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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia dalam proses perkembanganya membutuhkan pasangan 

hidup yang dapat memberikan keturunan. Perkawinan sebagai jalan untuk 

bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Milda Itares, 2015). Dalam 

menjalankan keutuhan rumah tangga perlu adanya persiapan yang matang 

untuk menghadapi berbagai risiko dan tantangan di masyarakat maupun di 

dalam keluarga. Perlu adanya kepala keluarga yang dapat membimbing dan 

bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga maupun dalam 

bertahan hidup. 

Perkawinan adalah 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 (UU Perkawinan pasal 1). Setiap manusia memiliki kriteria umur untuk 

melepas masa lajang, dimana usia menikah minimal sudah di tetapkan oleh 

undang - undang pernikahan. Setiap tahunnya masyarakat memutuskan 

untuk menikah karena berbagai faktor, contohnya ingin memiliki keturunan, 

meningkatkan ekonomi keluarga dan memenuhi kebutuhan lahir batin. 

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 

ayat 1 menyatakan bahwa, pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 

mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) 

tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 

dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 

orang tua pihak pria maupun pihak wanita (UU Perkawinan No. 1 Tahun 

1974 pasal 7 ayat 1). Usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) 

perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia 

minimal 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-

masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus 
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mendapat izin kedua orang tua, sesuai dengan kesepakatan pihak 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang 

telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa Usia 

Perkawinan Pertama diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun 

dan wanita mencapai umur 20 tahun. 

Kecamatan Blora merupakan daerah dengan jumlah pernikahan 

1.330 jiwa pada tahun 2011 dan 1.150 jiwa tahun 2015. Kecamatan Blora 

terletak di Kabupaten Blora dengan jumlah penduduk 852.088 jiwa dan 

memiliki 16 Kecamatan (BPS Kabupaten Blora 2015). Penelitian ini 

dilakukan di Kecamatan Blora menggunakan perbandingan 2 tahun yaitu, 

2011 dan 2015 untuk melihat perkembangan pernikahan di beberapa 

kelurahan di Kecamatan Blora khususnya 20 Kelurahan serta faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan di Kabupaten Blora tahun 2011 

dan 2015 

No Kecamatan 
Jumlah penduduk 

Tahun 2011 Tahun 2015 

1 Jati 45.435 46.054 

2 Randublatung 74.444 75.653 

3 Kradenan 38.996 39.732 

4 Kedungtuban 54.592 55.568 

5 Cepu 72.559 73.546 

6 Sambong 25.088 25.474 

7 Jiken 37.725 38.777 

8 Bogorejo 23.691 24.042 

9 Jepon 59.512 61.212 

10 Blora 91.534 93.916 

11 Banjarejo 57.314 58.404 

12 Tunjungan 45.258 46.528 

13 Japah 33.577 34.279 

14 Ngawen 56.335 57.347 

15 Kunduran 62.380 63.434 

16 Todanan 57.340 58.122 

Jumlah  835.780 852.088 

Sumber : (BPS) Blora dalam angka tahun 2011 dan 2015 



3 
 

 
 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menunjukan bahwa dari 

16 kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling tinggi yaitu di 

Kecamatan Blora, dimana daerah tersebut merupakan pusat kota. Laju 

pertumbuhan penduduk menjadi cerminan kondisi suatu daerah, jika dalam 

setiap tahunnya pernikahan di usia muda meningkat maka akan 

mempengaruhi kondisi pertumbuhan penduduk yaitu meningkatnya peluang 

kelahiran. Pernikahan muda menjadi salah satu kasus yang terjadi di 

Kecamatan Blora baik dari masyarakat kota maupun desa. Perbedaan desa 

maupun kota mencerminkan pola kehidupan masyarakat khususnya faktor 

media sosial terhadap masyarakat kota karena sudah terpengaruh budaya 

modern, berbeda dengan masyarakat desa yang masih menganut budaya dari 

nenek moyang penggunaan media sosial tidak begitu banyak dibandingan 

masyarakat kota.  

Tabel 2.Usia Pernikahan Tiap Kelurahan Di Kecamatan Blora Tahun 2011 

dan Tahun 2015 

No Kelurahan/Desa 

Usia 19-25 tahun Mempelai Laki-Laki dan perempuan  

2011 2015 

Laki-Laki Perempuan Laki-laki Perempuan 

1 Desa Jepangrejo 22 15 32 26 

2 Desa Purworejo 13 12 13 13 

3 Desa Andongrejo 18 21 5 10 

4 Desa Pelem 9 9 7 7 

5 Desa Kamolan 15 13 18 23 

6 Kelurahan Mlangsen 19 24 11 15 

7 Kelurahan Kedungjenar 6 10 5 9 

8 Kelurahan Beran 9 12 9 11 

9 Desa Jejeruk 7 7 5 3 

10 Kelurahan Bangkle 20 31 19 26 

11 Kelurahan Tempelan 12 21 7 12 

12 Kelurahan Jetis 6 9 5 9 

13 Kelurahan Tambahrejo 9 9 4 12 

14 Kelurahan Kauman 11 18 9 18 

15 Kelurahan Sonorejo 17 18 13 13 

16 Kelurahan Kunden 9 13 8 18 

17 Desa Temurejo 25 17 16 17 

18 Kelurahan Tegalgunung 9 8 5 12 

19 Kelurahan Karangjati 28 36 22 37 

20 Desa Tempurejo 15 16 8 6 

Jumlah 279 319 221 297 

Sumber : KUA Kecamatan Blora 2011 

Tabel di atas menunjukan bahwa pada tahun 2011 dan 2015 jumlah 

angka  pernikahan di Kecamatan Blora mengalami penurunan berdasarkan 
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data Kantor Urusan Agama, khususnya pada usia 19-25 tahun yaitu laki-laki 

279 jiwa dan wanita 319 jiwa pada tahun 2011 sedangkan pada tahun 2015 

untuk laki-laki berjumlah 221 jiwa dan wanita 297 jiwa, Penurunan 

pernikahan dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk.  

 Jumlah pernikahan tertinggi yaitu usia 19-25 tahun di golongakan 

usia muda, masyarakat memiliki pandangan bahwa menikah di usia muda 

awal dari perjalanan kehidupan yang baru. Faktor lingkungan masyarakat 

mempengaruhi terjadinya pernikahan muda, lingkungan yang banyak 

menikah di usia muda akan mempengaruhi terhadap masyarakat yang lain 

dari lingkungan masyarakat menganggap menikah di usia muda dapat 

membantu kebutuhan hidupnya, dari berbagai pandangan ekonomi yang 

kurang terutama di daerah pedesaan banyak orang tua beranggapan 

menikahkan anaknya dapat membantu perekonomian keluarga, bukan hanya 

itu pergaulan yang salah dapat menimbulkan faktor negatif. Semakin cepat 

seseorang menikah akan meningkatkan generasi baru dan sebagian besar 

masyarakat beranggapan banyak anak banyak rejeki. 

Pernikahan merupakan salah satu keinginan semua orang, khususnya 

seseorang yang sudah menginjak di usia matang untuk menikah dan 

berkeluarga. UU Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal, jika 

seseorang menikah di usia matang tentunnya akan mempengaruhi proses 

berjalannya tahap keberhasilan dalam berumah tangga serta memiliki 

keturunan yang berkualitas. Latar belakang keluarga seperti pendidikan 

akan mempengaruhi pola berfikir seseorang, jika pendidikannya baik akan 

menentukan tingkat pengetahuan terhadap lingkungannya serta memilih 

untuk menempuh pendidikan terlebih dahulu.  

Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih 

muda/remaja (Desy Lailatul Fitria dkk, 2015). Pernikahan yang baik di 

lakukan oleh seseorang yang memiliki usia matang karena dapat 

mempengaruhi psikologis kehidupannya ketika berumah tangga. Ketika 

seseorang berusia matang dan memutuskan untuk menikah berarti seorang 
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itu telah siap menerima segala konsekuensi yang akan dihadapi ketika 

mereka berumah tangga, telah siap untuk memiliki anak dan resiko yang 

akan dihadapi. Berbeda dengan seseorang yang menikah di usia muda, 

secara fisik mereka telah siap, tetapi secara psikologisnya mereka tidak siap. 

Mereka yang menikah di usia muda bisa saja karena suatu hal misalnya 

karena pergaulan, pendidikan, budaya dan permasalahan ekonomi untuk 

membantu meringankan beban orang tua. Tetapi ketika mereka sudah dalam 

satu atap terkadang terjadi ketidak cocokan antar satu sama lain. Penelitian 

ini mengambil 20 Kelurahan sebagai bahan penelitian dari 28 kelurahan 

yang paling representative untuk diteliti, karena 8 Kelurahan yang lain tidak 

memiliki data yang valit. Penelitian ini mengambil perbandingan 2 tahun 

yaitu Tahun 2011 dan Tahun 2015 karena  pada dua tahun tersebut terjadi 

penurunan jumlah penduduk yang melakukan pernikahan usia muda, 

sehingga menarik untuk dilakukan penelitian.   

Pemilihan wilayah penelitian ini menggunakan 8 Desa dan 13 

Kelurahan di fokuskan pada penduduk usia nikah 19-25 tahun (usia muda) 

dan perkembangan pernikahan selama perbandingan dua tahun 2011 dan 

2015  dengan menggunakan struktur keruangan disertai berbagai faktor 

yang mempengaruhinya.  

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka di lakukan penelitian 

dengan judul “ANALISIS GEOGRAFI TERHADAP TINGGINYA 

PERNIKAHAN USIA MUDA DI KECAMATAN BLORA 

KABUPATEN BLORA TAHUN 2011 DAN 2015” 
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1.2   Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perbandingan penduduk kota dan desa terhadap 

pernikahan usia muda di Kecamatan Blora Kabupaten Blora Tahun 

2011 dan 2015? 

2. Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pernikahan 

usia muda? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui perbandingan masyarakat kota dan desa terhadap 

pernikahan usia muda di Kecamatan Blora Kabupaten Blora Tahun 

2011 dan 2015. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan 

usia muda 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai bahan untuk menyusun skripsi. 

2. Memberikan informasi tentang perkembangan pernikahan usia muda 

di kecamatan Blora Kabupaten Blora tahun 2011 dan 2015. 

3. Sebagai bahan penelitian untuk mengetahui perkembangan pernikahan 

usia mudadari 20 kelurahan di Kecamatan Blora Kabupaten Blora 

Tahun 2011 dan 2015. 

4. Salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitra, menerangkan sifat 

bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk serta mempelajari corak 

khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi 
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dalam ruang dan waktu. Bumi merupakan tempat bertinggalnya 

makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan dan manusia. Penduduk 

merupakan penghuni di muka bumi ini baik dari berbagai daerah dan 

setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda mulai dari adat istiadat, 

bahasa dan suku. (Bintarto 1977 dalam Marhadi 2014:51). 

b. Geografi memberikan informasi kepada seseorang untuk mengetahui 

dan memahami tentang penduduk yang menciptakan wilayah, sampai 

menginterpretasi bumi yang kompleks ini. Penetapan suatu wilayah 

kriterianya berdasarkan pada unsur seperti : fisik, budaya, sosial, politik 

atau karakteristik urban. Oleh sebab itu pemilihan serangkaian kriteria 

tertentu terhadap suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah 

sekitarnya (Mahardi 2014:127) 

c. Geografi memiliki tiga pendekatan yaitu keruangan, kewilayahan, dan 

kelingkungan. Pendekatan Keruangan adalah suatu metode untuk 

memahami gejala tertentu agar mempunyai pengetahuan yang lebih 

mendalam melalu media ruang yang dalam hal ini variabel ruang 

mendapat posisi utama dalam setiap analisis. (Yunus, 2010) 

d. Kota pada umumnya berawal dari suatu permukiman kecil, yaitu secara 

spasial mempunyai lokasi strategis bagi kegiatan perdagangan (Standy, 

1978 dalam Koestoer dkk, 2001)  

e. Perkawinan usia muda merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda. Faktor 

penyebab terjadinya pernikahan muda yaitu : 

1. Ekonomi : Ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya 

pernikahan muda, dimana keluarga yang hidup di bawah garis 

kemiskian orang tua akan menikahkan anaknya dengan orang yang 

diangap mampu. 

2. Pendidikan : Rendahnya pendidikan maupun pengetahuan 

masyarakat memicu terjadiya pernikahan terhadap anak, jika dari 

pihak orang tua maupun kluarganya memiliki pendidikan yang 

rendah.  
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3. Keluarga/orang tua : sering kali orang tua merasa khawatir jika anak 

gadisnya salah pergaulan, bahkan keluarga menyuruh anaknya untuk 

menikah sedangkan umur anaknya belum matang. 

4. Budaya : faktor adat dan budaya masih terdapat pemahaman tentang 

perjodohan, dimana anak mereka sejak kecil sudah di jodohkan, atau 

dari nenek moyangnya selalu menikahkan keluarganya setelah lulus 

sekolah terutama anak gadis, karna pada akhirnya wanita akan 

menjadi ibu rumah tangga(Lailatul dkk, 2015). 

f. Perkawinan adalah salah satu lembaga yang amat penting bagi manusia. 

Melalui perkawinan terbentuk keluarga, yakni salah satu unit sosial 

yang terpenting dalam masyarakat. Perkawinan sebagai sebuah lembaga 

mempunyai kaitan dengan berbagai hal. Segi-segi yang dapat di telusuri 

adalah: Kapan dia terbentuk, bagaimana proses pembentukannya, 

upacara-upacara yang berkaitan, mahar dan hadiah, perbedaan umur, 

kapan hubungan seks di mulai, pola tempat tinggal, kemandirian 

ekonomi dan sosial, perilaku kontrasepsi, pola kelahiran anak, 

perceraian, kawin ulang dan poligami (Muhadjir, 2000). 

g. Perkawinan amat sangat penting dalam kehidupan manusia, 

perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, 

pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai 

kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan (Azhar 

Basyir, 1990:1). 

h. Menurut Milda Itares (2015) Fenomena pernikahan usia muda di 

sebabkan beberapa faktor seperti, faktor pendidikan, ekonomi, 

psikologis, budaya, lingkungan, orang tua. Terjadinya pernikahan muda 

dapat disebabkan kurangnya pengetahuan orang tua atau tingkat 

pendidikan, ekonomi keluarga di kategorikan belum memenuhi 

sehingga seseorang beranggapan kebutuhan dapat tercukupi setelah 

menikah, faktor psikologi seseorang sangat mempengaruhi seperti 

emosi tidak stabil, faktor lingkungan keluarga, masyarakat dan 

pendidikan membawa pengaruh terhadap keputusan seseorang untuk 
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memutuskan menikah di usia muda, faktor budaya yaitu tindakan yang 

di hasilkan oleh pola pikir masyarakat setempat yang sifatnya masih 

mengakar kuat pada kepercayaan masyarakat tersebut. 

i. Teori struktural sosial dan fertilitas (variabel antara) proses reproduksi 

menyangkut di 3 tahapan penting yaitu hubungan kelamin, konsepsi 

atau pembuahan dan kehamilan menjadi fertilitas, dari tiga tahap 

tersebut menjadi dasar pemikiran untuk merumuskan variabel penentu 

yang dapat menghambat atau meniadakan kelahiran (Kingsley david 

dan judith Blake, 1956)  

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Harahap, Dkk (2014) dengan judul “Pengaruh Faktor Internal 

dan Eksternal Terhadap Terjadinya Pernikahan Usia Muda di Desa 

Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang 

Tahun 2014 “. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh faktor 

internal (pengetahuan, pemahaman agama, kematangan emosi) dan 

Eksternal (dorongan orang tua, budaya, paparan media massa dan 

pergaulan bebas) terhadap terjadinya pernikahan usia muda pada remaja 

di desa seumadam kecamatan kejuruan muda kabupaten aceh tamiang 

tahun 2014. Metode yang digunakan observasional dengan rancangan 

cross sectional. Hasil penelitian menunjukan bahwa diperoleh dari 95 

remaja terdapat 25 orang (26,3%) yang menikah diusia muda karena 

pengetahun, kematangan emosi, dorongan orang tua, budaya, paparan 

media massa, pergaulan bebas terhadap pernikahan usia muda pada 

remaja kurang. 

Fitra Puspitasari (2006) dengan judul “Perkawinan Usia Muda: 

Faktor-Faktor Pendorong Dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh 

Keluarga (Studi Kasus Di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari 

Kabupaten Tasikmalaya)”. Tujuan penelitian ini yaitu Mendeskripsikan 

faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda, 

mendeskripsikan secara empiris dampak yang timbul dari adanya 
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perkawinan usia muda, mendeskripsikan bentuk pola asuh keluarga 

pasangan usia muda. Metode yang digunakan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu  

faktor pendorong menikah di usia muda meliputi : faktor ekonomi, 

faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor diri sendiri dan faktor adat 

setempat. Dampak perkawinan usia muda meliputi : pertengkaran, 

percekcokan kecil dalam rumah tanggnya dan dampak pada anak-anak. 

Pola asuh yang diterapkan oleh pasangan usia muda kebanyakan 

menerapkan pola asuh demokratik. 
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Tabel 3. Perbandingan Penelitian yang Dilakukan dengan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Harapan, dkk 

 (2014) 

Pengaruh Faktor 

Internal dan Eksternal 

Terhadap Terjadinya 

Pernikahan Usia Muda 

di Desa Seumadam 

Kecamatan Kejuruan 

Muda Kabupaten Aceh 

Tamiang Tahun 2014 

1. Mengetahui pengaruh faktor 

internal (pengetahuan, pemahaman 

agama, kematangan emosi)  

2. Eksternal (dorongan orang tua, 

budaya, paparan  media massa dan 

pergaulan bebas) terhadap 

terjadinya pernikahan usia muda  

Observasional dengan 

rancangan cross 

sectional 

95 remaja terdapat 25 orang (26,3%) 

yang menikah diusia muda karena 

pengetahun, kematangan emosi, 

dorongan orang tua, budaya, paparan 

media massa, pergaulan bebas terhadap 

pernikahan usia muda pada remaja 

kurang. 

 

Fitra Puspitasari 

(2006) 

Perkawinan Usia Muda: 

Faktor-Faktor Pendorong 

Dan Dampaknya 

Terhadap Pola Asuh 

Keluarga (Studi Kasus Di 

Desa Mandalagiri 

Kecamatan Leuwisari 

Kabupaten Tasikmalaya) 

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang 

mendorong terjadinya perkawinan 

usia muda. 

2. Mendeskripsikan secara empiris 

dampak yang timbul dari adanya 

perkawinan usia muda. 

3. Mendeskripsikan bentuk pola asuh 

keluarga pasangan usia muda 

kualitatif dan bersifat 

deskriptif 

1. faktor  pendorong  menikah di usia 

muda meliputi : factor  ekonomi, 

orang  tua, pendidikan, diri sendiri dan 

adat setempat.  

2. Dampak perkawinan  usia muda 

meliputi : pertengkaran, percekcokan 

kecil dalam rumah tanggnya dan 

dampak pada anak-anak.  

Isna Nur Rahmi 

(2016) 

Analisis Geografi Terhadap 

Tingginya Usia Nikah 

Muda di Kecamatan Blora 

Kabupaten Blora Tahun 

2011 dan 2015 

1. Mengetahui perbandingan usia 

nikah di Kecamatan Blora 

Kabupaten Blora Tahun 2011 dan 

2015  

2. Mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi jumlah usia menikah 

tertinggi 

 

Penelitian Survey 1. Tingginya usia nikah muda lebih ke 

daerah kota 

2. Faktor yang mempengaruhi menikah 

di usia muda : faktor ekonomi, 

pendidikan, lingkungan, dan budaya. 

3. Sebagian besar pelaku usia nikah 

muda lebih ke tingkat tamat SLTA 



12 
 

 
 

1.6 Kerangka Penelitian 

Tingkat jumlah pernikahan beberapa Kelurahan memiliki perbedaan 

dengan wilayah lainnya hal ini di pengaruhi berdasarkan letak, kondisi 

geografis serta ekonomi. wilayah kota dan desa memiliki pola kehidupan 

berbeda, dari pendidikan, budaya, lingkungan maupun pekerjaan. 

Pertumbuhan penduduk akan berpengaruh terhadap munculnya fasilitas-

fasilitas yang menunjang untuk majunya suatu wilayah, masyarakat kota 

lebih banyak menjadi pegawai serta fasilitas sarana prasarana lebih banyak 

berada di daerah perkotaan, salah satunnya sarana pendidikan di daerah 

kota lebih lengkap dan memiliki fasilitas yang baik, sedangkan di wilayah 

yang jauh dari kota khususnya masyarakat desa memiliki pekerjaan 

sebagai petani atau wirausaha dan sarana pendidikan di desa terbatas.  

Perbedaan wilayah kota maupun desa sangat mempengaruhi 

terhadap pola pengetahuan, di kota sebagian besar penduduk akan 

menerapkan moral restarint yaitu faktor-faktor yang dapat menghambat 

jumlah kelahiran yang lazim, karena penduduk kota lebih mengutamakan 

pendidikan dan karir sehingga menunda pernikahan sebaliknya penduduk 

desa yang memiliki pendidikan rendah akan memilih menikah diusia muda 

dengan berbagai faktor yaitu ekonomi, dorongan orang tua, budaya dan 

media massa. Beberapa Kelurahan di Kecamatan Blora memiliki tingkat 

pernikahan usia 19-25 tahun sangat tinggi atau dapat di golongkan usia 

muda.Berdasarkan keadaan masyarakat di wilayah Kecamatan Blora 

terlihat bahwa masyarakatnya banyak yang menikah di usia 19-25 tahun, 

ini di sebabkan banyaknya faktor dari berbagai kelurahan di Kecamatan 

Blora, sehingga perlu di buat pemetaan tiap-tiap kelurahandengan 

menggunakan perbandingan dua tahun 2011 dan 2015. 
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1.7 Diagram Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis 2017 
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1.8 Batasan Operasional 

a. Perkawinan 

Adalah salah satu lembaga yang amat penting bagi manusia. Melalui 

perkawinan terbentuk keluarga, yakni salah satu unit sosial yang 

terpenting dalam masyarakat (Noeng Muhadjir, 2000). 

b. Usia Menikah  

Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.(Undang-

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan 

bahwa). 

c. Nikah usia muda  

Perkawinan usia muda dapat didefenisikan sebagai ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang 

masih muda/remaja (Desy Lailatul F dkk, 2015). 

d. Lingkungan 

Adalah Suatu media dimana makhluk hidup tinggal, mencari 

penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang 

mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup 

yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang 

lebih kompleks dan rill (Elly M.S dkk, 2006). 

e. Pendidikan 

Adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan 

sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian (wekipedia) 

f. Budaya 

Adalah sebuah system yang mempunyai koherensi, bentuk-bentuk 

simbolis yang berupa kata, benda, laku, mite, sastra, lukisan, nyanyian, 

music, kepercayaan mempunyai kaitan erat dengan konsep-konsep 

epistemologis dari system pengetahuanmasyarakat. (Kuntowijoyo, 

1999). 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Keterampilan
https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
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g. Desa  

Adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur 

fisiografis, sosial, ekonomi dan politik, kultural setempat dalam 

hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain (Bintarto 

dalam wekipedia) 

h. Kota 

Kota pada umumnya berawal dari suatu permukiman kecil, yaitu 

secara spasial mempunyai lokasi strategis bagi kegiatan perdagangan 

(Standy, 1978 dalam Koestoer dkk, 2001)  

 

 


