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ANALISIS FAKTOR SPASIAL PERNIKAHAN USIA MUDA DI KECAMATAN 

MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 DAN TAHUN 2018 

Abstrak 

Pernikahan usia muda merupahan menikah di bawah usia yang telah di tentukan atau usia yang 

masih menempuh pendidikan batas SMA. Namun masih banyak anak usia dini yang menikah di 

usia muda dalam data KUA Kecamatan Matesih tahun 2014 dan tahun 2018. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya penrnikahan usia muda di kecamatan Matesih 

sebagai sumbangan pemikiran pemerintah Kecamatan untuk menghimbau kepada penduduknya 

untuk lebih menekankan dampak Penelitian ini termasuk jenis penelitian sosial deskriptif dan 

menggunakan metode penelitian survey wawancara mendalam..lokasi penelitian ini di 

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, sasaran penelitian adalah 

kepada penduduk yang melakukan pernikahan di usia muda dengan rentang usia 14-17 tahun. 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam kepada responden dengan teknik 

sampel random sampling, agar responden memiliki kesempatan yang sama. Pengolahan data 

dengan menggunakan tabel frekuensi.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penduduk 

Kecamatan Matesih yang melakukan pernikahan usia muda memiliki latar belakang pendidikan 

SMP 30 data (66,6%) 2014 dan tahun 2018 memiliki 14 data (48,2%). Pada tahun 2014 di 

pengaruhi oleh faktor ekonomi dengan data 15 sebesar (33,3%) faktor lingkungan sebesar 13 

data atau (28,8%), dan faktor budaya sebesar 12 data atau (26,6%). Pada tahun 2018 di 

pengaruhi oleh faktor pendidikan jumlah 10 data sebesar (34,4%) dan faktor ekonomi10 data 

sebesar (34,4%). Kesimpulan dari penelitian faktor penyebab dari terjadinya pernikahan muda 

dikarenakan ekonomi masyarakat yang rendah yang beralasan demi memutuskan rantai 

kemiskinan keluar yang sesungguhnya itu akan menambah angka kemiskinan di daerah tersebut 

Kata Kunci : Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Matesih Tahun 2014 dan Tahun 2018 

  Abstract 

Marriage at a young age is marriage that is below the predetermined age or the age that is still 

taking high school education. However, there are still many early age children who marry at a 

young age in the data from the KUA Matesih District in 2014 and 2018. This study aims to 

analyze the causes of young marriage in Matesih sub-district as a contribution to the thought of 

the District government to urge its residents to emphasize the impact. This research is a 

descriptive social research type and uses in-depth interview survey research methods. The 

location of this research is in Matesih Subdistrict, Karanganyar Regency, Central Java Province, 

the target of this research is to people who are married at a young age, ranging in age from 14-17 

years. The technique of collecting data is by in-depth interviews with respondents using random 

sampling techniques, so that respondents have the same opportunity. Data processing using 

frequency tables. The results showed that residents of Matesih sub-district who married at a 

young age had a junior high school education background of 30 data (66.6%) in 2014 and in 

2018 had 14 data (48.2%). In 2014 it was influenced by economic factors with 15 data (33.3%) 

environmental factors for 13 data or (28.8%), and cultural factors by 12 data or (26.6%). In 2018 

it was influenced by educational factors, the amount of 10 data (34.4%) and economic factors10 

data (34.4%). The conclusion from this research is that the causal factors for the occurrence of 

young marriages are due to the low economy of the community which argues that in order to 

break the chain of poverty out, it will actually increase the poverty rate in the area. 

Keywords: Young Marriage in Matesih District, 2014 and 2018 
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1 PENDAHULUAN 

Pernikahan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama 

yang sah diantara laki-laki dan perempuan, sehingga bisa diharapkan membentuk keluarga yang 

kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengkasihi, tentram, dan juga bahagia (Thalib, 

190). 

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa, 

pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai 

umur 16 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 

dari wanita (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1). 

Usia ideal menikah adalah 21-25 tahun  karena  diusia  itu  organ  reproduksi  perempuan  

secara psikologis  sudah  berkembang  dengan baik secara fisik  dan  kuat  serta  siap  

melahirkan begitu pula pada laki-laki pada umur 25-28 akan berkembang baik secara pemikiran 

pola pikir yang dewasa dan siap untuk menopang kehidupan keluarganya. 

Fenomena pengajuan dispensasi menikah muda masih banyak dilakukan dengan alasan 

ekonomi, pendidikan. Negara Indonesia memiliki batas usia untuk melakukan pernikahan 

karena pada masa remaja adalah masa transisi antara anak-anak menuju masa dewasa 

Matesih adalah sebuah kecamatan di wilayah Kabupaten Karanganyar, JawaTengah.  Kecamatan ini 

terkenal karena di wilayah tersebut terdapat Astana Giri Bangun yang merupakan makam presiden 

ke dua RI, Tien Soeharto dan mantan istri Di Matesih terdapat tempat wisata yang lain yaitu Sapta 

Tirta wisata alam pemandian air hangat, Kecamatan Matesih memiliki luas wilayah sekitar 26,27 

km2, kepadatan penduduk 1.647 per km2. 

Kecamatan Matesih memiliki jumlah pernikahan sebanyak 282 pada tahun 2014 dan 296 pada 

tahun 2018, dalam angka jumlah pada tahun 2014 dengan tempuh pendidikan mayoritas 

SLTP/SMP dan di angka 2018 dengan mayoritas tempuh pendidikan SLTA/SMA, dalam 

fenomena ini data pernikahan muda di pengaruhi oleh beberapa faktor. Kecamatan ini memiliki 

jumlah penduduk 94.042 jiwa dan memiliki 9 Desa (data BPS tahun 2018). Penelitian ini 

dilakukan di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dengan pendekatan 2 perbandingan 

tahun 2014 dan 2018. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Astana_Giri_Bangun
https://id.wikipedia.org/wiki/Tien_Soeharto
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2 METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survey yaitu 

mengambil sampel di suatu populasi yang telah ditentukan dengan menggunakan kuisoner 

sebagai teknik pengumpulan data atau informasi yang pokok. 

Objek penelitian ini yang dimaksud adalah penduduk yang melakukan pernikahan usia muda di 

Kecamatan Matesih pada tahun 2014 90 kasus dan tahun 2018 58 kasus. 

Pengambilan sampel dalam penelitian  dengan menggunakan kuisoner kepada penduduk yang 

melakukan pernikahan muda. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode simple random 

sampling yaitu pengambilan secara acak sederhana yang diambil sedemikian rupa sehingga 

penduduk yang melakukan pernikahan usia muda mempunyai kesempatan yang sama untuk 

dipilih. 

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam untuk 

mendapatkan informasi atau data yang lebih akurat untuk penelitian ini.  

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang di ambil dari hasil wawancara 

mendalam dan data pernikahan usia muda yang diambil dari KUA Kecamatan Matesih. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaidu metode deskriptif, dimana 

analisis deskriptif diperlukan untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial, analisis deskriptif 

penting untuk menjelaskan data yang menjelaskan data yang bersifat kualitatif (Pambudu rika, 

2005). 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada Peta Administrasi tahun 2014 menurut faktor pendidikan menunjukkan bahwa hanya 

memiliki 2 kelas yaitu Sangat rendah dan kelas rendah, pada hasil kelas Rendah yang terletak 

pada Desa Ngadiluwih, Dawung, Plosorejo, Koripan, dan Girilayu. Sedangkan pada kelas Sangat 

Rendah atau tidak memiliki data terletak di Desa Karangbangun, pablengan, matesih dan Desa 

Gantiwarno.  

Sedangkan Pada tahun 2018 menurut faktor pendidikan memiliki 3 kelas yaitu Sangat rendah, 

rendah dan sedang. Pada kelas Sangat rendah terletak di Desa Karangbangun dan Desa 

Ngadiluwih, pada kelas Rendah terletak di Desa Dawung, Matesih, Pablengan dan Desa 

Girilayu, dan untuk kelas Sedang terletak di Desa Gantiwarno, Plosorejo dan Koripan. 

Pada peta Administrasi menurut faktor ekonomi tahun 2014 memiliki 4 kelas yaitu sangat 

rendah, rendah, sedang dan tinggi, Desa yang memiliki kelas sangat rendah terletak pada Desa 
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Plosorejo, untuk kelas rendah terletak di Desa Ngadiluwih dan Dawung, kelas Sedang terletak di 

Desa Gantiwarno, Matesih, Karangbangun, Koripan dan Desa Girilayu, sedangkan untuk Kelas 

Tinggi terletak di Desa Pablengan.  

Sedangkan pada tahun 2018 memiliki 4 kelas yang sama yaitu sangat rendah, rendah, sedang dan 

tinggi. Pada kelas sangat rendah terletak di Desa Pablengan, Girilayu dan Koripan, kelas rendah 

terletak di Desa Plosorejo, Karangbangun, dan Desa Dawung, kelas sedang terletak di Desa 

Matesih dan Desa Gantiwarno. Untuk kelas tinggi terletak di Desa Ngadiluwih. 

Hasil peta pada tahun 2014 menurut faktor lingkungan memiliki 4 kelas yaitu sangat rendah, 

rendah, sedang dan tinggi. Desa yang berada di kelas sangat rendah adalah Desa koripan dan 

Desa yang berada di kelas rendah terletak di Desa Gantiwarno, Ngadiluwih, Matesih, Pablengan 

dan Desa Girilayu, sedangkan pada desa yang masuk dalam kelas tinggi terletak pada Desa 

Dawung dan Plosorejo. 

Sedangkan pada hasil peta tahun 2018 menurut faktor lingkungan memiliki 3 kelas yaitu Sangat 

rendah, rendah dan sedang, Desa yang masuk dalam kelas sangat rendah adalah Desa Koripan, 

Matesih, Pablengan, plosorejo, Gantiwarno dan Desa ngadiluwih, pada kelas Rendah terletak di 

Desa Dawung dan Desa Girilayu. Dan Desa yang memiliki kelas sedang terletak di Desa 

Karangbangun. 

Pada Peta tahun 2014 menurut faktor budaya memiliki 4 kelas yaitu kelas sangat rendah, rendah, 

sedang dan tinggi. Desa yang memiliki kelas sangat rendah adalah Desa Koripan dan Desa 

Ngadiluwih, sedangkan pada kelas rendah terletak di Desa Pablengan, Karangbangun dan Desa 

Gantiwarno, dan untuk Desa yang masuk dalam kelas sedang terletak di Desa Girilayu, Matesih, 

dan Dawung. Sedangkan pada Desa yang masuk dalam kelas Tinggi terletak pada Desa 

Plosorejo. 

Sedangkan pada tahun 2018 menurut faktor budaya memiliki 3 kelas yaitu sangat rendah, rendah 

dan sedang. Desa yang masuk dalam kelas sangat rendah terletak di Desa Koripan, Pablengan, 

Ngadiluwih dan Desa gantiwarno. Pada kelas rendah terletak di Desa Dawung, Plosorejo dan 

desa Girilayu. Sedangkan untuk kelas sedang terletak di Desa Matesih. 

Peta persebaran pernikahan usia muda tahun 2014 memiliki 5 kelas yaitu kelas sangat rendah, 

rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Pada kelas sangat rendah terletak di Desa Koripan dan 

Desa Ngadiluwih, kelas rendah terletak di Desa Karangbangun, kelas sedang Terletak di Desa 
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MatesihDan Desa Gantiwarno, kelas tinggi terletak di Desa Pablengan dan Desa Girilayu. Dan 

untuk kelas sangat tinggin terletak di Desa Dawung dan Desa Plosorejo. 

Pada peta persebaran pernikahan usia muda tahun 2018 memiliki 5 kelas yaitu kelas sangat 

rendah, rendah, sedang, tinggi, dan kelas sangat tinggi. Desa yang masuk dalam kelas sangat 

rendah jumlah data pernikahan muda adalah Desa  Pablengan dan untuk kelas rendah terletak di 

Desa Koripan, kelas sedang terletak di Desa Ngadiluwih, Karangbangun dan Desa Girilayu, 

untuk kelas tinggi terletak di Desa Gantiwarno, Plosorejo dan Desa Matesih. Dan untuk kelas 

sangat tinggi terletak di Desa Dawung. 

Peta administrasi tahun 2014 menurut jenis kelamin Laki-laki memiliki kelas 5 kelas yaitu kelas 

sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Desa yang memiliki kelas sangat rendah 

terletak di Desa Girilayu, Desa yang memiliki kelas rendah terletak di Desa ngadiluwih, 

Karangbangun dan Desa Koripan, Desa yang memiliki kelas sedang terletak di Desa Dawung, 

Matesih dan Desa Pablengan, untuk kelas tinggi terletak di Desa Gantiwarno dan untuk kelas 

sangat tinggi terletak di Desa Plosorejo. 

Sedangkan pada tahun 2018 penduduk laki-laki yang melakukan pernikahan usia muda memiliki 

4 kelas yaitu kelas sangat rendah, rendah, sedang, dan kelas tinggi. Desa yang masuk dalam 

kelas sangat rendah adalah Desa Pablengan, desa yang masuk dalam kelas rendah adalah Desa 

Karangbangun, Koripan, Ngadiluwih dan Desa Dawung, Desa yang masuk dalam kelas sedang 

adalah Desa Plosorejo dan Desa Matesih, dan untuk Desa yang masuk dalam kelas tinggi adalah 

Desa Girilayu dan Desa Gantiwarno. 

Pada peta administrasi menurut jenis kelamin perempuan tahun 2014 memiliki 5 kelas yaitu 

sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan kelas sangat tinggi. Desa yang memiliki kelas sangat 

rendah adalah Desa Koripan dan Desa Gantiwarno, desa yang memiliki kelas rendah adalah Desa 

Ngadiluwih dan Desa Plosorejo, pada kelas sedang terletak di Desa Matesih dan Desa 

Karangbangun dan desa yang masuk dalam kelas tinggi terletak di Desa Matesih dan Desa 

Karangbangun. Dan untuk kelas sangat tinggi terletak di Desa Dawung dan Girilayu. 

Sedangkan pada peta administrasi tahun 2018 menurut faktor jenis kelamin perempuan memiliki 

4 kelas yaitu kelas sangat rendah, rendah, sedang dan kelas tinggi. Desa yang masuk dalam kelas 

sangat rendah terletak di Desa Girilayu, desa yang masuk dalam kelas rendah terletak di Desa 

Koripan dan Desa Gantiwarno, untuk kelas sedang terletak di Desa Ngadiluwih, Plosorejo dan 

Desa Karangbangun. Dan untuki Kelas Tinggin terletak di Desa Dawung dan Desa Matesih. 
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Pada gambar peta administrasi menurut tingkat pendidikan SD tahun 2014 memiliki 3 kelas yaitu 

kelas rendah, sedang, tinggi. Desa yang masuk dalam kelas rendah terletak di Desa Pablengan, 

Plosorejo, dan Desa Gantiwarno. Desa yang masuk dalam kelas sedang adalah Desa Ngadiluwih, 

Matesih, Desa Girilayu dan Desa Koripan. Desa yang masuk dalam kelas tinggi adalah Desa 

Dawung dan Desa Karangbangun. 

Sedangkan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa memiliki 3 kelas yaitu sangat rendah, sedang, 

tinggi. Desa yang masuk dalam kelas sangat rendah adalan Desa Gantiwarno, Pablengan Matesih 

dan Desa Karangbangun. Desa yang masuk dalam kelas sedang adalah Desa nghadiluwih, 

Dawung, Koeipan dan desa Girilayu. Dan untuk desa yang masuk Dalam kelas tinggi terletak di 

Desa plosorejo. 

Hasil peta administrasi tahun 2014 menurut tingkat pendidikan SMP memiliki 4 kelas yaitu kelas 

sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi. Desa yang masuk dalam kelas sangat rendah adalah 

Desa Karangbangun dan Desa Koripan. Desa yang masuk dalam Kelas rendah adalah Desa 

Ngadiluwih, Desa yang masuk dalam kelas sedang adalah Desa Matesih Pablengan, Plosorejo, 

dan Desa Gantiwarno. Dan untuk kelas tinggi terletak di Desa Dawung dan Desa Girilayu. 

Sedangkan pada gambar peta tahun 2018 menurut tingkat pendidikan SMP memiliki 5 kelas 

yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan kelas sangat tinggi. Desa yang memili kelas 

sangat rendah adalah Desa Plosorejo dan Desa Koripan, desa yang masuk dalam kelas rendah 

adalah Desa Gantiwarno, Ngadiluwih, Pablengan, dan Desa Girilayu. Untuk kelas sedang adalah 

Desa Dawung. Untuk kelas tinggi terletak di Desa Karangbangun, dan untuk kelas sangat tinggi 

terletak di Desa Matesih. 

Pada gambar menunjukkan bahwa penduduk yang melakukan pernikahan usia muda memiliki 

riwayat pendidikan SMA memiliki 3 kelas yaitu sangat rendah, rendah, sedang. Desa yang 

masuk dalam kelas sangat rendah adalah Desa Gantiwarno, Ngadiluwih, Dawung dan Desa 

Matesih. Desa yang masuk dalam kelas rendah adalah desa Plosorejo, Karangbangun, Girilayu, 

dan Desa koripan. 

Sedangkan pada tahun 2018 penduduk yang melakukan pernikahan muda memiliki riwayat 

pendidikan SMA dengan 3 kelas sangat rendah, rendah, sedang. Desa yang masuk dalam kelas 

sangat rendah adalah Desa Ngadiluwih, Dawung, Matesih, Pablengan, Karangbangun, Koripan 

dan Girilayu. Sedangkan pada kelas rendah terletak pada Desa Plosorejo dan kelas sedang 

terletak di Desa Gantowarno. 
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Pada Diagram tahun 2014 menunjukkan bahwa penduduk yang melakukan pernikahan usia 

muda mayoritas berlatar belakang pendidikan SMP dengan nilai persentase 67% dan pendidikan 

SD dengan nilai persentase 18%. Sedangkan pada tahun 2018 penduduk yang melakukan 

pernikahan usia muda adalah berpendidikan SMP dengan nilai persentase 48% dan mayoritas 

berpendidikan SD dengan nilai persentase sebesar 38%. 

Pendekatan geografi adalah hal-hal yang menjadi objek formal geografi, terdiri dari pendekatan 

keruangan, lingkungan dan pendekatan kompleks wilayah. 

Pada pendekatan geografi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kelingkungan/lingkungan. Yaitu suatu cara pandang pendekatan terhadap keterkaitan fenomena 

tertentu dengan variabel lingkungan. Pendekatan ini dalam kerangka mengaitkan antara makhluk 

hidup dan lingkungan alam di suatu ruang. 

Pada data Kecamatan Matesih tahun 2014 untuk data persebaran terbanyak terletak di Desa 

Dawung, Plosorejo, Girilayu dan Desa Pablengan Hal ini dapat di simpulkan bahwa penduduk 

Desa Dawung yang memlakukan pernikahan muda disebabkan karena faktor lingkungan yang 

tepengaruh terhadap usia sebayanya dan bertempat tinggal di Desa Plosorejo dengan jarak Desa 

5,4 Km yang menikah di usia muda dan di tunjang atau didukung dengan faktor budaya yang 

tercatat 2 dimana orangtua dari pihak mendukung dengan melakukan pernikahan usia muda. 

Kemudian pada Desa Plosorejo pada faktor yang mempengaruhi adalah faktor lingkungan dan 

budaya. Kemudian pada Desa Pablengan  merupakan desa yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi 

dan lingkungan, dimana memutuskan menikah karena lingkungan memiliki rasa iri pada teman 

sebayanya dengan faktor utama disebabkan oleh faktor ekonomi. Sedangkan pada Desa Girilayu 

dikarenakan faktor ekonomi pihak yang kemudian di dukung dengan faktor budaya dimana 

orang tua menjodohkan atau menikahkan anaknya demi mengurangi beban ekonomi 

keluarga..dari deskripsi analisis tersebut dapat di simpulkan bahwa jarak setiap desa memiliki 

pengaruh yang cukup besar dalam melakukan pernikahan usia muda. 

Sedangkan pada data Kecamatan Matesih tahun 2018  data persebaran penduduk yang 

melakukan pernikahan usia muda terbanyak terdapat di Desa Matesih dengan dipengaruhi leh 

faktor budaya dimana menikah atau didukung oleh orang tua karena alasan faktor ekonomi untuk 

mengurangi beban keluarga. Kemudian Desa Plosorejo dengan faktor utama adalah faktor 

pendidikan dimana pihak pelaku menikah usia muda berhenti sekolah dikarenakan faktor 

ekonomi dan didukung oleh orang tua untuk menikah muda. Dan pada Desa Dawung memiliki 
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semua faktor yaitu faktor prndidikan dimana berhenti sekolah dikarenakan ekonomi dan 

lingkungan yang teman sebaya sudah menikah pada usia muda dan didukung dengan menikah 

udia muda dalam faktor budaya. 

4 PENUTUP 

Dari penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan bahwa penduduk Kecamatan Matesih 

yang melakukan pernikahan usia muda mayoritas jenis kelamin adalah perempuan dengan data 

penelitian berbeda satu data tahun 2014 dan pada tahun 2018. 
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