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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian Fatimah (2009) tentang “Faktor-Faktor Pendorong

Pernikahan Dini Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten 

Bayolali”. Dalam penelitian ini, dijelaskan faktor ekonomi menjadi salah satu 

alasan untuk menikah diusia muda, karena kebanyakan kondisi ekonomi 

keluarga mereka kurang. Hasil penelitian mereka beranggapan bahwa dengan 

menikahkan anaknya, maka beban ekonomi akan sedikit berkurang. Karena 

anak yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan 

para orang tua berharap setelah menikah dapat membantu kehidupan orang 

tuannya. Faktor pendukung lainnya antara lain faktor pendidikan dan faktor 

orang tua. 

Handayani (2014) dengan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor 

Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di 

Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Hulu”. Menurut Handayani, 

pernikahan dini adalah pernikahan pada umur di bawah usia reproduktif yaitu 

20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Penelitian ini 

bertujuan untuk diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan 

pernikahan usia dini yaitu pengetahuan, lingkungan, pendapatan keluarga, 

pendidikan orang tua, pendidikan remaja, dan pekerjaan orang tua. Penelitian 

ini bersifat kuantitatif analitik dengan jenis desain studi cross sectional. 

Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat dengan uji chi square dan 
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multivariat dengan uji regresi logistik ganda. Hasil penelitian ini adalah 

terdapat hubungan antara pengetahuan, lingkungan, pendidikan remaja dan 

pekerjaan orang tua dengan pernikahan usia dini. Persamaan penelitian 

Handayani dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama 

mengambil topik tentang pernikahan usia dini dengan salah satu variabel 

yang sama, yaitu tingkat pendidikan. 

Muzaffak (2013) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat 

Pendidikan Dan Ekonomi Terhadap Pola Keputusan Orang Tua Untuk 

Mengkawinkan Anaknya Di Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya 

Kabupaten Bangkalan”. Penelitin yang dilakukan Muzaffak menunjukkan 

hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pendidikan orang tua 

terhadap keputusan orang tua dalam mengkawinkan anaknya. Pendidikan 

rendah memiliki kemungkinan menikahkan anaknya dini 34,48 kali lebih 

tinggi dibandingkan dengan yang memiliki pendidikan tinggi dan terdapat 

pengaruh yang signifikan antara status ekonomi terhadap keputusan orang tua 

dalam menikahkan anaknya. Status ekonomi rendah memiliki kemungkinan 

menikahkan anaknya dini 10,97 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang 

memiliki status ekonomi tinggi dan ada pengaruh yang signifikan antara 

tingkat pendidikan dan status ekonomi orang tua terhadap keputusan 

menikahkan anaknya dini dan besarnya pengaruh terhadap keputusan 

menkawinkan anak sebesar 24 %. 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Status Ekonomi Keluarga 

Terhadap Motif Menikah Dini Di Perdesaan” dilakukan oleh Wulandari dan 
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Sarwoprasodjo (2014). Menurut Sarwoprasodjo dan Wulandari, pernikahan di 

bawah umur bagi wanita berhubungan dengan kondisi fisik sebagai tingkatan 

kesiapan mental yang belum mencapai kematangan termasuk pembentukan 

identitas diri dan identitas sosial sebagai remaja yang notabene dalam masa 

pencarian identitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengindentifikasi 

motif dan faktor-faktor yang mempengaruhi aspek pernikahan dini yang 

terjadi, serta menganalisis hubungan ke arah pembentukan identitas. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survey. Pengujian 

pengaruh antara variabel faktor awal menikah terhadap motif awal menikah 

dilakukan dengan menggunakan uji regresi berganda sedangkan pembentukan 

identitas diuji melalui pendekatan deskripsi atau kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi dengan motif remaja untuk 

memenuhi keamanan, sosial, dan harga diri. Pembentukan identitas terkait 

pada masa remaja yang menikah dini adalah identitas pembentukan diri yang 

kuat dan identitas sosial formasi yang lemah. 

 

B. Kajian Teori 

1. Definisi Pernikahan di Indonesia 

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga 

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

Esa. Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu 
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umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu 

yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Karena 

perkawinan merupakan suatu aktivitas dari satu pasangan, maka sudah 

selayaknya merekapun juga mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena 

perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka adanya kemungkinan bahwa 

tujuan mereka itu tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan itu harus 

dibulatkan agar terdapat suatu kesatuan dalam tujuan tersebut (Walgito, 

2004). 

Menurut BKKBN (2012), faktor yang mempengaruhi usia rata-rata 

menikah pertama  perempuan  adalah  faktor  sosial, ekonomi,  budaya dan 

tempat tinggal (desa/kota). Beberapa ahli menyatakan bahwa pernikahan 

dini sering disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, faktor diri sendiri 

dan faktor orang tua Papila dan (Olds, 2004:370). Sebagian besar anak yang 

menikah dini itu memiliki pendidikan yang rendah dan mereka cenderung 

mengabaikan pola asuh yang diberikan kepada anaknya dan kurang 

memperhatikan perkembangan anak karena orang tua masih awam dan 

kurang mengetahui perkembangan anak  (Yunianto, 2005:20). 

Di Indonesia, agar hubungan pria dan wanita diakui secara hukum 

maka pernikahan diatur dalam suatu Undang-Undang. Menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pernikahan adalah 

”ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri 

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

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ikatan lahir, yaitu hubungan 
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formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang, 

hubungan mana mengikat kedua pihak, dan pihak lain  dalam masyarakat, 

sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal  yang dibentuk dengan 

kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang  mengikat kedua pihak saja. 

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tersebut di atas maka terdapat lima unsur didalamnya, yaitu: 

a) Perkawinan ialah ikatan lahir batin 

Bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, 

akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir 

merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya 

hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup 

bersama sebagai suami istri. 

b) Perkawinan dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita 

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan 

seorang wanita, dan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin 

terjadi.  

c) Sebagai suami istri 

Seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami 

istri bila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah.  

d) Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal. 

Keluarga dimaksud disini ialah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, 

ibu dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat 
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Indonesia. Untuk mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam 

perkawinan. 

e) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya 

Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan 

erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja 

mempunyai unsur batin. 

2. Pengertian Pernikahan  

Pernikahan adalah kerja sama antara dua orang yang telah sepakat 

untuk hidup bersama hingga hayatnya. Agar kehidupan rumah tangga ini 

dapat langgeng sepanjang masa, mutlak diperlukan ikatan yang kuat berupa 

rasa cinta dan saling memahami. Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia 

antara suami dan istri yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari 

kedua belaah pihak. Janji setia yang terucap merupakan sesuatu yang tidak 

mudah diucapkan. 

Menurut Bachtiar (2004) definisi 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 yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk 

hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi. 



13 
 

 

 

3. Pernikahan Dini 

Pengertian secara umum, pernikahan dini yaitu merupakan institusi 

agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu 

ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa 

peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami 

perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anakanak, 

baik bentuk badan, sikap,dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan 

pula orang dewasa yang telah matang (Zakiah, 2004). 

Perkawinan dibawah umur yang belum memenuhi batas usia 

perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda atau anak-anak 

yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan 

masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila 

melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan dibawah 

umur. Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN 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).  
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UNICEF (2011) menyatakan bahwa pernikahan dini adalah 

pernikahan yang dilakukan kurang dari 18 tahun yang terjadi pada usia 

remaja. Pernikahan dibawah usia 18 tahun bertentangan dengan hak anak 

untuk mendapat pendidikan, kesenangan, kesehatan, kebebasan untuk 

berekspresi. Untuk membina suatu keluarga yang berkualitas dibutuhkan 

kematangan fisik dan mental. Bagi pria dianjurkan menikah setelah berumur 

25 tahun karena pada umur tersebut pria dipandang cukup dewasa secara 

jasmani dan rohani. Wanita dianjurkan menikah setelah berumur 20 tahun 

karena pada umur tersebut wanita telah menyelesaikan pertumbuhan dan 

rahim melakukan fungsinya secara maksimal. 

Pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan 

oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau 

remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun (WHO, 2010). Hal ini sesuai 

dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 menyatakan 

pernikahan di usia 18 tahun ke bawah termasuk pernikahan dini (Lubis, 

2008). 

Berdasarkan pendapat-pendapat tentang pernikahan dini di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan 

oleh remaja pada usia kurang dari 20 tahun atau bisa dikatakan usia tersebut 

belum cukup matang. Pernikahan yang dilakukan dibawah usia tersebut 

tentunya akan bertentangan dengan hak anak untuk mendapat pendidikan, 

kesenangan, kebebasan dan kesehatan. 
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4. Umur atau Usia 

Istilah usia diartikan dengan lamanya keberadaan seseorang diukur 

dalam satuan waktu di pandang dari segi kronologi, individu normal yang 

memperlihatkan derajat perkembangan anatomis dan fisiologik sama 

(Nuswantari, 1998). Usia adalah lama waktu hidup atau ada (sejak 

dilahirkan atau diadakan) (Hoetomo, 2005). 

 

5. Pendidikan  

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Brown (dalam Ahmadi, 

2004:74) pendidikan adalah proses pengendalian secara sadar dimana 

perubahan-perubahan didalam tingkah laku dihasilkan didalam diri 

seseorang melalui kelompok. Dari pandangan ini pendidikan adalah suatu 

proses yang mulai pada waktu lahir dan berlangsung sepanjang hidup. 

Rendanhnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak 

dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengkawinkan 

anaknya yang masih dibawah umur. Kriteria berpendidikan rendah menurut 

Badan Pusat Statistik, yaitu: 

a) Tidak tamat sekolah dasar (SD)/ sederajat 
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b) Tamat SD/ sederajat  

c) Tamat SMP/ sederajat 

Penduduk yang tidak tamat SD, tamat SD dan tamat SMP di 

golongkan sebagai penduduk berpendidikan rendah, sedangkan yang tamat 

SMA di golongkan sebagai penduduk berpendidikan menengah dan 

penduduk yang tamat perguruan tinggi digolongkan sebagai penduduk 

berpendidikan tinggi.  

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap 

kejadian pernikahan usia dini. Remaja yang berpendidikan rendah 

mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini. Semakin rendah pendidikan 

remaja semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena 

berkurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga memilih 

untuk melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya maka 

semakin lama untuk melakukan pernikahan sehingga terhindar dari 

pernikahan usia dini (Handayani, 2014). 

 

6. Pendapatan  

Menurut Soetjiningsih (dalam Salamah, 2016) Pendapatan keluarga 

yang memadai akan menunjang tumbuh kembang anak, karena orang tua 

dapat memenuhi kebutuhan anak, baik kebutuhan primer, kebutuhan 

sekunder dan kebutuhan tersier. Keadaan ekonomi juga berpengaruh 

terhadap suatu penyakit, misalnya angka kematian lebih tinggi dikalangan 

masyarakat yang status ekonominya rendah dibandingkan dengan status 
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ekonominya tinggi, hal ini disebabkan karena masyarakat rendah tidak 

memiliki biaya untuk berobat, sehingga tidak ada suatu penanganan yang 

baik dalam mengahadapi suatu penyakit. 

 

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini 

Pernikahan dini terjadi akibat rendahnya pendidikan, kebutuhan 

ekonomi, kultur nikah muda, pernikahan yang diatur, serta seks bebas pada 

remaja (BKKBN, 2012) yang diuraikan sebagai berikut: 

a) Pendidikan Rendah 

Perkawinan usia muda terjadi akibat rendahnya tingkat pendidikan, 

baik pendidikan orang tua maupun pendidikan anak. Rendahnya tingkat 

pendidikan orang tua membuat rendahnya pengetahuan terhadap dampak 

perkawinan usia muda, baik dampak dari segi  hukum, segi psikologis, 

maupun dari segi biologis anak. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua 

menyebabkan rendahnya pengetahuan orang tua terhadap dampak 

tersebut, sehingga orang tua tidak merasa bersalah jika mengkawinkan 

anaknya diusia berapapun (Kertamuda, 2009 dalam Jannah, 2012). 

Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan 

pengetahuan dan wawasannya sempit sehingga konsekuensi kesehatan 

reproduksi yang ditimbulkan karena kawin usia muda tidak terfikirkan. 

Masyarakat menganggap bahawa melahirkan adalah proses alamiah yang 

biasa saja (Homzah dan Sulaiman, 2007). 
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b) Kebutuhan Ekonomi 

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga digaris 

kemiskinan, untuk meringankan beban orang tua maka anak 

perempuannya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu 

(Agustian, 2013). Selain untuk meringankan beban ekonomi karena 

hidupnya dibiayai oleh suami, orang tua yang menikahkan juga berharap 

memperoleh harta dari anaknya ntuk menunjang ekonominya. 

c) Kultur Nikah Muda 

Adanya budaya nikah muda dikalangan masyarakat tertentu, jika 

anak yang belum kawin sampai usia 20 tahun bagi perempuan dan 25 

tahun bagi laki-laki maka dianggap tidak laku, khususnya bagi 

perempuan. Perempuan yang belum menikah hingga usia 20 tahun 

dijuluki sebagai perawan tua. Kalangan masyarakat miskin menganggap 

bahwa mengawinkan anak perempuannya merupakan pelepasan beban, 

dengan adanya perkawinan maka anaknya akan menjadi tanggungan 

suaminya (Kertamuda, 2009 dalam Jannah, 2012). 

d) Pernikahan yang Diatur 

Pernikahan yang diatur lebih mengarah kepada faktor keluarga. 

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana 

keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah 

menginjak masa dewasa (Naibaho, 2013). 
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e) Seks Bebas Pada Remaja 

Tuntutan kebutuhan hidup sering menjadi alasan suami istri 

bekerja di luar rumah dan menghabiskan hari-harinya dengan kesibukan 

masing-masing sehingga perhatian terhadap anak remajanya terabaikan. 

Hal ini menjadikan terbukanya suatu kesempatan pada remaja untuk 

melakukan hubungan seks didukung oleh kesibukan orang tua yang 

menyebabkan kurangnya perhatian pada remaja (Aryani, 2009 dalam 

Rosa 2012). Dengan adanya fenomena tersebut, orang tua beranggapan 

bahwa menikah muda merupakan cara terbaik untuk menghindarkan 

anak dari bahaya seks bebas pada remaja. 

8. Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen 

1. Hubungan antara Pendidikan dengan Pernikahan Usia Dini 

Menurut Notoatmojo (dalam Mulyana, 2009:66) peran 

pendidikan dalam hal ini sangatlah penting, dalam mengambil 

keputusan oleh individu lebih condong dilihat sebagai prilaku. 

Terbentuknya suatu perilaku baru pada manusia dimulai dari 

dominan kognitif, dalam arti subjek tahu terlebih dahulu terhadap 

stimulus yang berupa materi atau objek diluarnya, sehingga 

menimbulkan pengetahuan baru pada subjek terhadap objek yang 

diketahui tersebut. Sedangkan dalam kelompok kontrol hasil 

penelitian berbanding terbalik dengan hasil penelitian pada 

kelompok kasus. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan 

seseorang sangat menentukan dalam kehidupannya, baik dalam 
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mengambil keputusan, menyikapi masalah, termasuk didalamnya 

kematangan psikologis maupun dalam hal lain yang lebih 

kompleks (Sarwono dalam Mulyana, 2009:66-67). 

Adapun keputusan untuk melakukan pernikahan dini 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan sendiri serta tingkat 

pendidikan orang tua. Hal ini dikarenakan semakin rendah 

pendidikan seseorang maka semakin dekat dengan keputusan untuk 

menikah atapun menikahkan anaknya dalam usia muda.  

2. Hubungan antara Pendapatan dengan Pernikahan Usia Dini 

Angka pendapatan seseorang mengambil peranan penting 

dalam pengambilan keputusan untuk berkeluarga karena dalam 

membina sebuah keluarga diperlukan sebuah kesiapan fisik, mental 

spiritual dan sosial ekonomi. Masalah kemiskinan merupakan salah 

satu faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini. Pernikahan 

usia dini dianggap sebagai suatu solusi untuk mendapatkan mas 

kawin dari pihak laki-laki. Ekonomi keluarga yang rendah tidak 

cukup menjamin kelanjutan pendidikan anak sehingga apabila 

seorang anak perempuan telah menamatkan pendidikan dasar dan 

tidak melanjutkan pendidikan tinggi, ia hanya tinggal dirumah 

(Mambaya, 2011). 

Responden yang berpendapatan redah lebih banyak 

melakukan pernikahan usia dini, ini disebabkan masih ada 

beberapa orang yang beralasan menikah karena disuruh orang tua, 
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juga didukung oleh keadaan ekonomi yang rendah, sehingga 

mereka menyuruh anaknya menikah saja untuk mangurangi beban 

rumah tangga dan mandiri (Mambaya, 2011). Pendapatan 

seseorang merupakan suatu hal yang dapat dijadikan sebagai 

sumber kelangsungan hidup. Ketika seseorang tidak berpedapatan 

atau pendapatanya rendah, maka ketergantungan terhadap orang 

lain tentu akan lebih besar. Berbeda dengan seseorang yang sudah 

memiliki pendapatan sendiri yang mencukupi kebutuhannya, maka 

dia akan berusaha untuk tidak bergantung kepada orang lain. 

Dalam hal ini semakin rendah pendapatan seseorang semakin tinggi 

kemungkinan seseorang tersebut untuk menikah di usia dini. 

Pendapatan yang rendah menjadikan orang tua ingin cepat 

mengawinkan anaknya agar beban mereka cepat berkurang. Sisi 

lain dari perkawinan tersebut orang tua berharap menantu 

meringankan kesulitan  ekonomi yang sedang dialami (Mambaya, 

2011). 

9. Kerangka Pemikiran 

Pernikahan usia dini dipengaruhi oleh pendidikan dan pendapatan. 

Rendahnya pengetahuan disebabkan karena rendahnya pendidikan dan 

kesempatan pengetahuan. Pendidikan yang baik, maka seseorang 

berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Pendapatan yang 

kurang akan mempengaruhi banyaknya pernikahan usia dini. 
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Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian dapat disusun 

kerangka pemikiran dapat digambarkan 2.1 :  

  

 

 

 

  

 

Sumber : Data Diolah, 2017 

                       Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

10. Perumusan Hipotesis  

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan penelitian terdahulu, serta 

tinjauan pustaka yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis 

diduga bahwa pendidikan dan pendapatan berpengaruh terhadap pernikahan 

usia dini penduduk Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. 

Pendidikan 

Keputusan 

Pernikahan 

Usia Dini 

Pendapatan  




