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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pernikahan adalah salah satu dari perjalanan hidup yang sangat berharga, namun 

ada beberapa orang yang menjalankan pernikahan dengan terpaksa dan melakukan 

menikah di bawah umur yang di bawah pengaruh beberapa faktor, dalam 

penelitian ini membahas dan menganalisa tentang pernikahan di bawah usia yang 

telah di tetapkan oleh pemerintah dan membahas mengenai faktor-faktor 

pernikahan usia muda. 

 

 1.1 Latar Belakang 

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). Usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 

pasal 7 ayat (1) perkawinan dapat dilakukan jika pihak laki-laki dan 

perempuan berusia 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan 

masing-masing calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun, harus 

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 diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun 

dan pihak peremp[uan mencapai umur 21 tahun. 
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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. 

Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan   maka   dari   

satu   sisi   dapat   mengindikasikan   sikap   tidak memahami   terhadap   

makna   pernikahan   dan   bahkan   lebih   jauh   bisa merupakan  

pelecehan  terhadap  sebuah  pernikahan.  Sebagian  besar masyarakat  

yang  melakukan  pernikahan  usia muda banyak  dipengaruhi dari 

beberapa faktor. Pernikahan usia muda merupakan sebuah perkawinan 

dibawah umur yang target persiapanya belum dikatakan maksimal dari 

persiapan fisik maupun   persiapan   mental.   Pernikahan   pada   usia   

muda   meinimbulkan persoalaan  hukum,  melanggar  undang-undang  

tentang  pernikahan, perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia (Dlori, 

2005). 

 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. Pada 

masa ini terjadi tumbuh pacu, timbul ciri-ciri seks sekunder, tercapai 

fertilitas dan terjadi perubahan-perubahan kognitif dan psikologis, 

sehingga mengakibatkan tingkah laku, seperti memperhatikan 

penampilan, tertarik pada lawan jenis. Maka dari itu Indonesia memiliki 

minimal umur  untuk di izinkan untuk menikah yang telah di anggap telah 

mampu berfikir secara dewasa untuk laki laki dan secara fungsional 

reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik 

dan siap untuk melahirkan. 
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Alasan melakukan penelitian di Kecamatan Matesih dengan judul 

ANALISIS FAKTOR SPASIAL PERNIKAHAN USIA MUDA DI 

KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR  

TAHUN 2014 DAN 2018” karena  Kecamatan Matesih memiliki 

pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan dari kecamatan lain. 

Tabel 1.1 Jumlah penduduk tiap Kecamatan di Kabupaten Karanganyar tahun 

2014 dan   2018. 

No Kecamatan Jumlah penduduk 

Tahun 2014 (jiwa) Tahun 2018 (jiwa) 

1 Jatipuro 27.970 28.516 

2 Jatiyoso 35.862 36.464 

3 Jumapolo 35.038 35.740 

4 Jumantono 41.706 42.219 

5 Matesih 39.742 54.300 

6 Tawangmangu 43.764 44.834 

7 Ngargoyoso 32.049 32.656 

8 Karangpandan 39.069 39.727 

9 Karanganyar 77.226 80.247 

10 Tasikmadu 57.971 60.428 

11 Jaten 80.901 81.145 

12 Colomadu 73.453 80.812 

13 Gondangrejo 75.353 79.745 

14 Kebakkramat 60.641 62.995 

15 Mojogedang 60.073 62.156 

16 Kerjo 33.883 34.377 

17 Jenawi 25.470 26.234 

Jumlah  840.171 882.596 

 Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar 2014 dan 2018. 
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Matesih adalah sebuah kecamatan di wilayah Kabupaten 

Karanganyar, Jawa Tengah. 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. 

 

 1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di rumuskan masalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana karakteristik pernikahan dan perbandingan penduduk usia 

muda di kecamatan Matesih tahun 2014 dan tahun 2018? 

 

 1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Menganalisis karakteristik dan penyebab terjadinya pernikahan usia 

muda di Kecamatan Matesih dengan grafik presentase. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar
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


 
 

5 
 

 1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:: 

a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan 

progam sarjana strata (S-1) Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau 

sumbangan pemikiran terhadap pemerintah Kabupaten Karanganyar 

khususnya Kecamatan Matesih. 

c. Sebagai tambahan referensi di Fakultas Geografi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

 1.5 Tela’ah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

 a. Geografi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan kausal 

gejala-gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun 

yang menyangkut kehidupan makhluk hidup beserta permasalahannya 

melalui pendekatan keruangan, kelingkungan, dan regional untuk 

kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan 

(Bintarto 1981). 

b. Pernikahan merupakan aturan sosial yang sifatnya kontinue dan 

mengikuti standar atau aturan dalam masyarakat yang ada dengan 

tujuan untuk mengatur urusan seksual dan meletakkan tanggung 

jawab. Ia bisa dipandang sebagai fenomena yang suci atau aturan 

tuhan yang di kukuhkan dengan syariat langit dan kitab suci sebagai 

sebuah dasar dari kehidupan manusia  

( Kadzim Nabil, 2009: 14). Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan 

yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah umur, dalam 

Undang Undang  Perkawinan No 1 Tahun 1974, yaitu minimal 16 
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Tahun untuk Perempuan dan 19 Tahun untuk laki-laki dan 

mempunyai tujuan untuk menikah agar mereka mendapatkan 

kebahagiaan.  

c. Perkawinan usia muda merupakan hubungan ikatan lahir batin  

antara pria dan wanita sebagai suami isteri pada usia yang masih belia 

atau muda. Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda yaitu: 

1. Ekonomi: Beban ekonomi pada keluarga sering kali menjadi 

pendorong orang tua untuk menyegerakan menikahkan anaknya 

dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena 

anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab 

suami. 

2. Orang tua: Terkadang kekhawatiran orang tua terhadap anak 

gadisnya juga menjadi faktor pernikahan dini, karena orangtua 

pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya, 

karena mereka tidak ingin anak gadisnya menjadi perawan tua. 

3. Pendidikan: Dikarenakan rendahnya pendidikan atau pengetahuan 

orang tua, anak dan juga masyarakat, hal ini menyebabkan adanya 

kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih duduk di 

bangku sekolah (SD, SMP, SMA) dan tidak berpikir panjang 

tentang akibat dan dampak permasalahnnya nanti yang akan di 

hadapi. 

4. Pergaulan: Terkadang pergaulan juga menjadi faktor pendorong 

akan terjadinya pernikahan usia muda, ketika melihat fenomena 

yang mereka lebih memilih untuk menikah di usia muda, dari 

pada menjalin hubungan yang tidak bersetatus halal. 

5. Adat istiadat pedesaan: Anak sejak kecil sudah dijodohkan sama 

orang tuanya, jadi adanya perjodohan ini bertujuan untuk 

mengikat kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan 
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kerabat perempuan yang memang telah diinginkan dan di 

rencanakan. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

a. Penelitian  ini  berjudul  “Pernikahan  Usia  Dini  Di  Desa  Bukit  

Payung  Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar”. Peneliti 

tertarik untuk mengangkat tema ini karena fenomena yang ada di 

dalam masyarakat mengenai pernikahan dini yang banyak terjadi 

dikalangan remaja pada  masyarakat Desa Bukit Payung. Analisis 

data yang dilakukan untuk  menjawab  permasalahan  yang  ada  

pada  penelitian  ini  adalah  dianalisasecara Kualitatif Deskriptif 

yang merupakan suatu analisis yang di uraikan dengan kata-kata 

sehingga menghasilkan suatu analisis yang bersifat deskriptif yaitu 

suatu analisis yang melukiskan  bagaimana  keadaan  yang  

sebenarnya,  mengenai  pernikahan  dini  yang terjadi   didalam   

masyarakat   selanjutnya   dianalisis   berdasarkan   teori-teori   

dalam penelitian ini. Berikut rumusan masalah : (1) Faktor apa 

saja yang melatar belakangi remaja menikah di usia dini di Desa 

Bukit Payung. (2) Bagaimana pelaksanaan fungsi keluarga pada 

keluarga yang menikah di usia dini. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah Observasi,Wawancara, dan 

Dokumentasi. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 12 orang atau 6 pasangan responden. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut ditemui bahwa pelaku pernikahan usia 

dini di sebabkan dari ekonomi rendah dan yang menyebabkan 

seseorang menikah di usia dini adalah faktor internal satu pasangan, 

faktor eksternal lima pasangan dari enam pasangan diantaranya satu 

pasangan karena sosial budaya atau kebiasaan untuk menikahkan 

anak diusia dini, tiga pasangan dari enam pasangan karena 

ekonomi yang rendah mereka beranggapan bahwa dengan menikah 

bisa menopang ekonomi keluarga, dan satu pasang dari  enam  

pasang  di  karenakan  pendidikan  atau  putus  sekolah.  Sedangkan  
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fungsi keluarga   pasangan   pernikahan   usia   dini   tidak   berjalan   

sebagaimana   mestinya dikarenakan dibantu oleh orang tua. 

b. Pernikahan suatu peristiwa yang sangat penting dan sakral yang 

dilakukan kedua pasangan laki-laki dan perempuan dengan tujuan 

membentuk rumah tangga. Pernikahan usia muda saat ini marak terjadi 

di kalangan masyarakat baik dikota dan desa, salah satunya pernikahan 

usia muda di Kecamatan Blora Kabupaten Blora tahun 2011 dan 2015 

dengan membandingkan dua Desa yaitu Desa Temurejo dan Desa 

Andongrejo serta satu Kelurahan Karangjati. Penelitian ini bertujuan 

untu: (1) Mengkaji pernikahan usia muda di Kecamatan Blora 

Kabupaten Blora dengan perbandingan penduduk desa dan kota tahun 

2011 dan 2015, (2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

perniakahan usia muda. Metode penelitian yang digunakan adalah 

survay, untuk pengambilan sempel menggunakan  simple random 

sampling yaitu sampel acak sehingga anggota populasi mempunyai 

kesempatan yang sama, sampel yang telah ditentukan yaitu Desa 

Andongrejo dan Kelurahan Karangjati tahun 2011, Desa Temurejo dan 

Kelurahan Karangjati tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terjadi pernikahan usia muda di tahun 2015 dengan 

perbandingan tahun 2011, tingginya pernikahan usia muda sebagian 

besar terjadi dikota atau kelurahan yang masik masuk kawasan kota, 

jenis kelamin perempuan sebagian besar memilih menikah di usia 

muda dengan pendidikan Sekolah Menengah Keatas di desa maupun 

kota, jenis pekerjaan wiraswasta sebagian besar dilakukan oleh 

penduduk yang menikah usia muda, pendapatan penduduk sekitar 

Rp500.000-Rp1.000.000, faktor pendidikan yang meningkat dapat 

menghambat terjadinya pernikahan muda, menikah diusia muda untuk 

kawasan kota lebih tinggi karena faktor lingkungan sedangkan di desa 

lebih kefaktor ekonomi dan faktor lingkungan. 
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 1.6 Kerangka Sebelumnya 

Tabel 1.2 Kerangka Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

Musalim 

(2017) 

Pernikahan Usia Dini Di Desa 

Bukit Payung Kecamatan 

Bangkinang Kabupaten Kampar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Untuk mengetahui  faktor yang 

meletarbelakangi pernikahan 

dini di Desa Bukit Payung. 

- Untuk menganalisis 

pelaksanaan fungsi keluarga 

yang menikah di usia dini. 

Menggunakan empat kata 

kunci yang perlu 

diperhatikan yaitu: cara 

ilmiah, data, tujuan dan 

kegunaan 

Mengetahui faktor 

terjadinya pernikahan usia 

dini meliputi 

-perekonomian keluarga. 

-faktor pendidikan (tamatan 

SD dan SMP). 
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Isna Nur 

Rahmi 

(2017) 

Analisis Geografi Terhadap 

Tingginya Usia Nikah Muda di 

Kecamatan Blora Kabupaten 

Blora Tahun 2011 dan 2015 

-Mengetahui perbandingan usia 

nikah di Kecamatan Blora 

Kabupaten Blora tahun 2011 

dan 2015. 

-mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi jumlah usia 

nikah tertinggi. 

Penelitian survey -tingginya usia nikah muda 

lebih ke daerah kota. 

-faktor yang mempengaruhi 

menikah di usia muda: 

faktor ekonomi, 

pendidikan, lingkungan dan 

budaya 

-sebagian besar pelaku usia 

nikah muda lebih ke tingkat 

tamat SLTA. 

Rizal 

Zulkarnai

n Hakim 

(2021) 

Analisis Faktor-Faktor 

Perkawinan Usia Muda di 

Kecamatan Matesih Tahun 

2014 dan Tahun 2018 

-Menganalisis dampak dan 

penyebab terjadinya pernikahan 

usia muda di Kecamatan 

Matesih dengan grafik 

presentase. 

 

 

Penelitian survey  

Sumber : Peneliti 2021 
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 1.7 Kerangka Penelitian 

Pernikahan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat 

dan kokoh untuk hidup bersama yang sah antara laki-laki dan perempuan, 

sehingga bisa diharapkan membentuk keluarga yang kekal, saling santun 

menyantuni, saling kasih mengkasihi, saling tentram dan juga hidup 

bahagia (Thalib, 1990). 

Kecamatan matesih merupakan wilayah yang memiliki 

pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan antara tahun 2014 dan 

tahun 2018 akan tetapi penelitian lebih berfokus ke faktor yang 

menyebabkan pernikan usia muda di Kecamatan Matesih di tahun 2014 

dan tahun 2018. Berikut kerangka penelitian: 
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Sumber: Peneliti 2021 

Penduduk 

Karakteristik Penduduk 

Data Penduduk yang 

Melakukan pernikahan muda 

pada tahun 2014 dan tahun 
2018 

Pengambilan sampel wawancara 

Faktor yang mempengaruhi: 

-Pendidikan 

-Ekonomi 

-Lingkungan 

-Budaya 

Pengambilan sampel 

Hasil: 

- Diagram Persentase 

- Peta persebaran pernikahan usia muda 

menurut faktor yang mempengaruhi 
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 1.8 Batasan Oprasional 

a.  Pernikahan 

Merupakan  peristiwa berkurangnya secara perlahan jumlah 

penduduk muda yang belum menikah ke jenjang pernikahan 

kemudian berkurang secara drastic pada usia yang dianggap pantas 

untuk menikah (Bogue, 1969). 

b. Usia Menikah 

Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 

19 tahun dan wanita 16 tahun (Undang-undang Perkawinan No. 1 

ahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa). 

c. Nikah Usia Muda 

Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir 

batin antara seortang pria dengan wanita sebagai suami isteri pada 

usia yang telah muda atau remaja (Desy Lailatul Fdkk, 2015). 

d. Lingkungan 

Pengertian lingkungan bahwa semua benda dan kondisi, termasuk 

manusia dan kegiatan mereka, yang terkandung dalam ruang di 

mana manusia dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan 

kesejahteraan manusia dan badan-badan hidup lainnya(Darsono, 

1995). 

      e. Pendidikan 

Adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan Negara ( Menurut UU No 22 Tahun 2003). 
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f. Budaya 

Kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai 

sosial,norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-

struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala 

pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu 

masyarakat (Andreas Eppink, 1998). 

       g. Desa  

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa ialah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


