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ABSTRAK

Pola Asuh Anak Pada Pasangan Pernikahan Usia Dini (Studi di Kelurahan Tanjung
Raya Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung)

Oleh

Nanda Ramadhini Satriana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab
terjadinya pernikahan usia dini dan pola asuh anak yang diterapkan oleh pasangan pernikahan
usia dini di Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah wanita yang melakukan pernikahan usia
dini. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Setelah dilakukan penelitian diperoleh faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini
serta pola asuh anak yang diterapkan oleh pasangan pernikahan usia dini di Kelurahan
Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung. Terdapat 4 faktor penyebab
terjadinya pernikahan usia dini yaitu faktor budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan
faktor keinginan diri sendiri. Dan terdapat 2 jenis pola asuh yang diterapkan oleh pasangan
pernikahan usia dini yaitu jenis pola asuh demokratis dan pola asuh campuran.

Kata Kunci: Pernikahan Usia Dini, Pola Asuh Anak.



ABSTRACT

The Type Of Children’s Upbringing For Under-aged Couple (at Kelurahan Tanjung
Raya, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung)

By

Nanda Ramadhini Satriana

The purposes of this research weere to knowing, review, and analyze the casual factors of
getting married in the under-aged along and the type of children’s upbringing under-aged in
Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung. The method of research
was descriptive research along with qualitative approach. The subject of research were
women who do married under-aged. That werechosen by purposive sampling method. The
techniques of data collecting were observation, indepth interview and documentatiton.

The result of this research showed that the factors of getting married in the under-aged and
the type of children’s upbringing under-aged in Kelurahan Tanjung Raya, Kedamaian,
Bandar Lampung. There  4 factors of getting married in the under-aged is culltural factor,
educational factor, economics factor, and own desires factor. And there 2 the type of
children’s upbringing is the type upbringing democratic and the type upbringing of mix

Key Words: Married for under-aged, The type of childern’s upbringing.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia fenomena pernikahan di usia dini bukanlah hal yang baru terjadi

didalam masyarakat. Apabila dilihat dari sejarah Indonesia, pernikahan usia

dini merupakan suatu hal yang wajar. Sejak zaman dahulu pernikahan sudah

banyak dilakukan oleh anak-anak remaja. Hal ini dikarenakan apabila

perempuan yang sudah mencapai umur 20 tahun dan belum menikah akan

dipandang tidak lazim atau disebut perawan tua.

Pernikahan usia dini juga semakin berkembang di Republik Indonesia,

terutama pada transmigrasi penduduk secara besar-besaran pada masa

kepemimpinan Soeharto. Seiring dengan perkembangan jaman, Indonesia

telah membentuk sebuah Undang-undang perkawinan. Memiliki tujuan

sebagai pedoman yang dirasa tepat dan sesuai untuk melakukan pernikahan.

Pedoman tersebut berisi tentang adanya peraturan dilakukannya perkawinan

harus didasarkan keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing. Undang-

undang tersebut juga mengatur usia perkawinan.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 6 menyatakan bahwa usia ideal untuk

menikah adalah minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki.

Namun dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa
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perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan

pihak wanita sudah mencapai16 tahun. (UU 1974, Perkawinan).

Pernikahan usia dini jika dilihat dari sudut pandang menurut negara. Dalam

UU No 1 tahun 1974 pasal 7 tentang perkawinan diatas. Pernikahan usia dini

berarti sebuah bentuk dari ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua

pasangan berusia sama seperti yang tertera didalam UU tersebut. Jadi

pasangan pernikahan usia dini yang dimaksutkan adalah jika kedua atau salah

satu pasangan masih berusia remaja. (Amsanul Amri Al-fardhusy, 2016).

Seiring perkembangan zaman mengikuti arus globalisasi yang berjalan

dengan cepat mengubah cara pandang masyarakat. Perempuan yang menikah

dibawah umur disebut dapat merusak masa depan mereka, menghancurkan

kreativitasnya serta mencegah perempuan untuk mendapatkan pengetahuan

dan wawasan yang lebih luas.

Namun pernikahan usia dini sekarang menjadi suatu fenomena yang menarik

perhatian banyak pihak. Seperti fenomena pernikahan usia dini yang

dilakukan oleh putera dari KH. Arifin Ilham yang bernama Muhammad Alvin

Hafiz. Alvin, sang putera ustadz Arifin Ilham adalah seorang pemuda yang

santun dan cerdas. Ia yang kini masih berusia 17 tahun tersebut telah berhasil

menjadi seorang hafiz Al-Qur'an dan memiliki pemikiran kritis tentang

berbagai hal. Karena usianya masih 17 tahun, Alvin harus mengurus berbagai

keperluan guna mendapat izin menikah dari negara. Keputusan menikah di

usia dini yang dilakukan oleh pasangan Alvin dan Larissa ini justru sangat

baik. Pernikahan tersebut dilakukan untuk hal-hal positif seperti saling
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menjaga diri dari fitnah, menjaga diri dari maksiat dan menikah karena Allah

semata.

Sesungguhnya pernikahan yang dilakukan di usia dini dapat menghindari hal-

hal negatif seperti tingginya tingkat perzinahan, prostitusi serta aborsi pada

remaja. Selain itu, pernikahan diusia dini juga dapat membentuk pribadi yang

lebih mandiri seseorang ketika mereka harus membangun dan menjalani

kehidupan berumah tangga. Akan tetapi banyak hal negatif juga yang dapat

terjadi ketika seseorang memutuskan untuk menikah di usia dini. Hal ini

disebabkan karena pada dasarnya perkawinan yang sukses membutuhkan

kedewasaan, tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa

mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Masyarakat memandang pasangan pernikahan usia dini belum mampu

menjalankan fungsinya dengan baik dikarenakan masih dalam usia yang

belum mampu dan belum siap untuk menikah serta memiliki anak.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya pengetahuan tentang

pola asuh anak dan cara mengasuh serta mendidik anak yang baik dan benar.

Selain itu pada pernikahan usia dini umumnya pasangan tersebut belum

mampu membina hubungan yang baik antara suami dan istri, hal tersebut pun

dapat berdampak terhadap perkembangan anak. Seorang yang menikah pada

usia dini seharusnya masih membutuhkan bimbingan serta pengasuhan dari

orang tuanya. Peran orang tua sangat besar artinya bagi perkembangan

psikologis anak-anaknya dalam proses perkembangan fisik dan mental.
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Contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Bangli, Bali. Seorang anak

perempuan sudah dihamili sang pacar, sehingga dipaksa menikah. Namun

sang pacar membatahnya, ia mengaku melakukan hubungan seksual atas

dasar suka sama suka hingga terjadinya pernikahan diusia dini. Kasus-kasus

seperti ini merupakan fenomena yang sering terjadi dikota-kota besar. Hal ini

akan berpengaruh pula pada pola pengasuhan anak yang timbul dalam

pernikahan di usia dini (Muninjaya, 2009).

Ada lagi contoh kasus yang terjadi, Rembang, Jawa Tengah ini, Sutik

pertamakali di jodohkan orang tuanya pada usia 11 tahun. Kuatnya tradisi

turun temurun membuatnya tak mampu menolak. Terlebih lagi, Sutik juga

belum mengerti arti sebuah pernikahan. Sutik adalah satu dari sekian banyak

anak perempuan di wilayah Tegaldowo, Rembang, yang dinikahkan karena

tradisi yang mengikatnya. Kuatnya tradisi memaksa anak-anak perempuan

disini melakukan pernikahan dini. (Noni, 2009).

Di provinsi Lampung sendiri, tepatnya di kota Bandar Lampung, kecamatan

Kedamaian, kelurahan Tanjung Raya terdapat pula warga- warganya yang

melakukan pernikahan di usia dini, dimana rentang usianya berkisar antara 14

tahun sampai dengan 19 tahun. Dari data yang diambil oleh peneliti di Kantor

Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung, untuk

jumlah warga yang menikah diusia dini di kelurahan Tanjung Raya

kecamatan Kedamaian Bandar Lampung pada tahun 2006 sampai dengan

tahun 2010 berjumlah 44 warga.
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Kelompok sosial yang paling sederhana di dalam kehidupan manusia adalah

keluarga. Keluarga merupakan satu kesatuan kecil dari masyarakat yang

terdiri dari ayah, ibu dan beberapa anak sebagai hasil dari suatu pernikahan.

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama di dalam masyarakat yang

memiliki peranan penting dalam menciptakan dan membentuk karakter

seseorang. Lingkungan keluarga biasanya disebut sebagai lingkungan

pendidikan informal yang mempengaruhi beberapa aspek perkembangan

anak. Hal ini berlangsung melalui ucapan-ucapan, perintah-perintah yang

diberikan secara langsung ataupun tidak langsung untuk menunjukkan apa

yang seharusnya diperlihatkan dan dilakukan oleh anak.

Orang tua bertindak dan bersikap layaknya sebagai contoh untuk ditiru, yang

nantinya akan meresap di dalam diri anaknya. Dengan demikian hal tersebut

akan berdampak menjadi bagian dari kebiasaan bersikap dan bertingkah laku

atau bagian dari kepribadiannya. Inilah yang menyebabkan orang tua menjadi

bagian terpenting dalam pertumbuhan anak-anaknya.

Pola asuh orang tua mempunyai maksud pola interaksi orang tua dan anak.

Pola interaksi ini meliputi, sikap orang tua saat berhubungan atau

berkomunikasi dengan anak, sikap orang tua dalam menetapkan aturan,

mengajarkan nilai dan norma, memberikan perhatian dan kasih sayang serta

menunjukkan sikap yang baik sehingga dapat dicontoh dan menjadi panutan

bagi anaknya.

Kebutuhan anak dapat terpenuhi apabila orang tua dalam memberikan

pengasuhan dapat mengerti, memahami, menerima dan memperlakukan anak
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sesuai dengan tingkat perkembangan psikis anak, disamping menyediakan

fasilitas bagi pertumbuhan fisiknya. Hubungan orang tua dan anak ditentukan

oleh sikap, perasaan dan keinginan terhadap anaknya. Sikap tersebut

diwujudkan dalam pola asuh orang tua didalam keluarga.

Contoh kasus pola asuh anak di Desa Talang, Kecamatan Sendang Kabupaten

Tulungagung. Orang tua yang menikah diusia dini didesa ini memberikan

dampak yang negatif kepada anak-anaknya. Karena rendahnya pendidikan

yang dimiliki orang tua dalam rangka membimbing anak-anaknya khususnya

dalam bidang pendidikan (Laily Purnawati, 2013).

Pola pengasuhan anak seharusnya adalah dengan menyediakan dan

memberikan lingkungan dan dukungan terbaik untuk memenuhi kebutuhan

anak. Seperti halnya kebutuhan fisik, mental maupun spiritualnya, menjamin

keamanan mereka serta lingkungan yang hangat, mengasihi dengan penuh

kasih sayang akan membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang

berkualitas seperti berahlak yang baik, berpendidikan serta memiliki jiwa

sosial yang tinggi.

Hal ini yang mendorong peneliti untuk  meneliti kasus pernikahan di usia dini

di Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung

dikarenakan letak kelurahan ini berada di salah satu pusat perkotaan di

Bandar Lampung, walaupun daerah tersebut merupakan salah satu daerah

pusat kota yang notabenenya masyarakat bersifat heterogen dan rata- rata

sudah memiliki pemikiran yang terbuka. Namun, ternyata masih saja ada

sebagian dari masyarakat disana yang melakukan pernikahan usia dini.
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, inilah yang melatar belakangi

peneliti untuk dapat mengkaji tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan

usia dini dan pola pengasuhan anak yang dilakukan oleh pasangan pernikahan

usia dini tersebut di Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian,

Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan

permasalahan sebagai berikut;

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Keluarahan

Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung?

2. Bagaimana pola pengasuhan anak pada pasangan pernikahan usia dini di

Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor penyebab terjadinya

pernikahan dini dan pola pengasuhan anak yang dilakukan oleh pasangan

pernikahan usia dini di Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian,

Bandar Lampung.
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2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

tentang bagaimana menerapkan bentuk pola asuh yang tepat terhadap

anak dan diharapkan memberikan kontribusi pemikiran terhadap kajian

ilmu sosial atau sosiologi, khususnya pada kajian ilmu sosiologi

keluarga.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi orang tua pasangan

pernikahan usia dini dan seluruh anggota keluarga dalam menerapkan

pola asuh anak.

2. Memberi masukan kepada masyarakat umum untuk menambah

wawasan mengenai seluk beluk pernikahan usia dini serta dalam

menerapkan pembelajaran yang mampu membangun tingkat pola asuh

anak yang baik.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pola Asuh Anak

1. Pola Asuh Anak

Pola asuh anak mempunyai maksud pola interaksi orang tua dan anak. Pola

interaksi ini meliputi, sikap orang tua saat berhubungan atau berkomunikasi

dengan anak. sikap orang tua dalam menetapkan aturan serta mengajarkan

nilai dan norma.

Hurlock (1993), pola asuh anak  merupakan sebuah interaksi mengenai

aturan, nilai dan norma-norma di masyarakat dalam mendidik, merawat dan

membesarkan anak-anaknya.

Hetherington & Whiting (1999) menyatakan bahwa pola asuh anak sebagai

proses interaksi total antara orang tua dengan anak, seperti proses

pemeliharaan, pemberian makan, membersihkan, melindungi dan proses

sosialisasi anak dengan lingkungan sekitar. Orang tua akan menerapkan pola

asuh yang terbaik bagi anaknya dan orang tua akan menjadi contoh bagi

anaknya.

Santrock (dalam Aroasih Tri Naimah, 2011) mengatakan yang dimaksud

dengan pola asuh adalah cara atau metode pengasuhan yang digunakan oleh
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orang tua agar anak-anaknya dapat tumbuh menjadi individu-individu yang

dewasa secara sosial.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang tepat

sangat dibutuhkan, karena pola asuh dari orang tua merupakan suatu proses

interaksi orang tua dan anak yang sangat mempengaruhi dalam

perkembangan anak. Pola asuh orang tua tersebut diidentifikasi melalui

adanya perhatian dan kehangatan dari orang tua dalam mengasuh dan

menjalin hubungan interpersonal dengan anak untuk menyampaikan dan

mengembangkan pendapat ide, pemikiran dengan tetap mempertimbangkan

hak-hak orang lain, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

2. Macam-Macam Pola Asuh Anak

Menurut Santrock (dalam Aroasih Tri Naimah, 2011) pola asuh antara lain

pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, pola asuh permisif, pola asuh

penelantar dan pola asuh campuran. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai

kelima pola asuh tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter adalah sentral artinya segala ucapan, perkataan, maupun

kehendak orang tua dijadikan patokan (aturan) yang harus ditaati oleh anak-

anaknya. Supaya taat, orang tua tidak segan-segan menerapkan hukuman

yang keras kepada anaknya.
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Ciri-ciri dari pola asuh otoriter adalah sebagai berikut:

- Menekankan segala aturan orang tua yang harus ditaati oleh anak.

- Orang tua bertindak secara semena-mena tanpa dapat dikontrol oleh anak.

- Anak tidak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat.

- Anak diharuskan menurut dan tidak boleh membantah  terhadap apa yang

diperintahkan oleh orang tua.

- Anak diberikan hukuman jika melakukan kesalahan.

Sikap demikian ini bisa didasari oleh adanya sikap penolakan pada diri anak

yang ditunjukkan pada perintah orang tua atau penerimaan orang tua, namun

disini orang tua terlalu tinggi memberi tuntutan kepada anaknya atau dengan

kata lain sangat menekan perilaku serta keinginan anak dalam mengikuti

kehendak pribadinya.

Pola asuh otoriter merupakan pola asuh dimana anak dituntut untuk manut

pada kehendak orang tua tanpa boleh banyak bertanya. Anak dituntut untuk

disiplin dan berprestasi sesuai kehendak orang tua. Pada pola asuh ini,

kebebasan berpendapat anak dikekang. Out put yang didapat biasanya adalah

anak yang smart-displin namun kurang pede dan tak pandai bersosialisasi.

b. Pola Asuh Permisif (Serba Boleh)

Pola asuh permisif ini orang tua justru cendrung memberi kesempatan serta

kebebasan secara luas kepada anaknya. Pada sikap yang serba boleh, anak

dapat berbuat sekehendak hatinya tanpa ada kontrol dari orang tua.
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Ciri-ciri dari pola asuh permissif adalah sebagai berikut:

- Orang tua memberikan kebebasan kepada anak tanpa ada batasan dan

aturan dari orang tua.

- Anak tidak mendapatkan hukuman meski anak melanggar aturan.

- Orang tua kurang kontrol terhadap prilaku anak.

- Orang tua hanya berperan sebagai pemberi fasilitas.

Sikap ini dapat disebabkan antara lain karena orang tua terlalu sayang dengan

anaknya, proteksi yang berlebihan, terlalu memanjakan anak, sehingga

apapun yang dilakukan oleh anak akan diterima oleh orang tua. Karena tidak

adanya pengarahan dari orang tua maka anak tidak dapat mengerti mana yang

sebaiknya dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Pengaruh pola asuh

permisif adalah anak tidak memiliki rasa tanggung jawab dan biasaanya akan

sulit untuk dikendalikan.

Anak yang diasuh dengan pola ini biasanya sering menentang kehendak

orang tua dan dalam masyarakat prilakunya menjadi liar, dikarenakan orang

tua tidak melarang apapun yang dilakukan anak atau bisa juga didasari

penerimaan berlebihan sehingga orang tua terlalu memanjakan anak. Sebagai

akibatnya kepercayaan diri anak akan menjadi goyah dan cenderung melawan

norma-norma dimasyarakat.

Pada pola asuh permisif, anak cenderung dibiarkan. Orang tua tidak

melarang apapun yang dilakukan oleh anak. Pola asuh permisif ini akan

membentuk anak yang cenderung liar dan suka melawan norma-norma

dimasyarakat dan sulit untuk dikendalikan. Akibatnya anak menjadi pribadi
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yang egois dan mengedepankan pemuasan nafsu. Perilaku permisif ini juga

membuat kreatif-ekspresif ini menjadi pribadi yang rendah dalam prestasi

karena mudah menyerah.

c. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis adalah gabungan antara pola asuh permisif dan otoriter

dengan tujuan untuk menyeimbangkan pemikiran, sikap dan tindakan antara

anak dan orang tua.

Pola asuh ini berkedudukan orang tua dan anak dianggap sejajar. Suatu

keputusan diambil bersama dengan mempertimbangkan kedua belah pihak.

Dalam hal ini diberi kebebasan yang bertanggung jawab, artinya apa yang

dilakukan oleh anak akan tetap harus dibawah pengawasan orang tua dan

dapat dipertanggung jawabkan secara moral. Orang tua dan anak tidak dapat

berbuat semena-mena. Anak diberikan kepercayaan dan dilatih untuk

bertanggung jawab atas segala tindakannya.

Ciri-ciri dari pola asuh demokratis adalah sebagai berikut:

- Anak memiliki kesempatan untuk berpendapat.

- Anak diberikan hukuman hanya apabila berprilaku salah.

- Orang tua membimbing, mendidik dan mengarahkan tanpa memaksakan

kehendaknya kepada anak.

- Orang tua memberikan penjelasan secara rasional jika pendapat anak tidak

sesuai.
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Pengaruh pola asuh demokratis adalah anak akan menjadi seorang individu

yang mempercayai orang lain, tidak takut untuk berinisiatif, tidak takut akan

membuat kesalahan.Dengan demikian rasa percaya diri pada anak akan

menjadi berkembang dengan baik, dan anak akan meemiliki rasa tanggung

jawab terhadap tindakan-tindakannya, tidak munafik, serta jujur.

Namun akibat negatifnya anak akan merongrong kewibawaan orang tua. Pola

asuh demikian dicirikan oleh adanya hubungan timbal balik orang tua dan

anak yang saling pengertian antar keduanya. Orang tua dan anak memiliki

hak yang sama dalam pengambilan keputusan.

d. Pola Asuh Penelantar

Pola asuh ini pada umumnya orang tua memberikan waktu dan biaya yang

sangat minim kepada anak-anaknya. Waktu banyak digunakan untuk

keperluan pribadi mereka seperti bekerja, memberikan biaya yang cukup

minim untuk anak. Sehingga selain kurangnya perhatian dan kasih sayang,

bimbingan kepada anak juga tidak diberikan oleh orang tua.

Pola asuh ini seperti menelantarkan anak secara psikis, kurang

memperhatikan perkembangan anaknya. Anak dibiarkan berkembang sendiri

oleh orang tua tanpa mengawasi perkembangan anak. Pada pola asuh ini anak

dipandang sebagai makhluk hidup berpribadi bebas, anak adalah subjek yang

dapat diperlakukan sesuai dari hati nuraninya. Orang tua membiarkan

anaknya mencari dan menemukan sendiri apa yang diinginkannya. Orang tua

cenderung bersikap acuh tak acuh kepada anaknya.
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Ciri-ciri dari pola asuh penelantar adalah sebagai berikut:

- Orang tua menghabiskan banyak waktu diluar rumah untuk bekerja

ataupun untuk kegiatan lain.

- Orang tua kurang memperhatikan perkembangan anak.

- Orang tua memberikan biaya yang minim untuk anaknya.

- Orang tua memberikan kebebasan tanpa pantauan terhadap anaknya.

Anak yang diasuh dengan pola asuh seperti ini akan memiliki sifat yang

nakal, acuh tak acuh atau cuek terhadap segala hal yang menyangkut tentang

dirinya, kurang mampu berkonsentrasi pada suatu aktivitas atau kegiatan dan

memiliki daya tahan terhadap frustasi rendah.

e. Pola Asuh Campuran

Pada pola asuh ini orang tua tidak konsisten pada satu jenis pola asuh dalam

mengasuh anak. Orang tua menerapkan campuran pola asuh antara pola asuh

demokratis, otoriter dan permissif. Pada pola asuh ini orang tua tidak

selamanya memberikan pilihan seperti halnya pola asuh demokratis, akan

tetapi tidak selamanya melarang seperti halnya pola asuh otoriter, dan tidak

terus menerus memberikan kebebasan seperti halnya pola asuh permissif.

Ciri-ciri dari pola asuh campuran adalah sebagai berikut:

- Orang tua akan memberikan larangan jika tindakan anak menurut orang

tua membahayakan.

- Orang tua akan membiarkan anaknya apabila prilaku anak masih dalam

batas wajar.

- Anak diberikan hukuman jika melakukan kesalahan.
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- Ada saat orang tua memberikan kebebasan tanpa ada aturan dari orang tua.

Pada jenis pola asuh campuran ini orang tua secara luwes menerapkan pola

asuh disesuaikan berdasarkan kondisi anak dan situasi yang berlangsung pada

saat itu.

B. Tinjauan Pernikahan Usia Dini

1. Konsep Pernikahan

Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan,

mendefinisikan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

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

Esa.

Pernikahan adalah hubungan yang sah dari dua orang yang berlainan jenis

kelamin. Sahnya hubungan tersebut berdasarkan atas hukum perdata yang

berlaku,  agama atau peraturan-peraturan lain yang dianggap sah dalam

negara bersangkutan (Lembaga Demografi FEUI, 2007).

Menurut Bachtiar (2004) defenisi pernikahan adalah pintu bagi bertemunya

dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka

waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban

yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan

kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan.

Pernikahan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta
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yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna

memelihara kelangsungan manusia di bumi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan bagi manusia

merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang

akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis

maupun secara sosial. Dan pernikahan bukan semata-mata legalisasi, dari

kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan tetapi lebih dari

itu pernikahan merupakan ikatan lahir batin dalam membina kehidupan

keluarga. Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga diharapkan kedua

individu itu dapat memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan dirinya.

Pernikahan sifatnya kekal dan bertujuan menciptakan kebahagian yang

terlibat didalamnya.

2. Tujuan Pernikahan

Menurut Bachtiar (2004) mengemukakan bahwa tujuan pernikahan selain

memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga membentuk

keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan di dunia, mencegah

perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang

bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat serta untuk memenuhi

tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan

perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia dengan dasar cinta

dan kasih sayang, memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti

ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum.
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Tujuan lainnya adalah sikap saling menjaga, saling melindungi, saling

membantu, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Pernikahan

adalah lambang dari kehormatan dan kemuliaan. Dengan demikian

seharusnya dalam hubungan suami istri, satu sama lainnya harus saling

menutupi kekurangan pasangannya dan saling membantu untuk

mempersembahkan yang terbaik.

3. Pernikahan Usia Dini

Menikah diusia dini sebagai symbol dari interaksi yang dilakukan oleh

remaja. Menikah diusia dini juga sebuah hasil yang diperoleh dari adanya

interaksi antar remaja. Remaja yang sering melakukan interaksi dengan lawan

jenisnya serta mengalami saling menyukai akan mengakibatkan untuk

menjalin hubungan antar remaja.

Hubungan yang terjalin secara terus menerus biasanya akan lebih mengarah

kepada hal yang cukup serius, artinya lebih dari sekedar berpacaran,

kemudian menikah pada usia yang masih sangat dini.

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang telah banyak terjadi

didalam masyarakat. Usia pada saat menikah mempunyai keterkaitan yang

kuat dalam pola membina rumah tangga. Keadaan pernikahan yang menikah

pada usia yang tidak semestinya tentu berbeda dengan yang menikah pada

usia yang telah ideal.

Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang

pada hakikatnya kurang mempuyai persiapan, kematangan baik secara
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biologis, psikologis maupun secara  sosial ekonomi. Pernikahan usia dini

dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita

sebagai pasangan suami istri diusia yang masih muda atau remaja

(Nurhasanah, 2012).

Pernikahan  usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang

melanggar aturan UU tentang perkawinan yaitu perernpuan kurang dari 16

tahun dan laki-laki kurang dari l9 tahun. Pernikahan pada usia dini

merupakan bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat

dipengaruhi oleh banyak faktor dan melibatkan berbagai faktor prilaku.

(Landung, Taha, Abdullah, 2009).

Pernikahan usia dini jika dilihat dari sudut pandang menurut negara. Dalam

UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab 11 pada pasal 7 ayat 1

menyebutkan bahwa usia minimal pernikahan bagi laki-laki adalah 19 tahun

dan perempuan usia minimal 16 tahun. Pernikahan usia dini berarti sebuah

bentuk dari ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan

berusia sama seperti yang tertera didalam UU tersebut. Jadi pasangan

pernikahan usia dini yang dimaksutkan adalah jika kedua atau salah satu

pasangan masih berusia remaja. (Amsanul Amri Al-fardhusy, 2016).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini

sebagai bentuk perilaku yang sudah dapat dikatakan membudaya dalam

masyarakat. Maksudnya bahwa batasan dengan meninjau kesiapan dan

kematangan usia bukan menjadi penghalang bagi seseorang untuk tetap

melangsungkan pernikahan. Pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan
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UU tersebut adalah pernikahan yang melanggar aturan undang-undang

pernikahan. Pernikahan usia dini disini maksutnya adalah pernikahan yang

dilakukan pasangan atau salah satu mempelai masih berusia dini. Pasangan

yang menikah di uisa yang baru beranjak remaja belum memiliki kematangan

secara biologis, psikologis dan sikap kedewasaan sehingga akan banyak

konflik yang terjadi di dalam rumah tangga.

4. Faktor-faktor Penyebab Terjadi Pernikahan Usia Dini

Menurut Rani Fitrianingsih (2015) berdasarkan penelitian yang dilakukan di

Jember pada tahun 2015 bahwa pernikahan di usia dini disebabkan oleh

berbagai faktor, antara lain:

1. Faktor budaya

Budaya yang melekat pada diri orang tua menyebabkan orang tua

menikahkan anak perempuannya pada usia muda. Dalam budaya ini

terdapat dua indikator yang mempengaruhi orang tua menikahkan anak

perempuannya diusia muda, antara lain:

- Lingkungan dalam masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap

terjadinya suatu kebiasaan.

- Adanya anggapan dalam masyarakat bahwa anak perempuan yang telah

berusia remaja dan belum menikah maka akan dianggap perawan tua

dan tidak laku. Hal ini juga menyebabkan orang tua segera menikahkan

anaknya.

Kebudayaan sebagai objek penelitian yang mempunyai 3 aspek yaitu

kebudayaaan sebagai tata kelakuan manusia, kebudayaan kelakuan
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manusia itu sendiri dan kebudayaan sebagai hasil kelakuan manusia. Di

beberapa daerah di Indonesia yang membudayakan pernikahan usia dini

dengan alasan-alasan tertentu yaitu pernikahan usia dini terjadi karena

faktor orang tua takut anaknya menjadi perawan tua sehinga mereka segera

menikahkan anaknya. Budaya seperti ini memberikan dampak negatif

kepada anak perempuan, mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan formal

ke jenjang yang lebih tinggi karena mereka harus menikah diusia yang

relatif muda.

2. Faktor tradisi

Banyak tokoh yang mendefinisikan arti dari tradisi. Tradisi menjadi

pandangan masa lalu mengenai hal tertentu. Seperti halnya dengan

beberapa tradisi yang berkembang di Indonesia. Memang kehidupan saat

ini mulai banyak mengalami perubahan namun berbeda dengan beberapa

masyarakat yang ada di perdesaan. Masih banyak masyarakat yang

berpegang teguh terhadap tradisi yang mereka anggap sebagai warisan

nenek moyang mereka dan beranggapan bahwa apabila memang

seharusnya kebiasaan nenek moyang harus dipertahankan dan tidak akan

berubah oleh perkembangan jaman. Mayoritas masyarakat  desa belum

terlalu terpengaruh oleh perkembangan jaman dan masih mempertahankan

tradisi salah satunya tradisi menikah muda.

3. Faktor adat-istiadat

Adat istiadat seringkali dikaitkan dengan dengan istilah adat kebiasaan

yang berkembang didalam masyarakat yang terjadi berulang-ulang

sehingga membentuk pola dalam masyarakat. Adat antara satu daerah
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dengan daerah lainnya berbeda, yang membentuk hukum adat. Adat

istiadat bersifat tidak tertulis dan terpelihara secara turun menurun

sehingga mengakar didalam masyarakat meskipun adat istiadat tersebut

tercampur oleh kepercayaan nenek moyang, seperti halnya tradisi menikah

diusia dini.

4. Faktor rendahnya tingkat pendidikan

Pendidikan sekolah atau formal memberikan peranan penting terhadap

sosialisasi individu dalam masyarakat sehingga dapat menjadi individu

yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam artian pendidikan formal

khususnya sekolah dapat menjadi penggerak terbentuknya individu yang

memiliki karakter yang sesuai dengan nilai yang tertenam didalam

masyarakat. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh

seluruh aspek yang ada dikehidupan kita.

5. Faktor rendahnya tingkat ekonomi

Pernikahan usia dini yang terjadi didalam masyarakat hal ini berhubungan

dengan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. Orang tua tidak memiliki

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga orang tua

memilih untuk mempercepat pernikahan anaknya, terlebih lagi anak

perempuan sehingga dapat mengurangi pemenuhan kebutuhan keluarga.

Faktor lainnya yang fenomenal adalah kasus hamil diluar nikah, kasus ini

sudah parah dan sulit untuk diobati. Karena itu yang perlu dipikirkan adalah

calon bayi yang dikandung agar ketika lahir sudah melihat kedua orang

tuanya memiliki ikatan pernikahan yang sah dimata undang-undang . Hal ini

menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah dan
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tidak memperdulikan UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak serta UU

Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah disahkan oleh Pemerintah

Republik Indonesia.

5. Dampak Pernikahan Usia Dini

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik positif

maupun negatif. Dampak perkawinan usia dini akan menimbulkan hak dan

kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan

mereka sendiri, terhadap anak- anak, maupun terhadap keluarga mereka

masing-masing.

Menurut Adham ( 2001 ), dampak dari pernikahan usia dini adalah :

a. Dampak terhadap suami istri

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istrti yang telah

melangsungkan pernikahan di usia dini tidak bisa memenuhi atau tidak

mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul

dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang

cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

b. Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan pada usia dini atau di

bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan

yang melangsungkan pernikahan usia dini, pernikahan usia dini juga

berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan

perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami
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gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka

yang melahirkan anak serta berdampak juga pada pengasuhan anaknya.

Karena orang tua yang melakukan pernikahan usia dini masih belum

efektif dan kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam hal penerapan

pola asuh yang tepat.

c. Dampak terhadap masing-masing keluarga.

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya

pernikahan diusia dini juga akan membawa dampak terhadap masing-

masing keluarganya. Apabila pernikahan diantara anak-anak mereka

lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-

masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak

bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan

mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah

lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah-pihak.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dampak dari pernikahan

usia dini akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, persoalan seperti

pertengkaran, percekcokan antara suami dan istri. Emosional yang belum

stabil, memungkinkan banyaknya masalah dan pertengkaran didalam

keluarga. Pernikahan usia dini juga berdampak pada anak-anaknya karena

orang tua yang menikah diusia dini belum memiliki pengalaman dan

pengetahuan tentang pola pengasuhan anak yang seharusnya. Dan dampak

lainnya terhadap keluarga masing-masing, didalam berumah tangga

pertengkaran adalah hal yang biasa, namun apabila berkelanjutan dapat
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mengakibatkan suatu perceraian. Hal ini dapat mengakibatkan terputusnya

tali persaudaraan atau silaturahmi diantara kedua belah pihak.

6. Pola Pengasuhan Anak Pada Pasangan Pernikahan Usia Dini

Ketika remaja mulai mengambil keputusan menikah diusia dini, maka dapat

dilihat dan dicermati bagaimana kehidupan sosialnya setelah menikah.

Tingkat pemahaman remaja akan kehidupan sosialnya dan tanggung jawab

dalam hidup berkeluarga.

Pola asuh orang tua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orang

tua dan anak dalam berinteraksi, berkomunikasi selama mengadakan kegiatan

pengasuhan. Dalam kegiatan memberikan pengasuhan ini, orangtua akan

memberikan perhatian, peraturan, disiplin, hadiah dan hukuman, serta

tanggapan terhadap keinginan anaknya. Sikap, perilaku, dan kebiasaan

orangtua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anaknya yang kemudian semua

itu secara sadar atau tidak sadar akan diresapi kemudian menjadi kebiasaan

pula bagi anak-anaknya.

Menurut Eva (2016), berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Sijang

Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dapat disimpulkan

bahwa pola asuh anak yang diterapkan oleh pasangan yang menikah diusia

dini di Desa Sijang adalah pola asuh penelantaran. Mereka masih sangat

bergantung oleh orang tua, mereka tidak dapat hidup mandiri karena masih

sangat dini untuk hidup berumah tangga. Seharusnya pada usia tersebut

mereka masih sekolah melanjutkan pendidikan tapi mereka sudah menikah

dan memiliki anak.
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Menurut Widyana, Toyibah dan Prani (2013) berdasarkan penelitian yang

dilakukan di Kota Malang, bahwa pasangan usia dini memiliki keterbatasan

dalam pemahaman tentang cara mengasuh anak, sehingga akan mengalami

kesulitan dalam mengarahkan jenis pengasuhan anak. Mereka cenderung

memiliki kekhawatiran yang berlebihan tentang anaknya sehingga cenderung

memenuhi segala permintaan anaknya ataupun memanjakan anaknya sesuai

kemampuannya. Hal ini merupakan bentuk dari pola asuh permissif yang

merupakan pola asuh yang lebih mengedepankan kasih sayang tanpa

memberikan tuntutan dalam membesarkan anaknya.

Menurut Laily Purnawati (2013), berdasarkan penelitian yang dilakukan di

Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung bahwa hasil pola

asuh pada pasangan pernikanikahan dini untuk masing-masing pengasuhan

anak adalah pola asuh demokratis. Pola asuh tersebut disebabkan oleh adanya

faktor internal dan ekstrnal dari ibu muda tersebut. Pengasuhan yang

dilakukan seseorang berkaitan pula dengan latar belakang pendidikan dari ibu

muda tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dapat

disimpulkan bahwa pola pengasuhan anak yang dilakukan oleh pasangan

pernikahan usia dini disetiap daerah dan setiap keluarga hasilnya berbeda-

beda yaitu pola asuh penelantar, pola asuh permissif dan pola asuh

demokratis. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua berkaitan pula dengan

latar belakang pendidikan dari orang tua tersebut. Pasangan yang menikah

diusia dini belum memiliki pengetahuan tentang bagaimana pola pengasuhan
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anak yang tepat untuk anaknya. Maka mereka masih bergantung dengan

orang tuanya dalam hal mengasuh anak, dikarenakan pada dasarnya mereka

masih membutuhkan arahan yang diberikan oleh orang tua.
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7. Kerangka Penelitian

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang sangat penting, karena dengan

sebuah pernikahan seseoarang akan memperoleh keseimbangan hidup baik

secara sosial, biologis maupun psikologis. Pernikahan yang sukses ditandai

dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk

menikah, mereka harus siap untuk menanggung segala beban yang timbul

baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak maupun yang

berkaitan dengan perlindungan serta pergaulan sosial yang baik.

Usia pada saat menikah memiliki keterkaitan yang kuat dalam pola membina

rumah tangga. Keadaan menikah pada usia yang tidak semestinya tentu

berbeda dengan yang menikah pada usia yang telah ideal untuk melakukan

pernikahan.

Namun fenomena terjadinya pernikahan usia dini di Indonesia menjadi hal

yang sulit untuk diatasi dan bukanlah hal yang baru  didalam masyarakat.

Apabila dilihat dari sejarah Indonesia, pernikahan usia dini merupakan suatu

hal yang sering terjadi dikarenakan berbagai faktor.

Di provinsi Lampung sendiri, tepatnya di kota Bandar Lampung, kecamatan

Kedamaian, kelurahan Tanjung Raya terdapat pula warga- warganya yang

melakukan pernikahan di usia dini, dimana rentang usianya berkisar antara 14

tahun sampai dengan 19 tahun. Dari data yang didapat oleh peneliti di Kantor

Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung, untuk

jumlah warga yang menikah di usia dini pada kelurahan Tanjung Raya
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kecamatan Kedamaian Bandar Lampung pada tahun 2006 sampai dengan

tahun 2010 berjumlah 44 warga.

Letak Kelurahan ini berada di salah satu pusat perkotaan dan masyarakatnya

rata- rata sudah memiliki pemikiran yang terbuka. Namun, ternyata masih

saja ada sebagian dari masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini. Hal

inilah yang melatar belakangi peneliti tertarik untuk dapat mengkaji tentang

faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini dan pola pengasuhan anak

yang dilakukan oleh pasangan pernikahan usia dini tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan,

terjadinya pernikahan usia dini di Keluarahan Tanjung Raya, Kecamatan

Kedamaian Bandar Lampung disebabkan karena beberapa faktor antara lain;

1. Faktor Budaya

Faktor budaya ini sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini di

Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung, yaitu

budaya perjodohan untuk mempererat tali persaudaraan, budaya yang

belum menikah pada usia 20 tahun ketas akan menjadi perawan tua, dan

budaya lainnya.

2. Faktor Pendidikan

Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan buat masa depan

mempengaruhi pernikahan usia dini yang terjadi di Kelurahan Tanjung

Raya.Karena orang tua beranggapan jika anak sudah tidak sekolah lagi

akan lebih baik dinikahkan saja.
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3. Faktor Ekonomi

Sebagian masyarakat Kelurahan Tanjung Raya yang perekonomiannya

menengah kebawah lebih memutuskan untuk menikah guna meringankan

beban perekonomian keluarga.

4. Faktor Keinginan Sendiri

Faktor internal atas dasar keinginan sendiri juga sangat mempengaruhi

terjadinya pernikahan usia dini. Karena keinginannya tersebut seseorang

dari awal telsah memiliki angan-angan serta rencana untuk mewujudkan

keinginannya.

Selanjutnya terkait dengan pola asuh anak, berdasarkan hasil penelitian

terdahulu yang dilakukan oleh Santrock (dalam Aroasih Tri Naimah, 2011)

terdapat lima jenis pola asuh anak yaitu pola asuh otoriter, pola asuh

demokratis, pola asuh permisif , pola asuh penelantar dan pola asuh

campuran. Namun berdasarkan hasil penelitian mengenai pola asuh anak bagi

pasangan pernikahan usia dini di Keluarahan Tanjung Raya Kecamatan

Kedamaian, Bandar Lampung peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan

data-data dan melihat fakta yang terjadi didalam masyarakat, hasil yang

diperoleh peneliti adalah dua jenis pola asuh yaitu:

1. Pola asuh demokratis

Pola asuh demokratis yang berarti bahwa didalam membimbing dan

mendidik anak mereka memberikan kebebasan kepada anak untuk

berpendapat serta adanya keterbukaan antara orang tua dan anak dan

adanya peraturan yang disepakati bersama.
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2. Pola asuh campuran

pola asuh campuran yang diterapkan oleh orang tua tidak berdasarkan pola

asuh tertentu, akan tetapi disesuaikan dengan situasi yang berlangsung dan

kondisi pada anaknya.

Hal ini berkaitan erat dengan masyarakat perkotaan, dimana pada

umumnya pola interaksi dan pola berpikir masyarakat perkotaan lebih

terbuka. Walaupun para pasangan yang melakukan pernikahan usia dini

masih belum siap untuk membangun rumah tangga yang dikarenakan

berbagai faktor seperti faktor  budaya, pendidikan, ekonomi dan keinginan

diri sendiri. Namun dalam hal memilih pola asuh anak mereka telah

mampu menerapkan pola asuh yang baik yaitu jenis pola asuh demokratis

dan pola asuh campuran. Hal ini dikarenakan pasangan pernikahan usia

dini tersebut berkembang dengan memperoleh informasi dari orang tua,

sanak saudara, lingkungan, media massa dan lain sebagainya.

Perkembangan anak dapat terlihat dari kegiatan anak sehari-hari di rumah

maupun disekolah. Anak tidak hanya menunjukkan perkembangan yang

negatif tetapi juga menunjukkan perkembangan yang positif. Orang tua

yang menikah di usia dini hendaknya menerapkan pola asuh yang tepat

dalam mendidik anak. Kemudian harus memahami karakteristik anak

sehingga perkembangan anak dapat berkembang sama seperti anak yang

terlahir dari orang tua yang menikah di usia yang ideal.
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Skema Kerangka Penelitian

Gambar 2.1

Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini

- Faktor Budaya

- Faktor Ekonomi

- Faktor Pendidikan

- Faktor Keinginan Sendiri

Macam-macam Pola Asuh
Anak

- Pola Asuh Demokratis

- Pola Asuh Campuran

Pernikahan Usia Dini
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III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kualitatif, karena penelitian ini merupakan proses menemukan pengetahuan

yang mengungkap apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan

usia dini dan bagaimana pola asuh anak dari pasangan yang menikah di usia

dini tersebut. Menurut Sugiono (2009) metode penelitian kualitatif adalah

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan

sample sumber dan data dilakukan secara purpositive dan snowbaal, teknik

pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data

bersifat induktif/ kualitatif, data hasil penelitian kualitatif lebih menekankan

pada makna daripada generalisasi.

Asumsi dan aturan berfikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis

dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan

argumentasi. Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan

diolah harus tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti

sendiri. Penelitian kualitatif banyak diterapkan dalam penelitian historis atau

deskriptif.



34

Pendapat diatas sesuai dengan apa yang diinginkan peneliti untuk

menjelaskan apa penyebab terjadinya pernikahan usia dini dan bagaimana

pola asuh anak yang tepat untuk pasangan pernikahan usia dini (Studi di

Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung). Dengan

metode penelitian ini, peneliti dapat mengeksplorasi penyebab terjadinya

pernikahan usia dini dan pola asuh orang tua yang menikah di usia dini.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moloeng (2000), fokus penelitian di maksudkan untuk membatasi

penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar

tidak di masukkan ke dalam sejumlah data yang sedang di kumpulkan,

walaupun data itu menarik. Perumusan fokus masalah dalam penelitian

kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan rumusan fokus atau

masalah masih tetap di lakukan sewaktu penelitian sudah berada di lapangan.

Fokus penelitian sangat penting dalam penelitian kualitatif karena melalui

fokus penelitian akan dapat membatasi studi yang akan diteliti. Tanpa adanya

fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh banyaknya volume data yang

diperoleh dilapangan setelah melakukan penelitian. Oleh karena itu penelitian

ini difokuskan pada:

a. Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini.

b. Pola pengasuhan anak pada pasangan pernikahan usia dini.
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C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan tanjung Raya, Kecamatan

Kedamaian, Bandar Lampung. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja

dengan pertimbangan bahwa dilihat dari data yang penulis dapat dari Kantor

Kelurahan Tanjung Raya terdapat 44 warga pada tahun 2006 sampai dengan

tahun 2010 yang melakukan pernikahan diusia ini. Angka tersebut dirasa

cukup oleh peneliti untuk dapat dilakukannya penelitian terkait dengan judul

di lokasi tersebut.

D. Penentuan Informan

Menurut Sugiyono (2009), dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang

sering digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah

Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu,

misalnya dengan pertimbangan dengan memilih orang yang dianggap paling

tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa

sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek sosial yang

diteliti. Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi

tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan pada bab sebelumnya maka

kriteria yang digunakan untuk memilih informan yaitu wanita yang telah

melakukan pernikahan usia dini dan telah memiliki anak. Alasan dipilihnya

informan wanita karena wanita sebagai ibu secara budaya lebih berperan

dalam urusan domestik khususnya pada hal pengasuhan anak.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009); Teknik pengumpulan data merupakan langkah

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian

adalah mendapatkan data. Untuk memperoleh data yang benar sehingga

mampu menjawab permasalahan penelitian, maka pengumpulan data yang

dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Menurut Hariwijaya (2007), wawancara mendalam adalah proses

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab

sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan atau tanpa

menggunakan pedoman wawancara.

Peneliti telah melakukan wawancara mendalam tentang faktor penyebab

terjadinya pernikahan dini dan pola pengasuhan anak pada pasangan

pernikahan usia dini. Peneliti membuat pertanyaan lain diluar pedoman

wawancara. Kemudian peneliti telah membuat pertanyaan yang tidak

menimbulkan jawaban yang bertele-tele sehingga jawaban menjadi

terfokus dan informan dapat dengan terbuka menjawab secara jujur apa

yang ditanyakan oleh peneliti. Walaupun wawancara berlangsung tidak

terstruktur sehingga menjadi sebuah diskusi yang bebas namun suasana

tetap terjaga agar kesan dialogis informan nampak. Perlu juga disiapkan

perlengakapan wawancara antara lain beberapa alat tulis, tape recorder dan

kamera. Didalam proses wawancara, peneliti tidak mengalami kendala

yang berarti.
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Tabel 3.1 Data Informan Pasangan Pernikahan Usia Dini

No. Nama Umur Saat Menikah
1. Ibu Yuliana 14 tahun
2. Ibu Uci Dwi 16 tahun
3. Ibu Suryani 14 tahun
4. Ibu Andriani AS 15 tahun
5. Ibu Nonitasari 15 tahun
6. Ibu Fathonah 14 tahun

Sumber: Data Primer, diolah Desember 2016

2. Teknik Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004), Metode dokumentasi adalah informasi yang

berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari

perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar

oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

Teknik dokumentasi yaitu suatru pengambilan data yang diperoleh dari in

formasi-informasi dan dokumen-dokumen dari sumber dokumentasi yang

digunakan untuk mendukung keterangan-keterangan ataupun fakta-fakta

yang berhubungan dengan objek penelitian. Peneliti sudah mencari dan

mendapatkan dokumentasi berupa foto- foto terkait dengan fokus

penelitian dan dokumen yang peneliti dapat dari Kantor Kelurahan

Tanjung Raya.

3. Observasi

Menurut Nawawi, Hardadi dan Martini (1992), Observasi adalah

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang

tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian.

Obsevasi dibagi menjadi dua, yaitu:
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a. Observasi Partisipasi

Observasi partisipasi adalah observasi yang melibatkan peneliti secara

langsung dalam keiatan pengamatan dilapangan. Jadi, peneliti bertindak

sebagai obsever, artinya peneliti menjadi bagian dari kelompok yang

ditelitinya.

b. Observasi Non Partisipasi

Obsevasi non partisipasi adalah obsevasi yang dalam pelaksanaannya

tidak melibatkan peneliti sebagai kelompok yang diteliti.

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi non

partisipasi. Peneliti hanya melihat dan mengamati faktor penyebab

terjadinya pernikahan usia dini khususnya dalam mengamati kondisi

rumah orang tua dari pasangan pernikahan usia dini dan bentuk pola

pengasuhan anak yang diterapkan oleh para informan di Kelurahan

Tanjung Raya Kecamatan kedamaian Bandar Lampung. Hal ini

dikarenakan apa yang akan peneliti amati telah direncanakan secara

sistematis, sehingga proses pengamatan lebih sempit dan lebih terarah.

4. Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan mencari literatur atau buku-buku bacaan yang

mengandung teori, keterangan atau laporan yang berhubungan dengan

penelitian ini. Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti dengan mencari

pada buku- buku, jurnal, penelitian- penelitian terdahulu lain yang bisa

dijadikan referensi untuk peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti juga
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dibantu dengan penelitian terdahulu ysng ada relevansinya dengan

penelitian ini. Adapun karya tersebut adalah sebagai berikut:

- Penelitian karya Eva pada tahun 2016 yang berjudul “Pola Asuh Anak

Bagi Pasangan Yang Menikah Diusia Dini” (Studi di Desa Sijang

Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Kalimantan Barat).

- Penelitian karya Laily Purnawati pada tahun 2015 yang berjudul “Dampak

Perkawinan Usia Muda” (Studi di Desa Talang Kecamatan Sendang

Kabupaten Tulungagung).

- Penelitian karya Widyana, Toyibah dan Prani pada tahun 2013 yang

berjudul “Pola Asuh Anak dan Pernikahan Usia Dini” (Studi di Kota

Malang).

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yang digunakan akan

diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam

proposal. Menurut Sugiyono (2009) definisi analisis data adalah sebagai

berikut:

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan
kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih
mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan
sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Dari definisi yang telah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa analisis data adalah suatu usaha untuk mengkaji ulang dari hasil yang
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telah dilakukan kategori sehingga bisa dijadikan pola yang memiliki relevensi

dengan teori-teori yang dilakukan dalam penelitian, yang kemudian

ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan

oleh data.

Setelah data terkumpul, dan hasil wawancara mendalam telah didapatkan,

selanjutnya adalah melakukan analisis data, teknik analisis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam proses analisis kualitatif,

terdapat empat komponen utama yang harus benar-benar dipahami oleh setiap

peneliti kualitatif menurut Sutopo, (2006). Empat komponen utama analisis

tersebut adalah:

1. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi

data kasar yang muncul dari catatan- catatan lapangan. Setelah data atau

laporan terkumpul dan semakin banyak, maka data tersebut selanjutnya

direduksi dengan memilih hal- hal pokok yang relevan dengan fokus

penelitian. Data- data reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam

tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya

jika waktu- waktu diperlukan. Peneliti mendapatkan data langsung dari

subjek melalui wawancara mendalam (indepth inteviwer), dimana data

tersebut ditulis langsung oleh peneliti. Data mentah yang telah didapat

tersebut selanjutnya direduksi agar peneliti dapat memilih mana data yang

relevan dengan fokus penelitian.
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2. Penyajian Data

Merupakan kaitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi

lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan simpulan penelitian dapat

dilakukan. Sajian data ini disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat

dalam reduksi data, dan disajikan dengan menggunakan kalimat atau

bahasa peneliti yang merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis

dan sistematis, sehingga bisa dibaca, akan bisa mudah dipahami.

Kegiatan penyajian dalam penelitian ini yaitu peneliti menyusun atau

mengklasifikasi pokok-pokok hasil penelitian dari hasil reduksi yang ada.

Setelah diklasifikasi peneliti menarasikan uraian tersebut dengan kalimat

yang baku, logis serta diperkuat dengan beberapa teori yang terkait dengan

penelitian ini. Dengan harapan apa yang disampaikan peneliti dapat

dimengerti dan dipahami tidak hanya oleh peneliti akan tetapi juga untuk

orang lain yang membaca.

3. Penarikan Kesimpulan

Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu

hal yang membantu penulis untuk memeriksa kembali apakah kesimpulan

yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakai

adalah presentase data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil

penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan subjek

dan significant other. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh,

kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan

pengalaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan interprestasi secara
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keseluruhan, dimana di dalamnya mencangkup keseluruhan kesimpulan

dari hasil penelitian.

4. Verifikasi Data

Merupakan kegiatan pengecekkan kembali pada data- data yang telah

tersaji dan ada. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses

pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari

makna dari data yang dikumpulkan. Didalam penelitian ini peneliti telah

melakukan wawancara mendalam kemudian melakukan observasi dan

memperoleh data informasi dari buku lalu dilakukan reduksi data sebagai

pemilihan, pemusatan perhatian dan transformasi data kasar yang muncul

dari catatan-catatan dilapangan. Kemudian data-data yang sudah matang

yang diperoleh dari proses reduksi disajikan dan ditarik kesimpulan. Dan

setelah itu peneliti melakukan verifikasi data guna mengecek kembali

data-data yang masih kurang lalu peneliti kembali turun lapangan. Setelah

kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut

terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini.



43

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Tanjung Raya

Awal mulanya Kelurahan Tanjung Raya termasuk dalam wilayah Kelurahan

Tanjung Gading, sejak tanggal 06 juli 1998 sesuai dengan SK Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Lampung Nomor : G/185/B/III/HK/1998

tentang pemecahan Kelurahan dalam Daerah Kotamadya Bandar Lampung,

maka Kelurahan Tanjung Raya menjadi kelurahan tersendiri. Yang terdiri

dari 5 lingkungan, 7 RW, 24 RT dan Pada tanggal 14 Oktober, sesuai dengan

surat Walikota Bandar Lampung nomor 148/1460/02.1/2004 maka jumlah

Kepala Lingkungan menjadi 2 dan RT 30 sedangkan RW tidak ada lagi.

B. Potensi Dasar Kelurahan Tanjung Raya

1. Luas Wilayah Kelurahan

Luas wilayah Kelurahan Tanjung Raya kurang lebih 97 Ha diperuntukkan:

a. Jalan 2,6 ha
b. Pemukiman penduduk 78,4 ha
c. Perumahan Real Estate 3,2 ha
d. Kuburan 1,2 ha
e. Sarana ibadah 1,5 ha
f. Sekolahan 1,2 ha
g. Pertokoan 1,3 ha
h. Tanah kosong 4,1 ha
i. Lain-lain 2,3 ha
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2. Batas Wilayah

- Sebelah utara berbatasan dengan Keluraha Kota Baru.

- Sebelah selatan berbetasan dengan Kelurahan Tanjung Gading.

- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kedamaian.

- Sebelah barat berbatasan dengan  Kelurahan Rawa Laut.

3. Kondisi Geografis

Keadaan permukaan tanah di Keluarahan Tanjung Raya mempunyai ketinggian

diatas permukaan laut 75 m dan banyaknya curah hujan rata-rata pertahun

2000-3000 mm dengan jenis tanahnya berwarna merah kehitaman.

4. Orbitasi

- Jarak pemerintahan Kelurahan Tanjung Raya dengan pemerintahan

Kecamatan 1 km dengan jarak tempuh 10 menit.

- Jarak ke pemerintahan Kota Bandar Lampung 1,5 km jarak tempuh 15

menit.

- Jarak dengan pemerintah Provinsi Lampung 4 km dengan jarak tempuh 30

menit.

C. Potensi Penduduk

Bahwa  penduduk di Kelurahan Tanjung Raya sudah cukup padat dan

mayoritas suku pendatang dari Serang, pemeluk agama terbanyak adalah

Agama Islam serta mutasi penduduk yang terjadi di Keluarahan diakibatkan

banyaknya anak usia sekolah tamat SMA melanjutkan keluar dari Bandar

Lampung.
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Demikian pula angka kelahiran masih dianggap wajar berimbang dengan

jumlah yang menikah pada tahun-tahun sebelumnya, sedangkan jumlah

penduduk yang datang banyak penyewa yang secara kebetulan mahasiswa

AKPER Bunda Delima.

Untuk melihat indikator serta keadaan pada tahun 2007-2008 yang lalu, dapat

diuraikan melalui angka pada tabel-tabel dibawah ini, secara matematika

memudahkan untuk menilai bagaimana tingkat perkembangan penduduk di

Kelurahan Tanjung Raya ini.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk berdasarkan umur

No. URAIAN TAHUN 2007 TAHUN 2008
1. 0 - 12 Bulan 156 orang 177 orang
2. >1 - < 5Tahun 401 orang 405 orang
3. >5 - <7 Tahun 393 orang 504 orang
4. >7 - < 15 Tahun 372 orang 405  orang
5. >15 - < 56 Tahun 5.687 orang 5.630 orang
6. > 56 Tahun 223 orang 1.998 orang

JUMLAH 7.232 orang 7.168 orang

Tabel 4.2 Jumlah penduduk berdasarkan gender

No. INDIKATOR TAHUN 2007 TAHUN 2008
1. Jumlah penduduk 7.232  jiwa 7.168  jiwa
2. Laki-laki 3.569  jiwa 3.538  jiwa
3. Perempuan 3.663  jiwa 3.620  jiwa
4. Jumlah  kepala keluarga 1.617  KK 1.717 KK

Tabel 4.3 Jumlah penduduk berdasarkan agama

No. INDIKATOR TAHUN 2007 TAHUN 2008
1. Islam 6.402 jiwa 6.437 jiwa
2. Kristen 398   jiwa 392   jiwa
3. Khatolik 299   jiwa 306   jiwa
4. Hindu 39 jiwa 32 jiwa
5. Budha 94 jiwa 91   jiwa

JUMLAH 7.232 jiwa 7.168 jiwa



46

Tabel 4.4 Jumlah mutasi penduduk

No. INDIKATOR TAHUN 2007 TAHUN 2008
1. Lahir 49  jiwa 21  jiwa
2. Pendatang 32  jiwa 22  jiwa
3. Meninggal 35  jiwa 31  jiwa
4. Pindah 63  jiwa 59  jiwa

1. Jumlah penduduk menurut pendidikan

Bahwa masyarakat di Keluarahan Tanjung Raya, khususnya warga yang

berasal dari Banten, yang umurnya selama ini kurang begitu memprihatinkan

pendidikan untuk masa depan anak-anaknya yang dikarenakan kurang mampu,

kini telah dapat mengecap bangku sekolah, minimal tamat SMA, hal ini sangat

dibantu dengan adanya program pemerintah wajib belajar 9 tahun dan adanya

keringanan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu. Hal ini diuraikan melaui

tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Pendidikan penduduk usia 15 tahun keatas

NO. INDIKATOR 2007 2008
1. Jumlah penduduk buta huruf - -
2. Jumlah penduduk tidak tamat SD 225 orang 225 orang
3. Jumlah penduduk tamat SD 1.879 orang 1.917 orang
4. Jumlah penduduk tamat SMP 1.021 orang 1.055 orang
5. Jumlah penduduk tamat SMA 1.889 orang 1.964 orang
6. Jumlah penduduk tamat D-1 - -
7. Jumlah penduduk tamat D-2 - -
8. Jumlah penduduk tamat D-3 69 orang 78 orang
9. Jumlah penduduk tamat S-1 232 orang 249 orang
10. Jumlah penduduk tamat S-2 12 orang 17 orang

JUMLAH 5327 orang 5505 orang
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Tabel 4.6 Wajib belajar 9 tahun dan putus sekolah

No. INDIKATOR 2007 2008
1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun 372 orang 365 orang
2. Jumlah penduduk usia 7-15 th

masih sekolah
371 orang 365 orang

3. Jumlah penduduk usia 17-15 th
putus sekolah

1 orang -

JUMLAH 744 orang 730 orang

Tabel 4.7 Prasarana pendidikan

NO. INDIKATOR 2007 2008
1. Jumlah SMA/Sederajat 0 buah 0 buah
2. Jumlah SMP/Sederajat 0 buah 0 buah
3. Jumlah SD/Sederajat 1 buah 1 buah
4. Lembaga Pendidikan Agama 1 buah 1 buah
5. Lembaga Pendidikan lain 1 buah 2 buah

2. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Tanjung Raya, mayoritas bermata

pencaharian sebagai buruh bangunan, buruh pemecah batu, pegawai swasta,

pedagang dan lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8 Jumlah penduduk menurut msts pencaharian

NO. JENIS MATA
PENCAHARIAN

2007 2008

1. PNS 485 orang 510 orang
2. ABRI/POLRI 38 orang 46 orang
3. Pegawai Swasta 395 orang 473 orang
4. BURUH 1.020 orang 1.354 orang
5. Pensiunan PNS/ABRI/POLRI 321 orang 341 orang
6. Pertukangan 487 orang 508 orang
7. Pedagang 341 orang 368 orang
8. Jasa lainnya 120 orang 172 orang

JUMLAH 3.198 orang 3.299 orang
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a.  Tingkat perekonomian masyarakat

Bahwa penduduk kelurahan Tanjung Raya mayoritas bekerja sebagai buruh,

PNS, tukang dan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebelumnya

penduduk menurut mata pecaharian dan indikator ekonomi masyarakat yang

dituangkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9 Tingkat perekonomian masyarakat

No INDIKATOR SUB INDIKATOR 2007 2008
1. Pengangguran a. Jumlah pddk usia

kerja 15 th-56 th
5.687 orang 5.630 orang

b. Jumlah pddk usia
kerja 15 th-56 th
bekerja

5.669 orang 5.597 orang

c. Penduduk wanita
usia 15 th-56 th
menjadi ibu
rumah tangga

808 orang 782 orang

d. Jumlah pddk usia
15 th-56 th cacat
tidak bisa bekerja

7 orang 7 orang

2. Pendapatan - Sumber
pendapatan
perdagangan

Rp.
10.230.320.000,-

Rp.
10.642.320.000,-

- Jasa Rp.
47.835.000.000,-

Rp.
48.968.400.000,

-
- Penginapan/hotel Rp.

165.115.000,-
Rp.

180.000.000,-
- Industri rumah

tangga
Rp.

50.250.000,-
Rp.

60.115.000,-
- Dan lain-lain Rp.

4.229.860.000,-
Rp.

5.184.000.000,
3. Kelembagaan

Ekonomi
a. Pasar - -

b. Lembaga
Koperasi

2 bh 4 bh

c. Toko 38 bh 50 bh
d. Warung makan 6 bh 12 bh
e. Angkutan 38 bh 50 bh
f. Pangkalan ojek,

becak, dll
2 bh 4 bh
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4. Tingkat
Kesejahteraan

a. Jumlah keluarga 1.617 kel 1.717 kel

b. Jumlah keluarga
prasejahtera

455 kel 421 kel

c. Jumlah keluarga
sejahtera 1

246 kel 307 kel

d. Jumlah keluarga
sejahtera 2

526 kel 546 kel

e. Jumlah keluarga
sejahtera 3

306 kel 346 kel

f. Jumlah keluarga
sejahtera 3 plus

56 kel 97 Kel
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Tabel 4.10 Data Penduduk yang Melakukan Pernikahan Usia Dini
di Keluarahan Tanjung Raya

Tahun 2006-2010

No Tanggal
Menikah

Nama Tempat Tanggal
Lahir

Alamat

1. . 09-01-2006 Darsinah Bandar Lampung,
04-04- 1990

Jln. Ridwan Rais
RT. 010

2. 10-01-2006 Nurlela Bandar Lampung,
31-01-1991

Jln. Merbau Gg.
Mentru No. 72

3. 3
.

16-02-2006 Indah Suryani Mojokerto, 24-
07-1989

Jln. Merbau

4. 429-02-2006 Kurniati Teluk Betung,
09-01-1992

Jln. Ketapang
Tanjung Raya

5. 5
.

20-03-2006 Sary Tanjung Karang,
28-06-1991

Jln. Jati II No. 134

6. 6
.

21-03-2006 Septa Sari Tanjung Karang,
14-09-1991

Jln. Merbau Gg.
Mentru

7. . 04-05-2006 Dahlia Tanjung Karang,
15-12-1992

Jln. Jati Gg. Bungur

8. 05-05-2006 Andriani AS Kedondong, 28-
08-1991

Jln. Bakau Tanjung
Raya

9. 26-08-2006 Fathonah Bandar Lampung,
16-06-1992

Jln. Bakau gg.
Kecapi II

10. 8
.

02-04-2007 Mulya Pandeglang, 01-
11-1992

Jln. Jati Gg. Kaca
Piring Lk. I

11. 9
.

09-04-2007 Anita Bandar Lampung,
12-08-1991

Jln. Perintis
Kemrdekaan No. 18

12. 1
.

25-04-2007 Dwi Bandar Lampung,
09-04-1991

Jln. Merbau Gg.
Kecapi II No. 33

13. 28-04-2007 Nonitasari Bandar Lampung,
23-11-1991

Jln. Bakau Gg.
Kecapi I Tanjung
Raya

14. 1
.

16-05-2007 Sariawati Teluk Betung, 21-
06-1992

Jln. Merbau Gg.
Sawo

15. 1
.

18-06-2007 Novan Sofian Tanjung Gading,
19-11-1990

Jln. Jati III No. 117

16. 1
.

03-08-2007 Ismi Bintari Bandar Lampung,
02-11-1991

Jln. Merbau Gg.
Sawo

17. 107-09-2007 Rizki Afrizal Banten, 14-07-
1989

Gg. Langgar No. 36

18. 1
.

07-11-2007 Kamsiah T. Raya, 14-11-
1990

Jln. Jendral
Sudirman

19. 1
.

25-11-2007 Nustari T. Karang, 22-01-
1991

Jln. Jati RT.020

20. 128-12-2007 Sri Hastuti T. Karang, 25-08- Jln. P. Kemerdekaan



51

. 1992 No. 76
21. 1

.
31-02-2008 Ismail Blora, 23-09-

1990
Jln. Bakau Gg.
Kecapi

22. 8
.

12-06-2008 Safei T.Karang, 10-08-
1989

Jln. Jati Gg. Bangur

23. 1
.

22-07-2008 Nilawati Tangerang, 14-
05-1994

Jln. Bakau Gg.
Kecapi T. Raya

24. 0
.

17-11-2008 Lilik Julianto Rawajitu, 17-04-
1993

Jln. Jati T. Raya

25. 2
.

07-11-2008 Suryani Bandar Lampung,
05-05-1994

Jln. Merbau Gg.
Kecapi No. 20

26. 2
.

18-12-2008 Bilal Bandar Lampung,
10-04-1993

Jln. Jati No. 11

27. 2
.

22-12-2008 Ayu Resty Bandar Lampung,
13-08-1992

Jln. Ridwan Rais Rt.
09

28. 4
.

29-12-2008 Didit Aditya T. Karang, 26-08-
1991

Jln. Jati Gg. Bungur
II No. 2

29. 2
.

18-01-2009 Sintia Lahat,12-12-1993 Jln. Jendral
Sudirman No.38

30. 2
.

28-01-2009 Edy T. Karang, 10-11-
1993

Jln. Bakau Gg.
Kecapi

31. 2
7
.

21-02-2009 Nata
Rohmania

Bandar Lampung,
12-12-1994

Jln. Perintis
Kemerdekaan No. 50
T. Raya

32. 2
.

03-03-2009 Charlion
Hudiansyah

Tanjung Karang,
01-03-1991

Jln. Mentru III RT.
004

33. 2
.

22-03-2009 Leli Nurhayati Teluk Betung, 03-
04-1992

Gg. Bungur II T.
Raya

34. 3
.

01-04-2009 Antika Putri Bandar Lampug,
01-05-1992

Jln. Jendral
Sudirman No. 87

35. 3
.

28-04-2009 Nurhayati Lahat. 30-03-
1994

Jln, Merbau Gg.
Mentru

36. 23-06-2009 Yuliana Tanjung Karang,
15-07-1995

Jln. Merbau Gg.
Kecapi II Tanjung
Raya

37. 3
.

21-07-2009 Ratna Ningsih Bandar Lampung,
13-05-1993

Jln. P. Kemerdekaan
T. Raya

38. 3
.

28-01-2010 Eva Yuliana Bandar Lampung,
07-07-1994

Jln. Ketapang

39. 4
.

24-03-2010 Herliyani T. Karang, 20-05-
1993

Jln. Bakau No. 43
RT 02

40. 5
.

02-04-2010 Hendri Bandar Lampung,
18-09-1991

Jln. P. Kemerdekaan
Gg. Al-Yakim

41. 3
.

09-07-2010 Wahyu Fitra Bandar Lampung,
25-05-1992

Jln. Ridwan Rais

42. 7
.

23-09-2010 Mustika Bandar Lampung,
21-02-1994

Jln. Merbau Gg.
Mentru
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43. 3
.

22-10-2010 Devi Cornelia Bandar Lampung,
25-08-1995

Jln. Ridwan Rais Gg.
Family

44. 3
.

14-11-2010 Maria T. Karang, 08-06-
1995

Jln. Jati II

Sumber: Data dari Kantor Kelurahan Tanjung Raya
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan hasil pembahasan pada

bab sebelumnya, maka berbagai kesimpulan yang diberikan penulis antara

lain sebagai berikut:

1. Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang yang tidak sesuai dengan UU

No. 1 tahun 1974 dimana menurut UU tersebut, bahwa pernikahan yang

diizinkan adalah dimana laki-laki tidak boleh kurang dari usia 19 tahun

dan perempuan kurang dari 16 tahun. Dan apabila salah satu mempelai

berada  dibawah usia yang diperbolehkan tersebut maka pasangan tersebut

termasuk pasangan pernikahan usia dini.

2. Faktor-faktor  yang menjadi penyebab pernikahan usia dini di Kelurahan

Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung adalah sebagai

berikut:

a. Budaya yang masih dipercayai oleh sebagian masyarakat setempat

antara lain jika anak tidak segera menikah maka akan menjadi perawan

tua, karena apabila anak menikah diusia yang masih belia maka akan

menjadi kebanggan tersendiri buat orang tua, anggapan bahwa anak

yang sudah menikah akan mengurangi beban keluarga karena setelah

menikah maka akan ditanggung oleh suaminya, keinginan orang tua
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untuk mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan dengan cara

menjodoh-jodohkan anaknya, dan anggapan bahwa dunia pendidikan

tidaklah terlalu penting karena sudah bisa membaca dan menulis itu

dirasa sudah cukup.

b. Faktor pendidikan yang rendah mempengaruhi pandangan sebagian

masyarakat di Kelurahan Tanjung Raya sulit untuk diubah. Selain itu

mempengaruhi juga beberapa aspek kehidupan lainnya seperti yang

bersangkutan dengan pola pengasuhan anak yang akan diterapkan oleh

pasangan yang menikah diusia dini setelah mereka memiliki anak.

c. Faktor ekonomi, keadaan beberapa masyarakat yang  keadaan

ekonominya menengah kebawah sehingga orang tua yang memiliki

anak perempuan menganggap anak tersebut sebagai beban keluarga

karena orang tua tidak mampu untuk membiayai biaya pendidikan. Jadi

untuk mengurangi beban tersebut menerima lamaran dari calon

suaminya.

d. Faktor keinginan diri sendiri, faktor internal atas dasar keinginan

sendiri juga sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini.

Karena keinginannya tersebut seseorang telah memiliki angan-angan

serta rencana untuk mewujudkan keinginannya

3. Pola asuh anak yang diterapkan oleh pasangan pernikahan usia dini di

Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian adalah sebagai berikut:

a. Pola asuh demokratis

Pola asuh ini kedudukan orang tua dan anak dianggap sejajar. Suatu

keputusan diambil bersama dengan pertimbangan kedua belah pihak.
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Dalam hal ini diberikan kebebasan yang bertanggung jawab, artinya

apa yang dilakukan oleh anak akan tetap harus dibawah pengawasan

orang tua dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Pola asuh campuran

Pola asuh ini diterapkan orang tua tidak berdasarkan pada pola asuh

tertentu, tetapi semua jenis pola asuh diterapkan secara luwes

disesuaikan berdasarkan kondisi anak dan situasi yang berlangsung

pada saat itu.

4. Walaupun para pasangan yang melakukan pernikahan usia dini masih

belum siap untuk membangun rumah tangga yang dikarenakan berbagai

faktor seperti faktor  budaya, pendidikan, ekonomi dan keinginan diri

sendiri. Namun dalam hal memilih pola asuh anak mereka telah mampu

menerapkan pola asuh yang baik yaitu jenis pola asuh demokratis dan pola

asuh campuran. Hal ini dikarenakan pasangan pernikahan usia dini

tersebut berkembang dengan memperoleh informasi dari orang tua, sanak

saudara, lingkungan, media massa dan lain sebagainya.

B. Saran

1. Bagi Orang Tua

a. Hendaknya tidak melakukan perjodohan kepada anak-anaknya terlebih

lagi dijodohkan ketika anak masih dalam kategori usia dini. Karena

pada dasarnya anak belum siap secara fisik dan mental untuk menikah

dan membina rumah tangga diusia yang masih dini.
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b. Hendaknya orang tua tidak mengurangi beban perekonomian keluarga

dengan cara menikahkan anak yang masih berusia dini. Karena pada

hakekatnya tugas orang tua adalah merawat, membimbing serta

menghantarkan anak untuk menjadi mandiri dan sukses untuk

kedepannya.

c. Hendaknya orang tua terus berusaha untuk memberikan fasilitas

pendidikan kepada anak-anaknya hingga pada pendidikan yang tinggi.

Hal ini dikarenakan pendidikan sangat penting untuk meningkatkan

mutu, kualitas dan peningkatan pengetahuan serta pemahaman anak

dalam menjalani kehidupan.

.
2. Bagi Pasangan Pernikahan Usia Dini

a. Hendaknya terus belajar untuk mencari pengetahuan dan informasi

yang banyak dalam hal memberikan pola pengasuhan yang terbaik

untuk anak-anaknya dengan harapan hal-hal yang terjadi saat orang tua

menikah diusia dini tidak terjadi pada anak-anak mereka kelak.

3. Bagi Pemerintah

a. Hendaknya dinas yang terkait bekerja sama dengan komponen lainnya

untuk memberikan sosialisasi tentang UU No. 1 tahun 1974 serta

dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini agar tingkat

pernikahan usia dini didalam masyarakat dapat teratasi.

b. Selain itu, hendaknya diberikan sosialisasi tentang peran orang tua yang

seharusnya dalam pertumbuhan dan perkembangan kehidupan

kepribadian dan sosial anak.
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4. Bagi Peneliti

a. Ada kelanjutan dari penelitian ini yaitu tentang dampak yang

ditimbulkan dari pernikahan usia dini dari berbagai aspek. Sehingga

dengan  adanya penelitian tersebut dapat bermanfaat dalam hal

mencegah terjadinya pernikahan sia dini.

b. Selain itu, mengenai dampak bagi anak yang dihasilkan dari pasangan

pernikahan usia dini.
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