
1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia normal pada dasarnya adalah makhluk yang mempunyai 

naluri, hasrat, dan nafsu untuk memenuhi kebutuhan biologis. Agar dapat 

memenuhi kebutuhan biologisnya, manusia harus mencari pasangan hidup 

untuk meneruskan keturunannya. Dengan kata lain mereka harus diikat 

terlebih dahulu dalam sebuah pernikahan yang sah baik secara agama dan 

hukum yang mengatur. Pernikahan sebagai bentuk untuk membangun sebuah 

keluarga dan membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Adapun 

batasan usia untuk melangsungkan pernikahan menurut UU No.1 Tahun 1974 

pasal 7 ayat (1), pernikahan hanya diizinkan bila pihak laki-laki mencapai usia 

19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Apabila 

pernikahan dilakukan sebelum usia dari ketentuan pada Undang-Undang 

tersebut, maka disebut dengan pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini. 

Disisi lain ditegaskan pula dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, bahwa individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk 

anak yang masih di dalam kandungan masih dikategorikan sebagai anak. Hal 

tersebut diperkuat oleh UNICEF (dalam Wulandari & Sarwoprasodjo, 2014) 

bahwa pernikahan dini ialah pernikahan yang dilaksanakan di bawah usia 18 

tahun, dimana remaja perempuan belum memiliki kesiapan yang matang baik 

dari segi fisik maupun psikologi. Dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 

(2), syarat untuk melangsungkan pernikahan bagi seorang yang belum 
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mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun yaitu harus mendapat izin dari kedua 

orang tua. 

Namun dalam kenyataannya banyak remaja di Indonesia khususnya 

perempuan yang menikah diusia dini. Menurut UNESCO (dalam Kanjanda & 

Chiparange, 2016) secara global, sebanyak 39 juta anak perempuan yang 

berusia 14-15 tahun di negara berkembang tidak mencapai pendidikan 

menengah dikarenakan beberapa alasan termasuk di dalamnya ialah karena 

pernikahan dini. Wulanuari, Napida, dan Suparman (2017) juga menyatakan 

bahwa berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 

2012 melaporkan jumlah kejadian pernikahan dini yaitu sebanyak 12,8% dari 

6.341 perempuan berusia 15-19 tahun sudah menikah, dan sebanyak 59,2% 

dari 6.681 perempuan berusia 20-24 tahun diantaranya sudah menikah. 

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang menempati presentase 

angka pernikahan dini yang cukup tinggi yaitu sebesar 27,84% (Wulanuari, 

Napida, & Suparman, 2017). Hal tersebut diperkuat dengan adanya data dari 

Kantor Kementrian Agama Sragen, bahwa dimana dari bulan Januari hingga 

bulan Juni 2016 terdapat sebanyak 10 remaja laki-laki dan 12 remaja 

perempuan yang berasal dari Sragen diketahui menikah di bawah umur. 

Faktor yang mendomonasi alasan remaja Sragen menikah di bawah umur ialah 

karena hamil diluar nikah (Duhri, 2016).  

Dengan adanya hal tersebut membuktikan bahwa pernikahan dini di 

kabupaten Sragen masih terbilang tinggi terutama di Kecamatan Gemolong. 

Menurut data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong, selama bulan 
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Maret hingga Desember 2015 tercatat sebanyak 2 remaja laki-laki dan 35 

remaja perempuan diketahui menikah di bawah usia 19 tahun. Pada bulan 

Maret hingga Oktober 2016 tercatat sebanyak 21 remaja perempuan menikah 

di bawah usia 19 tahun. Dan selama bulan Januari hingga September 2017 

tercatat sebanyak 4 remaja laki-laki dan 38 remaja perempuan menikah di 

bawah usia 19 tahun (Laporan Tahunan KUA, 2017). Fenomena pernikahan 

dini menurut Julianto (2016) lebih banyak terjadi di wilayah pedesaan, hasil 

data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pada tahun 2015 pernikahan 

usia dini di pedesaan mencapai angka 27,11% dan di perkotaan hanya 17,09%. 

Adapun faktor yang mendukung terjadinya fenomena pernikahan dini 

ialah faktor budaya dan tradisi, orang tua anak perempuan menyakini bahwa 

apabila anak perempuannya dilamar oleh seorang laki-laki maka orang tua 

tersebut harus menerimanya walaupun anak belum memiliki kesiapan dari 

segi usia maupun mental (Sinaga, 2016).  

Selain faktor tradisi, ada juga faktor rendahnya tingkat pendidikan 

sehingga orang tua dan anak tidak mengerti akibat dari pernikahan dini. 

Fenomena pernikahan dini ini sering terjadi di kalangan masyarakat kelas 

bawah, dimana sulitnya akses pendidikan dan kurangnya perhatian orang tua 

terhadap pentingnya pendidikan (Sinaga, 2016).  

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini ialah 

pergaulan bebas di kalangan remaja. Perilaku ini dapat terjadi karena 

dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang saling berkesinambungan. 

Faktor eksternal dapat berupa pengaruh film, imitasi dari tokoh idola, teman 
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sebaya, dsb. Kemudian faktor internal berupa kurangnya pendidikan yang 

berhubungan dengan kesehatan pada alat reproduksi terutama bagi anak 

perempuan, dan kurangnya pemahaman agama (Sinaga, 2016). 

Pada dasarnya remaja yang menikah di usia dini hampir selalu tidak siap 

dalam menghadapi tanggung jawab pada pernikahannya, baik itu secara fisik 

maupun secara mental. Menurut Rosaliadevi (dalam Hanum & Tukiman, 

2015) dampak negatif yang akan muncul terjadi pada anak perempuan yang 

melakukan pernikahan di bawah usia 20 tahun yaitu apabila mereka hamil 

maka akan mengalami berbagai gangguan pada kandungannya. 

Tidak hanya itu saja menurut International Women’s Health Coalition 

(IWHC) remaja perempuan yang hamil lebih muda dari usia yang seharusnya, 

hampir selalu mengalami persalinan berkepanjangan yang biasanya 

menyebabkan pendarahan, infeksi berat, bahkan kematian ibu dan anak. Dan 

remaja perempuan yang bertahan dengan kondisi seperti itu akan memiliki 

resiko tinggi untuk berkembang. Dengan adanya hal tersebut maka sangat 

penting untuk memperhatikan usia anak yang akan menikah (Roy & Sarker, 

2016). 

Berdasarkan teori dan berbagai fakta yang telah disebutkan diatas, maka 

fenomena pernikahan dini sangatlah menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, 

muncul rumusan masalah “Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya 

pernikahan dini pada remaja perempuan ?” 

 

 



5 
 

 
 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan faktor-

faktor penyebab pernikahan dini pada remaja perempuan. 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan menambah 

referensi kepustakaan serta wawasan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan pada bidang Psikologi Sosial, Psikologi Keluarga, dan 

Psikologi Kesehatan Reproduksi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk informan penelitian. Agar dapat lebih tegar dan siap 

menerima segala konsekuensi setelah menikah. 

b. Untuk masyarakat umum. Hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi dan menambah wawasan mengenai seluk beluk dari 

pernikahan dini. Serta masyarakat diharapkan untuk dapat 

meminimalkan banyaknya pernikahan dini bagi yang usianya belum 

matang dengan tujuan agar dapat membentuk keluarga yang bahagia 

dan harmonis. 

c. Untuk orang tua. Dapat memberikan informasi bagi orang tua tentang 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi remaja menikah dini dan 

orang tua diharapkan agar lebih sadar terhadap pentingnya pendidikan 

bagi anak-anaknya.  
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d. Untuk peneliti selanjutnya. Dengan adanya penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai salah satu rujukan dan bahan pertimbangan bagi 

penelitian yang serupa di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




