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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang pelakunya adalah seseorang

yang belum memenuhi batas usia perkawinan yang pada hakikatnya disebut masih 

berusia muda atau anak-anak. Dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002, seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-

anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan.  

Sedangkan pernikahan dini menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia 

reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada 

pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti 

meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, 

melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami 

stress (BKKBN, 2008). 

Sejumlah kasus di beberapa daerah di Indonesia, pernikahan seringkali 

didasari oleh budaya yang berkembang di masyarakat. Budaya yang berkembang 

dilingkungan masyarakat seperti anggapan negatif terhadap wanita yang akan 

disebut sebagai perawan tua jika tidak menikah melebihi usia 17 tahun atau 

kebiasaan masyarakat yang menikah diusia sekitar 14-16 tahun menjadi faktor 

yang mendorong tingginya jumlah perkawinan muda. Selain itu, orang tua juga 

berharap akan mendapat bantuan dari anak setelah menikah karena rendahnya 
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ekonomi keluarga. Faktor yang mempengaruhi usia kawin pertama perempuan 

diantaranya adalah faktor sosial, ekonomi, budaya dan tempat tinggal (desa/kota) 

(BKKBN, 2012). 

Selain itu, pendidikan juga menjadi salah satu faktor lainnya yang 

mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Diantaranya yaitu tingkat pendidikan 

remaja serta pendidikan orang tua. Dalam kehidupan seseorang, menyikapi 

masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks serta 

menunjukkan kematangan psikososialnya. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan seseorang (Sarwono, 2007). Tingkat pendidikan maupun 

pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan 

melakukan pernikahan di usia dini (Alfiyah, 2010). 

Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan untuk 

anaknya. Selain itu, dalam lingkungan keluarga, pendidikan anak merupakan hal 

yang utama (Nandang, 2009). Peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan 

dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang 

dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua (Juspin, 2012). 

Selain itu pendapatan juga mempengaruhi pernikahan usia dini. Ekonomi 

berpengaruh terhadap ketidakmampuan orang tua untuk membiayai anaknya 

dalam meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. Terutama bagi 

perempuan, dimana kondisi ekonomi yang sulit yang berpengaruh terhadap 

pendapatan yang rendah, para orang tua memilih mengantarkan putri mereka 

menikah, karena paling tidak sedikit banyak beban mereka akan berkurang. Bagi 
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sebuah keluarga miskin, pernikahan usia dini dianggap menyelamatkan masalah 

ekonomi sosial keluarga (Muzaffak, 2013). 

Laju perkawinan usia muda harus ditekan karena dapat mengakibatkan 

permasalahan yang lebih kompleks, mulai dari masalah demografi, sosial, 

ekonomi, kesehatan dan masalah yang lainnya. Salah satu kabupaten di Jawa 

Timur yang masih banyak terjadi pernikahan usia dini adalah Kabupaten 

Lamongan. Data Provinsi Jawa Timur menunjukkan dari tahun 2012-2015 angka 

pernikahan dibawah usia 17 tahun di Kabupaten Lamongan mengalami 

penurunan. Pada tahun 2012 laju angka pernikahan usia dini sebesar 38,79%, pada 

tahun 2013 sebesar 37,44%, untuk tahun 2014 angka tersebut turun lagi menjadi 

36,37% dan pada tahun 2015 yaitu sebesar 31,56%, tetapi pada tahun 2016 angka 

tersebut mengalami kenaikan sebesar 32,16% (BPS Lamongan, 2016). 

Wilayah Kabupaten Lamongan memiliki kondisi geografis yang beragam, 

terdapat wilayah pantai dan pegunungan kapur yang membuat masyarakat 

memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di setiap wilayahnya. Faktor yang 

mempengaruhi pernikahan usia dini di setiap Kecamatan yang berbeda di wilayah 

urban tentu akan berbeda dengan masyarakat rural, karena setiap wilayah 

memiliki karakteristik yang berbeda. Kecamatan Modo merupakan salah satu 

Kecamatan yang berada di Kabupaten Lamongan dimana kepadatan penduduk 

Kecamatan Modo pada tahun 2015 mencapai 49.626 jiwa (BPS Lamongan, 2016).

 Salah satu Desa yang memilki angka pernikahan usia dini tertinggi yaitu 

Desa Jegreg. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Modo jumlah angka pernikahan dini di Desa Jegreg pada tahun 2012 
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sampai dengan 2014 sebanyak 66 kasus, dan pada tahun 2015 sampai dengan 

tahun 2016 sebanyak 35 kasus (KUA Modo, 2016). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengambil topik 

pengaruh variabel-variabel pendidikan responden dan pendapatan orang tua 

responden terhadap pernikahan usia dini di Desa Jegreg Kecamatan Modo 

Kabupaten Lamongan. Hal tersebut penting karena di Desa Jegreg Kecamatan 

Modo Kabupaten Lamongan banyak masyarakat yang telah melakukan 

pernikahan usia dini.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Sejauh mana perkembangan pernikahan usia dini di Desa Jegreg 

Kecamatan Modo pada tahun 2017? 

2. Bagaimana karakteristik pendidikan responden dan pendapatan orang tua 

responden yang telah melakukan pernikahan usia dini di Desa Jegreg 

Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan? 

3. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan responden dan pendapatan orang 

tua responden terhadap usia kawin pertama di Desa Jegreg Kecamatan 

Modo Kabupaten Lamongan?  

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian tidak melebar luas, penulis memfokuskan permasalahan 

yang sedang di teliti pada perempuan yang telah melakukan pernikahan usia dini 

(≤ 20 tahun) di Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.  
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mendeskripsikan perkembangan pernikahan usia dini di Desa 

Jegreg Kecamatan Modo tahun 2017; 

2. Untuk mendeskripsikan karakteristik pendidikan responden dan 

pendapatan orang tua responden yang telah melakukan perkawinan usia 

dini di Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan; 

3. Untuk menganalisis besar pengaruh tingkat pendidikan responden dan 

pendapatan orang tua responden terhadap usia kawin pertama di Desa 

Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan bisa bemanfaat bagi pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengambil Kebijakan 

Salah satu pengambil kebijakan tersebut adalah pemerintah, karena 

penelitian ini memberikan informasi mengenai faktor yang menyebabkan 

pernikahan usia dini yang sewajarnya bisa ditekan oleh pemerintah dan 

bisa mengatasi masalah tersebut. Sehingga anak-anak usia dibawah umur 

bisa menikmati masa-masa bangku sekolah sampai apa yang mereka 

inginkan bisa tercapai. 
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2. Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain diharapkan bisa dijadikan bahan pustaka yang 

berhubungan dengan faktor penyebab pernikahan usia muda dan 

penelitian ini bisa menjadi sumber bagi penelitian selanjutnya. 




