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ABSTRAK 

 

 
NUR ADI HUMAMBARA. NIM. 1512205801. Program Studi : 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya 
Dharma Klaten. Skripsi : Peranan Tokoh Masyarakat dalam Upaya Pencegahan 
Kawin Muda di Desa Kateguhan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali.  

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah banyaknya perkawinan 
muda di Desa Kateguhan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. Sedangkan 
kawin muda akan rentan terhadap masalah karena melakukan perkawinan 
sebelum umur biologis maupun psikologis yang tepat. Sehingga perlu adanya 
upaya pencegahan kawin muda oleh tokoh masyarakat dirasa penting. Bertitik 
tolak dari hal tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
Bagaimanakah peranan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan kawin muda 
di Desa Kateguhan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali? Sedangkan tujuan 
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan tokoh 
masyarakat dalam upaya pencegahan kawin muda di Desa Kateguhan Kecamatan 
Sawit Kabupaten Boyolali. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 
paradigma kualitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah peranan tokoh 
masyarakat dalam upaya pencegahan kawin muda di Desa Kateguhan Kecamatan 
Sawit Kabupaten Boyolali. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data analisis data dilakukan secara 
induktif dengan model analisis interaktif. 

Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat 
dan berdasarkan data-data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya 
yang dilakukan tokoh masyarakat di Desa Kateguhan Kecamatan Sawit 
Kabupaten Boyolali untuk dapat mencegah terjadinya kawin muda adalah : 1) 
Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, 2) Meningkatkan 
kesadaran hukum masyarakat tentang UU No. 1 tahun 1974, 3) Meningkatkan 
kesadaran tentang pentingnya pendidikan. 
 
 
Kata kunci : tokoh masyarakat, pencegahan, kawin muda 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar belakang Masalah 

Perkawinan  merupakan  suatu peristiwa  yang  sakral.  Dari ikatan 

perkawinan yang ada diharapkan tercipta generasi baru yang lebih baik dari 

generasi sebelumnya. Karena itu diperlukan persiapan yang cukup matang bagi 

pasangan yang akan memasukinya, baik berupa persiapan fisik dan mental 

ataupun persiapan lain yang bersifat sosial ekonomi. 

Perkawinan merupakan hal penting, karena dengan perkawinan seseorang 

akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, biologis maupun 

secara sosial, dengan melangsungkan perkawinan maka kebutuhan biologisnya 

terpenuhi. Sementara secara mental atau rohani mereka yang telah menikah 

dalam usia matang lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan 

nafsunya. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul 

tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung 

segala beban yang timbul akibat perkawinan, baik yang menyangkut pemberian 

nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan serta 

pergaulan yang baik.  

Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 yang 

dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Batas umur perkawinan telah ditetapkan 

dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan yaitu perkawinan 

hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan bagi 

pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.  



 2 

Namun demikian banyak fenomena terjadinya perkawinan dini di berbagai 

daerah di Indonesia. Persoalan tersebut mengandung aspek-aspek sosial dan 

kemasyarakatan yang tentunya memerlukan jalan keluar untuk pemecahannya. 

Perkawinan yang dialami remaja putri berusia di bawah 16 tahun ternyata 

masih menjadi fenomena di beberapa daerah di Indonesia. Tema perkawinan di 

bawah umur bukan menjadi suatu hal baru untuk diperbincangkan, padahal 

banyak resiko yang harus dihadapi mereka yang melakukannya. Remaja yang 

melakukan perkawinan sebelum umur biologis maupun psikologis yang tepat 

rentan menghadapi dampak buruknya. 

Perkawinan di bawah umur sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat 

pengendalian emosi belum  stabil.  Dalam  sebuah  perkawinan  akan  dijumpai 

berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya 

sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, 

tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya.  iasanya 

kondisi dimana pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta 

menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai  

masalah  lainnya  yang dapat  mengarah  pada  perceraian  keluarga,  sehingga  

banyaknya  perkawinan  di bawah  umur  ini  juga  berbanding  lurus  dengan  

tingginya  angka  perceraian. 

Pernikahan  dini rentan  terhadap  kekerasan  dalam rumah  tangga  

(KDRT),  dengan perempuan  sebagai  korbannya  dan biasanya  berlangsung  

tanpa  kesiapan mental  dari  pasangan  berakhir  dengan perceraian. Ada pula 

dampaknya pada kesehatan  perempuan.  Karena dilakukan  pada  usia  muda,  

seringkali organ reproduksi perempuan belum siap, sehingga bisa  
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menyebabkan kesakitan, trauma seks berkelanjutan, pendarahan, keguguran,  

bahkan sampai yang fatal, kematian ibu saat melahirkan. Anak  yang  

dilahirkan dalam  pernikahan  dini  juga  akan  kena dampaknya,  akta  

kelahiran  sebagai salah satu hak anak  akan  sulit didapatkan  karena  

pernikahan  yang dilakukan  oleh  orang  tua  yang  belum cukup umur, yang 

KTP pun terkadang belum memiliki. 

Pada tahun 2018 perkawinan muda di Desa Kateguhan Kecamatan Sawit 

Kabupaten Boyolali ada 7 pasang. Sebanyak 5 pasang merupakan pasangan 

berusia 17-19 tahun dan 2 pasangan berusia 14-16 tahun. Meskipun terjadi 

pelanggaran UU No. 1 th. 1974 pada 2 pasangan yang berusia 14-16 tahun 

tersebut namun pihak pemerintah desa tidak dapat berbuat banyak dengan 

pertimbangan telah suka sama suka, mendapat restu dari orang tua dan 

pertimbangan akan segera lahirnya seorang anak. Meskipun pada kenyataannya 

pasangan tersebut belum siap untuk menikah dan menjalani bahtera rumah 

tangga pada umur yang masih di bawah umur, tetapi perkawinan itu tetap 

berlangsung.  

Faktor  utama  dalam  tingginya tingkat  pernikahan  dini  di Desa 

Kateguhan adalah pergaulan yang terlewat bebas yang berdampak pada 

maraknya  perilaku  seks bebas di kalangan remaja. Perilaku ini terjadi karena 

pengaruh film, lingkungan pertemanan, pesatnya informasi tanpa batas dari 

media sosial.  Penyebab lainnya berupa lemahnya pengetahuan seks sejak dini, 

kurangnya pemahaman agama serta contoh dari orang tua yang juga melakukan  

pernikahan  dini, serta kultur/tradisi  masyarakat  Desa Kateguhan  yang  kuat  

bahwa  anak gadis  akan  menjadi  perawan  tua  jika tidak  segera  menikah. 
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Rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan masalah ekonomi keluarga juga 

menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini/ kawin muda di Desa 

Kategugan. 

Pernikahan dini merupakan permasalahan serius yang harus segera 

diberikan  solusi,  dan  salah  satunya adalah  masyarakat  harus  paham dampak  

negatif  dari  pernikahan  dini. Sehubungan dengan alasan tersebut di atas 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul ”Peranan Tokoh 

Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kawin Muda di Desa Kateguhan 

Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali.” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Ada beberapa alasan sehingga penulis memilih judul tersebut, yaitu : 

1.  Alasan Objektif 

a. Kawin muda akan rentan terhadap masalah karena melakukan 

perkawinan sebelum umur biologis maupun psikologis yang tepat.  

b. Upaya pencegahan kawin muda oleh tokoh masyarakat dirasa penting. 

2. Alasan Subjektif 

a. Subjek penelitian dapat dijangkau oleh penulis baik ditinjau dari segi 

waktu, tenaga dan pikiran. 

b. Permasalahan yang berhubungan dengan masyarakat sangat relevan 

dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

c. Memberikan konstribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

mengenai partisipasi masyarakat dalam pencegahan kawin muda. 
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C. Penegasan judul 

Dalam skripsi ini terdapat beberapa istilah yang perlu untuk diberikan 

batasan pengertian yang jelas agar dapat dimengerti dan dipahami oleh para 

pembaca sesuai dengan masalah yang dibahas, yaitu Peranan Tokoh 

Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kawin Muda di Desa Kateguhan 

Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali 

Untuk menghindari pengertian yang simpang siur, maka perlu kiranya 

digunakan penegasan-penegasan istilah dalam skripsi ini, antara lain adalah 

sebagai berikut : 

1. Tokoh Masyarakat 

Tokoh masyarakat adalah individu-individu warga masyarakat yang 

memiliki kemampuan, pengetahuan, perilaku, usia, atau kedudukan yang 

oleh anggota masyarakat dianggap sebagai tokoh atau pemimpin 

masyarakat. Tokoh masyarakat dalam hal ini dibahas adalah perangkat desa, 

pemuka agama dan ketua karangtaruna di Desa Kateguhan Kecamatan 

Sawit Kabupaten Boyolali. 

2. Perkawinan  

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Bab 1, Pasal 

1, mengatakan bahwa : 

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria 

dengan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk 

membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal abadi 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (W. JS. Poerwadarminta, 

1974 : 15). 

 

Jadi yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah melaksanakan 

ikatan persetujuan antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar 

kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak sebagai pasangan suami istri. 
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3. Usia Muda 

Kalimat usia muda ini terdiri dari dua kata yang mempunyai 

pengertian bahwa orang yang dianggap masih muda usianya. Dalam 

penelitian ini usia muda dibatasi pada usia 14 sampai dengan 19 tahun 

menurut sasaran penelitian. 

4. Desa Kateguhan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali 

Desa Kateguhan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali adalah suatu 

wilayah yang berada di Jawa Tengah yang dalam penelitian ini dijadikan 

sebagai tempat dilakukannya penelitian. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh maka perlu dibatasi. 

Dalam penelitian ini permasalahan dibatasai pada peranan tokoh masyarakat 

dalam upaya pencegahan kawin muda di Desa Kateguhan Kecamatan Sawit 

Kabupaten Boyolali. Tokoh masyarakat dibatasi pada perangkat desa 

Kateguhan, tokoh agama dan ketua karangtaruna. Kawin muda dibatasi pada 

usia perkawinan antara 14 – 19 tahun yang terjadi di Desa Kateguhan 

Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali.  

 

E. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah peranan 

tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan kawin muda di Desa Kateguhan 

Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali? 
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F. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan tokoh 

masyarakat dalam upaya pencegahan kawin muda di Desa Kateguhan 

Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah maka diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi UNWIDHA 

khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya mengenai peranan 

tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan kawin muda. 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai peranan 

tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan kawin muda. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian berikutnya.  

2.  Manfaat Praktis 

a.  Menyebarluaskan informasi mengenai arti penting peranan tokoh 

masyarakat dalam upaya pencegahan kawin muda. 

b. Sebagai calon pendidik maka pengetahuan dan pengalaman selama 

mengadakan penelitian dapat ditransformasikan kepada peserta didik 

nantinya. 
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H. Sistematika Penulisan 

Untuk membantu dan memahami isi serta uraian penelitian, sesuai judul 

dimaksud perlu kiranya penulis menyusun sistematika skripsi sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan teori, berisi tentang tinjauan tentang tokoh masyarakat 

dan perkawinan muda. 

Bab III Metode penelitian, berisi tentang metode penelitian, variabel 

penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

Bab IV Deskripsi data dan analisis data, berisi tentang persiapan, 

penyajian data dan analisis data. 

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan 

berdasarkan data-data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya 

yang dilakukan tokoh masyarakat di Desa Kateguhan Kecamatan Sawit 

Kabupaten Boyolali untuk dapat mencegah terjadinya kawin muda adalah 

sebagai berikut. 

1. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat  

2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang UU No. 1 tahun 1974 

3. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan. 

 

B. Saran 

1. Sosialisasi mengenai Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 

kepada orang tua melaui aparat desa yang bekerjasama dengan pihak-

pihak pemerintah yang terkait perlu lebih digalakkan. 

2. Hendaknya kepada orang tua selalu diberikan pemahaman bahwa 

mengawinkan anak pada usia yang belum pantas meskipun terjadi kondisi 

ekonomi kurang bukanlah jalan terbaik satu-satunya. Diharapkan para 

orang tua memberikan dukungan kepada putra putrinya untuk tetap 

melanjutkan atau menamatkan sekolahnya sebagai bekal mencari 

pekerjaan sehingga nantinya mampu memenuhi kebutuhan keluarga tanpa 

bergantung pada orang tua 

88 
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3. Guna mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga 

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa bagi yang hendak melangsungkan perkawinan di bawah umur 

dipertimbangkan lebih dahulu dengan akal sehat dan pertimbangan segi 

keuntungan dan kerugian (manfaat dan mudharatnya). 
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