruh terhadap keadaan psikologi,

dimana keadaan psikologi yang terganggu akan mempengaruhi kondisi kesehatan

tubuh korban. Kemudian dampak kekerasan dalam rumah tangga akan

berpengaruh tehadap tumbuh kembang anak-anak dalam keluarga tersebut.
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2.2. Kerangka Pikir

Pernikahan pada umumnya bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang

harmonis, dimana terdapat kesempurnaan dalam anggota keluarga, seperti

terdapat ayah dan ibu sebagai orangtua yang lengkap dan memilki anak. Keluarga

yang harmonis juga perlu didukung dengan keberadaan fungsi yang berjalan

dengan baik diantara masing-masing anggota keluarganya.

Pernikahan diartikan sebagai hubungan sepasang laki-laki dan perempuan yang

saling mengikat janji suci di hadapan Tuhan berdasarkan agama dan kepercayaan

masing-masing, serta adanya pengesahan hukum Negara yang menyatukan

mereka dengan sebuah interaksi yang berjalan. Dapat disimpulkan bahwa

pernikahan yang sah adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat sesuai aturan

dalam kepercayaan masing-masing serta telah diakui oleh Negara secara hukum

yang berlaku.

Di balik kodrat manusia untuk melakukan pernikahan, ternyata terdapat fenomena

luar biasa di balik pelaksanaan pernikahan itu. Fenomena tersebut sangat

berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat sehingga perlu adanya penelitian

lebih lanjut. Fenomena dalam pernikahan yang terjadi sekarang ini adalah

fenomena pernikahan usia muda. Pernikahan ini dilakukan pada usia (laki-laki

maupun perempuan) masih kurang dari 20 tahun. Pernikahan usia muda di

Indonesia sendiri terjadi akibat berbagai faktor pendukung yang

mempengaruhinya, seperti adanya ketentuan hukum Negara yang

memperbolehkan menikah di usia yang masih sangat muda (umur di bawah 20

tahun), pengaruh pendapatan atau penghasilan orangtua (mendorong anaknya
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untuk segera menikah demi mengurangi tanggungan keluarga), lingkungan

seseorang dimana dia tinggal, pergaulan bebas, serta budaya yang melekat di

setiap masyarakat.

Faktor-faktor itulah yang ikut mendukung pernikahan usia muda di Indonesia dan

sulit untuk diatasi. Jika pernikahan usia muda terus dibiarkan tanpa adanya

penyelesaian untuk mengatasai kesadaran masyarakat mengenai dampak

pernikahan usia muda, maka permasalahan pertumbuhan penduduk yang tinggi

akan selalu menjadi ancaman bagi bangsa kita.

Pernikahan usia muda memiliki sisi negatif bagi pelakunya, seperti dampak fisik

atau biologis. Secara biologis kondisi rahim wanita yang melakukan pernikahan

usia muda keadaannya belum siap, sehingga dapat mengakibatkan pendarahan

hebat pada saat melakukan persalinan atau bahkan dapat rentan terhadap penyakit

kanker rahim. Selanjutnya, pernikahan usia muda juga memberikan sisi negatif

pada kondisi psikologis, yang mana kondisi psikologis pelaku pernikahan usia

muda masih labil sehinggga tidak dapat mengontrol emosi secara baik. Keadaan

mengontrol emosi yang kurang baik dalam berumahtangga dapat memicu

terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Selain itu, kondisi

psikologis yang masih labil dapat mengurangi hubungan harmonis sepasang

keluarga, dikarenakan masih sering terjadinya selisih pendapat yang disebabkan

oleh masih tingginya ego masing-masing. Segi negatif pernikahan usia muda

lainnya adalah kehilangan kesempatan pendidikan dan terbatas pergaulanya akibat

status pernikan. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi pelaku pernikahan usia

muda dalam bersosialisasi dalam masyarakat.
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Lebih jauh lagi, Fustenberg, dkk. (dalam Kartamuda, 2009) melaporkan bahwa

remaja pada saat menjadi orangtua sering menghadapi lingkungan yang tidak

nyaman. Terkadang pelaku yang melangsungkan pernikahan usia muda belum

memiliki kondisi ekonomi yang mapan, kemudian mereka sudah harus  berperan

sebagai orangtua dan bertanggungjawab untuk memenuhi segala kebutuhan.

Keadaan tersebut akan memberikan tekanan secara psikologi sehingga mendorong

fenomena perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Fenomena

tersebut tentu dapat menjadikan trauma yang mendalam (bisa seumur hidup)

sehingga akan mengganggu kejiwaannya. Situasi masyarakat dengan kejiwaan

yang terganggu maka akan merugikan negara, karena mereka akan menjadi beban

tanggungjawab negara.  Praktek pernikahan usia muda ini haruslah dapat diatasi

serta perlu adanya hasil penelitian mengenai faktor-faktor penting yang

mendorong  fenomena pernikahan usia muda serta dampaknya. Dengan

memahami faktor-faktor yang sudah kita ketahui dan dampaknya, maka mengatasi

atau menekan pernikahan usia muda akan lebih mudah.



III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualititatif. Menurut Sugiyono (2005),

penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi

obyek yang alamiah, dimana peneliti berfungsi sebagai instrument kunci dengan

menggunakan metode pengumpulan  data  secara trianggulasi (gabungan),

sehingga hasil penelitian mampu mengungkapkan masalah yang dikaji

berdasarkan fakta-fakta di dalam menjelaskan determinan dan dampak pernikahan

usia muda di Desa Karang Anyar.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung,

Kabupaten Lampung Selatan. Alasan dipilihnya Desa Karang Anyar sebagai

lokasi penelitian, dikarenakan dari hasil pra survai yang dilakukan oleh peneliti

menunjukkan bahwa di Desa Karang Anyar kasus pernikahan usia muda

menempati urutan tertinggi di Kecamatan Jati Agung. Padahal Desa Karang

Anyar merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kota Bandar Lampung,

yang memungkinkan bagi masyarakatnya untuk mendapatkan pengetahuan

tentang bahaya pernikahan yang terjadi di usia muda.
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3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi sebagai pembatas permasalahan pada studi kualitatif,

sekaligus berguna untuk memilih data atau informasi yang relevan agar tidak

dimasukkan ke dalam data yang sedang dikumpulkan.

Sehubungan hal ini, maka yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

A. Pengetahuan masyarakat tentang pernikahan usia muda

1. Pengertian masyarakat tentang pernikahan usia muda

2. Pengertian masyarakat tentang batasan usia seseorang dikatakan melakukan

pernikahan usia muda

B. Determinan masyarakat melakukan pernikahan usia muda

1. Budaya masyarakat setempat yang dapat mendorong pernikahan usia muda.

2. Kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang menikahkan anaknya di usia muda

3. Tingkat pendidikan masyarakat yang melakukan pernikahan di usia muda.

4. Alasan-alasan para pelaku melakukan pernikahan usia muda.

C. Dampak masyarakat melakukan pernikahan usia muda

1. Pengetahuan masyarakat tentang dampak pernikahan usia muda terhadap

lingkungan daerahnya.

2. Pengetahuan masyarakat tentang hubungan tingkat kekerasan dalam rumah

tangga akibat dari pernikahan usia muda.

3. Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi terhadap seseorang

yang melakukan pernikahan di usia muda.

4. Keharmonisan keluarga yang melakukan pernikahan usia muda.
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5. Hubungan keluarga yang menikahkan anaknya di usia muda.

6. Kesempatan pendidikan terhadap seseorang yang melakukan pernikahan di

usia muda.

D. Respon masyarakat terhadap penikahan usia muda

1. Sikap masyarakat apabila salah satu anggota keluarganya atau saudara

melakukan pernikahan usia muda.

2. Penilaian masyarakat terhadap seseorang yang melakukan pernikahan usia

muda.

3. Sikap masyarakat terhadap keluarga-keluarga yang mendorong seseorang

melakukan pernikahan di usia muda.

3.4. Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini adalah para pelaku pernikahan usia muda yang

dinilai lebih mengetahui tentang determinan dan dampak dari pernikahan usia

muda yang telah dilakukannya. Selain itu untuk melengkapi informasi pada

penelitian maka tokoh masyarakat juga akan diwawancarai, hal ini disebabkan

tokoh masyarakat diasumsikan mengetahui kondisi sosial dan ekonomi para

pelaku pernikahan usia muda, sehingga tokoh masyarakat akan memberikan

pandangan sikap terhadap para pelaku pernikahan usia muda di Desa Karang

Anyar.

Selanjutnya, untuk menentukan informan dalam penelitian ini dipergunakan

teknik snowball (sampel bola salju), yang diartikan Masyuri dan Zainudin (2009)

sebagai pencarian informan dengan mencari dari satu orang ke orang lain sampai

akhirnya  mendapatkan informasi yang benar-benar lengkap dan sesuai dengan
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penelitian yang  dimaksud. Penggunaan teknik snowball sangat tepat dilakukan

dalam penelitian ini, hal itu dikarenakan populasinya spesifik (sampel tidak

dibatasi) sehingga peneliti dapat menentukan besaran sempel dengan orang-orang

yang akan diwawancarai. Cara  pengambilan sample dengan teknik snowball

dilakukan  secara  berantai, mulai dari ukuran informan  yang kecil menjadi

semakin besar, sampai benar-benar ditemukan kelengkapan jawaban tentang

determinan dan dampak pernikahan usia muda di Desa Karang Anyar.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data primer

dan data sekunder:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan cara

mewawancarai secara langsung sumber-sumber data dan berdasarkan catatan

lapangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

2. Data   sekunder   adalah   data   yang   digunakan   untuk   mendukung   dan

mencari  fakta  yang  sebenarnya  dari berbagai dokumen atau arsip-arsip yang

menjadi mendukung dari data primer

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.6.1. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui percakapan antara peneliti dan informan dengan

tujuan memperoleh keterangan yang sesuai dengan maksud penelitian, dalam hal

ini untuk mendapatkan data tentang determinan dan dampak pernikahan usia

muda masyarakat di Desa Karang Anyar. Wawancara dilakukan terhadap
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informan melalui tanya jawab secara langsung dengan mencatat dan merekam

keterangan dari para informan.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti akan lebih dahulu menyiapkan

pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian dimana fokus

penelitian dalam wawancara ialah pengetahun masyarakat tentang pernikahan usia

muda, determinan masyarakat melakukan pernikahan usia muda, dampak

masyarakat melakukan pernikahan usia muda dan sikap masyarakat terhadap

pernikahan usia muda.

Selanjutnya untuk memperlancar proses wawancara penelitian sebelumnya

melakukan perjanjian dengan informan. Setelah melakukan pertemuan itulah

maka peneliti mengungkapkan apa yang akan diteliti, yaitu praktek pernikahan

usia muda masyarakat di Desa Karang Anyar.

3.6.2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati fenomena kondisi ekonomi, pendidikan

dan sosial yang terjadi dari persefektif peneliti. Observasi dilakukan untuk

mendapatkan data yang lengkap dan sesuai dengan tujuan penelitian. Observasi

menggunakan pendengaran dan penglihatan. Namun, karena keterbatasan manusia

maka observasi dilakukan dengan pencatatan-pencatatan atau pemotretan ketika

melihat atau mendengar fenomena yang menarik yang berhubungan dengan

penelitian.

3.6.3. Pengumpulan Data Skunder

Penelusuran data skunder dilakukan dengan mencari data-data yang dianggap

penting dalam penelitian, misalnya dokumen-dokumen profil desa serta foto-foto

yang terkait dengan penelitian yang sebelumnya telah ada.
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3.7. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul  maka  dilakukan  analisis data. Menurut Miles  dan

Hubermen (dalam Febrianti, 2015) analisis data harus dilakukan secara interaktif

dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data

ini yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal  pokok, memfokuskan pada hal-hal

yang  penting untuk  dicari  tema dan  polanya (data reduction), kemudian data

disajikan dalam  sebuah  pola yang sesuai  dengan kajian (data display), dan

setelah itu ditarik sebuah kesimpulan yang menghasilkan  sebuah  hipotesis dan

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau

gelap menjadi jelas (conclusion drawing) atau verification. Tahapan-tahapan

analisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Merupakan kegiatan merangkun, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan

pada hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teks yang

bersifat naratif.

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Penarikan simpulan yang dikemukakan dalam penelitian ini masih bersifat

sementara dan akan berubah  apabila setelah diverifikasi tidak ditemukan

bukti-bukti yang relevan dari data primer dan data skunder, akan tetapi bila

kesimpulan yang  dikemukakan  didukung oleh bukti-bukti  yang valid dan

konsisten  saat  penelitian, maka kesimpulan  yang  dikemukakan merupakan

kesimpulan yang kredibel.



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kecamatan Jati Agung

Jati Agung merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten

Lampung Selatan. Kecamatan ini terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 22

Tahun 1999, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.138/173/POUD tanggal 17

Juni 1999 (perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun

1999), dan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk I Lampung No. 81 Tahun 1999

yang meresmikan atau mendefenitifkan Kecamatan Jati Agung dengan ibukota

Marga Agung.

Kecamatan Jati Agung terletak paling utara dari Kabupaten Lampung Selatan

dengan luas wilayah 164,47 Km2. Batas geografis Kecamatan Jati Agung adalah

sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten

Lampung Timur.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupeten

Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung

Selatan.

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten

Lampung Timur.
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Penduduk yang berdomisili di Kecamatan Jati Agung secara garis besar dapat

digolongkan menjadi dua bagian, yaitu penduduk asli Lampung dan penduduk

pendatang. Meskipun begitu mayoritas penduduk yang bertempat tinggal di

Kecamatan Jati Agunkg pada saat penelitian ini dilakukan adalah penduduk

pendatang, hanya sebagian kecil penduduk asli Lampung yang tinggal di

Kecamatan Jati Agung.

Beberapa diantara masyarakat asli Lampung yang tinggal di Kecamatan Jati

Agung tersebut berdomisili di 5 desa, yaitu Desa Gedong Harapan, Margodadi,

Way Huwi, Jaimulyo, dan Karang Anyar. Sementara penduduk pendatang

menempati seluruh desa yang ada di Kecataman Jati Agung. Penyebab penduduk

pendatang menempati seluruh wilayah desa yang ada di Kecamatan Jati Agung

karena wilayah ini menjadi salah satu lokasi transmigrasi swakarsa yang

dilakukan pada tahun 1969, tepatnya saat itu adalah masa Orde Baru.

Penduduk pendatang yang tinggal di Kecamatan Jati Agung tersebut berasal dari

Pulau Jawa (Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta),

Bali, Sulawesi (Bugis), dan juga dari propinsi lain di Pulau Sumatera, seperti

Sumatera Barat (Minang), Sumatera Utara (Batak), Sumatera Selatan (Semendo),

dan lain sebagainya. Penduduk Kecamatan Jati Agung, baik penduduk Asli

Lampung dan penduduk pendatang yang tersebar di setiap desa disajikan dalam

Tabel 1. Dari data yang disajikan pada Tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa

luas wilayah Kecamatan Jati Agung menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten

Lampung Selatan tahun 2014 adalah 164 Km2 dengan jumlah penduduknya

sebanyak 109.834 jiwa dan secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kecamatan

Jati Agung mencapai 667, 81 jiwa per 81 Km2.
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Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk
(jiwa/km2) menurut Desa di Kecataman Jati Agung Tahun 2014

Desa Luas Penduduk (Jiwa)
Kepadatan
Penduduk

Km2 % Jumlah % (Orang/Km2)

Way Huwi 5 3,00 13.558 12,34 2.750.10
Jatimulyo 11 6,44 16.492 15,02 1.557.32
Banjar Agung 6 3,56 2.249 2,09 391.47
Gedung Harapan 5 2,83 587 0,53 124.30
Gedung Agung 5 3,24 1.426 1,30 267.54
Margomulyo 9 5,57 2.672 2,43 291.70
Sidodadi Asri 5 2,92 5.611 5,11 1166.53
Purwotani 6 3,89 2.362 2,15 369.06
Sumber Jaya 6 3,65 3.986 3,63 664.33
Margodadi 6 3,94 2.688 2,45 414.81
Margo Lestari 6 3,80 2.673 2,43 247.68
Marga Agung 6 3,50 4.135 3,76 717.88
Marga Karya 7 4,35 3.154 2,87 441.12
Sinar Rejeki 29 17,84 7.087 6,45 241.55
Sidoharjo 6 3,71 2.831 2,58 464.10
Rejo Mulyo 7 4,35 5.570 5,07 779.02
Karang Anyar 11 6,54 15.642 14,24 1455.07
Fajar Baru 6 3,89 5.924 5,39 1925.63
Karang Sari 7 4,41 4.292 3,91 592.00
Karang Rejo 7 4,51 5.047 4,60 680.19
Margorejo 7 4,07 1.812 1,65 270.85
Jumlah 164 100,00 109.834 100,00 667.81

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan 2014

Keterangan dari Tabel 1 tentang luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan

penduduk dapat diketahui bahwa Desa Sinar Rejeki memiliki wilayah paling luas

di Kecamatan Jati Agung, yaitu 29 KM  atau 17,84%. Kemudian Desa Jatimulyo

menjadi desa dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Jati Agung, yaitu

berjumlah 16.492 jiwa atau 15,02%, sedangkan untuk Desa Karang Anyar sebagai

wilayah yang diteliti menjadi desa dengan jumlah penduduk terbanyak ke-2 di

Kecamatan Jati Agung, yaitu berjumlah 15.642 jiwa atau 14,24%.
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Penyebab kedua desa ini, yaitu Desa Jatimulyo dan Karang Anyar memiliki

penduduk terbanyak dibandingkan desa-desa lainnya karena  kedua desa ini pada

faktanya sebagai pusat perekonomian, seperti terdapatnya Pasar Jati Agung.

Selain alasan itu, kedua desa ini dekat dengan Kota Bandar Lampung sehingga

menyebabkan banyak masyarakat yang awal mulanya berasal dari  Bandar

Lampung dan bekerja di Bandar Lampung memilih pindah di Desa Jatimulyo dan

Desa Karang Anyar.

Penyebab kepindahan masyarakat ke Desa Jatimulyo dan Desa Karang Anyar juga

karena harga perumahan dan harga tanah di kedua desa ini masih relatif murah

bila dibandingkan dengan harga tanah di Kota Bandar Lampung. Hingga pada

akhirnya karena banyak masyarakat yang pindah tersebut menjadi penyebab

komposisi penduduk di kedua desa ini juga relatif padat dibandingkan dengan

desa-desa lainnya.

Setelah dijelaskan jumlah dan kepadatan penduduk, maka akan dijelaskan pula

banyaknya rumah tangga di Kecamatan Jati Agung. Alasan dipaparkannya rumah

tangga ini, disebabkan karena dari 21 desa yang ada di wilayah Kecamatan Jati

Agung ini memiliki jumlah yang berbeda-beda. Jumlah rumah tangga dan rata-

rata jumlah anggota rumah tangga dari setiap desa dapat diketahui dalam Tabel 2.

Dari data yang akan disajikan pada Tabel 2 inilah dapat dijelaskan bahwa jumlah

rumah tangga di Kecamatan Jati Agung pada tahun 2014 adalah 26.821 KK

dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 3,75 jiwa.



34

Tabel 2. Banyaknya Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga
di Kecamatan Jati Agung Tahun 2014.

Desa Jumlah
Rumah Tangga

Jumlah
Penduduk

Rata Rata
Anggota Rumah

TanggaJumlah % Jumlah %

Way Huwi 2.846 10,61 13.558 12,34 4,12

Jatimulyo 3.704 13,81 16.492 15,02 4,13

Banjar Agung 648 2,41 2.249 2,09 3,26
Gedung Harapan 133 0,49 587 0,53 4,09
Gedung Agung 398 1,48 1.426 1,30 3,39
Margomulyo 718 2,67 2.672 2,43 3,42
Sidodadi Asri 1.418 5,28 5.611 5,11 3,72
Purwotani 573 2,13 2.362 2,15 3,96
Sumber Jaya 1.008 3,75 3.986 3,63 3,77
Margodadi 690 2,57 2.688 2,45 3,61
Margo Lestari 692 2,58 2.673 2,43 3,73
Marga Agung 1.210 4,51 4.135 3,76 3,19
Marga Karya 832 3,10 3.154 2,87 3,61
Sinar Rejeki 1.769 6,59 7.087 6,45 3,93
Sidoharjo 740 2,75 2.831 2,58 3,66
Rejo Mulyo 1.337 4,98 5.570 5,07 4,02
Karang Anyar 3.948 14,71 15.642 14,24 3,94
Fajar Baru 1.326 4,94 5.924 5,39 4,23
Karang Sari 967 3,605 4.292 3,91 4,26
Karang Rejo 1.350 5,03 5.047 4,60 3,55
Margorejo 514 1,91 1.812 1,65 3,32
Jumlah 26.821 100,00 109.834 100,00 3,75
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan 2014

Jumlah rumah tangga paling banyak terdapat di Desa Karang Anyar, yaitu 3.948

KK atau 14,71% dengan rata-rata anggota rumah tangganya adalah 3,94 jiwa.

Penyebab Desa Karang Anyar memiliki jumlah rumah tangga yang tinggi karena

penduduk di desa tersebut banyak yang melakukan pernikahan di usia muda.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Karang Anyar banyak

melakukan pernikahan usia muda adalah pergaulan, perekonomian, budaya, dan

sebagian besar berpendidikan rendah.
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2. Desa Karang Anyar

Desa Karang Anyar adalah salah satu desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten

Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Asal-usul Desa Karang Anyar dahulunya

adalah hutan belantara, kemudian menurut cerita penduduk setempat, datanglah

sejumlah orang dari Provinsi Jawa Tengah sekitar tahun 1935. Warga yang

berasal dari Provinsi Jawa Tengah tersebut pada akhirnya membuka lahan hutan

dan menjadikannya sebuah desa yang diberi nama Desa Karang Anyar sesuai

dengan nama desa dimana mereka berasal, yakni Desa Karang Anyar di Jawa

Tengah.

Sejak terbentuk tahun 1935 sampai dengan tahun 2016, Desa Karang Anyar sudah

mengalami 5 kali pergantian Kepala Desa atau Kepala Kampung, adapun nama-

nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan periode kepemimpinannya

yaitu:

1. Yusuf : tahun 1935 sampai 1950

2. Hadi Sumanto : tahun 1950 sampai 1966

3. Hakim : tahun 1966 sampai 1969

4. Suparmin : tahun 1969 sampai 2013

5. Sumanto : tahun 2013 s/d sekarang

Adapun visi dan misi Desa Karang Anyar sebagai berikut:

1. Visi

Kebersamaan dalam membangun demi Desa Karang Anyar yang lebih maju.

2. Misi

a. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa Karang Anyar yang

ada.
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b. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa Karang Anyar

menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang

partisipatif.

c. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa, berupaya mewujudkan Desa

Karang Anyar yang aman, tentram, dan damai.

d. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa Karang Anyar memberdayakan

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Karang Anyar yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Jati Agung,

Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung memiliki jarak tempuh ke

ibukota kecamatan 8 km dan jarak tempuh ke ibukota Kabupaten Lampung

Selatan yaitu 65 km.

Secara geografis Desa Karang Anyar ini berbatasan langsung dengan wilayah-

wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rejomulyo.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Marga Karya dan Marga Agung.

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karang Sari.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kerawang Sari dan Desa Fajar Baru.

Pemerintahan Desa Karang Anyar pada saat ini dipimpin oleh seorang Kepala

Desa yang dipilih oleh masyarakat pada tahun 2013. Kepala Desa yang terpilih

2.1. Letak Geografis

2.2. Pemerintahan dan Jumlah Penduduk
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adalah Sumanto yang didampingi oleh Sekertaris Desa yaitu Hermanto. Berikut

nama-nama jabatan Pemerintah Desa Karang Anyar beserta pejabat aparaturnya.

Tabel 3. Nama-nama Jabatan Pemerintah Desa Karang Anyar beserta
Pejabat Aparatur Desa

No Nama Pejabat Desa Jabatan
1 Sumanto Kepala Desa
2 Hermanto Sekertaris Desa
3 Sunaryo Kaur Pemerintahan
4 Rubinem Kaur Umum
5 Ponijan Melan Kaur Pembangunan
6 Abdu Rachman Kaur Kesra
7 Ratna Ningsih Kaur Keuangan
8 Sunaryo Kadus I A
9 Idris Kadus I B
10 Dalijan Kadus II A
11 Muchdi Kadus II B
12 Sararto Kadus III A
13 Sarimun Kadus III B
14 Rikam Hadi Kadus III C
16 Bahrudin Kadus IV A
17 Sumaji Kadus Karang Turi
18 Lasono Kadus Pal Putih 1
19 Sudbyo Kadus Pal Putih 2
20 Jamal Kadus Tega Lega
21 Mudiono Kadus Karang Indah
22 Samidi Kadus Karang Tani
23 M. Yusuf Kadus Priyangan
24 M. Restu Kuncoro Kadus Karang Mas
25 Daluwih Sutriano, S.H Kadus Permata Sari

Sumber: Monografi Desa Karang Anyar 2015

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa di Desa Karang Anyar terdapat 1 orang

Kepala Desa, 1 orang Seketaris Desa, 4 orang Kepala Urusan (Kaur) yang

bertugas membantu Kepada Desa, dan 17 Kepala Dusun dengan jumlah penduduk

Desa Karang Anyar menurut data monografi pada tahun 2015 desa adalah 17.583

jiwa.



38

Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Karang Anyar menurut Jenis Kelamin
Tahun 2015

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)
1 Laki-laki 8.622 49,30

2 Perempuan 8.961 50,70
Jumlah 17.583 100,00

Sumber: Monografi Desa Karang Anyar 2015

Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Karang Anyar pada

tahun 2015 adalah 17.583 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut terdapat 8.622

penduduk berjenis kelamin laki-laki atau sekitar 49,30% dan 8.961 penduduk

berjenis kelamin perempuan atau sekitar 50,70%.

3.2. Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan

Penting bagi penelitian ini untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan

tingkat pendidikan. Hal tersebut dikerenakan pendidikan menjadi salah satu faktor

yang menentukan kesejahteraan, pekerjaan, dan juga menentukan keputusan

seseorang untuk memutuskan melakukan pernikahan di usia muda. Berikut ini

adalah data penduduk Desa Karang Anyar berdasarkan tingkat pendidikannya.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Karang Anyar menurut Tingkat
Pendidikan Tahun 2015.

Pendidikan Jumlah %
Belum/Tidak sekolah 5.211 30,43
Tidak Tamat Sekolah Dasar 567 3,31
Tamat Sekolah Dasar 5.101 29,78
Tamat SMP 2.252 13,15
Tamat SMA 3.501 20,44
Tamat Akademi/Diploma 172 1,00
Tamat S1/Sederajat 223 1,302
Buta Huruf 97 0,56
Jumlah 17.583 100,00
Sumber: Monografi Desa Karang Anyar 2015

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa penduduk Desa Karang Anyar

sebagian besar belum berpendidikan atau tidak sekolah (sebanyak 5.211 jiwa atau
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30,43%), kemudian Tidak Tamat Sekolah Dasar (sebanyak 567 jiwa atau 3,31%),

Tamat SD/MI (sebanyak 5.101 jiwa atau 29,78), Tamat SLTP/MTs (2.252 jiwa

atau 13,15%), Tamat SLTA/MA (3.501 jiwa atau 20,44%), Tamat

Akademi/Diploma (sebanyak 172 jiwa atau 1,00%), Tamat S1/Sederajat

(sebanyak 223 jiwa atau 1,302%), dan Buta Huruf (sebanyak 97 jiwa atau 0,565%

dari jumlah penduduk). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tingkat

pendidikan penduduk di Desa Karang Anyar tergolong masih rendah, karena

sebagian besar penduduknya belum berpendidikan atau tidak sekolah.

Faktor yang mendasari banyaknya masyarakat yang belum berpendidikan atau

tidak sekolah disebabkan karena di Desa Karang Anyar terdapat banyak anak-

anak yang masih balita, selain itu juga minat untuk berpendidikan tinggi di desa

tersebut masih rendah meskipun ada sebagian masyarakat yang berpendidikan

tinggi.

Menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat untuk berpendidikan tinggi

karena beranggapan bahwa pendidikan tidak mampu menjamin masa depan

seseorang sehingga banyak orang tua menganjurkan kepada anaknya agar

langsung bekerja dan menghasilkan uang daripada melanjutkan pendidikan namun

pada ahirnya menjadi pengangguran.

3.2. Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan aktifitas utama untuk memperoleh penghasilan,

sehingga dengan penghasilannya tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan

sehari-hari, baik kebutuhan primer ataupun kebutuhan skunder. Oleh karena itu

berikut ini akan digambarkan data penduduk berdasarkan mata pencahariannya.
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Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Karang Anyar berdasarkan Mata
Pencaharian Tahun 2015.

Mata Pencaharian Jumlah %
Pegawai 386 9,17
Wiraswasta 362 8,60
Tani 598 14,21
Pertukangan 2.575 61,22
Buruh Tani 211 5,01
Pensiunan 17 0,40
Jasa 57 1,35
Jumlah 4.206 100,00
Sumber: Data Monografi Karang Anyar 2015

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa

Karang Anyar bekerja sebagai tukang dengan jumlah sebanyak 2.575 orang atau

61,22%. Pertukangan yang dimaksud adalah menjadi buruh bangunan, baik

bangunan jalan, rumah, toko, dan lain sebagainya. Sedangkan jumlah yang paling

rendah adalah mata pencaharian di bidang jasa yang hanya dilakukan oleh 57

orang atau 1,35%. Masyarakat yang bekerja di bidang jasa ini sebagian besar

tinggal di Dusun Permata Sari, dimana Dusun Permata Sari ini merupakan

kompleks perumahan terbesar dan satu-satunya kompleks perumahan yang ada di

Desa Karang Anyar.

Sarana dan prasarana dipergunakan untuk menunjang kegiatan dan segala aktifitas

kehidupan masyarakat, termasuk menunjang pendidikan, perekonomian,

pengetahuan agama, dan kesehatan. Berikut ini adalah informasi tentang sarana

dan prasarana yang dimiliki Desa Karang Anyar.

2.3. Sarana dan Prasarana
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Tabel 5. Sarana dan Prasarana di Desa Karang Anyar Tahun 2015

Sarana dan Prasarana Jenis Jumlah
Sarana PeribadaHan a. Masjid

b. Mushola
12 Unit
27 Unit

Pemakaman c. Makam 15 Unit
Sarana Air Bersih Desa a. Sumur Bor 4 Unit
Sarana dan Prasarana
Kesehatan

a. Poskesdes
b. Puskesmas
c. Posyandu
d. Dukun Terlatih
e. Bantuan Posyandu
f. Bidan Desa

1 Unit
I Unit
11 Kelompok
13 Orang
PMT Balita
4 Orang

Sarana Pendidikan a. SD Negeri dan Swasta
b. Pondok Pesantren
c. SLTP
d. PAUD dan TK

6 Unit
4 Unit
1 Unit
14 Unit

Sumber: Data Monografi Desa Karang Anyar 2015

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa dalam menunjang kegiatan dan

aktifitas masyarakat di Desa Karang Anyar, sarana dan prasarana yang paling

banyak dimiliki adalah sarana peribadaHan (masjid dan mushola) yang berjumlah

39 Unit.

Alasan banyaknya sarana peribadaHan ini karena di Desa Karang Anyar terdapat

7 lembaga pendidikan agama, seperti pondok pesantren dan majelis taklim.

Pondok pesantren dan majelis taklim tersebut pada umumnya membangun masjid

atau mushola sehingga hal ini menjadi penyebab sarana peribadaHan yang

dimiliki masyarakat Desa Karang Anyar menjadi yang paling banyak. Sarana

paling minim yang dimiliki masyarakat Desa Karang Anyar adalah sarana air

bersih (sumur bor) yang hanya berjumlah 4 unit. Sarana air besih (sumur bor)

minim dimiliki masyarakat karena topografi Desa Karang Anyar termasuk

wilayah dataran rendah serta memiliki saluran irigasi, sehingga masyarakat tidak

merasa kesulitan dengan masalah air bersih.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa determinan dan dampak pernikahan usia muda di Desa

Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut:

1. Pernikahan usia muda yang terjadi di Desa Karang Anyar disebabkan karena

adanya 4 determinan, yakni ekonomi, pendidikan, budaya, dan pergaulan

remaja. Determinan ekonomi terjadi karena mayoritas masyarakat berprofesi

sebagai buruh dengan penghasilan rendah. Penghasilan tersebut kurang

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga orangtua

mendorong anaknya segera menikah dengan tujuan dapat mengurangi beban

ekonomi keluarga. Determinan pendidikan yang rendah (SD sampai SMP)

membuat masyarakat Desa Karang Anyar kurang mengetahui bahaya

pernikahan usia muda, kesehatan reproduksi, dan Undang-Undang

Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang syarat dan ketentuan

usia pada saat menikah, sedangkan determinan budaya dikerenakanan masih

adanya rasa kekhawatiran orangtua yang melihat anak yang seusia anaknya
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2. sudah menikah. Kemudian determinan pergaulan remaja sebagai determinan

paling dominan pada tingginya pernikahan usia muda di Desa Karang Anyar

disebabkan karena pergaulan remaja laki-laki dan perempuan yang seringkali

menjadi penyebab timbulnya hubungan seksual sebelum pernikahan.

Hubungan seksual tersebut pada akhirnya menyebabkan banyak remaja yang

hamil di luar pernikahan.

3. Pernikahan usia muda di Desa Karang Anyar menimbulkan dampak positif

dan dampak negatif. Dampak positif pernikahan pernikahan usia muda adalah

mengurangi beban ekonomi keluarga, mencegah terjadinya hamil di luar

nikah, mengurangi rasa kekhawatiran orangtua, dan memberikan

tangungjawab bagi pasangan yang menikah di usia muda. Sedangkan dampak

negatif pernikahan usia muda menyebabkan dampak psikologis, dampak fisik,

dan putus sekolah. Untuk dapat negatif paling dominan yang dialami para

pelaku pernikahan usia muda di Desa Karang Anyar adalah putus sekolah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai determinan dan dampak pernikahan usia muda

di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, peneliti

memberikan saran pada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang

terjadi, antara lain:

1. Tingginya pernikahan usia muda di Desa Karang Anyar tak lepas dari persepsi

orang tua terhadap pernikahan  yang dinggap dapat meringankan beban

ekonomi keluarga. Anggapan itu mendorong para orangtua untuk segara

menikahkan anaknya. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan penjabat
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BKKBN (Badan Kordinasi Keluraga Berencana Nasional) di tingkat desa dan

kecamatan memberikan sosialisasi dan pengetahuan bahwa perekonomian

hanya cara singkat melepas tanggungjawab, di luar keuntungan singkat

tersebut terdapat resiko pernikahan usia muda, seperti resiko keguguran dan

kematian saat melahirkan.

2. Mayoritas pelaku pernikahan usia muda di Desa Karang Anyar tidak mengerti

isi Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun  1974. Melihat kondisi tersebut

maka diperlukan sosialisasi mengenai isi undang-udang ini kepada orang tua

dan para remaja melalui aparat Desa Karang Anyar yang bekerjasama dengan

pemerintah setempat.

3. Mendorong masyarakat Desa Karang Anyar untuk menyekolahkan anaknya

sampai jenjang SMA. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjalankan program

pemerintah yang saat ini mewajibkan pendidikan selama 12 Tahun.

4. Kekurangan dalam penelitian ini adalah fokusnya peneliti pada pelaku

pernikahan usia muda berjenis kelamin perempuan, sehingga diharapkan ada

penelitian lebih lanjut yang seimbang antara pelaku pernikahan usia muda

laki-laki dan pelaku pernikahan usia muda perempuan.
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