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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Fenomena sosial pernikahan dini marak terjadi di kehidupan masyarakat baik 

perkotaan maupun perdesaan. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan 

oleh seorang pria dan wanita yang belum dewasa serta belum memiliki kesiapan 

secara fisik, mental, emosional dan finansial dalam menjalani kehidupan keluarga. 

Fenomena sosial demikian telah menampakkan kesederhanaan dari pola pikir 

masyarakat sehingga banyak aspek yang seharusnya menjadi prasyarat dari suatu 

pernikahan terabaikan. Pendidikan salah satunya.  

 Pendidikan menjadi kebutuhan yang urgen dalam kehidupan manusia seiring 

berkembangnya zaman yang terus-menerus memunculkan persoalan-persoalan 

baru. Sebagaimana Undang- undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia serta keterampilan yang diperlukan
1
.  

 Berdasarkan aturan undang-undang tersebut, pendidikan tidak lain tengah 

menjadi pilar utama dalam pembentukan kepribadian yang berilmu, bertakwa 

kepada Tuhan, kreatif dan mandiri dalam menuju kedewasaan. Menurut laporan 
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Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat (1) 
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UNESCO Institute of Statistics (UIS) tahun 2015, dalam bidang pendidikan 

Indonesia berada pada persentase 60% atau menempati urutan kedua dari 17 

negara dengan tingkat angka putus sekolah (APS) tertinggi di dunia jenjang 

Sekolah Menengah Atas (SMA)
2
. Sedangkan menurut hasil penelitian Jaringan 

Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), kualitas pendidikan di Indonesia 

berdasarkan Right to Education Index (RTEI) tahun 2017 menempati urutan 

ketujuh dari 11 negara atau berada pada persentase 77%
3
.  

 Sedangkan secara nasional berdasarkan Pusat Data Statistik Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) tahun 2016, jumlah siswa putus sekolah 

jenjang Sekolah Dasar (SD) adalah 39.213 atau 0,15 % di tingkat nasional dan 

1.808 atau 0,06 % di tingkat provinsi Jawa Timur. Adapun untuk jumlah siswa 

putus sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tercatat 

telah mencapai pada angka 38.702 atau 0,39 % di tingkat nasional dan 4.157 atau 

0,33 di tingkat provinsi Jawa Timur dengan jumlah siswa putus sekolah jenjang 

Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah 36.419 atau 0,84 % di tingkat nasional dan 

3.991 atau 0,81 % di tingkat provinsi Jawa Timur
4
. Dari jumlah yang tercatat 

yakni 4.157, telah menempatkan Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi dengan 

peringkat kedua angka putus sekolah jenjang SMP.  

 Untuk lebih jelas dan mudah dipahami, penulis menunjukkan kualitas 

pendidikan di Indonesia berdasarkan pada jumlah anak putus sekolah di tingkat 

                                                 
2
Nurfuadah, Rifa Nadia. Anak Putus Sekolah Indonesia Nomor Dua di Dunia,  diakses dari  

http://suteki.co.id/angka-putus-sekolah-indonesia-nomor-dua-di dunia/, pada 6 November 2017 
3
Rahayu, Marlina. JPPI: Indeks Pendidikan Indonesia di Bawah Ethiophia dan Filipina,   

diakses dari https://news.detik.com/berita/3454712/jppi-indeks-pendidikan-indonesia-di-bawah-

ethiopia-dan-filipina, pada 6 November 2017  
4
Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK). 2016. Ikhtisar Data Pendidikan 

Tahun 2016/2017. Jakarta: Sekretariat Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  

http://suteki.co.id/angka-putus-sekolah-indonesia-nomor-dua-di%20dunia/,%20pada%206%20November%202017
https://news.detik.com/berita/3454712/jppi-indeks-pendidikan-indonesia-di-bawah-ethiopia-dan-filipina
https://news.detik.com/berita/3454712/jppi-indeks-pendidikan-indonesia-di-bawah-ethiopia-dan-filipina
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Nasional dan di tingkat provinsi Jawa Timur pada jenjang pendidikan Sekolah 

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas 

(SMA) melalui Tabel 1.1 berikut  ini:  

Tabel 1.1 Kualitas Pendidikan di Indonesia berdasarkan Jumlah Anak Putus 

Sekolah 

 

No Anak Putus Sekolah 

(APS) 

Jumlah 

(jiwa & %) 

1 Internasional SD SMP SMA 

  - - 60% 

2 Nasional SD SMP SMA 

  39.213 jiwa 

(0,15%) 

38.702 jiwa 

(0,39%) 

36.417 jiwa 

(0,84%) 

3 Provinsi SD SMP SMA 

  1.808 jiwa 

(0.06%) 

4.157 jiwa  

(0,33%) 

3.991 jiwa 

(0,81%) 

Sumber: UNESCO Institute of Statistics (UIS) 2015 dan Pusat Data Statistik 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) 2016/2017  

 

 Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, Angka Partisipasi 

Sekolah (APS) kelompok usia 7-12 tahun, 13- 15 tahun dan 16-18 tahun pada 

tahun 2013 masing-masing ialah 98,77%, 81,52% dan 58,12%
5
. Sedangkan 

perkembangan jumlah murid dengan kelompok usia 7-12 tahun, 13- 15 tahun dan 

16-18 tahun pada tahun 2013 menurut Dokumentasi Hasil Pelaksanaan 

Pembangunan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur adalah 85.601 murid, 29.788 murid 

dan 8.874 murid
6
.  

 

 

 

 

                                                 
5
BPS Kabupaten Probolinggo. 2013. Indeks Pembangunan Manusia, diakses dari 

https://probolinggokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/28, pada 6 November 2017 
6
Perkembangan Jumlah Murid di Kabupaten Probolinggo Tahun 2013: Dokumentasi Hasil 

Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten/ Kota Se-Jawa Timur 2017, Hlm 269-270 

https://probolinggokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/28
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Tabel 1.2 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Probolinggo Tahun 2013  

 

No 

 

Angka Partisipasi Sekolah  

berdasarkan Usia 

Kabupaten 

Probolinggo 

(2013) 

 

Satuan 

1 Pendidikan SD (7 – 12 th) 98,77 % 

2 Pendidikan SMP (13 – 15 th) 81,52 % 

3 Pendidikan SMA (16 – 18 th) 58,12 % 

 Sumber: Indikator Pendidikan di Kabupaten Probolinggo Tahun 2013, Badan 

 Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo 

 

 Terhitung tahun 2001 pra kebijakan wajib dikdas 9 tahun dan wajib dikdas 12 

tahun, jumlah penduduk Desa Ngadisari tercatat pada persentase masing- masing 

56% lulusan SD, 35% lulusan SMP, 5% lulusan SMA dan 2% lulusan Perguruan 

Tinggi
7
. Berikut penulis tunjukkan dalam Tabel 1.3: 

Tabel 1.3 Persentase Jumlah Penduduk Desa Ngadisari Tahun 2001 

berdasarkan Pendidikan Akhir yang ditamatkan 

 

 

No 

 

Jumlah Penduduk berdasarkan 

Pendidikan Akhir yang ditamatkan 

Desa 

Ngadisari 

(2001) 

 

Satuan 

1 Lulusan SD  56 % 

2 Lulusan SMP  35 % 

3 Lulusan SMA  5 % 

4 Lulusan Perguruan Tinggi 2 % 

Sumber: Wawancara dengan Bapak Supoyo Sesepuh Desa Ngadisari), 

November 2017 

 

 Berdasarkan data, penyebab daripada tingginya Angka Putus Sekolah di 

tingkat nasional dan provinsi serta belum maksimalnya partisipasi anak sekolah 

pada jenjang pendidikan menengah baik di Kabupaten Probolinggo maupun di 

Desa Ngadisari ialah belum dimilikinya payung hukum terkait wajib belajar 12 

tahun atau belum dilakukan amandemen terhadap pasal yang berkaitan dengan 

wajib belajar 9 tahun pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

                                                 
7
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(Sisdiknas)
8
. Hal demikian menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak terlepas 

dari rendahnya tingkat pendidikan baik berkaitan dengan kurangnya pengetahuan 

dan motivasi orang tua terhadap minat belajar anak untuk mengakses pendidikan 

tinggi. Pernyataan demikian diperkuat oleh pendapat Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur melalui hasil wawancara 

peneliti dengan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan 

Penggerakan (P4) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

(DPPKB) Kabupaten Probolinggo bahwasannya yang juga menjadi penyebab 

pernikahan dini adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak 

buruk menikah dini.  

 Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan dini di Indonesia telah menempati 

jumlah tertinggi yakni peringkat ke- 37 di dunia dan peringkat kedua di ASEAN 

(Association of Southeast Asian Nations)
9
. Sedangkan di tingkat nasional 

berdasarkan data sensus lembaga Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 

yang itu sejalan dengan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2010, pernikahan dini 

di Indonesia yang terjadi pada usia 15-19 tahun mencapai persentase 47%
10

. 

Angka pernikahan dini yang terjadi di tingkat nasional tersebut tidak menutup 

kemungkinan akan berdampak pada bertambahnya angka atau jumlah pernikahan 

dini yang terjadi di tingkat Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten 

                                                 
8
Rahayu, Marlina. JPPI: Wajib Belajar 12 tahun Masih Sebatas Retrorika diakses dari 

https://news.detik.com/berita/d-3460243/jppi-wajib-belajar-12-tahun-masih-sebatas- retrorika, 

pada 6 November 2017 

 
9
Effendi, Anwar. Pernikahan Dini di Indonesia Peringkat Dua di Asia. diakses dari 

http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2015/06/07/330142/pernikahan-dini-di-indonesia-

peringkat-dua-di-asia 
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Pambudy, Mardiana. Meretas Pernikahan Dini. diakses dari 

https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170426/282067686822911 pada 6 November 

2017 
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terutama provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Probolinggo hingga pada tingkatan 

pemerintah dibawahnya yakni Pemerintah Desa khususnya Pemerintah Desa 

Ngadisari.  

 Telah diketahui menurut laporan hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional 

(Susenas) yang dilakukan oleh Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2013, 

pernikahan dini di Jawa Timur yang terjadi pada anak di bawah usia 20 tahun 

mencapai 61,35% terdiri dari 18,58% pernikahan anak usia 10 – 15 tahun dan 

42,77% pernikahan anak usia 16 – 18 tahun
11

. Sebagaimana Tabel 1.4 dibawah 

ini: 

Tabel 1.4 Persentase Pernikahan Dini di Indonesia Tahun 2013 berdasarkan 

Usia 10 – 18 Tahun  

 

No Usia Jumlah 

(%) 

1 Nasional 42 % 

2 Provinsi 61,35 % 

 a. Usia 10 – 15 tahun 18,58 % 

 b. Usia 16- 18 tahun 42,77 % 

Sumber: Lembaga Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) dan 

Statistik Kesejahteraan Rakyat (SKR), Tahun 2013 

 

 Jika diperhatikan tabel 1.4, pernikahan dini pada tingkat nasional memiliki 

peluang untuk mencapai pada titik krusial oleh karena di tingkat provinsi Jawa 

Timur pernikahan anak di usia dini yakni usia 10 – 18 tahun telah mencapai pada 

kuantitas yang terbilang tinggi. Pada kuantitas tersebut, masalah pernikahan dini 

di Indonesia dapat dikatakan sebagai permasalahan serius yang memerlukan 

perhatian dari pemerintah. Sebab ketika pemerintah tidak segera melakukan 
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Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, "Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan 

Usia Anak Indonesia". Hlm 40-41 diakses dari   

https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan_Perkawinan_Usia_Anak.pdf, pada 6 November 

2017 

https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan_Perkawinan_Usia_Anak.pdf
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pencegahan terhadap masalah pernikahan dini baik dengan kebijakan ataupun 

program maka tingginya kuantitas pernikahan dini di tingkat provinsi akan 

semakin memuncak seiring perkembangan zaman dan berpengaruh terhadap 

meningkatnya kuantitas pernikahan dini di ranah nasional dan daerah baik 

provinsi maupun kabupaten. 

 Disamping itu, pernikahan dini di wilayah Kabupaten Probolinggo yang 

terjadi pada perempuan dengan kelompok umur 13- 18 tahun tercatat sebanyak 

4.044 (42%) dari dari total pernikahan 9.646 tahun 2013. Kuantitas tersebut 

didasarkan pada Laporan Pernikahan berdasarkan Umur Istri dibawah 20 tahun 

yang terdapat di DPPKB Kabupaten Probolinggo tahun 2013
12

. Berikut penulis 

tunjukkan dalam Tabel 1.5 Pernikahan Dini yang terhitung dari tahun 2013-2017: 

Tabel 1.5 Laporan Pernikahan berdasarkan Usia Istri 16-20 Tahun Kabupaten 

Probolinggo 

 

No Tahun  Usia Jumlah 

(jiwa) 

1 2013  

 

< 20 Tahun 

4.044 

2 2014 4.177 

3 2015 4.347 

4 2016 4.096 

5 2017 2.508 

Sumber: Laporan Perkawinan Berdasarkan Umur Istri 16-20 Tahun, Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Bidang P4 DPPKB 

Kabupaten Probolinggo, 2013-2017 

 

 Sedangkan pernikahan yang terjadi pada anak sebelum lulus SMA atau 

dibawah umur 18 tahun ialah 26 pernikahan yang terdiri dari 6 pernikahan tahun 
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Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo, Bidang 

Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. Laporan Pernikahan berdasarkan Umur 

Istri 16-20 Tahn Kabupaten Probolinggo. 2013-2017 
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2010, 11 pernikahan tahun 2011, 8 pernikahan tahun 2012 dan 1 pernikahan di 

tahun 2013 sebagaimana berikut
13

: 

Tabel 1.6 Jumlah Perempuan Menikah Usia 10-18 Tahun di Desa Ngadisari 

Tahun 2010-2013 (Pra Kebijakan) 

 

 

Tahun 

Perempuan Menikah Usia 10-18 Tahun  

Jumlah 

(Pernikahan) 

Dusun 

Wanasari 

Dusun 

Ngadisari 

Dusun 

Cemara 

Lawang 

2010 1 1 4 6 

2011  3 8 11 

2012  4 4 8 

2013  1  1 

 Sumber: Panggeran Tahun 2010-2013 Desa Ngadisari 

 

 Selain itu penulis akan memperlihatkan pula penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terdahulu terkait permasalahan pernikahan dini yang mana penelitian 

tersebut relevan dengan penelitian skripsi ini, Ida Puryanti (2014)
14

 menunjukkan 

kurangnya pengetahuan remaja putri tentang pernikahan. Diketahui sebanyak 

47,5% remaja putri memiliki pengetahuan yang kurang tentang pernikahan dan 

30,5% remaja putri memiliki pengetahuan yang baik tentang pernikahan serta 

22,0% remaja putri  memiliki pengetahuan yang cukup tentang pernikahan. Ida 

Puryanti mengharapkan remaja putri untuk meningkatkan pengetahuannya melalui 

buku, koran, majalah, televisi ataupun internet tentang pernikahan terutama terkait 

resiko dalam kehamilan dan proses kehamilan yang dilakukan oleh remaja putri di 

usia dini. Sehingga remaja putri akan melakukan tindakan yang benar dengan 

tidak melakukan pernikahan di usianya yang masih dini. Dengan begitu remaja 

putri dapat pula ikut andil dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini.  
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Panggeran Tahun 2010-2013 Desa Ngadisari 
14

Puryanti, Ida. 2014. Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pernikahan Usia Dini di 

Desa Gogoldalem, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. [Skripsi]. Akademi Kebidanan 

Ngudi Waluyo 
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 Mughirah Muhammad (2014)
15

 menunjukkan bahwa untuk menunda 

ketentuan batas usia dalam undang-undang perkawinan, yakni pria 19 tahun dan 

wanita 16 tahun, program Pendewasaan Usia Perkawinan perlu dilakukan akibat 

dampak fisik dan psikis pada perempuan yang menikah dini. Program yang 

dilakukan pada Pendewasaan Usia Perkawinan di Bapemas tersebut salah satunya 

adalah memberikan pengertian dan penyadaran kepada remaja agar didalam 

merencanakan keluarga dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan 

dengan kehidupan berkeluarga.  

 Berbagai aspek yang menjadi perhatian dan memerlukan pertimbangan yang 

matang untuk mengarungi kehidupan rumah tangga adalah kesiapan fisik dan 

kesiapan mental bagi perempuan serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. 

Selain itu perlu diperhatikan pula kesiapan sosial dan kesiapan ekonominya. 

Program tersebut selain untuk menunda ketentuan Undang-undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 juga dilakukan untuk menghindari kegagalan dalam 

pernikahan dan menciptakan stabilitas pada perkawinan yang terjadi pada 

pasangan dibawah umur 20 tahun yang sebagian besar belum memiliki kesiapan 

untuk menjalani kehidupan rumah tangga. 

 Sedangkan Aminullah (2017)
16

 menunjukkan akibat dari Undang-undang 

Perkawinan di Indonesia yang memperbolehkan wanita menikah di usia 16 tahun. 

Keberadaan Undang-undang tersebut masih menimbulkan klausal dan menjadikan 
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Mughirah, Muhammad. 2014. Pendewasaan Usia Perkawinan di Bapemas dan KB Kota 

Surabaya. [Skripsi]. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
16

Aminullah. 2017. Upaya Pendewasaan usia Pernikahan (Analisis Pandangan Tokoh Agama 

terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana  (BKKBN) Wilayah D.I. Yogyakarta). [Tesis]. Yogyakarta : Pascasarjana Universitas 

islam Negeri Sunan Kalijaga 
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legal praktek perkawinan usia dini meskipun telah mendapat izin dari orang tua. 

Disamping itu, akibat dari mindset orang tua yang salah tentang pernikahan dan 

norma budaya serta tidak diberinya larangan terhadap perkawinan yang terjadi 

pada anak sebelum usia 18 tahun oleh agama juga menjadikan bertambah banyak 

pelaku pernikahan dini.  

 Berdasar dua permasalahan dan dampak yang diakibatkan tersebut, sosialisasi 

terkait program Pendewasaan Usia Perkawinan sangat diperlukan. Program 

Pendewasaan Usia Perkawinan dalam penelitian tersebut dilakukan melalui 

program penyuluhan dan pendampingan secara intens kepada masyarakat luas 

baik keluarga maupun yang bersangkutan langsung yakni remaja. Program 

dilakukan dengan menggandeng beberapa institusi dan organisasi masyarakat 

seperti sekolah, kampus, KUA, Aisyiyah, dan IPPNU.  

 Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan juga didukung oleh beberapa 

narasumber dalam penelitian. Dimana para narasumber melihat program 

Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai sebuah keniscayaan yang benar-benar 

perlu direalisasikan sampai pada taraf Undang-undang Perkawinan Sebab jika 

dilihat dari kacamata maslalah program Pendewasaan Usia Perkawinan telah 

merealisasikan keluarga yang sejahtera, cenderung kepada menjamin hak-hak 

kesehatan dan reproduksi serta menjamin hak-hak pemuda-pemudi dalam 

semangat mengakses ilmu pengetahuan pada masanya. Disamping itu, adanya 

program juga dapat mencegah kesenjangan sosial akibat ketidaksiapan pernikahan 

dibawah umur.  
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 Berdasar pernyataan tersebut, terjadinya pernikahan dini di negara Indonesia 

telah membuktikan bahwa masih banyak tantangan pemerintah di masa sekarang 

dan masa mendatang untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya pernikahan 

dini, salah satunya melalui peningkatan pada mutu dan kualitas pendidikan. Hal 

demikian perlu dilakukan mengingat penegakan hukum di Indonesia dalam 

hukum perkawinan yang masih rendah. Terlihat jelas bahwa hukum perkawinan 

yang berlaku di Indonesia seakan-akan telah melegalkan anak Indonesia untuk 

melakukan pernikahan pada usia di bawah umur.  

 Sebagaimana dijelaskan oleh BAB II terkait Syarat-syarat Menikah dalam 

ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa 

“Perkawinan hanya di izinkan apabila telah berusia 19 tahun (pria) dan telah 

berusia 16 tahun (wanita)”
17

. Padahal semestinya, usia menikah ideal bagi seorang 

wanita adalah berusia minimal 20 tahun dan seorang pria berusia minimal 25 

tahun. Oleh karena Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan 

atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2013 telah ditegaskan pada Pasal 1 ayat 1 

bahwasannya anak adalah mereka yang masih berumur dibawah 18 tahun 

termasuk juga anak yang masih berada di dalam kandungan
18

. Umumnya mereka 

yang berusia di bawah 18 tahun adalah mereka yang sedang menempuh 

pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) serta belum memiliki kesiapan 

yang matang untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Baik kesiapan fisik, 

mental, emosional dan finansial.    

                                                 
17

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 7 Ayat (1) tentang Syarat- syarat Perkawinan  
18

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) 
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 Adanya kewenangan besar Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan 

Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah memiliki legitimasi yang kuat untuk 

mengatur segala tindakan perencanaan pembangunan di daerah baik 

pembangunan fisik maupun non fisik diberbagai sektor sebagaimana diatur oleh 

konstitusi yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada Undang-undang 

tersebut dikatakan bahwa segala sesuatu yang ada dan terjadi di daerah, dalam 

pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan Pemerintah Daerah sebagai 

penguasa. Hal demikian berakibat pada sulitnya Pemerintah Desa untuk 

mengambil inisiatif dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan 

pembangunan di wilayahnya sesuai dengan kondisi, situasi dan aspirasi 

masyarakat. Salah satunya adalah kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Peraturan Kepala Desa 

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendidikan 12 Tahun sebagai Prasyarat Menikah. 

Sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah masyarakat desa itu sendiri.  

 Melihat kenyataan bahwa posisi Pemerintah Desa masih sebagai bawahan 

langsung dari Pemerintah Daerah maka berpengaruh pada tidak terbangunnya  

inovasi-inovasi kebijakan Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 Pasal 67 ayat 2B tentang Kewajiban Desa. Posisi demikian menampakkan 

sebuah kondisi yang membingungkan bagi Pemerintah Desa dengan adanya 

Otonomi Desa yang dimiliki. Dimana Otonomi Desa yang tampaknya memberi 

keleluasaan terhadap Desa untuk mengatur masyarakat dan mengelola segala 

potensi yang ada secara mandiri dengan benar-benar memperhatikan aspirasi 
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masyarakat, pada sisi lain Desa seakan – akan harus memperhatikan semua  

kebijakan yang berasal dari Pemerintah diatasnya yakni Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah. 

 Meski begitu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) 

telah meluncurkan Program Inovasi Desa sebagai koreksi atas kelemahan dan 

sebagai upaya untuk perbaikan. Program Inovasi Desa merupakan program 

Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) untuk membangun Desa 

yang kreatif dan berinovasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan 

mendorong dan memfasilitasi kapasitas desa pada peningkatan produktivitas 

perdesaan yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia 

(SDM). Dengan begitu produktivitas perdesaan dapat dilihat dari hilangnya 

potensi permasalahan krusial terkait pendidikan seperti masih adanya peluang 

anak putus sekolah dan permasalahan krusial terkait kesehatan seperti dampak 

akibat dari menikah di usia dini bagi kesehatan perempuan. 

 Pernyataan demikian, jika dikaitkan dengan Nawacita Presiden ke-7 Indonesia 

Joko Widodo pada poin 5 (lima)
19

, untuk meningkatkan kualitas hidup manusia 

yang juga sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4, 

disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa
20

. Maka peningkatan pada akses pendidikan 

warga dilakukan melalui peningkatan pada akses pendidikan Sekolah Menengah 

Atas (SMA). Pada penelitian ini masyarakat Desa Ngadisari diwajibkan untuk 

                                                 
19

 Prihantoro, Bagus. 2017. Melihat Lagi Nawacita di 3 Tahun Jokowi-JK. diakses dari 

https://news.detik.com/berita/3692309/melihat-lagi-nawacita-di-3-tahun-jokowi-jk, pada 6 

November 2017 
20

 Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke- 4 

https://news.detik.com/berita/3692309/melihat-lagi-nawacita-di-3-tahun-jokowi-jk
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berpendidikan 12 Tahun atau SMA sebagai syarat menikah. Yang mana inisiatif 

tersebut tertulis dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2013 yang 

mengatur tentang Pendidikan 12 Tahun sebagai Prasyarat Menikah dengan dasar 

hukum yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Bab 

IV Pasal 7 Ayat (4) yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah juga pemerintah 

dibawahnya dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan 

wajib belajar sampai pada pendidikan menengah
21

. Peraturan Kepala Desa Nomor 

2 Tahun 2013 diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris 

Desa setelah dilakukan evaluasi oleh Bupati Kabupaten Probolinggo dan atas 

dukungan penuh dari masyarakat Desa Ngadisari
22

.  

 Pasal tersebut telah memberi ruang bagi Pemerintah Daerah untuk memilih 

melaksanakan penetapan kebijakan dengan meningkatkan jenjang pendidikan 

yang tidak hanya terbatas pada pendidikan menengah SMP atau pendidikan 9 

tahun tetapi dapat terbatas pada pendidikan menengah SMA atau pendidikan 12 

tahun. Kebijakan tidak lain dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Nasional 

dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan membantu Pemerintah Daerah 

dalam mengurangi angka pernikahan dini termasuk juga mengurangi kegagalan 

dalam pernikahan (perceraian) yang sering terjadi pada pasangan menikah dini. 

 Oleh karena kebijakan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi maka 

pada penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan model implementasi 

kebijakan Merilee S. Grindle yang dikenal dengan Implementation as A Political 

                                                 
21

 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Bab IV Pasal 7 Ayat (4) tentang Pengelolaan 

Wajib Belajar 
22

 Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendidikan 12 Tahun sebagai Persyaratan 

Pernikahan di Desa Ngadisari 
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and Administrative Procces sebagai indikator dalam melihat keberhasilan 

pelaksanaan Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2013. Menurut Merilee S. 

Grindle keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh isi kebijakan 

(content of policy) sebagai salah satu faktor penting yang harus diperhatikan 

dalam perumusan sebuah kebijakan dan konteks implementasi (context of 

implementation) dimana kebijakan akan diimplementasikan.  

 Isi kebijakan (content of policy)  menurut Merilee S. Grindle mencakup 

beberapa indikator diantaranya adalah kepentingan yang mempengaruhi 

pelaksanaan kebijakan (Interest Affected), tipe manfaat yang akan dihasilkan 

(Type of Benefits), derajat perubahan yang ingin dicapai (Extent of Change 

Envision), letak pengambilan keputusan (Site of Decision Making), pelaksana 

program (Program Implementer) dan  sumber daya yang digunakan (Resources 

Committed). Sedangkan penentu keberhasilan implementasi kebijakan yang kedua 

adalah konteks implementasi (context of implementation). Konteks implementasi 

yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan adalah strategi aktor 

pelaksana kebijakan (Strategy of Program Implementer), karakteristik lembaga 

(Institutional Characteristic) serta tingkat kepatuhan (Level of Compliance). 

 Maka dari itu keberhasilan dari kebijakan yang diimplementasikan menjadi 

persoalan yang menarik untuk dikaji oleh peneliti menggunakan teori Grindle 

dengan menjawab rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi 

kebijakan Penundaan Pernikahan Usia Dini melalui Program Wajib Belajar 12 

Tahun sebagai Prasyarat Menikah Warga di Desa Ngadisari dan 2) Apa faktor 

pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Penundaan Pernikahan Usia 
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Dini melalui Program Wajib Belajar 12 Tahun sebagai Prasyarat Menikah Warga 

di Desa Ngadisari. Sehingga pada penelitian skripsi kali ini peneliti mengangkat 

judul Evaluasi Implementasi Kebijakan Penundaan Pernikahan Usia Dini melalui 

Program Wajib Belajar 12 Tahun sebagai Prasyarat Menikah Warga di Desa 

Ngadisari dengan harapan bahwa penelitian ini mampu menjadi solusi alternatif 

dari keberadaan Undang-undang Perkawinan di Indonesia yakni Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yang masih menimbulkan klausal dan menjadikan legal 

pernikahan anak usia dini di negara Indonesia.  

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penting bagi peneliti untuk 

mengkaji lebih lanjut dan mendalam terkait dengan sejauh mana kebijakan 

diimplementasikan serta apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dari 

implementasi kebijakan. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini akan 

menjawab pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penundaan Pernikahan Usia Dini 

melalui Program Wajib Belajar 12 Tahun sebagai Prasyarat Menikah 

Warga di Desa Ngadisari? 

2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Kebijakan 

Penundaan Pernikahan Usia Dini melalui Program Wajib Belajar 12 Tahun 

sebagai Prasyarat Menikah Warga di Desa Ngadisari? 

C. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya 

penelitian ini ialah: 
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1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Kebijakan Penundaan 

Pernikahan Usia Dini melalui Program Wajib Belajar 12 Tahun sebagai 

Prasyarat Menikah Warga di Desa Ngadisari  

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi 

Kebijakan Penundaan Pernikahan Usia Dini melalui Program Wajib 

Belajar 12 Tahun sebagai Prasyarat Menikah Warga di Desa Ngadisari 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis.  

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

pengetahuan terkait Implementasi  Kebijakan Penundaan Pernikahan Usia 

Dini melalui Program Wajib Belajar 12 Tahun sebagai Prasyarat Menikah 

Warga di Desa Ngadisari.  

2. Manfaat Praktis  

a) Bagi Pemerintah Pusat, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan untuk merevisi batas usia minimal pernikahan pada 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang semula adalah 16 

tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria menjadi 20 tahun bagi wanita 

dan 25 tahun bagi pria  
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b) Bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten 

melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) Jawa Timur dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Probolinggo, diharapkan 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi bahwa dalam upaya 

mengurangi pernikahan pada anak di usia dini serta untuk menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas dapat melaksanakan program atau 

memberlakukan kebijakan seperti yang telah diterapkan oleh pemerintah 

Desa Ngadisari tentang kebijakan yang mewajibkan bagi warganya 

berijazah SMA atau sederajat sebagai prasyarat menikah. Oleh karena 

tidak menutup kemungkinan bahwa seiring perkembangan zaman kualitas 

sumber daya manusia akan terus dibutuhkan 

c) Bagi Institusi, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi 

bagi penyelenggara pendidikan terutama mahasiswa jurusan Ilmu 

Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang tentang perlunya 

kebijakan guna menunda pernikahan pada anak usia dini sebab dampak 

dari menikah dini salah satunya adalah hilangnya kesempatan untuk 

seseorang berpendidikan tinggi, padahal dengan pendidikan yang tinggi 

seseorang akan berpeluang besar dalam memajukan bangsa dan 

negaranya. Disamping itu, hasil dari penelitian penulis juga diharapkan 

dapat menjadi tambahan referensi di perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Malang khususnya terkait dengan upaya pemerintah 

dalam mengatasi pernikahan dini melalui peningkatan mutu pendidikan 



19 

 

yang sekaligus juga sebagai perwujudan dari Tri Dharma Perguruan 

Tinggi.  

d) Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan 

pemikiran terkait dengan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dan sebagai tameng pencegah terjadinya 

pernikahan dini. Disamping itu, penelitian diharapkan dapat memberikan 

pemahaman tentang dampak menikah dini baik dari segi pendidikan, fisik 

maupun finansial sekaligus juga pemahaman mengenai usia ideal bagi 

seseorang untuk melangsungkan pernikahan atau menjalani kehidupan 

berumah tangga.  

E. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konseptual 

Definisi Konseptual adalah pengembangan secara umum tentang konsep 

yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian. Beberapa konsep yang 

berkaitan dengan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Kebijakan  

Menurut Winarno, kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang 

diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan 

tertentu dengan memberikan hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan 
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yang diusulkan guna mengatasi suatu permasalahan yang krusial dalam 

rangka mencapai tujuan atau merealisasikan suatu maksud tertentu
23

.  

b. Implementasi Kebijakan 

      Menurut Grindle, implementasi sebagai kaitan anatara tujuan kebijakan 

dengan hasil-hasil kegiatan pemerintah oleh karena itu implementasi 

kebijakan membutuhkan adanya cara yang diterjemahkan ke dalam 

tindakan- tindakan untuk mencapai tujuan akhir seperti yang di tetapkan 

oleh kebijakan. Jadi pada prinsipnya, implementasi kebijakan menurut 

Grindle ialah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya
24

. 

c. Evaluasi Kebijakan 

      Menurut William N. Dunn, evaluasi kebijakan dijelaskan sebagai sebuah 

tahapan kebijakan publik yang menempati posisi terakhir setelah 

implementasi kebijakan  yang ditujukan untuk mengetahui apakah kebijakan 

yangtelah dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat dan terbukti 

efektif memecahkan masalah yang ada atau tidak
25

.  

d. Pernikahan Usia Dini 

     Pernikahan Usia Dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang 

pria dan seorang wanita di usia muda yakni dibawah usia  20 tahun atau 

                                                 
23

 Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo, Hlm 

16 
24

Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: 

Gramedia, Hlm159 
25

 Wibawa, Samodra, Yuyun Purbosusumo dan Agus Pramusinto. 2008. Evaluasi Kebijakan 

Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm 40 
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berkisar 16 – 18 tahun. Secara umum, pada usia demikian seseorang baik 

pria maupun wanita belum memiliki kesiapan yang matang untuk 

menjalani kehidupan rumah tangga
26

. 

e. Program Wajib Belajar 12 Tahun 

Wajib Belajar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 

adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara 

atas tanggung jawab pemerintah
27

. Dengan demikian yang dimaksud dengan 

Program Wajib Belajar 12 Tahun ialah program pendidikan minimal 12 

tahun yang harus diikuti oleh warga negara atas tanggung jawab pemerintah 

yang bersangkutan.  

f. Pemerintah Desa  

      Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan 

pemerintahan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Desa dibangun 

berdasarkan pada sejarah, nilai-nilai, budaya, hukum dan keunikan tertentu. 

Pada hakikatnya, desa telah mengalami banyak perubahan dan mengalami 

perjalanan yang sangat panjang dalam berbagai aspek kehidupan baik 

aspek sosial, ekonomi dan budaya
28

. 

 

 

                                                 
26

Nisa, Aimatun. 2009. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Keluarga Pernikahan Dini. 

[Skripsi]. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
27

   Peraturan Pemerintah tentang Wajib Belajar Pasal 1 ayat (1) 
28

 Ndraha, Taliziduhu. 1999. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Jakarta: PT Bumi  

Aksara, Hlm 17 



22 

 

2. Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah pendefinisian dari masing-masing konsep 

yang digunakan dalam penelitian secara operasional atau nyata. Dengan kata 

lain, definisi operasional ini akan memberikan petunjuk kepada peneliti 

tentang bagaimana cara mengukur keberhasilan implementasi kebijakan 

berdasarkan indikator-indikator yang termuat dalam variabel isi kebijakan 

(content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation) 

menurut Merilee S. Grindle. Adapun konsep yang akan didefinisikan secara 

operasional dengan menggunakan model implementasi kebijakan Merilee S. 

Grindle adalah sebagai berikut: 

a. Evaluasi Implementasi Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 

2013 

1) Isi Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2013 

a) Kepentingan Kepala Desa, Pemangku Adat dan Masyarakat 

terhadap pelaksanaan kebijakan  

b) Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan sebagai hak dan 

kewajiban 

c) Partisipasi anak sekolah jenjang SMA/sederajat dan minat studi ke 

Perguruan Tinggi di Desa Ngadisari meningkat 

d) Pengambilan keputusan sebagai Problem Control pernikahan usia 

dini di Desa Ngadisari 

e) Aparatur Pemerintah Desa sebagai Leading Sector pelaksanaan 

kebijakan 
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f) Fasilitas Pendidikan dan Modal Sosial sebagai Supporting 

Resources 

2) Perspektif lingkungan implementasi Peraturan Kepala Desa Nomor 2 

Tahun 2013   

a) Silakrama Wulan Kepitu dan Rapat Forum Muda-mudi sebagai 

media sosialisasi kebijakan  

b) Pengaruh karakteristik lembaga dalam mencapai tujuan kebijakan 

dan respon Pemerintah Kabupaten Probolinggo terhadap 

pelaksanaan kebijakan 

c) Keterkaitan antara kepatuhan masyarakat dengan konsep dan 

makna Catur Guru sebagai upaya pengendalian pernikahan usia 

dini di Desa Ngadisari  

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan 

Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2013 

1) Faktor Pendukung  

a) Visionary Leadership dalam diri Kepala Desa   

2) Faktor Penghambat 

a) Belum dilakukan revisi terhadap ketentuan batas usia 

perempuan menikah dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 

Ayat (1) 

b) Belum ada payung hukum jelas terkait Wajib Belajar 12 Tahun  
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Menurut Stake dalam Cresswell, penelitian 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus merupakan strategi penelitian 

dimana peneliti melakukan penyelidikan secara cermat pada suatu program, 

aktivitas, kejadian, proses atau sekelompok individu dengan berusaha 

menemukan makna dan memperoleh pemahaman yang mendalam dari 

individu ataupun kelompok pada kondisi lingkungan tertentu
29

. Sesuai dengan 

pengertian tersebut, maka penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus 

ini diarahkan untuk menemukan makna dan menyelidiki proses implementasi 

kebijakan penundaan pernikahan usia dini melalui adanya program wajib 

belajar 12 tahun sebagai syarat untuk berlangsungnya suatu pernikahan. 

Dengan begitu peneliti akan memperoleh pemahaman yang mendalam terkait 

permasalahan (kasus), dampak atau akibat yang muncul dari implementasi 

kebijakan. Terlebih peneliti akan dapat  mengetahui dampak implementasi 

kebijakan bagi masyarakat Desa Ngadisari.  

2. Sumber Data  

Menurut Lofland,  sumber data adalah suatu benda, hal atau orang maupun 

tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data 
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 Cresswell, J. W. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. 

Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar. Hlm 20 
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yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian
30

. Berdasarkan 

sumbernya, data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh  

peneliti dari pihak pertama berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara. 

Dalam penelitian ini sumber data primer akan diperoleh dari Kepala Desa 

Ngadisari periode 2007 – 2013 selaku pihak yang memiliki inisiatif program 

wajib belajar 12 tahun sebagai syarat menikah bagi warganya. Pemilihan 

Kepala Desa Ngadisari periode 1998 – 2013 sebagai sumber utama data 

primer didasarkan pada penguasaannya terhadap masalah dalam penelitian. 

Namun disamping Kepala Desa Ngadisari, sumber data primer juga diperoleh 

dari Kepala Desa Ngadisari periode 2015- 2021 sebagai penerus kebijakan 

termasuk juga perangkat desa yang membidangi bidang kesejahteraan 

masyarakat, lembaga adat (Dukun Pandita) dan masyarakat khususnya orang 

tua serta pemuda/pemudi di Desa Ngadisari untuk ikut andil dalam 

memberikan tanggapan terhadap kebijakan yang diimplementasikan. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari arsip, dokumen, buku, 

jurnal,  koran dan internet bahkan regulasi yang berkaitan dengan 

permasalahan. Dalam penelitian regulasi yang digunakan adalah Undang-

undang Perkawinan, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-

                                                 
30
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undang Perlindungan Anak dan aturan-aturan yang mengatur usia anak, serta 

Peraturan Pemerintah tentang Wajib Belajar dan Peraturan Kepala Desa 

Ngadisari tentang Pendidikan 12 Tahun sebagai Prasyarat Menikah.  

3. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, data menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk      

menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian. Menurut Cresswell dalam 

buku Case Study Research Design and Methods Robert K. Yin
31

, pada 

penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus akan 

melibatkan empat jenis strategi dalam pengumpulan datanya, keempat strategi 

tersebut adalah:   

a. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang secara langsung 

melibatkan peneliti untuk mengamati kondisi, perilaku dan aktivitas individu 

ataupun kelompok di lokasi penelitian. Dimana dalam observasi atau 

pengamatan ini, peneliti mencatat atau merekam informasi dengan cara 

terstruktur maupun semi terstruktur untuk memperoleh gambaran riil suatu 

peristiwa.  

Sehingga dalam penggunaannya, peneliti harus menentukan dan 

merumuskan terlebih dahulu apa yang menjadi sasaran pengamatannya oleh 

karena tanpa pembatasan tentang apa yang akan menjadi fokus 
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pengamatannya maka peneliti akan mengalami kesulitan dalam menentukan 

apa yang harus diperhatikan, diamati dan apa pula yang harus diabaikan 

terlebih dahulu.  

Sesuai dengan penjelasan tersebut maka peneliti pada penelitian skripsi ini  

akan melakukan observasi kualitatif di lokasi penelitian dalam bentuk 

observasi yang terstruktur. Artinya bahwa, apa yang akan diamati dan dimana 

tempat pengamatannya akan dirancang atau dirumuskan terlebih dahulu 

secara sistematis oleh peneliti.  

b. Wawancara  

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dapat 

dilakukan oleh peneliti melalui face-to-face interview (berhadapan langsung), 

focus group interview (interview dalam kelompok) dan wawancara melalui 

telepon dengan partisipan. Berbeda dengan observasi kualitatif yang 

menggunakan bentuk observasi terstruktur, pada wawancara kualitatif peneliti 

lebih menggunakan wawancara yang bersifat terbuka dalam arti tidak 

terstruktur. Berkaitan dengan bentuk wawancara yang tidak terstruktur atau 

bersifat terbuka, peneliti hanya merancang pertanyaan yang nantinya akan 

memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.  

Adapun pertanyaan yang diajukan oleh peneliti (pewawancara) akan 

berkaitan dengan identitas partisipan (responden), pendapat partisipan 

(responden) tentang pernikahan dan pendidikan, tanggapan partisipan 

(responden) terhadap pernikahan dini yang terjadi pada anak dibawah umur 
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khususnya anak yang belum lulus SMA serta pendapat dan sikap partisipan 

(responden) terhadap kebijakan penundaan pernikahan usia dini melalui 

program wajib belajar 12 tahun sebagai syarat menikah yang telah atau masih 

diterapkan.  

Melalui teknik wawancara ini peneliti akan mendapat informasi (data) 

untuk menjawab masalah penelitian serta membuktikan kebenaran yang tidak 

dapat diperolehnya dengan teknik pengumpulan data lain. Namun disamping 

menggunakan face to face interview (wawancara berhadap-hadapan) peneliti 

juga menggunakan wawancara melalui telepon untuk melengkapi data yang 

menurut penulis kurang lengkap dan sukar untuk dipahami oleh peneliti.  

c. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan mendapat gambaran yang 

mendalam melalui dokumen tertulis yang dilihat di lokasi penelitian. 

Pernyataan demikian sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Herdiansyah
32

, 

bahwa studi dokumentasi dilakukan untuk tujuan mendapat gambaran dari 

sudut pandang subjek melalui suatu suatu media tertulis ataupun dokumen 

lain yang dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.  

Pada penelitian ini data-data yang dihasilkan dari penggunaan metode 

studi dokumentasi berupa data warga Desa Ngadisari, data pemohon 

pengajuan akta perkawinan dan dokumen lain yang memiliki keterkaitan 
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dengan permasalahan, memorial, data tersimpan di website, flashdisk, foto-

foto kegiatan dan lainnya yang dapat memperkuat tulisan penulis pada 

penelitian sebagai bukti otentik sehingga hasil karya penulis dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan (data) di lapangan 

penelitian.   

4. Informan Penelitian  

Pemilihan informan dalam penelitian sangat diperhatikan oleh peneliti. 

Sebab informan penelitian adalah orang yang akan dijadikan sebagai 

narasumber pada wawancara peneliti guna membantu dalam hal mendapatkan 

data dan memberikan informasi yang mendalam, lengkap dan jelas terkait 

permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Adapun informan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Kepala Desa Ngadisari periode 2007 - 2013 

b. Kepala Desa Ngadisari periode 2015 – 2021 

c. Pemangku Adat Tengger Ngadisari 

d. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Desa Ngadisari   

e. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ngadisari 

f. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Probolinggo  

g. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo 

h. Kepala Bidang PLS Orseni Kabupaten Probolinggo 



30 

 

i. Guru di lembaga pendidikan jenjang SD, SMP dan SMK  

j. Masyarakat Desa Ngadisari yakni orang tua dan muda-mudi  

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura 

Kabupaten Probolinggo. Sedangkan untuk perolehan data terkait pendidikan 

dan pernikahan dini, peneliti melakukan penelitian di Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Probolinggo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Probolinggo khususnya di Bidang Pengendalian 

Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.  

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa 

penduduk Kabupaten Probolinggo masih berpotensi melakukan pernikahan di 

usia dini menurut Laporan Pernikahan berdasarkan Umur Istri di Kabupaten 

Probolinggo yang diperoleh peneliti dari Bidang P4 DPPKB Kabupaten 

Probolinggo. Namun dibalik maraknya pernikahan dini yang terjadi di 

wilayah Kabupaten Probolinggo ketika itu, salah satu desa di wilayah 

Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Sukapura yakni Desa Ngadisari mampu 

mengatasi permasalahan pernikahan dini di wilayah desanya dengan 

mewajibkan warga desanya untuk berijazah SMA sebelum menikah. Yang 

karena kebiasaan, kebijakan telah dianggap oleh masyarakat sebagai 

peraturan di desanya sehingga ditetapkanlah pada tahun 2013 sebagai 

Peraturan Kepala Desa. 

Hal demikian menjadi latar belakang atau alasan utama peneliti untuk 

melakukan penelitian di Desa Ngadisari dengan maksud untuk mengetahui 
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sejauh mana pelaksanaan kebijakan penundaan pernikahan usia dini melalui 

program wajib belajar 12 tahun sebagai prasyarat menikah warga Desa 

Ngadisari membawa manfaat serta perubahan pada kehidupan masyarakat di 

Desa Ngadisari dan untuk mengetahui berbagai faktor pendukung juga 

penghambat dari pelaksanaan kebijakan. 

6. Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus, Cresswell
33

 mengatakan bahwa penelitian kualitatif 

yang menggunakan pendekatan studi kasus tidak berbeda strategi analisisnya 

sebagaimana penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan etnografi 

yang analisisnya terdiri dari “deskripsi terinci” tentang sebuah kasus. Lebih 

lanjut dikatakan bahwa apabila kasus yang diteliti adalah kasus yang “unik” 

maka dalam analisisnya diperlukan sumber data yang banyak untuk 

menampilkan secara kronologis suatu peristiwa terkait dengan bagaimana 

peristiwa itu terjadi dengan diikuti bukti sebagai sumber data pendukungnya.  

Creswell mengungkapkan bahwa terdapat tiga strategi analisis dalam 

penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus, yakni strategi 

analisis menurut Bogdan & Biklen, Huberman & Miles dan  Wolcott. Dari 

ketiga strategi analisis tersebut, peneliti memilih menggunakan strategi 

analisis data kualitatif model Huberman & Miles. Pemilihan model analisis 

tersebut dikarenakan dalam proses analisis datanya dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber sebagaimana prosedur 
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pengumpulan data yakni observasi kualitatif (menentukan dan merumuskan 

secara sistematis apa yang menjadi sasaran atau fokus pengamatannya), 

wawancara kualitatif yang dilakukan melalui face to face interview dan 

melalui telepon dengan partisipan dengan pertanyaan wawancara yang tidak 

terstruktur untuk memunculkan pandangan atau opini para partisipan dan 

studi dokumentasi (melihat dan menganalisis dokumen tertulis untuk 

mendapat gambaran secara intensif) serta materi audio visual untuk merekam 

situasi yang berkaitan dengan aspek sosial budaya ekonomi dan lain-lain 

melalui foto, video dan rekaman.  

Adapun aktivitas yang akan dilakukan peneliti dalam menganalisis data 

dengan model interaktif Huberman & Miles, antara lain data reduction, data 

display dan conclusion/ verification
34

. 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data Reduction atau mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih 

hal-hal pokok dengan fokus pada hal- hal penting sesuai dengan tujuan 

penelitian data yang diperoleh dilapangan melalui prosedur pengumpulan 

data. Di tahap ini peneliti melakukan reduksi data dengan strategi memilah, 

mengkategorikan dan membuat ringkasan catatan dari hasil wawancara dan 

dokumentasi di lapangan. Dengan demikian peneliti dapat menemukan data 

yang sesuai dengan pokok bahasan.   
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b. Penyajian Data (Data Display)

Display data atau penyajian data dilakukan setelah data dari hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi telah direduksi dan dilakukan analisis 

untuk kemudian disajikan dalam bentuk catatan observasi, catatan wawancara 

dan catatan dokumentasi. Setelah diubah menjadi bentuk yang telah 

disebutkan, peneliti melakukan pemberian kode agar data mudah dan cepat 

dianalisis oleh peneliti dalam bentuk teks. Dengan melakukan display 

terhadap data maka peneliti akan lebih mudah dalam memahami apa yang 

terjadi dan apa yang harus dikerjakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami.  

c. Kesimpulan (Conslusion)

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam analisis kualitatif model 

interaktif Huberman dan Miles. Berdasarkan data yang telah direduksi dan 

disajikan, peneliti akan melakukan langkah akhir yakni membuat kesimpulan 

yang didukung dengan bukti kuat oleh karena kesimpulan merupakan 

jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti sejak awal. 

Sehingga dapat diketahui hasil akhir dari penelitian. 
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   Data Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1  Komponen Analisis Data: Model Interaktif 

2. Pengujian Keabsahan Data 

Uji keabsahan data pada penelitian jenis kualitatif ini ditekankan pada uji 

validitas dan reabilitas karena kriteria utama pada penelitian kualitatif adalah 

data yang valid dan eliable. Teknik yang digunakan untuk memeriksa 

keabsahan data dalam penelitian ini meliputi keterlibatan peneliti dalam 

pengumpulan data studi kasus dan teknik triangulasi sumber.  

a. Keterlibatan peneliti  dalam pengumpulan data penelitian  

      Pendekatan studi kasus pada jenis penelitian kualitatif merupakan 

pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan peneliti. Oleh karena 

Hasil Observasi, Wawancara, 

Studi Dokumentasi 

Reduksi Data: 

Observasi Studi  Dokumentasi Wawancara 

Penyajian Data: 

 

CO 

CD CW 

Kesimpulan 
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itu keterlibatan peneliti di lapangan sangat dibutuhkan untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya (realitas yang ada) dan memahami kasus atau 

permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Lebih dari itu penelitian yang 

dihasilkan akan benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi serta tidak 

menyimpang dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga 

dalam penelitian ini peneliti tidak hanya menjadi pelaksana penelitian yang 

mengumpulkan data untuk dilaporkan tetapi lebih dari itu peneliti juga 

menjadi bagian dari sasaran kebijakan penundaan pernikahan usia dini di 

Desa Ngadisari sekaligus instrumen kunci dalam penelitian.  

b. Triangulasi Sumber  

      Teknik triangulasi sumber adalah suatu cara untuk memeriksa keabsahan 

data dengan metode membandingkan hasil pengataman atau observasi 

dengan hasil wawancara dan membandingkan apa yang dikatakan umum 

dengan apa yang dikatakan pribadi serta dengan membandingkan hasil 

wawancara dengan dokumen yang ada melalui sumber yang berbeda untuk 

memperoleh data yang benar-benar absah dan dapat dipercaya. Tujuan 

penggunaan triangulasi sumber juga dimaksudkan untuk mengetahui sejauh 

mana data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan 

dalam penelitian.   

8. Alur Pikir Penelitian 

Alur pikir penelitian berangkat dari beberapa permasalahan yang berkaitan 

dengan kualitas pendidikan masyarakat Desa Ngadisari dan pola pikir 
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masyarakat yang masih cenderung tradisional dengan menganggap tentang 

pentingnya penyempurnaan terhadap ketentuan usia perempuan menikah 

melalui penetapan Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2013. 

Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 

(1) bertentangan dengan Undang- Undang dan aturan tentang pembatasan 

usia anak. Dimana Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan, perempuan diizinkan 

menikah pada usia 16 tahun padahal berdasarkan pada UU dan berbagai 

aturan usia anak di Indonesia ditegaskan bahwa usia 16 tahun adalah usia 

anak yang belum memiliki kedewasaan.  

Satu, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak Pasal 1 Ayat (1) dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 tahun. Dua, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bagian 1 

Kebelumdewasaan Pasal 330 menegaskan bahwa yang belum dewasa adalah 

mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan yang 

tidak kawin sebelumnya. Tiga, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat (2) Anak adalah seseorang yang belum 

mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.  

Empat, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

Pasal 1 Ayat (1) Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 

mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum 

pernah kawin. Lima, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (5) bahwa Anak ialah setiap 

manusia yang masih berusia dibawah 18 tahun dan belum pernah menikah 
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termasuk anak di dalam kandungan bila hal demikian diperuntukkan bagi 

kepentingannya. Kesimpulan yang dapat diambil dari ketentuan undang-

undang juga berbagai aturan tentang usia anak adalah bahwa anak merupakan 

seseorang yang berusia dibawah 18 tahun.  

Disamping pentingnya penyempurnaan terhadap ketentuan usia menikah 

bagi perempuan dalam UU Perkawinan di Indonesia, faktor yang juga 

mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2013 

ialah faktor eksternal dan internal. Faktor internal pelaksanaan kebijakan 

ialah pola pikir masyarakat yang tradisional, tingkat pendidikan masyarakat 

rendah dan masih adanya peluang pernikahan usia dini di Desa Ngadisari 

akibat hamil pra nikah sedangkan faktor eksternalnya ialah tingginya 

prevalensi pernikahan usia dini di Desa Ngadirejo, Desa Kedasih dan Desa 

Sariwani yakni desa yang berada dalam satu wilayah kecamatan dengan Desa 

Ngadisari dimana diketahui 64% di Desa Ngadirejo, 49% di Desa Kedasih 

dan 62% di Desa Sariwani.  

Sehubungan dengan hal itu, pelaksanaan Peraturan Kepala Desa Nomor 2 

Tahun 2013 dimaksudkan untuk terjadinya multiplier effect dalam kehidupan 

masyarakat Desa Ngadisari yakni peningkatan kualitas sumber daya 

masyarakat dan pengendalian terhadap pernikahan usia dini. Untuk 

membuktikan hal tersebut, digunakanlah model implementasi kebijakan 

Merilee S. Gindle. Dimana kebijakan akan ditinjau dari 2 (dua) variabel yakni 

Pertama, isi kebijakan (content of policy) yang meliputi (1) Kepentingan 

yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, (2) Jenis Manfaat yang akan 
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dihasilkan, (3) Derajat Perubahan yang diinginkan, (4) Pengambilan 

keputusan kebijakan, (5) Aktor Pelaksana Kebijakan, (6) Sumber Daya yang 

digunakan. Untuk selanjutnya isi daripada kebijakan Kedua, kontek 

implementasi (context of implementation) yang meliputi (1) Strategi aktor 

pelaksana, (2) Karakteristik lembaga dan (3) Kepatuhan masyarakat serta 

respon Pemerintah Daerah. Dengan begitu akan dapat dibandingkan antara 

hasil akhir dari program dengan tujuan yang diinginkan oleh kebijakan untuk 

dapat diketahui proses pencapaian hasil akhirnya yakni tercapai atau tidak 

tercapainya tujuan yang diinginkan melalui evaluasi terhadap hasil daripada 

implementasi kebijakan.  

Untuk mempermudah pemahaman, penulis menyajikan bagan alur pikir 

penelitian sebagai berikut: 
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Hasil Kebijakan 

1. Manfaat yang diperoleh  

2. Perubahan yang terjadi 

1. Kepentingan Yang Mempengaruhi 

2. Manfaat yang akan dihasilkan  

3. Derajat perubahan yang diinginkan 

4. Letak pengambilan keputusan  

5. Pelaksana program 

6. Sumber daya yang digunakan 

1. Strategi aktor pelaksana 

program 

2. Karakteristik kelembagaan 

3. Tingkat kepatuhan  

   Bagan 1.2 Alur Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah Peneliti, 2018 

 

Permasalahan 

1. UU Perkawinan di Indonesia 

bertentangan dengan UU dan 

berbagai aturan pembatasan usia 

anak  

2. Faktor Internal 

 Pola pikir masyarakat 
tradisional 

 Tingkat pendidikan masyarakat 

rendah 

 Pernikahan dini masih terjadi  

3. Faktor Eksternal 

 Tingginya angka pernikahan 
dini di tingkat Nasional, 

Provinsi, Kabupaten dan bahkan 

Desa seperti Desa Ngadirejo, 

Kedasih dan Sariwani 

Strategi Pengendalian 

Pernikahan Anak Usia Dini 

Peraturan Pemerintah Nomor 

47 Tahun 2008 tentang 

Wajib Belajar 
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