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ABSTRAK 

PENGARUH TERJADINYA PERNIKAHAN PADA USIA DINI 

TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA DESA BERO KECAMATAN 

TRUCUK   KABUPATEN  KLATEN TAHUN 2016 

Oleh   : ANUNG INDRA IRAWAN 

NIM   : 1212104498 

Pernikahan dini sangat berpengaruh terhadap kehidupan suami istri muda, 

dengan permasalahan-peremasalahan yang cukup kompleks yang sulit untuk 

dipecahkan. Terutama pernikahan dini dengan usia yang relatih muda dan tidak 

jauh berbeda antara dua individu. Secara psikologis mereka masih memiliki 

tingkat emosi yang lebih tinggi dibanding dengan pasangan telah mencapai usia 

dewasa. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh terjadinya 

pernikahan pada usia dini terhadap kehidupan keluarga di Desa Bero Kecamatan 

Trucuk Kabupaten Klaten. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode observasi, 

kuisioner, dan dokumentasi. Responden yang diambil adalah pasangan usia dini di 

Desa Bero tahun 2016. Jumlah responden 42 pasangan , dipilih secara “random 

sampling”. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 

sederhana, koefisien determinasi dan uji Freg 

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis data dengan teknik statistik 

product moment di dapat hasil rxy sebesar 0,493 kemudian dikonsultasikan 

dengan r tabel untuk N = 42 pada taraf signifikansi 5% terbesar 0,304 dan taraf 

signifikansi 1%  sebesar 0,393, dengan demikian r hitung lebih besar dari r tabel. 

kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu  Ada pengaruh yang positif antara 

pernikahan pada usia dini terhadap kehidupan keluarga di Desa Bero Kecamatan 

Trucuk Kabupaten Klaten “,terbukti kebenarannya  dan hipotesis dapat di terima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

THE INFLUENCE OF EARLY MARRIAGE TOWARDS A HOUSEHOLD IN 

BERO, TRUCUK, KLATEN IN 2015  

By : ANUNG INDRA IRAWAN 

NIM : 1212104498 

Early marriage has significant influence towards the life of young couple 

as a husband and wife. There are various complex problems in the household to 

be solved because both of them, husband and wife, are not mature enough. They 

are more emotional compare to a mature couple or adult. This research is aimed 

to observe the influence of early marriage towards a household in Bero, Trucuk, 

Klaten in 2015.  

This research used observation, questioner, and documentation as the 

method. Young couples who got married during 2015 in Bero became the major 

respondent for this research.  There were 42 couples that were selected based on 

random sampling. Analysis methodologies applied in this research were simple 

linear regression, coefficient determination, and the test of Freg.  

In accordance with the research and data analysis with statistic product 

moment technique, rxy was 0,493. Then, it was consulted with r table for N=42 on 

the level 5% with the amount 0,304 and on the level of 1% with the amount 0,393. 

Thus, r arithmetic is bigger than r table. It can be concluded that “a positive 

influence of early marriage and a household in Bero, Trucuk, Klaten in 2016” is 

correct and hypothesis can be approved.       
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pranikah merupakan berbagai persiapan dan kiat-kiat membina keluarga 

ilahi yang utuh dan bahagia selamannya. Proses membangun pernikahan yang 

intim dan bahagia sering tidak semulus jalan tol. Mula-mula hubungan asmara 

bisa saja terasa menggairahkan, meyakinkan, dan menyenangkan. Namun, 

setelah pasangan itu melewati masa pacaran dan memasuki pernikahan, 

hubungan pernikahan dengan sendirinya menuntut agar pasangan suami istri 

memiliki kekuatan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan 

pernikahan yang bahagia. 

 Pernikahan menunjukkan sejauhmana seseorang mampu merundingkan 

berbagai hal dan beberapa keterampilan mampu menyelesaikamn konflik. Dan 

orang mendapati bahwa hal-hal yang berjalan dengan baik pada tahap-tahap awal 

pernikahan mungkin tak dapat berfungsi dengan baik pada tahap-tahap 

berikutnya, yakni ketika pasangan suami istri menumbuhkan dan 

mengembangkan keterampilan baru dalam hal berhubungan.  

Melakukan pernikahan hendaklah terpikir secara matang. Untuk hal ini, 

Luthfil Hakim (2010), mengatakan bahwa suami maupun istri perlu memiliki 

kesiapan yang matang, baik fisik maupun psikis. Perkawinan tidak boleh coba-

coba, perkawinan merupakan perbuatan sakral, hormat, dan berdasar hukum baik 

pemerintahan maupun agama. Oleh karena itu perkawinan harus benar-benar 

dipikirkan secara matang. Perkawinan adalah pertautan hidup dua individu, 
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pernikahan yang merupakan bagian yang normal dari kehidupan manusia  itu 

dibenarkan hukum dan disetujui Tuhan. 

 Dalam satu ikatan yang paling mesra dan paling indah di dunia lebih 

utama darpipada hubungan antara orang tua dengan anak. Lebih mulia dari 

segala macam ikatan antar manusia. Pembinaan kebahagiaan dalam rumah 

tangga tidaklah dialaskan di atas rupiah atau harta benda, melainkan di atas cinta, 

kesetiaan, kehalusan budi pekerti dan keberhasilan dalam menyesuaikan diri 

antara suami istri.    

Pernikahan dini sangat berpengaruh terhadap kehidupan suami istri muda, 

dengan permasalahan-peremasalahan yang cukup kompleks yang sulit untuk 

dipecahkan. Terutama pernikahan dini dengan usia yang relatih muda dan tidak 

jauh berbeda antara dua individu. Secara psikologis mereka masih memiliki 

tingkat emosi yang lebih tinggi dibanding dengan pasangan telah mencapai usia 

dewasa. Zulkifli Ahmad (2011), menjelaskan bahwa pernikahan dini mempunyai 

dampak negatif, baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan, dari sisi sosial, 

pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga karena emosi yang 

masih labil dan cara berpikir yang belum matang. 

Pernikahan usia dini umumnya dua individu tidak berpikir matang, (1) 

belum persiapan fisik secara baik misalnya kesehatan tubuh, pekerjaan dan 

penghasilan, dan rumah tempat tinggal, (2) persiapan mental hanya sebatas 

berani tidak memikirkan efek samping jika terjadi sesuatu yang tidak 

dikehendaki misalnya perubahan dan penambahan peran, memberi dan melayani, 

kemauan untuk ”berubah” dan menyesuaikan diri. Menerima hal-hal yang tidak 

diharapkan, kesiapan untuk ditinggalkan sementara waktu oleh salah satu 
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pasangan karena tugas kantor, atau studi lanjut kel luar kota. (3) belum siap 

bersosialisasi misalnya.  

Kematangan secara emosional, kemampuan bergaul dengan banyak 

orang, kemampuan membina  hubungan yang intim, mempunyai minat dan 

perhatian  pada orang lain, kemampuan mengkomunikasikan pendapat, perasaan, 

keinginan-keinginannya. Dapat menerima pendapat orang lain, dapat menerima 

keterbatasan orang lain, kepekaan terhadap perasaan orang lain, dan tanggung 

jawab (Tim, 2012: 38). Bahkan hasil penelitian Fatkhuri (2011), menjelaskan 

bahwa dampak pernikahan dini adalah membawa penderitaan, kecenderungan 

berakhir pada perceraian, persaudaraan menjadi pecah dan anak-anak 

menanggung beban psikologis, sulit mendapat keturunan yang baik dan sehat, 

ampaknya yaitu anak rentang dengan penyakit, dan mengakibatkan laju 

pertumbuhan penduduk sangat cepat. 

Pernikahan dini dapat terjadi karena pergaulan bebas, hal ini dapat 

diamati kehidupan moderen ini secara global antara kota dan pedesaan telah 

membentuk komunitas anak muda yang sulit diawasi maupun diatur oleh orang 

tua,  lingkungan yang heterogen banyak terjadi hamil sebelum nikah, antara lain 

siswa sekolah,  di samping itu, dampaknya teknologi, gambar pornografi, filem-

filem porno, sarana komunikasi HP yang saat ini mudah sekali untuk menipu 

/membohongi orang tua, keterpaksaan karena akibat dari coba-coba  terjadi 

karena  keperkosaan. Dari beberapa pengamatan baik melalui dunia maya 

maupun dalam kehidupan di lingkungan  jelas sangat mendukung terjadinya 

pernikahan dini.  
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Berbeda pernikahan dini dengan pasangan yang selisih usia jauh minimal 

di atas 3 tahun ke atas. Segi positifnya, jika laki-laki lebih tua akan memberikan 

dampak yang positif, disamping terlihat laki-laki dewasa juga dapat membimbing 

atau membina dalam keluarga dan fungsi laki-laki sebagaimana mestinya 

menjadi kepala keluarga. Dari sisi negatifnya hal ini juga dapat dimungkinkan 

karena keterpaksaan dari pihak wanita. Adanya tekanan-tekanan dari pihak orang 

tua wanita, disebabkan tergiur kehartaan, jabatan, dan sebagainya, terjadi 

pernikahan dini dari pihak wanita, dengan bergelimpang harta kekayaan tetapi 

tidak merasakan bahagia, tidak ada ketentraman, dan sebagainya. Karena tidak 

ada dasar saling menyukai.  

Perkawinan dalam memilih partner harus dilihat dari segi pertanyaan 

”Apakah partner itu dicintai atau sebaliknya partner tersebut mencintai. 

Perkawinan dini bukanlah percintaan dan perkawinan bukanlah untuk 

memenangkan diri dalam percintaan tapi sebagaimana Ortega Y Gasset 

menegaskan dalam (Rozali, 2011: 27). Perkawinan adalah untuk memperbaiki 

kehidupan. Memilih partner adalah sesuatu pekerjaan yang sulit. Memilih partner 

dengan tergesa-gesa sangat berbahaya (waton dapat) lebih baik partner diuji 

bertahun-tahun, sedikit-sedikitnya dua tahun. Sebab dengan adanya waktu lama 

dalam memilih partner perlu mempelajari sifat-sifat calon pasangan, yang 

mencakup keinginan, kesenangan, kebiasaan, serta menangguhkan beberapa 

lamanya malahan dengan sadar sekali melangsungkan perkawinannya. Berkaitan 

dengan hal tersebut Rohmat (2009), berpendapat bahwa penentuan batas 

minimum dalam perkawinan sangat penting, karena secara tidak langsung 

mempengaruhi kualitas dalam kehidupan berumah tangga.  
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Pernikahan dini sepanjang hidup pernikahannya, semua pasangan akan 

menghadapi tekanan-tekanan baru, tekanan-tekanan tersebut  dapat berasal dari 

luar pernikahan, mungkin juga dari dalam pernikahan itu sendiri, atau bahkan 

dari hal-hal yang sudah lama terpendam jauh di dalam diri mereka mmasing-

masing. Bahkan Bintang Pratama (2014), berpendapat bahwa akibat pernikahan 

dini, selama berumah tangga, kedua pasangan tidak bisa memenuhi tanggung 

jawabnya masing-masing, lantas memicu berbagai pertengkaran bahkan tindakan 

kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan kepada pasangan maupun kepada 

anak, dan dalam perkembangannya, pernikahan dini akan membawa masalah 

psikologis yang besar dikemudian hari. Menyesuaikan diri untuk hidup  harmonis 

dengan seseorang, menyeimbangkan tugas-tugas karier yang sedang menanjak, 

membesarkan anak-anak, dan memberi dukungan satu sama lain adalah tugas 

yang sangat kompleks.  

Dari uraian di atas dampak dari perkawinan dini akan menimbulkan 

permasalahan akibat pernikahan dini, dan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, 

sehingga dalam penelitian ini dapat digunakan untuk kepentingan bagi calon 

pasangan untuk melakukan pernikahan dini maupun telah menjalani pernikahan 

dini.  

 

B. Identifikasi Masalah 

         Uiraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, terdapat 

permasalahan yang dapat diidentifikasi permasalahannya antara lain: 

1. Permasalahan  pada penikahan usia dini akan semakin kompleks 

2. Pasangan usia dini belum matang akan sangat berpengaruh terhadap keluarga  
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3. Pernikahan usia dini tidak berpikir dampaknya 

4. Benarkah perkawinan usia dini  akibat dari pergaulan bebas 

5. Apakah perkawinan usia dini dari akibat tekanan-tekanan dari pihak orang tua 

wanita 

 

C. Batasan Masalah 

            Dengan melihat pada identifikasi masalah di atas, maka pada 

penelitian ini permasalahan dibatasi hanya pada Pengaruh terjadinya pernikahan 

dini terhadap kehidupan keluarga di Desa Bero Kecamatan Trucuk Kabupaten 

Klaten pada Tahun 2015  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas timbul permasalahan ”Apakah ada pengaruh 

terjadinya pernikahan dini terhadap kehidupa keluarga di Desa Bero Kecamatan 

Trucuk Kabupaten Klaten ?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh terjadinya pernikahan dini terhadap 

kehidupan keluarga di Desa Bero Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. 

 

F. Manfaat Penelitian 

      Penelitian dengan judul: Pengaruh terjadinya pernikahan dini terhadap 

kehidup keluarga  di Desa Bero Kecamatan Trucuk Kabupaten ini diharapkan 

akan memberikan manfaat baik secara praktis maupun manfaat teoritis.  



7 
 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini berdasar pada observasi langsung terhadap pasangan 

yang telah melakukan perkawinan Usia dini. Oleh karena itu dianalisis sesuai 

dengan teori yang relevan dengan permasalahan. Pandangan, wawasan akan 

menjadi konsep, pprinsip serta teori yang dapat digunakan sebagai  tidak 

lanjut untuk mengadakan penelitian dari sudut lain.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian yang masih sederhana diharapkan dapat nenberikan manfaat  

bagi pasangan  dengan melakukan pernikahan usia dini untuk memberikan 

gambaran kepada siapa saja tentang dampak yang terjadi. Bagi masyarakat 

agar dapat mengambil hikmahnya untuk tidak melakukan pernikahan usia 

dini. Dengan usia yang cukup akan memberikan dampak yang positif pula.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan tujuan penelitian adalah mencari jawaban atas rumusan 

masalah yang telah dijadikan pedoman dalam penelitian ini. Oleh karena itu, 

sesuai dengan uraian di atas maka dalam penelitian ini hasilnya dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Rata-rata umur pernikahan dini yaitu umur 19-20 tahun. 

2. Pernikahan remaja di Desa Bero Kecamatan Trucuk Kabupaten 

Klaten sebesar 56,37%. Sehingga dapat di simpulkan pernikahan usia 

dini di Desa Bero Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten termasuk 

kategori tinggi.  

3. Kesejahteraan kehidupan keluarga di Desa Bero Kecamatan Trucuk 

Kabupaten Klaten 47,61%. Sehingga dapat di simpulkan 

kesejahteraan kehidupan keluarga di Desa Bero Kecamatan Trucuk, 

Kabupaten Klaten termasuk kategori tinggi. 

4. Berdasarkan frekuensi pernikahan usia dini di Desa Bero Kecamatan 

Trucuk Kabupaten Klaten sebesar 56,37% dan skor kehidupan 

keluarga 47,61%. Sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh 

terjadinya pernikahan pada usia dini terhadap kehidupan keluarga. 

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis data dengan teknik statistik 

product moment di dapat hasil rxy sebesar 0,493 kemudian dikonsultasikan 

dengan r tabel untuk N = 42 pada taraf signifikansi 5% terbesar 0,304 dan taraf 

signifikansi 1%  sebesar 0,393, dengan demikian r hitung lebih besar dari r tabel 
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Oleh karena itu berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa 

hipotesis yang berbunyi “Ada pengaruh yang positif antara pernikahan pada usia 

dini terhadap kehidupan keluarga di Desa Bero Kecamatan Trucuk Kabupaten 

Klaten “,terbukti kebenarannya  dan hipotesis dapat di terima. 

Sedangkan analisa regresi untuk mengetahui pengaruh antara pernikahan 

pada usia dini terhadap kehidupan keluarga di Desa bero. Besarnya pengaruh 

masing-masing unsure adalah sebagai berikut: Y = 37,79 + 0,50 X 

a =  37,79 yang artinya pada saat variabel X sama dengan nol (0)maka 

kehidupan keluarga (Y) sebesar 37,79 

b =  yang artinya pernikahan pada usia dini dapat meningkatkan kesejahteraan 

kehidupan keluarga sebesar 0,50 

Berdasarkan hasil analisis regresi maka untuk menguji apakah Freg sebesar 

12,80 itu signifikan atau tidak, harus dikonsultasikan dengan Ftabel pada db = 1 

lawan n – 2 =40.pada taraf signifikansi 95% di peroleh harga Ftabel (12,80 > 

4,08). Pada taraf signifikansi 99% diperoleh harga Ftabel7,27. Sedangkan Fhitung 

menunjukan harga 12.80.  Dengan demikian  Fhitunglebih besar dari Fhitung ( 12,80> 

7,27). Maka hipotesis yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan antara 

pernikahan usia dini terhadap kehidupan keluarga di Desa Bero dapat diterima. 

Nilai koefisien determinasi (R
2
) antara X terhadap Y adalah sebesar 0,243. 

Angka ini menunjukkan bahwa variabel dari pernikahan usia  dini (X) 

mempengaruhi variabel kehidupan keluarga (Y) sebesar 24,30% 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis ingin 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi laki-laki ketika menikah hendaknya sudah mempunyai pekerjaan tetap 

agar dapat menafkahi keluarga sehingga kesejahteraan kehidupan dapat 

terjamin. 

2. Bagi perempuan hendaknya ketika mau menikah menuggu umurnya mencapai 

lebih dari 20 tahun karena ketika masih umur di bawah 20 tahun ditinjau dari 

segi kesehatan reproduksi belum berada dalam usia reproduksi yang sehat 

sehingga menyebabkan terjadinya hambatan saat kehamilan dan persalinan. 

3. Pasangan-pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki 

kedewasaan emosi, dan belum memiliki pengetahuan dan ketrampilan, 

sehingga sukar mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang memadai. 

4. Bagi orang tua hendaknya tidak terburu-buru untuk menikahkan anaknya 

sebelum anaknya memiliki persiapan lahir dan batin untuk mengarungi 

kehidupan rumah tangga. 
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