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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penentuan batas minimum usia dalam perkawinan sangat penting, karena
secara tidak langsung mempengaruhi kualitas dalam kehidupan berumah tangga.
Keluarga yang berkualitas akan melahirkan sebuah generasi yang lebih baik.
Karena terciptanya kehidupan yang tentram, dami dan teratur merupakan idaman
bagi setiap orang untuk menciptakannya. Begitu pula dalam kehidupan rumah
tangga, yang merupakan benteng utama dan pertama dalam menanggulangi
permasalahan kehidupan yang ada di masyarakat dewasa ini. Karena berawal dari
keluargalah masalah yang ada di masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan
efektif. Disamping itu keluarga merupakan bagian terkecil dari lingkungan
masyarakat yang keduanya saling mempengaruhi serta keterkaitannya satu sama
lain.
Pernikahan yang merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai tahap
pertama dalam membentuknya dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang
bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin. Sebuah rumah tangga yang penuh
limpahan rahmat dan kasih sayang (keluarga sakinah mawaddah warahmah).1
Dimana pada setiap orang yang hendak melaksanakannya berangan-angan bahwa
merupakan surga dunia yang dapat menyejukan hati di dalamnya. Disamping itu
pernikahan merupakan perjanjian yang sangat suci,2 sehingga untuk mencapai
tujuannya memerlukan sebuah aturan, namun bukan berarti adanya peraturan
untuk mengekang umatnya, akan tetapi lebih kepada kemaslahatan.
Pernikahan, di samping masuk dalam masalah sosial (hubungan antara
manusia) juga memiliki nilai ibadah (ketuhanan) bagi yang menjalankannya.
Sebagaimana tertuang dalam UU No. 1/1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin
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Halman Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung; Mandar Maju, 1990),
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antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.3
Usia pada saat menikah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam
pola pembinaan rumah tangga. Keadaan perkawinan antara seseorang yang
menikah pada usia yang belum semestinya dengan seseorang yang menikah pada
usia yang matang, tentu sangat berbeda. Emosi, pikiran dan perasaan seorang di
bawah usia tertulis pada UU perkawinan No.1/1974 pasal (1) perkawinan hanya
diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita
mencapai umur 16 tahun. Akibatnya perkawinan tersebut, mempunyai peluang
yang cukup besar berakhir dengan perceraian, sebab baik fisik maupun mental,
belum siap menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga. Hal
tersebut jelas akan mempengaruhi kelestarian perkawinan,4 beda halnya dengan
perkawinan yang dilakukan pada usia matang.
Kesiapan psikis (mental) baik laki-laki maupun perempuan tidak kalah
penting ketimbang persiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah
bahkan terkadang kejam belum lagi menghadapi perangai atau tingkah laku suami
atau istri yang terkadang tidak selalu sesuai dengan keinginan masing-masing,
maka untuk menghadapi permasalahan ini, diperlukan kesiapan mental yang dapat
ditunjukan dengan sebuah kedewasaan cara berpikir dan bertindak untuk
menyelesaikan masing.
Terlebih bagi laki-laki, tidak hanya mental yang benar-banar harus
dipersiapkan fisikpun harus menajdi sebuah pertimbangan yang cukup matang
dalam menghadapi perkawinan. Artinya laki-laki harus lebih siap dibandingkan
wanita, karena laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan istri dan anakanaknya dari kebutuhan sendang, pangan dan panan dan menjadi pelindung
keluarga dari segala macam ancaman.5
Mengingat betapa besar tanggung jawab rumah tangga, maka suami maupun
istri perlu memiliki kedewasaan dalam berkeluarga, baik fisik maupun psikis.
Karena pekerjaan yang berat ini tidak mungkin terselesaikan dengan persiapan
3
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yang asal-asalan dengan kondisi umur yang belum cukup untuk melakukan
perkawinan. Maka ddari itu diperlukan kesiapan dalam menempuh kehidupan
rumah tangga, sebab rumah tangga bukanlah suatu permainan yang santai.
Setiap pasangan suami istri pasti sangat mendambakan, memiliki keluarga
yang harmonis, keluarga yang mampu membuat rasa letih berkurang bahkan
hilang saat berkumpul dengan mereka. Keluarga yang menyegarkan kepenatan
dan kejenuhan, keluarga yang menjadi sumber ke bahagiaan, yang menjadi
sumber semangat inspirasi, menjadikan keindahan yang paling indah dalam hidup
ini. Dalam al-Qur‟an, Allah swt Berfirman dalam Q.S Ar-Ruum: 21.

   


























 
Terjemahnya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.6
Dari petunjuk ayat al-Qur‟an jelaslah bahwa perempuan diciptakan untuk
laki-laki, dan laki-laki untuk perempuan, agar satu sama lain memperoleh
ketenangan, jika kita perhatikan alam ini. Maka kita akan mengatakan bahwa
laki-laki tanpa perempuan dan perempuan tanpa laki-laki merupakan bentuk yang
tidak lengkap (naqis). Persoalan pernikahan muda merupakan masalah yang
6
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),
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sangat populer di masyarakat. Dengan berbagai interpretasi, dan sudut pandang
yang berbeda, beberpa penulis telah mengungkapkan ada beberapa hal yang
berkaitan dengan pernikahan muda tersebut, yaitu kuatnya hukum adat di
masyarakat, lingkungan, latar belakang pendidikan dan ekonomi.
Persoalan

yang

muncul

kemudian

masih

terdapat

daerah

yang

masyarakatnya masih melakukan pernikahan di bawah usia , yaitu dibahwah 16
tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laku. Pernikahan model ini lebih
dikenal dengan nama pernikahan dini, hal ini menunjukan bahwa masyarakat
tidak mengindahkan peraturan pemerintah yang telah di Undang-Undang yakni
UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasa 7 ayat (1)7 dan Kompilasi Hukum Islam,
(KHI) pasal 15 ayat (1).8
Desa Kota Siri Kecamatan Pantai Timur Kabupaten Seram Bagian Timur
merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya masih banyak melakukan
pernikahan di bawah umur. Dalam beberapa kasus masyarakat Desa Kotasirih ada
yang melakukan pernikahan hanya cukup dilakukan melalui tokoh atau pemuka
agama setempat, tanpa memberitahukan atau mengundang petugas perkawinan
dari Kaktor Urusan Agama (KUA), sehingga dalam melaksanakannya faktor umur
tidak lagi menjadi masalah dalam syarat perkawinan. Padahal dari hasil
pengamatan di lapangan masyarakat masih sering melakukan pernikahan di
bawah usia, yang ditetapkan oleh UU Perkawinan.
Dari pengamatan tersebut yang menarik perhatian penulis disini bukan
hanya sekedar pada terjadinya pernikahan di bawah usia yang dilakukan
masyaraat Desa Kotasiri, tetapi yang menyebabkan terjadinya praktek pernikahan
di bawah usia pada anak remaja dalam hukum Islam, juga dampaknya terhadap
keutuhan keluarga yang bersangkutan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti
tentang “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perilaku Sosial Remaja Pada
Masyarakat Desa Kotasirih Kecamatan Pantai Timur Kabupaten Seram Bagian
Timur”.
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B. Rumusan Masalah
1. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka
terdapat beberapa hal yang menjadi pokok penting dalam dirumuskan masalah
yaitu sebagai berikut :
a. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya pernikahan
dini di Desa Kotasirih Kecamatan Pantai Timur Kabupaten Seram
Bagian Timur ?
b. Bagaimana

bentuk-bentuk

perilaku

sosial

remaja

pada

pelaku

pernikahan dini di Desa Kotasirih Kecamatan Pantai Timur Kabupaten
Seram Bagian Timur ?
C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka secara
umum penulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai:
1. Untuk

mengetahui

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

munculnya

pernikahan dini di Desa Kotasirih Kecamatan Pantai Timur Kabupaten
Seram Bagian Timur.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku sosial remaja pada pelaku
pernikahan dini di Desa Kotasirih Kecamatan Pantai Timur Kabupaten
Seram Bagian Timur.
D. Manfaat Penulisan
Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis
dan pembaca yaitu sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Penulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi seluruh
masyarakat Desa Kotasirih dalam kontek perkawinan yang lebih baik.
b. Hasil penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat
Desa Kotasirih dalam menentukan batas usia pernikahan yang ideal.

6

2. Manfaat praktis
Sedangkan pada manfaat praktisnya yaitu sebagai bahan acuan bagi penulis
yang ingin meneliti lebih lanjut, dalam tahap hal yang sama guna untuk
menjadikannya sebagai referensi.

7

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
E. Penulisan Terdahulu
Sejauh ini pembahasan sekitar batasan usia dalam perkawinan telah banyak
dibahas dan dikemas memenuhi khasazanah koleksi perpustakaan baik dalam
bentuk karya ilmiah, jurnal, atau buku-buku. Dan untuk mendukung persoalan
yang lebih mendalam terhadap masalah diatas penyusun berusaha melakukan
penulisan terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi onjek
penulisan sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.
Buku yang penulis jumpai yang berkaitan dengan batasan usia perkawinan
yaitu buku Kedewasaan Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia,9 Karya
Agus Syahrur Munir dalam buku ini disinggung bahwa usia pada saat perkawinan
mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola pembinaan rumah tangga.
Keadaan perkawinan antara seorang yang menikah dengan usia yang belum
matang ddengan seorang yang usia sudah matang, akan menghasilkan kondisi
rumah tangg yang berbeda. Dalam buku ini juga dibahas emosi, pikiran dan
perasaan seseorang dibawah usia masih labil, sehingga tidak bisa mensikapi
permasalahan-permasalah

yang muncul dalam rumah tangga denga dewasa,

melainkan dengan sikap yang lebih menonjolkan arogansi yaitu sifat yang
mementingkan eginya masing-masing.
Studi penelitian yang berkaitan dengan pernikahan dini “Pernikahan Dini di
Yogyakarta dan Persepsi Masyarakat Dari Tahun 2001-2003 Dalam Perspektif
Hukum Islam,”10 Karya Abdul Munir memaparkan hasil analisisnya bahwa
pernikahan dini menjadi sebuah keharusan untuk menggulangi pergaulan bebas
yang telah melanda kalangan muda. Menurut Abdul Munir diera modern ini
pergaulan bebas di kalangan muda adalah satu penyebab terjadinya hubungan
seksual di luar nikah, sehingga Abdul munir menganggap bahwa melakukan
9

Agus, Syahruru Munir, Kedewasaan Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan
Indonesia, (Bandung, Mizan, 2003), hlm. 13
10
Abdul Munir, Pernikahan Dini di Yogyakarta dan Perspektif Masyarakat Dari Tahun
2001-2003 Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta; LkiS, 2003), hlm. 8.
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pernikahan dini merupakan sala satu antisipatif terjadinya hubungan intim yang
dilarang pemerintah dan agama.
Sedangkan dalam buku “Indahnya Pernikahan Dini (2002)”,11 Karya M.
Fuzil Adhim, menyebutkan di dalam bukunya bahwa pernikahan dini sebagai
solusi akhir dari pergaulan bebas yang melanda generasi muda di era modern,
tanpa melihat aspek negatif. Fauzil hanya mengedepankan asfek positifnya saja.
Berdasarkan hasil telaah terhadap buku-buku dan hasil penulisan terdahulu,
penulis belum pernah menemukan buku atau karya ilmiah yang membahas
dampaknya nikah mudah di Desa Kotasirih, oleh karena itu, penulis sangat
tertarik untuk mengangkat tema ini dalam tulisan dan pada penulisan tulisan inilah
penulisan di fokuskan.
F. Kerangka Teori
1. Pernikahan Dini
Dlori (2005) mengemukakan pernikahan dini adalah nama yang lahir dari
komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, yaitu sebagai sebuah solusi
alternatif. Karena ketika fitnah syahwat semakin tidak terkendali dan ketika seks
pra nikah semakin merajalela, terutama yang dilakukan oleh kaum muda yang
masih duduk di bangku sekolah, sehingga pernikahan diusia muda dipandang
cukup baik untuk mencegah perbuatan zina.12
Pernikahan adalah suatu kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan untuk membentuk sebuah keluarga dan dari pernikahan ini manusia
dapat meneruskan keturunan mereka. Pernikahan tidak hanya melibatkan dua
orang yang saling mencintai saja tetapi dapat juga menyatukan dua keluarga baru
dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pada umumnya pernikahan dilakukan
oleh orang dewasa yang sudah memiliki kematangan emosi karena dengan adanya
kematangan emosi ini mereka akan dapat menjaga kelangsungan pernikahan.
Penulisan yang telah dilakukan oleh puspitasari mengenai faktor pendorong
terjadinya perkawinan usia muda dan dampaknya terhadap pola asuh keluarga.
11

M. Fauzil Adhim, Indahnya Pernikahan Dini, (Jakarta; Gema Insani Press, 2002),

hlm. 34.
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Muhammad Dlori, Jika Cinta Di Bawah Nafsu, (Jogjakarta : Prismasophie. 2005), hlm.

18.
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Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan
usia muda adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor diri
sendiri dan faktor adat setempat.
Sedangkan menurut Zulkifli juga melakukan penulisan mengenai dampak
sosial pernikahan usia dini yang berada di Desa Gunung Sindur-Bogor. Penulisan
ini mengungkapkan bahwa sangat terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang
pernikahan usia dini antara lain disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat
sangat rendah. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini menurut
zulkifli yaitu faktor ekonomi, hamil diluar nikah dan takut maksiat, namun secara
lebih detail mengulas bahwa faktor ekonomi adalah sebagai faktor pendorong
yang paling dominan.
Sebuah konsep yang ditawarkan oleh Mohammad Fauzil Adhim dalam
bukunya yang berjudul “indahnya pernikahan dini”, dalam bukunya Fauzil
Adhim menyebutkan secara lebih spesifik dengan pengertian pernikahan dini,
disebutkan bahwa masyarakat memandang pernikahan diusia muda adalah sebagai
yang belum adanya menunjukkan kedewasaan, yang secara ekonomi masih sangat
tergantung pada orang tua serta belum mengerjakan apa-apa (bekerja/mencari
nafkah). Namun kemudian pandangan itu diantaranya, karena justru hal terpenting
dalam perkawinan diusia muda adalah rasa tanggungjawab sebagai indikator yang
berpengaruh terhadap keputusan untuk menikah diusia muda.13
Pernikahan usia muda tidak hanya memberi dampak negatif pada individu,
tetapi juga terhadap umum, keluarga dan masyarakat. Ada beberapa faktor yang
menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda di Indonesia. Faktor-faktor
tersebut, yaitu individu, keluarga, pergaulan bebas dan kemiskinan.14
2. Kelompok Masyarakat
Kelompok adalah sejumlah manusia yang berinteraksi dan terdorong oleh
tujuan bersama yang secara efektif menghasilkan norma-norma, pedoman tingkah
laku bagi anggotanya. Dimana tujuan dapat tercapai apabila individu-individu
bergabung dengan kerja bersama.
13

Adhim Fauzil, Indahnya Pernikahan Dini, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 32.
Noorkasiani, dkk., Sosiologi Keperawatan, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009),
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Ada beberapa syarat terjadinya kelompok diantaranya adalah:
a. Ada kesadaran setiap orang selaku anggota kelompok bahwa ia merupakan
bagian dari kelompok yang bersangkutan.
b. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain
dalam kelompok tersebut.
c. Ada faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota
kelompok seperti rasa senasib, kepentingan, atau tujuan yang sama,
idiologi, dan sebagainya.
d. Bersukur dengan memliki pola perilaku yang sama.15
Bagi Parsudi Suparlan, masyarakt adalah sebagai kesatuan kehidupan sosial
manusia yang menempati wilayah tertentu, yang berketarutan dikarenakan adanya
perangkat pranata sosial yang telah menjadi tradisi dan kebudayaan yang mereka
miliki bersama.
Istilah masyarakat setempat menunjukan pada bagian masyarakat yang
bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batasan-batasan tertentu, dimana faktor
utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih intent diantara
anggotanya dibandingkan dengan anggota lain di luar batas wilayahnya. Dalam
mengklasifikasikan masyarakat pribumi dapat digunakan empat kreteria yang
saling berkaitan yaitu:
a. Jumlah penduduk
b. Luas, kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman
c. Fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh
masyarakat, dan
d. Organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan.
Dalam masyarakat modern sering dibedakan antara masyarakat pedesaan
(Rural Community) dan masyarakat perkotaan (Urban Community). Masyarakat
dapat diartikan sebagai tempat bersama yakni sebuah wilayah geografis yang
sama sebagai contoh bersama dalam sebuah Rukun Tetangga, dalam komplek
perumahan atau dalam sebuah kampung. Masyarakat juga dapat diartikan sebagai
tempat kepentingan bersama yakni kesamaan kepentngan berdasarkan kebudayaan
15

Syahrial Syarbini, dkk, Sosiologi Dan Politik, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 23.
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dan identitas seperti kepentingan bersama pada masyarakat etnis monoritas atau
kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya
pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak
cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.
Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan
kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama yang ditaati dalam
lingkungannya. Tatanan kehidupan dan norma-norma yang mereka miliki itulah
yang menjadi dasar kebutuhan sosial dalam lingkungannya, sehingga dapat
membentuk suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri kehidupan yang
khas. Suatu kelompok masyarakat juga dapat berupa sesuatu suku bangsa atau
kelompok yang datang pada suatu tempat tertentu dimana ditempat tersebut telah
dihuni oleh individu-individu lain.
Kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia
yang hidup bersama yang mengadakan hubungan timbal balik yang saling
mempengaruhi dan juga dalam kesadaran untuk saling tolong menolong. 16 Syaratsyarat suatu himpunan manusia dapat disebut kelompok diantaranya
a. Setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari
kelompok bersangkutan.
b. Ada hubungan timbal balik antara anggota kelompok yang satu dengan
anggota yang lainnya.
c. Ada suatu kesepakatan yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara
mereka bertambah erat. Kesepakatan tersebut bisa berupa rasa senasib,
kepentingan bersama, tujuan bersama ideologi yang sama, mempunyai
musuh yang sama dan lainnya.
d. Berstruktur, kaidah dan mempunyai pola prilaku.
e. Bersistem dan berproses.17

16

Nuraini, Interaksi masyarakat Pendatang Dengan Masyarakt Pribumi, hlm. 35.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, hlm. 125-126.

17
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3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini
Pernikahan dini yang masih marak terjadi pada remaja pedesaan pada
umumnya dipengaruhi oleh empat faktor, yakni: keinginan bebas pada remaja,
ekonomi, pendidikan dan budaya.
a. Keinginan bebas pada remaja.
Adanya dorongan rasa kemandirian gadis remaja dan keinginan bebas dari
kekangan orangtua. Hal tersebut berkaitan dengan perubahan psikologi yang
terjadi pada diri remaja sebagaimana yang dijelaskan oleh Neidhart dalam
Gunarsah bahwa remaja atau adolescentia sedang mengalami masa peralihan dari
kedudukan ketergantungannya terhadap keluarga menuju kehidupan dengan
kedudukan mandiri. Jannah menjelaskan bahwa salah satu penyebab pernikahan
dini yang terjadi pada masyarakat Desa Pandan (Madura) ialah adanya kesiapan
diri pada remaja. Selain orang tua, pendorong terjadinya pernikahan dini di Desa
Pandan disebabkan adanya kemauan diri sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan
mereka sudah merasa bisa mencari uang sendiri dan juga pengetahuan anak yang
diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah
mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di
bawah batas minimal usia perkawinan.18
b. Faktor Ekonomi
Pernikahan dini yang terjadi

disebabkan karena alasan membantu

pernenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Faktor ini berhubungan dengan
rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Orang tua tidak memiliki kemampuan untuk
memenuhi kebutuhan keluarga sehingga orangtua memilih untuk mempercepat
pernikahan anaknya, terlebih bagi anak perempuan sehingga dapat membantu
pemenuhan kebutuhan keluarga. Sejalan dengan hal itu, Jannah menjelaskan
dalam penulisannya bahwa para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia
muda mengganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi
keluarga akan berkurang satu. Hal ini disebabkan jika anak sudah menikah, maka
18
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akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua juga berharap jika
anaknya sudah menikah, maka akan dapat membantu kehidupan orang tuanya.19
c. Faktor pendidikan
Dalam konteks pendidikan, penulisan Landung menjelaskan

bahwa

rendahnya tingkat pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan
mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan
rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orangtua terkait konsep remaja
gadis. Pada masyarakat pedesaan umumnya terdapat suatu nilai dan norma yang
menganggap bahwa jika suatu keluarga memiliki seorang remaja gadis yang
sudah dewasa namun belum juga menikah dianggap sebagai aib keluarga,
sehingga orang tua lebih memilih untuk mempercepat pernikahan anak
perempuannya. Jannah menambahkan bahwa rendahnya pendidikan merupakan
salah satu pendorong terjadinya pernikahan dini. Para orang tua yang hanya
bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang
menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda
ini.
d. Faktor Budaya
Keberadaan budaya lokal (Parampo Kampung) memberi pengaruh besar
terhadap pelaksanaan pernikahan dini, sehingga masyarakat tidak memberikan
pandangan negatif terhadap pasangan yang melangsungkan pernikahan meskipun
pada usia yang masih remaja. Hal ini yang menyebabkan kaum pemuka adat tidak
merniliki kemampuan untuk dapat mengatur sistem budaya yang mengikat bagi
warganya dalam melangsungkan perkawinan karena batasan tentang seseorang
yang dikatakan dewasa masih belum jelas.
Syafiq Hasyim menyebutkan bahwa dalam konteks Indonesia pernikahan
lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak
bebas setiap individu. Secara umum, dalam masyarakat yang pola hubungannya
bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial”
yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Sedangkan
dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak
19
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sosial, dan karenanya pernikahan sering merupakan sebuah pilihan. Cara pandang
tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial ini, tampaknya memiliki
kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin muda yang terjadi di
Indonesia.
G. Kerangka Teori
Setidaknya terdapat tiga paradigma dalam sosiologi yang menyebabkan
sosiologi disebut sebagai “Ilmu Pengetahuna Berparadigma Ganda”. Menurut
Ritzer, Paradigma itu sendiri adalah pandangan mendasar dari ilmuan tentang apa
yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh satu cabang imu
pengetahuan. Dari tiga paradigma yang ada paradigma definisi social adalah
paradigma yang digunakan untuk menganalisis masalah ini. Paradigma definisi
sosial memandang hakekat kenyataan sosial bersifat subyektif, kenyataan social
lahir dari motivasi individu dan tindakan-tindakan social (social actions).
Paradigma ini diwakilkan oleh Max Weber yang mengemukakan paradigma
definisi

sosial.

Menurutnya,

pokok

persoalan

sosiologi

adalah

proses

pendefinisian sosial dan akibat-akibat dari suatu aksi serta interaksi sosial. Jadi,
pokok

perhatiannya

adalah

menafsirkan

dan

memahami

(interpretatif

understanding) mengenai proses berpikir yang bersifat intersubyektif dan
intrasubyektif dengan melibatkan arti atau makna dan simbol-simbol dalam suatu
aksi dan tindakan sosial.20
Terdapat beberapa teori yang bernaung di bawah paradigma ini, diantaranya
adalah teori aksi sosial, teori interaksionisme simbolik dan teori fenomenologi.
Karena penulisan itu bersifat ilmiah, maka dalam penulisan itu memerlukan teori,
meski dalam penulisan kualitatif peran teori tidak sekuat dalam penulisan
kuantitatif, akan tetapi dalam penulisan kualitatif pun juga membutuhkan teori.
Dalam penulisan kualitatif teori digunakan untuk bekal dalam memahami konteks
sosial secara lebih luas dan mendalam, serta mempertajam mengenai fakta
lapangan yang dipelajari.

20
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Dari beberapa teori yang ada dalam paradigma defenisis sosial, yang
digunakan dalam penulisan ini adalah teori „interaksionisme simbolik‟. Teori atau
pendekatan interaksionisme simbolik ini bersumber dari George Herbert Mead
yang pendapat hampir serupa dengan Weber mengenai pokok perhatian sosiologi,
sebagaimana yang disebutkan oleh Lindung21 yaitu membedakan covert behavior
dan overt behavior untuk menekankan pokok perhatian interkasionisme simbolik.
Covert behavior adalah tingkah laku yang tersembunyi, yaitu proses berpikir yang
melibatkan arti dan simbol-simbol. Sedangkan Overt behavior adalah tingkah laku
aktual yang tidak melibatkan covert behavior atau proses berpikir. Sehingga
pokok perhatian dari interaksionisme simbolik adalah covert behavior, sedangkan
overt behavior menjadi pokok perhatian dari paradigma perilaku sosial.
Penulisan ini berfokus pada tindakan sosial, tindakan pemuda yang
melanggar nilai dan norma dengan melakukan hubungan seks pra nikah. Tindakan
sosial tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, mulai dari diri sendiri (internal),
maupun orang lain (eksternal) melalui interaksi, sosialisasi dan internalisasi.
Internalisasi yang dimaksud disini adalah masuknya nilai-nilai ke dalam kerangka
budaya yang dianut individu. Dalam proses mempengaruhi tersebut terdapat
interaksi sosial di dalamnya, bisa secara timbal balik (aktif) ataupun satu arah
(pasif). Mengutip Kamanto Sunarto, untuk membicarakan tentang interaksi sosial,
diperlukan interactionist perpective. Terdapat beberapa pendekatan untuk
mempelajari interaksi sosial, termasuk teori interaksionisme simbolik yang
digunakan dalam penulisan ini. 22
Kamanto Sunarto menyimpulkan tiga pokok pemikiran yang terdapat dalam
interaksionisme simbolik, antara lain:
a. Manusia bertindak (act) terhadap sesuatu (thing) atas dasar makna
(meaning) yang dipunyai sesuatu tersebut baginya.
b. Makna yang dipunyai sesuatu tersebut berasal atau muncul dari interaksi
sosial anatara seseorang dengan sesamanya.
21
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c. Makna diperlakukan atau diubah melalui suatu proses penafsiran
(interpratative process), yang digunakan seseorang dalam menghadapi
sesuatu.23
Seseorang dalam bertindak itu didasarkan oleh pemaknaan seseorang
tersebut terhadap sesuatu yang ia jumpai. Makna dan pemaknaan terhadap sesuatu
tersebut diperoleh seseorang dari adanya interaksi sosial seseorang itu dengan
sesamanya. Selanjutnya seseorang tersebut melakukan proses terhadap makna
yang ia peroleh pada proses selanjutnya, yaitu proses penafsiran. Melalui proses
penafsiran inilah yang nantinya menentukan tindakan apa yang akan ia lakukan
terhadap sesuatu yang ia jumpai. Meski pemuda di Gunung Kidul telah
mengetahui makna dan aturan tentang nilai dan norma yang melarang perilaku
seks pra nikah, akan tetapi mereka tetap melanggar dan melakukan tindakan
tersebut.
Ritzer dalam Derrida menjelaskan dalam bukunya “Teori Sosiologi
Modern” bahwa, karena manusia itu hanya memiliki kapasitas untuk berpikir,
maka kapasitas tersebut harus dibentuk dan diperhalus melalui proses interaksi
sosial, yaitu sosialisasi.24 Kemampuan berpikir dikembangkan sejak dini dan di
perhalus selama sosialisasi saat dewasa, namun proses ini tidak berhenti sampai ia
dewasa, tetapi proses ini terjadi terus-menerus dalam hidupnya. Menurut teoritisi
interaksionisme sombolik, sosialisasi adalah proses yang lebih dinamis, yang
memungkinkan manusia mengembangkan kemampuan untuk berpikir, untuk
mengembangkan cara hidup manusia tersendiri. Sosialisasi bukanlah sebuah
proses satu arah dimana aktor hanya pasif menerima informasi begitu saja, namun
sosialisasi merupakan proses dinamis dimana aktor menyusun dan menyesuaikan
informasi itu dengan kebutuhan mereka sendiri.
Kehidupan

bermasyarakat

terbentuk

melalui

proses

interaksi

dan

komunikasi antar individual dan antar kelompok dengan menggunakan simbolsimbol yang dipahami maknanya melalui proses belajar. Tindakan seseorang
dalam proses interaksi itu bukan semata-mata merupakan suatu tanggapan bersifat
23
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langsung terhadap stimulus yang datang dari lingkungannya atau dari luar dirinya.
Tetapi tindakan itu merupakan hasil dari suatu proses interpretasi dari stimulus.
Jadi, diperlukan proses belajar dalam arti memahami simbol-simbol, dan saling
menyesuaikan makna dari simbol-simbol itu.25
Meskipun norma-norma, nilai-nilai sosial dan makna dari simbol-simbol itu
memberikan batasan-batasan terhadap tindakannya, namun manusia memiliki
kemampuan berpikir, sehingga manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan
tindakan dan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Hal tersebut didukung oleh
pendapat Thomas dalam Lindung26 sebenarnya Thomas menekankan bahwa, yang
menjadi sumber definisi sosial kita terutama adalah keluarga dan komunitas.
Kemungkinan

individu

mendefinisikan

situasi

secara

spontan

yang

memungkinkan mereka mengubah dan memodifikasi arti dan simbol.
Teori interaksionisme simbolik memfokuskan pada tindakan dan sikap
seseorang, dalam memutuskan suatu tindakan dan sikap tersebut seseorang
melakukan suatu proses yang melibatkan makna dan kemampuan berpikir yang
dibentuk dan dikembangkan melalui pengaruh oleh interaksi sosial. Sebagaimana
yang diungkapkan oleh Thomas diatas, bahwa sumber dari definisi sosial adalah
keluarga dan komunitas. Keluarga adalah kelmpok primer dalam sosialisasi
seseorang, ia adalah agen sosialisasi inti dari masyarakat, yang mengajarkan
berbagai macam nilai, norma, moral, agama dan lain-lain. Sehingga dari keluarga
seseorang memiliki bekal (nilai, norma, moral dan agama) dalam melakoni
interaksi dan sosialisasi yang lebih luas dari keluarga. Sedangkan komunitas
merupakan kelompok sosial yang lebih besar dari keluarga yang juga merupakan
bagian dari masyarakat tempat berinteraksi dan bersosialisasinya seorang pemuda.
Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang terpenting dalam
masyarakat. Karena menurut fungsi sosialisasinya, keluarga berperan dalam
membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga itu anak
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mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cinta-cita dan nilai-nilai
dalam masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadiannya.27
Dalam kondisi normal seseorang yang lahir dan tumbuh dalam keluarga,
interaksi dan sosialisasi yang terjadi di dalamnya tentu sangat berpengaruh dalam
internalisasi nilai dan norma serta makna-makna yang ada dalam masyarakat.
tidak hanya interaksi dalam kelompok primer seperti keluarga, dalam kelompok
sosial pun interaksi juga sangat dominan. Robert K. Merton, menyebutkan tiga
kriteria obyektif dalam suatu kelompok. Pertama, kelompok ditandai dengan
sering terjadinya interaksi. Kedua, pihak-pihak yang berinteraksi mendefinisikan
dirinya sebagai anggota kelompok. Ketiga, pihak-pihak yang berinteraksi
didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok.
Keluarga merupakan sumber bagi internalisasi yang utama bagi individu
yang mempengaruhinya dalam berpikir dan bertindak, George H. Mead (Gillin
dan Gillin. Cultural Sociology, berpendapat bahwa struktur-struktur sosial
peranperan sosial dan institusi-intitusi mempengaruhi perilaku melalui maknamakna bersama yang terungkap dalam simbol-simbol kelompok dan cara simbolsimbol ini ditafsirkan dalam pertukaran diantara individu-individu. Sehingga
dengan interaksi yang cukup dan internalisasi nilai dan norma yang memadahi,
hendaknya simbol nilai-dan norma tersebut mampu mempengaruhi pemuda dalam
berpikir dan bertindak. Realitas banyaknya pemuda yang menikah karena latar
belakang kehamilan tak diinginkan mengindikasikan fenomena seks bebas pra
nikah yang signifikan. Kenyataan tersebut mengindikasikan masalah interaksi
dalam keluarga yang berakibat pada kurangnya internalisasi nilai dan norma yang
semestinya menjadi pertimbangan pemuda dalam berpikir dan bertindak.
Di dalam keluarga seseorang mendapatkan makna dasar dari seseuatu
seperti halnya nilai dan norma, misalnya seseuatu itu dikatakan baik untuk
dilakukan atau buruk dan dilarang untuk dilakukan. Dari sini ia belajar mengenai
makna mengenai perilaku-perilaku yang seharusnya dilakukan dan tidak
dilakukan, mungkin ini berkaitan dengan pola asuh yang diterapkan orang tua
27
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pemuda dalam interkasinya di dalam keluarga. Kohn berpendapat bahwa pola
asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Sikap
orang tua ini meliputi cara orang tua memberikan aturan-aturan, hadiah maupun
hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritasnya, dan cara orang tua
memberikan perhatian serta tanggapan terhadap anaknya. Menurut Hourlock
dalam Darridah mengemukakan ada tiga jenis pola asuh orang tua terhadap
anaknya, yakni:28
Pola asuh koersif, ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturanaturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti
dirinya(orang tua), kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi.
Anak jarang diajak berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan orang tua, orang
tua menganggap bahwa semua sikapnya sudah benar sehingga tidak perlu
dipertimbangkan dengan anak. Pola asuh yang bersifat koersif juga ditandai
dengan penggunaan hukuman yang keras, lebih banyak menggunakan hukuman
badan, anak juga diatur segala keperluan dengan aturan yang ketat dan masih tetap
diberlakukan meskipun sudah menginjak usia dewasa. Anak yang dibesarkan
dalam suasana semacam ini akan besar dengan sifat yang ragu-ragu, lemah
kepribadian dan tidak sanggup mengambil keputusan tentang apa saja.
Pola asuh dialogis, ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap
kemampuan anak, anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung pada
orang tua. Orang tua sedikit memberi kebebasan kepada anak untuk memilih apa
yang terbaik bagi dirinya, anak didengarkan pendapatnya, dilibatkan dalam
pembicaraan terutama yang menyangkut dengan kehidupan anak itu sendiri. Anak
diberi kesempatan untuk mengembangkan kontrol internalnya sehingga sedikit
demi sedikit berlatih untuk bertanggung jawab kepada diri sendiri. Anak
dilibatkan dandiberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengatur hidupnya.
Pola asuh permisif, ini ditandai dengan cara orang tua mendidik anak secara
bebas, anak dianggap sebagai orang dewasa atau muda, ia diberi kelonggaran
seluasluasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Kontrol orang tua
28
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terhadap anak sangat lemah, juga tidak memberikan bimbingan yang cukup
berarti bagi anaknya. Semua apa yang telah dilakukan oleh anak adalah benar dan
tidak perlu mendapatkan teguran, arahan atau bimbingan.
Dalam hal ini tori interaksionisme simbolik mengarah pada tindakan dan
sikap sosial remaja, sehingga dalam memutuskan suatu tindakan dan sikap
tersebut remaja melakukan suatu proses yang melibatkan makna dan kemampuan
berpikir yang dibentuk dan dikembangkan untuk melakukan sesuatu perbuatan
yang seharusnya belum selayaknya dilakukan oleh remaja tersebut diakibatkan
menimbulkan perilaku sosial yang kurang baik pada dirinya sendiri seperti kurang
percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka berada.
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BAB III
METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan
Jenis penelitian yang digunakan adalah penulisan kualitatif, kualitatif adalah
tradisi tertentu berupa ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental
bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan
berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya.29 Sedangkan
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi yaitu sebagai
pengetahuan yang dicapai dengan mempunyai ciri umum terkait dengan
pernikahan usia dini Desa Kotasirih.
2. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Kotasirih
Kecamatan Pantai Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, penentuan lokasi
penulisan ini mengingat banyak pernikahan dini yang terjadi di Desa Kotasiri
tersebut.
2. Waktu Penelitian
Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan terhitung sejak
tanggal 25 April 2016 sampai dengan 25 Mei 2016.
3. Sumber Data
Sumber data dalam penulisan tulisan ini dapat di kelompokkan menjadi dua
bagian yaitu :
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penulisan
berdasarkan permasalahan yang dikaji.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang
berhubungan lansung dengan penulisan dan masalah yang dikaji.30
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4. Subjek Penulisan
Subjek dalam penulisan ini adalah para keluarga yang menikah pada usia
muda yang ada di Desa Kota Siri dengan jumlah keluarga yang diteliti adalah 5
orang, penentuan subjek ini mengingat terdapat 5 orang keluarga yang
melangsungkan pernikahan dengan usia muda tersebut.
5. Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan jenis data dan sumber data tersebut, maka teknik
pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:
a. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan
dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.31
Dalam hal ini penulis akan mewawancarai 5 orang masyarakat desa Kotasiri
terkait dengan dampak sosial yang tejadi akibat dari pernikahan dini di
masyarakat tersebut.
b. Dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis ataupun film.32 Berupa foto-fota
penulis dengan masyarakat yang penulis wawancara sebagai bukti penulis
melakukan penulisan di Desa Kota Siri Kecamatan Pantai Timur Kabupaten
Seram Bagian Timur.
6. Teknik Pengolaan dan Analisa Data
Data yang dikumpul disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis secara
kualitatif.33 Hasilnya kemudian diterapkan sesuai dengan permasalahan yang
diangkat. Kemudian dijabarkan melalui teknik induktif, yaitu upaya merumuskan
suatu permasalahan yang diambil berdasarkan pengetahuan-pengetahuan, kaedahkaedah yang bersifat khusus kemudian diterapkam pada masalah yang bersifat
umum34 Karena penulisan ini sifatnya lapangan maka metode pengolaan data
adalah metode kualitatif yang dijabarkan menjadi tiga tahap yaitu:
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a. Tahap Reduksi Data
Pada tahap ini penelitian membaca, mempelajari dan menelaah data
yang telah diperoleh dari wawancara yang kemudian direduksi. Reduksi data
adalah suatu bentuk analisis yang mengacu pada proses menajamkan,
menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan menggorganisasikan data
mentah yang diperoleh dari lapangan. Semua data yang diperoleh sesuai
dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyan penulisan.35
b. Penyajian data
Tahap ini dilakukan dengan mengorganisasikan data yang merupakan
sekumpulan

informasi

yang

terorganisir,

memberikan

makna,

dan

terkategorikan serta menarik kesimpulan tentang proses berfikir masyarakat
dalam hal ini persoalan yang penelti kaji di lapangan.36
c. Menarik kesimpulan
Pada tahap ini penulis berusaha menarik kesimpulan tentang subyek
berdasarkan proses berfikir masyarakat dalam menanggapi pertanyaan dalam
bentuk wawancara yang ditanyakan oleh penulis.37
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Keluarga yang berkualitas akan melahirkan sebuah generasi yang lebih baik.
Karena terciptanya kehidupan yang tentram, dami dan teratur merupakan idaman
bagi setiap orang untuk menciptakannya. Begitu pula dalam kehidupan rumah
tangga, yang merupakan benteng utama dan pertama dalam menanggulangi
permasalahan kehidupan yang ada di masyarakat dewasa ini. Karena berawal dari
keluargalah masalah yang ada di masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan
efektif. Disamping itu keluarga merupakan bagian terkecil dari lingkungan
masyarakat yang keduanya saling mempengaruhi serta keterkaitannya satu sama
lain.
Pernikahan yang merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai tahap
pertama dalam membentuknya dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang
bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin. Sebuah rumah tangga yang penuh
limpahan rahmat dan kasih sayang (keluarga sakinah mawaddah warahmah).
Dimana pada setiap orang yang hendak melaksanakannya berangan-angan bahwa
merupakan surga dunia yang dapat menyejukan hati di dalamnya. Disamping itu
pernikahan merupakan perjanjian yang sangat suci, sehingga untuk mencapai
tujuannya memerlukan sebuah aturan, namun bukan berarti adanya peraturan
untuk mengekang umatnya, akan tetapi lebih kepada kemaslahatan, sehingga
dampak dari pernikahan dini terhadap perilaku sosial remaja pada masyarakat
Kotasiri. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada pembahasan berikut :
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Pernikahan Dini di Desa
Kotasiri
Persoalan pernikahan muda merupakan masalah yang sangat populer di
masyarakat. Dengan berbagai interpretasi, dan sudut pandang yang berbeda,
beberapa penulis seperti Agus Sahrur Munir, M. Fuzil Adhim, Abdul Munir telah
mengungkapkan ada beberapa hal yang berkaitan dengan pernikahan muda
tersebut, yaitu kuatnya hukum adat di masyarakat, lingkungan, latar belakang
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pendidikan dan ekonomi. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya
pernikahan dini di Desa Kotasirih tidak berbeda jauh dengan yang disampaikan
oleh para penulis di atas yaitu ada beberapa faktor yang meyebabkan terjadinya
pernikahan dini oleh para remaja yang ada di Desa Kotasiri diantaranya adalah
sebagai berikut :
1. Pengaruh Lingkungan Pergaulan
Pada dasarnya lingkungan pergaulan memainkan peran penting bagi
kehidupan seseorang yang mana lingkungan merupakan suatu wadah untuk
seseorang berproses dan beranjak dewasa menuju ke arah yang lebih baik. Namun
kadang-kadang lingkungan juga menjadikan seseorang atau kelompok menjadi
hancur mentalnya, atau terjerumus kedalam hal-hal yang kurang baik misalnya
dapat melakukan hal-hal yang harus dilakukan oleh orang dewasa salah satunya
adalah pernikahan dini, karena lingkungan merupakan tempat pendidikan pertama
seseorang berproses.
Sebagaimana telah diketahui bahwa perkembangan kepribadian seseorang
selain dipengaruhi oleh pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah, juga
dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dimana seseorang beraktifitas. Karena
peran lingkungan sangat berperan dalam pembentukan kepribadian seseorang,
kebiasaan-kebiasaan dalam lingkungan pergaulan sosial biasanya menimbulkan
berbagai pengaruh terhadap para pemuda dan pemudi. Namun demikian
kenyataan yang ada merupakan suatu fenomena riil tentang lingkungan pergaulan
hidup bagi para pemuda yang ada di Desa Kotasirih bisa dikatakan sangat
memperhatinkan dan jauh dari apa yang diharapkan, yaitu generasi muda yang
pada umumnya merupakan punggung dan abdi masyarakat dalam berkontribus
malah melenceng dari nilai-nilai sosial dan nilai-nilai agama. Mereka justru lebih
cenderung melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berpacaran, bagi anak di
bawah umur atau pacaran bagi anak sekolah merupakan hal yang biasa bagi
mereka, sehingga bagi sebagian pada seumur mereka (anak sekolah) menjadikan
pacaran adalah hal yang harus dilakukan, sehingga apabila ada dari mereka yang
tidak pacaran dikatakan dengan tidak gaul. Menurut Anwar Rumodar kepala
Dusun Kotasirih bahwa :
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“iya pernikahan dini disini sudah merupakan hal biasa kerana faktor
pergaulan dimana anak-anak seusia mereka (12 sampai 17 tahun) sudah
mengenal namanya pacaran sehingga dampak dari pacaran tersebut
menjadikan mereka mengenal satu dengan yang lain lebih jauh dan
berakhir dengan kehamilan, sehingga mau tidak mau mereka harus
menikah agar tidak malu sama tetangga. Pacaran ini juga mempunyai
banyak kemudaratannya, hal ini dipicu oleh pergaulan anak remaja yang
kurang baik, sehingga apabila ada remaja yang tdak berpacaran dkatakan
bahwa mereka itu seng gaul, tidak laku, sok alim, dan banyak istilah
kepada mereka yang belum pacarn, akibatnya dari pada dijuluki dengan
sebutan seperti itu lebih baik pacaran itu yang ada di pikiran meraka”38
Hal ini juga dibenarkan oleh Nurlela Darlean salah satu warga Kotasirih
yang menikah dini menyatakan bahwa bahwa :
“iya saya awalnya hanya mengikuti teman-teman saya karena saya juga
diajak untuk berpacaran katanya tidak gaul kalau sudah seumur saya
waktu itu tidak pacaran, sehingga saya ikut saja berpacaran hampir
menjelang satu tahun langsung kami menikah, dan itu semuanya bermula
dari pergaulan saya dengan teman-teman”.39
Dan juga dibenarkan oleh Dita Rumbouw salah satu warga Kotasirih yang
menikah dini menyatakan bahwa bahwa :
“penyebab saya menikah muda itu, awalnya karena coba-coba, yaitu
mengikuti teman-teman yang mengatakan berpacaran itu bagus, akhirnya
saya ikuti teman saya untuk awalnya pacaran karena saya belum pernah
sama sekali tidak tahu namanya pacaran, namun setelah saya pacaran
kurang lebih hampir 7 bulan saya harus menikah”.40
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Kebiasaan-kebiasaan anak menikah mudah ini salah satu faktornya adalah
lingkungan pergaulan dimana lingkungan pergaulan selalu tampak dengan hal-hal
yang baru yang manjadikan anak remaja selalu tergiur untuk mengikutinya,
apabila tidak mengikutinya biasanya mereka mengatakan dengan istilah “gaul”
sehingga pacaran bagi anak mudah dilingkungan pergaulan sudah menjadi hal
yang biasa dan perlu untuk mengikutinya. Lingkungan memainkan peran penting
bagi kehidupan seseorang yang mana lingkungan merupakan suatu wadah untuk
seseorang berproses dan beranjak dewasa menuju kearah yang lebih baik. Namun
kadang-kadang lingkungan juga menjadikan seseorang atau kelompok menjadi
hancur mentalnya, karena lingkungan merupakan tempat pendidikan pertama
seorang berproses.
2. Minimnya Pendidikan yang Dimilkinya
Pendidikan merupakan faktor terpenting kemajuan suatu bangsa atau
daerah, diaman dikatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung
pendidikan. Hal ini akan tercermin dimana seluruh rakyat mengenyam
pendidikan, karena dengan pendidikan derajar seseoraang bisa terangkat dengan
beik. Karena dengan pendidikan seseorang dapat mengetahui hal yang baik dan
hal yang buruk baik itu bagi dirinya pribadi maupun bagi warga atau masyarakat
yang hidup bersama-sama dengannya.
Seseorang yang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang luas, paham
tentang apa yang harus dilakukan sudah pasti akan mengetahui efek-efek yang
terjadi ketikan ingin lebih dekat dengan pernikahan apabila umurnya belum cukup
untuk melakukan pernikahan tersebut. Oleh sebab itu kurangnya pendidikan serta
pengetahuan yang dimiliki baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum
oleh para remaja, hal ini sangat berpengaruh terhadap pemikiran serta sikap
mereka dalam mencerna dan merespon suatu perbuatan yang akan mereka
lakukannya. Menurut Mariana salah satu warga masyarakat Kotasirih menyatakan
bahwa :
“iya saya tidak tahu kalau kawin itu minimal harus diusia dewasa, karena
saya tidak tahu jadi saya lebih baik menikah dari pada kita pacaranpacaran yang mebuat kita selalu dimarahi oleh orang tua jadi menikah
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saja, saya menikah juga ketika saya masih di sekolah SMP, jadi saya
tidak mengetahui dengan baik dampak dari menikah muda seperti
saya”.41
Hal ini juga dibenarkan oleh Johu salah satu warga desa Kotasirih
mengatakan bahwa :
“saya tidak mempunyai pengetahuan yang tinggi karena sekolah saya
hanya sampai di pendidikan dasae (SD) sehingga saya tidak mengetahui
dengan baik kalau menikah itu memerlukan umur dewasa”.42
Dari penjelasan di atas menjadikan bahwa pendidikan merupakan hal yang
terpenting juga dalam membangun sebuah rumah tangga yang ideal, dimana
kematangan umur seseorang menjadikan mereka matang dalam menuntut ilmu
sehingga remaja yang memiliki taraf pendidikan yang terbatas beranggapan
bahwa menikah dengan umur yang masih belia (nikah dini) adalah suatu hal yang
wajar, sehingga kurangnya ilmu pengetahuan menjadikan seseorang ingin
menikah lebih cepat walaupun belum cukup umur, sehingga kebutuhan akan ilmu
pengetahuan perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar remaja mampu
mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bukan hanya pada dirinya saja
tepai bagi orang lain yang hidup bersama-sama dengan remaja tersebut, olehnya
itu pendidikan sangat penting bagi para remaja khususnya yang ada di Desa
Kotasirih.
3. Dorongan Orang Tua
Keluarga atau orang tua merupakan kelompok primer yang terpenting dalam
masyarakat. Karena menurut fungsi sosialisasinya, orang tua berperan dalam
membentuk kepribadian anak-anaknya. Melalui interaksi sosial dalam keluarga itu
anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cinta-cita dan nilainilai dalam masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadiannya, maka
dorongan orang tua atau kemauan dari orang tua menjadikan seorang anak tidak
41
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mungkin untuk melawannya, walaupun dalam hal pernikahan yang harus mereka
lakukan.
Pada dasarnya pernikahan dini yang sering terjadi dikalangan masyarakat
biasanya dipicu oleh faktor orang tua. Dimana orang tua lebih banyak menyuruh
anaknya untuk cepat-cepat menikah karena takut terjerumus oleh hal-hal yang
tidak diinginkan, dan biasanya terjadi ketika anak masih berumur remaja. Orang
tua sebagai pendidik dilingkup keluarga harus memiliki pengetahuan tentang
perkembangan emosional anak dan juga harus mengetahui kewajibannya dalam
mendidik anak. sebagaimana yang penulis dapatkan melalui hasil wawancara
penulis dengan Siti Lutang salah satu warga masyarakat desa Kotasirih yang
menyatakan bahwa:
“iya dalam hal ini saya menikah diusia saya masih 16 Tahun, ini bukan
kemauan saya untuk menikah muda tetapi dorangan orang tua saya yang
menyuruh saya untuk cepat menikah, karena mereka takut pergaulan
sekarang yang sudah lebih bebas menjadikan orang tua saya berkemauan
keras untuk menyuruh saya menikah, padahal saya belum ingin menikah,
namun karena didorong oleh kemauan mereka terpaksa saya harus
mengikuti mereka untuk menikah dengan calon yang memang mereka
cari untuk saya”.43
Penjelasan di atas menandakan bahwa salah satu faktor anak di Desa
Kotasirih yang menikah dini sebagaian berasal dari faktor kemauan orang tua
untuk menikahkan anak mereka di usia remaja, karena dikawatirkan terjadi hal-hal
yang tidak baik yang akan terjadi kepada anak mereka, dimana pergaulan semakin
bebas sehingga menjadikan pilihan untuk menikahkan anak menjadi hal yang
utama agar anak terhindar dari pergaulan-pergaulan yang sudah banyak keluar
dari batas-batas, dan nilai-nilai sosial maupun nilai-nilai agama. Olehnya itu
pengaruh orang tua sangat mempengaruhi terjadinya pernikah dini tersebut,
apalagi kemauan orang tua ini memungkinkan tanggung jawabnya lebih cepat
untuk diserahkan kepada orang lain maka kebanyakan terjadi hal seperti ini, bagi
43
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seorang anak menaati orang tua adalah hal yang patut dilakukan walaupu untuk
melakukan sebuah pernikahan bagi para remaja, walaupun mereka sadar umur
mereka belum cukup untuk melakukan pernihan tersebut.
4. Kemiskinan
Dalam hal kemiskinan, manusia tidak bisa dipungkiri bahwa sudah banyak
manusia menjadikan kaya dan miskin sebagai tolak ukur kesuksesan seseorang.
Dimana faktor kemskinan ini pulalah yang menjerumuskan manusia untuk
menghalalkan segala cara. Melalui media sosial dan elektronik banyak beritaberita yang disebarkan karena faktor kemusikinan mulai dari bunuh diri,
pembunuhan, dan bahkan lainnya karena faktor kemiskinan tersebut, dan faktor
kemiskinan ini yang paling banyak orang tua menyuruh anaknya untuk menikah
walaupun umur mereka masih belum cukup. Kemiskinan meruapakan suatu yang
menjadikan segala sesuatu bisa terjadi, perbuatan-perbuatan yang kurang
mencerminkan kemanusian paling banyak dilakukan oleh masyarakat karena
faktor ekonomi.
Begitu juga dengan pernikahan dini banyak yang terjadi dikalangana
masyarakat Indonesia khususnya Desa Kotasirih menjadikan nikah muda (nikah
dini) karena ekonomi orang tua tidak bisa melanjutkannya untuk sekolah
berikutnya, sehingga banyak orang tua meminta anaknya untuk menikah
walaupun masih remaja, karena tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup seharihari. Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Amina salah
satu warga desa Kotasirih yang mengatakan bahwa:
“saya menikah muda karena orang tua saya tidak mampu untuk
menyekolahkan saya, sehingga pilihan orang tua saya untuk menikahkan
saya dengan laki-laki pilihan mereka agar ekonomi kita bisa dibantu oleh
suami saya kelak, karena untuk kebutuhan sehari-hari saja kami sering
kekurangan sehingga saya terpaksa harus mengikut ajakan orang tuan
saya untuk menikah, karena saya juga sudah tahu bahwa saya tdak bisa
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melanjutkan pendidikan karena orang tua saya tidak sanggup untuk
menyekolahkan saya. Untuk tu menikah adalah jalan yang paling baik”.44
Hal ini juga dibanarkan oleh Fatima Rumata salah satu warga masyarakat
Desa Kotasirih bahwa:
“iya saya menikah karena ekonomi keluarga saya terpuruk, ayah saya
tidak mampu untuk menyekolahkan saya sehingga menikah merupakan
solus yang baik untuk mengurangi kamiskinan orang tua saya”.45
Dari penjelasan di atas menandakan bahwa kemiskinan juga mempunyai
faktor yang sangat dominan untuk orang tua menyuruh anaknya menikah
walaupun umur mereka masih remaja, sehingga kemiskinan mempunyai faktor
yang sangat penting dalam suatu kelancaran kehidupan sehari-hari, karena dengan
kemiskinan menjadikan cita-cita yang sudah diidamkan sejak kecil harus
diurungkan, niat untuk melakukan sesuatu juga harus tertunda karena tidak bisa
dan tidak sanggup untuk melakukannya, apalagi kebutuhan pada era globalisasi
sekarang ini sangat berat sehingga perlu adanya kerja keras yang baik untuk
terhindar dari kemiskinan tersebut. Pernikahan dini yang terjadi

disebabkan

karena alasan membantu pernenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Faktor ini
berhubungan dengan rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Orang tua tidak
memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga orangtua
memilih untuk mempercepat pernikahan anaknya, terlebih bagi anak perempuan
sehingga dapat membantu pemenuhan kebutuhan keluarga.
2. Bentuk-Bentuk Perilaku Sosial Remaja pada Pelaku Pernikahan Dini di
Desa Kotasiri
Sebagaimana telah diketahui bahwa pemuda dan pemudi merupakan abdi
masyarakat, yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa serta memainkan peran
penting terutama dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan. Namun
44
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disayangkan ketika generasi muda yang merupakan generasi penerus suatu bangsa
harus melakukan perubahan untuk berkelurga, menjadikan kebanyakan remaja
yang kurang siap untuk melakukannya bisa membentuk perilaku yang kurang baik
dari remaja khususnya dalam hal ini pernikahan dini, sehingga dengan adanya
pernikahan dini menjadikan pelaku dari pernikahan dini kurang percaya dengan
adanya perilaku sosial yang ada pada dirinya karena kurang percaya diri dengan
adanya perilaku-perilaku yang mereka timbulkan, sehingga hasil yang penulis
dapatkan terkait dengan bentuk sosial remaja pada pelaku pernikahan dini adalah
sebagai berikut :
1. Kurangnya Percaya Diri
Kurangnya percaya diri merupakan suatu perilaku yang menuntut adanya
remaja harus bersosialisasi dengan lingkungannya, namun perilaku yang
ditimbulkan sedikit berbeda disebabkan kurangnya kepercayaan yang timbul dari
dalam diri remaja tersebut. Dalam hal ini kurangnya percaya diri pada anak yang
menikah dini biasanya tampak pada perilaku sosial mereka, apabila perilaku sosial
yang ditampilkan baik biasanya hal ini karena sudah terbiasa dengan lingkungan
sekitar berupa tetangga yang sudah akrab namun apabila diperhadapkan dengan
keadaan lingkungan baru biasanya bentuk perilaku sosial yang ditampilkan bagi
pelaku usia dini biasanya tidak ingin bergaul dengan orang lain dimana
kepercayaan diri bagi pelaku pernikahan dini tidak ada. Menurut Aminah bahwa:
“biasanya saya kurang percaya diri kalau berhadapan dengan mereka
yang

sudah

dewasa,

karena

biasanya

yang

mereka

bicarakan

pengalaman-pengalaman yang mereka dapat ketika di perantauan seperti
kuliah dan lain sebagainya sedangkan saya hanya di desa dan
pengalaman saya tidak ada, sehingga saya tidak percaya diri untuk
bergabung dengan mereka”.46
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa bentuk perilaku sosial yang
ditampilkan oleh pelaku pernikahan dini di Desa Kotasirih adalah kurangnya
kepercayaan diri yang mereka tampilkan apabila berhadapan dengan orang lain
46
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yang lebih dewasa dan juga menikah di umur mereka yang lebih matang, dan
biasanya kurang percaya diri tersebut diakibatkan karena pembicaraanpembicaraan yang disampaikan biasanya berupa pengalaman-pengalaman yang
mereka dapatkan di desa perantauan, hal ini menjadikan remaja yang menikah di
bawah umur senantiasa menunjukkan bentuk perilaku yang ditampilkan adalah
kurangnya kepercayaan yang ditampilkan oleh remaja tersebut.
2. Kurangnya kepercayaan kepada orang lain
Pada permasalahan ini biasanya terjadi kepada mereka pelaku pernikahan
dini ketika mempunyai masalah kemudian mereka bercerai, sehingga mereka
trauma dengan adanya perpisahan yang mereka jalani, karena pernikahan dini
yang mereka lakukan biasanya paling banyak terjadi ketika mereka pacaran
kemudian hamil di luar nikah kemudian menikah, karena tidak mempunyai
persiapan yang matang dan kurangnya pengetahuan tentang adanya hidup
berumah tangga menjadikan kata perpisahan yang paling banyak terjadi. Sehingga
dampak dari perpisahan ini manjadikan pelaku pernikahan dini ini tidak lagi
percaya dengan orang lain, untuk itu bentuk dari perilaku sosial yang ditampilkan
adalah rasa iri dan tidak dalam kehiduapan yang dijalankan tersebut sebagaimana
yang disampaikan oleh Sania Rumbouw bahwa:
“iya saya harus menjalani kehidupan saya dimana saya menikah juga
karena hamil, kemudian suami saya selingkung dan pergi dari saya,
sehingga dari pengalaman tersebut saya tidak percaya dengan adaya lakilaki, selain itu juga sering saya merasa iri kepada mereka yang menikah
dengan umur yang bagus, dimana saya lihat mereka seperti siap untuk
menjalani kehidupan mereka, untuk itu saya sangat iri terhadap mereka
karena saya inginkan rumah tangga yang saya bangun seperti itu”.47
Setiap individu dalam masyarakat yang berbeda mengalami proses
sosialisasi yang berbeda pula, karena proses sosialisasi banyak ditentukan oleh
faktor susunan kebudayaan dan lingkungan sosial yang bersangkutan, sehingga
turut mempengaruhi perilku sosial seseorang serta menjadi faktor dominan dalam
47
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pemberian warna dalam berperilaku sosial individu akan berlaku atau tidak,
menyimpang atau tidak menyimpang adalah tergantung proses sosialisasi normanorma atau aturan tersebut.
B. Pembahasan
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Pernikahan Dini Di
Desa Kotasiri
Pernikahan yang merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai tahap
pertama dalam membentuknya dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang
bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin. Setiap pernikahan pasti sangat
mendambakan, memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang mampu
membuat rasa letih berkurang bahkan hilang saat berkumpul dengan mereka.
Keluarga yang menyegarkan kepenatan dan kejenuhan, keluarga yang menjadi
sumber kebahagiaan, yang menjadi sumber semangat inspirasi, menjadikan
keindahan yang paling indah dalam hidup ini. Sebagaimana firman Allah Swt
dalam Q.S. An-Nur : 32.










   
  










  
Terjemahnya:
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orangorang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki
dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin
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Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha
luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.48

Dalam al-Qur‟an, Allah Swt juga berfirman dalam Q.S Ar-Ruum: 21.

   


























 
Terjemahnya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.49
Dimana pada setiap orang yang hendak melaksanakannya berangan-angan
bahwa merupakan surga dunia yang dapat menyejukan hati di dalamnya.
Disamping itu pernikahan merupakan perjanjian yang sangat suci, sehingga untuk
mencapai tujuannya memerlukan sebuah aturan, namun bukan berarti adanya
peraturan untuk mengekang umatnya, akan tetapi lebih kepada kemaslahatan.
Pernikahan adalah suatu kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan untuk membentuk sebuah keluarga dan dari pernikahan ini manusia
dapat meneruskan keturunan mereka. Pernikahan tidak hanya melibatkan dua
orang yang saling mencintai saja tetapi dapat juga menyatukan dua keluarga baru
48
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dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pada umumnya pernikahan dilakukan
oleh orang dewasa yang sudah memiliki kematangan emosi karena dengan adanya
kematangan emosi ini mereka akan dapat menjaga kelangsungan pernikahan.50
Teori yang digunakan adalah interaksionisme simbolik yang disampaikan
oleh George Herbert Mead yang pendapat hampir serupa dengan Weber mengenai
pokok perhatian sosiologi, yaitu berupa tingkah laku yang tersembunyi, yaitu
proses berpikir yang melibatkan arti dan simbol-simbol, dan tingkah laku aktual
atau proses berpikir. Sehingga pokok perhatian dari interaksionisme simbolik
adalah paradigma perilaku sosial.
Penulisan ini berfokus pada tindakan sosial, tindakan pemuda yang
melanggar nilai dan norma dengan melakukan hubungan seks pra nikah. Tindakan
sosial tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, mulai dari diri sendiri (internal),
maupun orang lain (eksternal) melalui interaksi, sosialisasi dan internalisasi.
Internalisasi yang dimaksud disini adalah masuknya nilai-nilai ke dalam kerangka
budaya yang dianut individu. Dalam proses mempengaruhi tersebut terdapat
interaksi sosial di dalamnya, bisa secara timbal balik (aktif) ataupun satu arah
(pasif). 51
Persoalan pernikahan muda merupakan masalah yang sangat populer di
masyarakat. Dengan berbagai interpretasi, dan sudut pandang yang berbeda,
beberapa penulis telah mengungkapkan ada beberapa hal yang berkaitan dengan
pernikahan muda tersebut, yaitu kuatnya hukum adat di masyarakat, lingkungan,
latar

belakang

pendidikan

dan

ekonomi.

Sehingga

faktor-faktor

yang

mempengaruhi munculnya pernikahan dini di Desa Kotasirih diantaranya adalah
faktor lingkungan pergaulan, minimnya pendidikan yang dimiliki baik orang tua
maupun pelaku pernikahan dini, kemiskinan (ekonomi), dan dorangan orang tua.
Sehingga hasil yang penulis dapatkan ternyata pernikahan dini merupakan
hal biasa karena pergaulan anak remaja yang sudah mengenal pacaran sejak awal
sehingga dampak dari pacaran tersebut berakhir dengan kehamilan, kebiasaankebiasaan anak menikah mudah ini salah satu faktornya adalah lingkungan
50
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pergaulan dimana lingkungan pergaulan selalu tampak dengan hal-hal yang baru
yang manjadikan anak remaja selalu tergiur untuk mengikutinya, apabila tidak
mengikutinya biasanya mereka mengatakan dengan istilah “gaul” sehingga
pacaran bagi anak mudah dilingkungan pergaulan sudah menjadi hal yang biasa
dan perlu untuk mengikutinya.
Hasil penulisan di atas hampir sama dengan pendapat Landung bahwa
adanya dorongan rasa kemandirian gadis remaja dan keinginan bebas dari
kekangan orang tua.52 Hal ini bisa diakibatkan karena faktor lingkungan pergaulan
anak yang sering bergaul dengan teman yang salah sehingga proses dari
lingkungan pergaulan ini menjadikannya harus menjalani pernihan dini.
Selain itu pendidikan merupakan hal yang terpenting juga dalam
membangun sebuah rumah tangga yang ideal, dimana kematangan umur
seseorang menjadikan mereka matang dalam menuntut ilmu sehingga remaja yang
memiliki taraf pendidikan yang terbatas beranggapan bahwa menikah dengan
umur yang masih belia (nikah dini) adalah suatu hal yang wajar, sehingga
kurangnya ilmu pengetahuan menjadikan seseorang ingin menikah lebih cepat
walaupun belum cukup umur.
Dalam konteks pendidikan, penulisan Landung menjelaskan bahwa
rendahnya tingkat pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan
mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan
rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orangtua terkait konsep remaja
gadis.
Anak yang menikah dini sebagaian berasal dari faktor kemauan orang tua
untuk menikahkan anak mereka di usia remaja, karena dikawatirkan terjadi hal-hal
yang tidak baik yang akan terjadi kepada akan mereka, dimana pergaulan semakin
bebas sehingga menjadikan pilihan untuk menikahkan anak menjadi hal yang
utama agar anak terhindar dari pergaulan-pergaulan yang sudah banyak keluar
dari batas-batas, dan nilai-nilai sosial maupun nilai-nilai agama.
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Kemiskinan juga mempunyai faktor yang sangat dominan untuk orang tua
menyuruh anaknya menikah walaupun umur mereka masih remaja, sehingga
kemiskinan mempunyai faktor yang sangat penting dalam suatu kelancaran
kehidupan sehari-hari, karena dengan kemiskinan menjadikan cita-cita yang sudah
diidamkan sejak kecil harus diurungkan, niat untuk melakukan sesuatu juga harus
tertunda karena tidak bisa dan tidak sanggup untuk melakukannya, apalagi
kebutuhan pada era globalisasi sekarang ini sangat berat sehingga perlu adanya
kerja keras yang baik untuk terhindar dari kemiskinan tersebut.
Dalam

konteks

ekonomi,

penulisan

Landung

menjelaskan

bahwa

pernikahan dini yang terjadi disebabkan karena alasan membantu pemenuhan
kebutuhan ekonomi keluarga. Faktor ini berhubungan dengan rendahnya tingkat
ekonomi keluarga. Orang tua tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi
kebutuhan keluarga sehingga orangtua memilih untuk mempercepat pernikahan
anaknya, terlebih bagi anak perempuan sehingga dapat membantu pemenuhan
kebutuhan keluarga. Sejalan dengan hal itu, Jannah menjelaskan dalam
penulisannya bahwa para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda
mengganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi keluarga
akan berkurang satu. Hal ini disebabkan jika anak sudah menikah, maka akan
menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua juga berharap jika
anaknya sudah menikah, maka akan dapat membantu kehidupan orang tuanya.53
Hal ini menjadikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan
lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak
bebas setiap individu. Secara umum, dalam masyarakat yang pola hubungannya
bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial”
yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Sedangkan
dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak
sosial, dan karenanya pernikahan sering merupakan sebuah pilihan. Cara pandang
tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial ini, tampaknya memiliki
kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin muda yang terjadi di
Indonesia.
53
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Hasil penulisan ini hampir sama dengan pendapat Landung yang
menyatakan faktor pernikahan dini yang masih marak terjadi pada remaja
pedesaan pada umumnya dipengaruhi oleh empat faktor, yakni: keinginan bebas
pada remaja, ekonomi, pendidikan dan budaya. Namun pada hasil penulisan yang
penulis dapatkan ternyata bukan pada faktor budaya namun pada kemauan orang
tua, yang menjadikan pernikahan ini terjadi.
2. Bentuk-Bentuk Perilaku Sosial Remaja pada Pelaku Pernikahan Dini di
Desa Kotasiri
Dalam pembahasan ini penulis mamakai teori sosiologi modern yaitu
manusia itu hanya memiliki kapasitas untuk berpikir, maka kapasitas tersebut
harus dibentuk dan diperhalus melalui proses interaksi sosial, yaitu sosialisasi.
Kemampuan berpikir dikembangkan sejak dini dan di perhalus selama sosialisasi
saat dewasa, namun proses ini tidak berhenti sampai ia dewasa, tetapi proses ini
terjadi terus-menerus dalam hidupnya. Sosialisasi bukanlah sebuah proses satu
arah dimana aktor hanya pasif menerima informasi begitu saja, namun sosialisasi
merupakan proses dinamis dimana aktor menyusun dan menyesuaikan informasi
itu dengan kebutuhan mereka sendiri.
Sehingga kehidupan masyarakat banyak terdapat pandangan-pandangan
atau pendapat yang berbeda-beda. Pandangan ini berdasarkan pengetahuan dan
imperisme seseorang. Pandangan akan selalu muncul ketika terjadi sebuah
polemik sosial dalam masyarakat melalui proses sosialisasi, dan kebanyakan lebih
mengarah pada pola perilaku seseorang, dimana seseorang mempelajari perilaku
yang dapat diterima dalam berbagai sesuatu dan belajar untuk membedakan antara
pola-pola perilaku yang pantas dan tidak pantas sebagai suatu tolak ukur dan
dijadikan sebagai suatu sudut pandang. Salah satunya adalah para pemuda yang
dalam hal ini berfungsi sebagai generasi di masyarakat yang mempunyai sudut
pandang terhadap suatu hal yang baru.
Kesiapan psikis (mental) baik laki-laki maupun perempuan tidak kalah
penting ketimbang persiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah
bahkan terkadang kejam belum lagi menghadapi perangai atau tingkah laku suami
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atau istri yang terkadang tidak selalu sesuai dengan keinginan masing-masing,
maka untuk menghadapi permasalahan ini, diperlukan kesiapan mental yang dapat
ditunjukan dengan sebuah kedewasaan cara berpikir dan bertindak untuk
menyelesaikan masing.
Sebagaimana telah diketahui bahwa pemuda dan pemudi merupakan abdi
masyarakat, yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa serta memainkan peran
penting terutama dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan. Namun sayang
disayangkan krtika generasi muda yang merupakan generasi penerus suatu
bangsa, sehingga dengan adanya pernikahan dini menjadikan pelaku dari
pernikahan dini kurang percaya dengan adanya perilaku sosial yang ada pada
dirinya karena kurang percaya diri dengan adanya perilaku-perilaku yang mereka
timbulkan, sehingga hasil yang penulis dapatkan terkait dengan bentuk sosial
remaja pada pelaku pernikahan dini adalah sebagai berikut :
Bentuk perilaku sosial yang ditampilkan oleh pelaku pernikahan dini di
Desa Kotasirih adalah kurangnya kepercayaan diri yang mereka tampilkan apabila
berhadapan dengan orang lain yang lebih dewasa dan juga menikah di umur
mereka yang matang, dan biasanya kurang percaya diri tersebut diakibatkan
karena pembicaraan-pembicaraan yang disampaikan biasanya berupa
pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan di desa perantauan.
Hal ini karena banyak orang tua melakukan pola asuh koersif, ditandai
dengan cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat, seringkali memaksa
anak untuk berperilaku seperti dirinya(orang tua), kebebasan untuk bertindak atas
nama diri sendiri dibatasi. Anak jarang diajak berkomunikasi dan bertukar pikiran
dengan orang tua, orang tua menganggap bahwa semua sikapnya sudah benar
sehingga tidak perlu dipertimbangkan dengan anak. Pola asuh yang bersifat
koersif juga ditandai dengan penggunaan hukuman yang keras, lebih banyak
menggunakan hukuman badan, anak juga diatur segala keperluan dengan aturan
yang ketat dan masih tetap diberlakukan meskipun sudah menginjak usia dewasa.
Anak yang dibesarkan dalam suasana semacam ini akan besar dengan sifat yang
ragu-ragu, lemah kepribadian dan tidak sanggup mengambil keputusan tentang
apa saja.
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Setiap individu dalam masyarakat yang berbeda mengalami proses
sosialisasi yang berbeda pula, karena proses sosialisasi banyak ditentukan oleh
faktor susunan kebudayaan dan lingkungan sosial yang bersangkutan, sehingga
turut mempengaruhi perilku sosial seseorang serta menjadi faktor dominan dalam
pemberian warna dalam berperilku sosial individu akan berlaku atau tidak,
menyimpang atau tidak menyimpang adalah tergantung proses sosialisasi normanorma atau aturan tersebut.
Dalam hal ini tori interaksionisme simbolik mengarah pada tindakan dan
sikap sosial remaja, sehingga dalam memutuskan suatu tindakan dan sikap
tersebut remaja melakukan suatu proses yang melibatkan makna dan kemampuan
berpikir yang dibentuk dan dikembangkan untuk melakukan sesuatu perbuatan
yang seharusnya belum selayaknya dilakukan oleh remaja tersebut diakibatkan
menimbulkan perilaku sosial yang kurang baik pada dirinya sendiri seperti kurang
percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka berada.
Kehidupan

bermasyarakat

terbentuk

melalui

proses

interaksi

dan

komunikasi antar individual dan antar kelompok dengan menggunakan simbolsimbol yang dipahami maknanya melalui proses belajar. Tindakan seseorang
dalam proses interaksi itu bukan semata-mata merupakan suatu tanggapan bersifat
langsung terhadap stimulus yang datang dari lingkungannya atau dari luar dirinya.
Tetapi tindakan itu merupakan hasil dari suatu proses interpretasi dari stimulus.
Jadi, diperlukan proses belajar dalam arti memahami simbol-simbol, dan saling
menyesuaikan makna dari simbol-simbol itu.54
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Bertolak dari uraian-uraian pada hasil dan pembahasan di atas maka
disimpulan adalah sebagai berikut :
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya pernikahan dini di Desa
Kotasiri Kecamatan Pantai Timur Kabupaten Seram Bagian Timur adalah
pengaruh lingkungan pergaulan yang bebas, minimnya pengetahuan atau
pendidikan yang dimiliki oleh orang tua dan anak, faktor kemiskinan atau
ekonomi, dan dorongan orang tua untuk menikahkan anak mereka.
d.

Bentuk-bentuk perilaku sosial remaja pada pelaku pernikahan dini di Desa
Kotasiri Kecamatan Pantai Timur Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu
kurangnya percaya diri yang ditampilkan oleh anak yang menikah dini, karena
perilaku sosial yang kurang baik, dan kurangnya kepercayaan kepada orang
lain dari anak yang menikah karena dampak dari pernikahan tersebut
menjadikan perilaku anak

kurang percaya diri dalam bergaul dengan

masyarakat yang ada.
B. Saran.
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran
terkait dengan penulisan ini, yakni:
1. Penulis berharap hubungan yang dialami oleh pelaku pernikahan dini bisa
terus berjalan dengan baik, tanpa hambatan-hambatan yang terjadi kepada
anak yang menikah dini
2. Bagi para warga masyarakat khususnya perlu dipelajari kembali untuk
menjadikan menikah dini adalah solusi yang baik karena menurut ilmu
kesehatan pelaku pernikahan dini bagi61
wanita akan berdampak pada psiksi dan
fisik yang dialaminya.
3. Bagi anak remaja sebagaiknya pergaulan perlu dijaga agar tidak keluar dari
nilai-nilai sosial atau nilai-nilai agama karena anak yang masih dibawah umur
55
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sebaiaknya perlu menimbah ilmu yang lebih baik. Belum bisa diperhadapkan
dengan adanya tangggung jawab kepadanya dalam mengurus rumah tangga.
4. Bagi orang tua bahwa rezki merupakan pemberian dari Allah swt, kapada kita
yang ingin bersungguh-sungguh dalam mencari rizki tersebut. Kemudian anak
juga dalam kandungan sudah ditentukan rizkinya, sehingga jangan menjadikan
anak sebagai rasa kurang percaya diri, karena anak merupakan titipan yang
perlu dijaga dan dilindungi dengan baik.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Sejauh ini pembahasan sekitar batasan usia dalam perkawinan telah banyak
dibahas dan dikemas memenuhi khasazanah koleksi perpustakaan baik dalam
bentuk karya ilmiah, jurnal, atau buku-buku. Dan untuk mendukung persoalan
yang lebih mendalam terhadap masalah diatas penyusun berusaha melakukan
penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi onjek
penelitian sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.
Buku yang peneliti jumpai yang berkaitan dengan batasan usia perkawinan
yaitu buku Kedewasaan Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia,1 Karya
Agus Syahrur Munir dalam buku ini disinggung bahwa usia pada saat perkawinan
mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola pembinaan rumah tangg.
Keadaan perkawinan antara seorang yang menikah dengan usia yang belum
matang ddengan seorang yang usia sudah matang, akan menghasilkan kondisi
rumah tangg yang berbeda. Dalam buku ini juga dibahas emosi, pikiran dan
perasaan seseorang dibawah usia masih labil, sehingga tidak bisa mensikapi
permasalahan-permasalah

yang muncul dalam rumah tangga denga dewasa,

melainkan dengan sikap yang lebih menonjolkan arogansi yaitu sifat yang
mementingkan eginya masing-masing.

1
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Studi penelitian yang berkaitan dengan pernikahan dini “Pernikahan Dini di
Yogyakarta dan Persepsi Masyarakat Dari Tahun 2001-2003 Dalam Perspektif
Hukum Islam,”2 Karya Abdul Munir memaparkan hasil analisisnya bahwa
pernikahan dini menjadi sebuah keharusan untuk menggulangi pergaulan bebas
yang telah melanda kalangan muda. Menurut Abdul Munir diera modern ini
pergaulan bebas di kalangan muda adalah satu penyebab terjadinya hubungan
seksual di luar nikah, sehingga Abdul munir menganggap bahwa melakukan
pernikahan dini merupakan sala satu antisipatif terjadinya hubungan intim yang
dilarang pemerintah dan agama.
Sedangkan dalam buku “Indahnya Pernikahan Dini (2002)”,3 Karya M.
Fuzil Adhim, menyebutkan di dalam bukunya bahwa pernikahan dini sebagai
solusi akhir dari pergaulan bebas yang melanda generasi muda di era modern,
tanpa melihat aspek negatif. Fauzil hanya mengedepankan asfek positifnya saja.
Berdasarkan hasil telaah terhadap buku-buku dan hasil penelitian terdahulu,
peneliti belum pernah menemukan buku atau karya ilmiah yang membahas
dampaknya nikah mudah di Desa Kotasirih, oleh karena itu, peneliti sangat
tertarik untuk mengangkat tema ini dalam skripsi dan pada penelitian skripsi
inilah penelitian di fokuskan.

2

Abdul Munir, Pernikahan Dini di Yogyakarta dan Perspektif Masyarakat Dari Tahun
2001-2003 Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta; LkiS, 2003), hlm. 8.
3
M. Fauzil Adhim, Indahnya Pernikahan Dini, (Jakarta; Gema Insani Press, 2002),
hlm. 34.
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B. Kerangka Teori
1. Pernikahan Dini
Dlori (2005) mengemukakan pernikahan dini adalah nama yang lahir dari
komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, yaitu sebagai sebuah solusi
alternatif. Karena ketika fitnah syahwat semakin tidak terkendali dan ketika seks
pra nikah semakin merajalela, terutama yang dilakukan oleh kaum muda yang
masih duduk di bangku sekolah, sehingga pernikahan diusia muda dipandang
cukup baik untuk mencegah perbuatan zina.4
Pernikahan adalah suatu kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan untuk membentuk sebuah keluarga dan dari pernikahan ini manusia
dapat meneruskan keturunan mereka. Pernikahan tidak hanya melibatkan dua
orang yang saling mencintai saja tetapi dapat juga menyatukan dua keluarga baru
dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pada umumnya pernikahan dilakukan
oleh orang dewasa yang sudah memiliki kematangan emosi karena dengan adanya
kematangan emosi ini mereka akan dapat menjaga kelangsungan pernikahan.
Penelitian yang telah dilakukan oleh puspitasari mengenai faktor pendorong
terjadinya perkawinan usia muda dan dampaknya terhadap pola asuh keluarga.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan
usia muda adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor diri
sendiri dan faktor adat setempat.
Sedangkan menurut Zulkifli juga melakukan penelitian mengenai dampak
sosial pernikahan usia dini yang berada di Desa Gunung Sindur-Bogor. Penelitian

4

Muhammad Dlori, Jika Cinta Di Bawah Nafsu, (Jogjakarta : Prismasophie. 2005), hlm. 18.
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ini mengungkapkan bahwa sangat terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang
pernikahan usia dini antara lain disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat
sangat rendah. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini menurut
zulkifli yaitu faktor ekonomi, hamil diluar nikah dan takut maksiat, namun secara
lebih detail mengulas bahwa faktor ekonomi adalah sebagai faktor pendorong
yang paling dominan.
Sebuah konsep yang ditawarkan oleh Mohammad Fauzil Adhim dalam
bukunya yang berjudul “indahnya pernikahan dini”, dalam bukunya Fauzil
Adhim menyebutkan secara lebih spesifik dengan pengertian pernikahan dini,
disebutkan bahwa masyarakat memandang pernikahan diusia muda adalah sebagai
yang belum adanya menunjukkan kedewasaan, yang secara ekonomi masih sangat
tergantung pada orang tua serta belum mengerjakan apa-apa (bekerja/mencari
nafkah). Namun kemudian pandangan itu diantaranya, karena justru hal terpenting
dalam perkawinan diusia muda adalah rasa tanggungjawab sebagai indikator yang
berpengaruh terhadap keputusan untuk menikah diusia muda.5
Pernikahan usia muda tidak hanya memberi dampak negatif pada individu,
tetapi juga terhadap umum, keluarga dan masyarakat. Ada beberapa faktor yang
menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda di Indonesia. Faktor-faktor
tersebut, yaitu individu, keluarga, pergaulan bebas dan kemiskinan.6

5

Adhim Fauzil, Indahnya Pernikahan Dini, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 32.
Noorkasiani, dkk., Sosiologi Keperawatan, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009),
hlm. 63.
6
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2. Kelompok Masyarakat
Kelompok adalah sejumlah manusia yang berinteraksi dan terdorong oleh
tujuan bersama yang secara efektif menghasilkan norma-norma, pedoman tingkah
laku bagi anggotanya. Dimana tujuan dapat tercapai apabila individu-individu
bergabung dengan kerja bersama.
Ada beberapa syarat terjadinya kelompok diantaranya adalah:
a. Ada kesadaran setiap orang selaku anggota kelompok bahwa ia merupakan
bagian dari kelompok yang bersangkutan.
b. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain
dalam kelompok tersebut.
c. Ada faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota
kelompok seperti rasa senasib, kepentingan, atau tujuan yang sama,
idiologi, dan sebagainya.
d. Bersukur dengan memliki pola perilaku yang sama.7
Bagi Parsudi Suparlan, masyarakt adalah sebagai kesatuan kehidupan sosial
manusia yang menempati wilayah tertentu, yang berketarutan dikarenakan adanya
perangkat pranata sosial yang telah menjadi tradisi dan kebudayaan yang mereka
miliki bersama.
Istilah masyarakat setempat menunjukan pada bagian masyarakat yang
bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batasan-batasan tertentu, dimana faktor
utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih intent diantara
anggotanya dibandingkan dengan anggota lain di luar batas wilayahnya. Dalam

7

Syahrial Syarbini, dkk, Sosiologi Dan Politik, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 23.
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mengklasifikasikan masyarakat pribumi dapat digunakan empat kreteria yang
saling berkaitan yaitu:
a. Jumlah penduduk
b. Luas, kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman
c. Fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh
masyarakat, dan
d. Organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan.
Dalam masyarakat modern sering dibedakan antara masyarakat pedesaan
(Rural Community) dan masyarakat perkotaan (Urban Community). Masyarakat
dapat diartikan sebagai tempat bersama yakni sebuah wilayah geografis yang
sama sebagai contoh bersama dalam sebuah Rukun Tetangga, dalam komplek
perumahan atau dalam sebuah kampung. Masyarakat juga dapat diartikan sebagai
tempat kepentingan bersama yakni kesamaan kepentngan berdasarkan kebudayaan
dan identitas seperti kepentingan bersama pada masyarakat etnis monoritas atau
kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya
pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak
cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.
Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan
kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama yang ditaati dalam
lingkungannya. Tatanan kehidupan dan norma-norma yang mereka miliki itulah
yang menjadi dasar kebutuhan sosial dalam lingkungannya, sehingga dapat
membentuk suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri kehidupan yang
khas. Suatu kelompok masyarakat juga dapat berupa sesuatu suku bangsa atau
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kelompok yang datang pada suatu tempat tertentu dimana ditempat tersebut telah
dihuni oleh individu-individu lain.
Kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia
yang hidup bersama yang mengadakan hubungan timbal balik yang saling
mempengaruhi dan juga dalam kesadaran untuk saling tolong menolong.8 Syaratsyarat suatu himpunan manusia dapat disebut kelompok diantaranya
a. Setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari
kelompok bersangkutan.
b. Ada hubungan timbal balik antara anggota kelompok yang satu dengan
anggota yang lainnya.
c. Ada suatu kesepakatan yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara
mereka bertambah erat. Kesepakatan tersebut bisa berupa rasa senasib,
kepentingan bersama, tujuan bersama ideologi yang sama, mempunyai
musuh yang sama dan lainnya.
d. Berstruktur, kaidah dan mempunyai pola prilaku.
e. Bersistem dan berproses.9

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini
Pernikahan dini yang masih marak terjadi pada remaja pedesaan pada
umumnya dipengaruhi oleh empat faktor, yakni: keinginan bebas pada remaja,
ekonomi, pendidikan dan budaya.

8
9

Nuraini, Interaksi masyarakat Pendatang Dengan Masyarakt Pribumi, hlm. 35.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, hlm. 125-126.
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a. Keinginan bebas pada remaja.
Adanya dorongan rasa kemandirian gadis remaja dan keinginan bebas dari
kekangan orangtua. Hal tersebut berkaitan dengan perubahan psikologi yang
terjadi pada diri remaja sebagaimana yang dijelaskan oleh Neidhart dalam
Gunarsah bahwa remaja atau adolescentia sedang mengalami masa peralihan dari
kedudukan ketergantungannya terhadap keluarga menuju kehidupan dengan
kedudukan mandiri. Jannah menjelaskan bahwa salah satu penyebab pernikahan
dini yang terjadi pada masyarakat Desa Pandan (Madura) ialah adanya kesiapan
diri pada remaja. Selain orang tua, pendorong terjadinya pernikahan dini di Desa
Pandan disebabkan adanya kemauan diri sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan
mereka sudah merasa bisa mencari uang sendiri dan juga pengetahuan anak yang
diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah
mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di
bawah batas minimal usia perkawinan.10
b. Faktor Ekonomi
Pernikahan dini yang terjadi

disebabkan karena alasan membantu

pernenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Faktor ini berhubungan dengan
rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Orang tua tidak memiliki kemampuan untuk
memenuhi kebutuhan keluarga sehingga orangtua memilih untuk mempercepat
pernikahan anaknya, terlebih bagi anak perempuan sehingga dapat membantu
pemenuhan kebutuhan keluarga. Sejalan dengan hal itu, Jannah menjelaskan
dalam penelitiannya bahwa para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia
10

Landung J, Thaha R, Abdullah AZ. 2009. Studi Kasus Kebiasaan pernikahan usia dini
pada masyarakat kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja. Jurnal MKMI. Vol.5 (No.4).
Hal: 89-94. Artikel diakses pada tanggal 10 Maret 2016.
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muda mengganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi
keluarga akan berkurang satu. Hal ini disebabkan jika anak sudah menikah, maka
akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua juga berharap jika
anaknya sudah menikah, maka akan dapat membantu kehidupan orang tuanya.11
c. Faktor pendidikan
Dalam konteks pendidikan, penelitian Landung menjelaskan

bahwa

rendahnya tingkat pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan
mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan
rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orangtua terkait konsep remaja
gadis. Pada masyarakat pedesaan umumnya terdapat suatu nilai dan norma yang
menganggap bahwa jika suatu keluarga memiliki seorang remaja gadis yang
sudah dewasa namun belum juga menikah dianggap sebagai aib keluarga,
sehingga orang tua lebih memilih untuk mempercepat pernikahan anak
perempuannya. Jannah menambahkan bahwa rendahnya pendidikan merupakan
salah satu pendorong terjadinya pernikahan dini. Para orang tua yang hanya
bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang
menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda
ini.
d. Faktor Budaya
Keberadaan budaya lokal (Parampo Kampung) memberi pengaruh besar
terhadap pelaksanaan pernikahan dini, sehingga masyarakat tidak memberikan
pandangan negatif terhadap pasangan yang melangsungkan pernikahan meskipun

11

Ibid.
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pada usia yang masih remaja. Hal ini yang menyebabkan kaum pemuka adat tidak
merniliki kemampuan untuk dapat mengatur sistem budaya yang mengikat bagi
warganya dalam melangsungkan perkawinan karena batasan tentang seseorang
yang dikatakan dewasa masih belum jelas.
Syafiq Hasyim menyebutkan bahwa dalam konteks Indonesia pernikahan
lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak
bebas setiap individu. Secara umum, dalam masyarakat yang pola hubungannya
bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial”
yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Sedangkan
dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak
sosial, dan karenanya pernikahan sering merupakan sebuah pilihan. Cara pandang
tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial ini, tampaknya memiliki
kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin muda yang terjadi di
Indonesia.
C. Kerangka Teori
Setidaknya terdapat tiga paradigma dalam sosiologi yang menyebabkan
sosiologi disebut sebagai “Ilmu Pengetahuna Berparadigma Ganda”. Menurut
Ritzer, Paradigma itu sendiri adalah pandangan mendasar dari ilmuan tentang apa
yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh satu cabang imu
pengetahuan. Dari tiga paradigma yang ada paradigma definisi social adalah
paradigma yang digunakan untuk menganalisis masalah ini. Paradigma definisi
sosial memandang hakekat kenyataan sosial bersifat subyektif, kenyataan social
lahir dari motivasi individu dan tindakan-tindakan social (social actions).
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Paradigma ini diwakilkan oleh Max Weber yang mengemukakan paradigma
definisi

sosial.

Menurutnya,

pokok

persoalan

sosiologi

adalah

proses

pendefinisian sosial dan akibat-akibat dari suatu aksi serta interaksi sosial. Jadi,
pokok

perhatiannya

adalah

menafsirkan

dan

memahami

(interpretatif

understanding) mengenai proses berpikir yang bersifat intersubyektif dan
intrasubyektif dengan melibatkan arti atau makna dan simbol-simbol dalam suatu
aksi dan tindakan sosial.12
Terdapat beberapa teori yang bernaung di bawah paradigma ini, diantaranya
adalah teori aksi sosial, teori interaksionisme simbolik dan teori fenomenologi.
Karena penelitian itu bersifat ilmiah, maka dalam penelitian itu memerlukan teori,
meski dalam penelitian kualitatif peran teori tidak sekuat dalam penelitian
kuantitatif, akan tetapi dalam penelitian kualitatif pun juga membutuhkan teori.
Dalam penelitian kualitatif teori digunakan untuk bekal dalam memahami konteks
sosial secara lebih luas dan mendalam, serta mempertajam mengenai fakta
lapangan yang dipelajari.
Dari beberapa teori yang ada dalam paradigma defenisis sosial, yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori „interaksionisme simbolik‟. Teori atau
pendekatan interaksionisme simbolik ini bersumber dari George Herbert Mead
yang pendapat hampir serupa dengan Weber mengenai pokok perhatian sosiologi,
sebagaimana yang disebutkan oleh Lindung13 yaitu membedakan covert behavior
dan overt behavior untuk menekankan pokok perhatian interkasionisme simbolik.

12

Narwoko, Dwi. J & Bagong Suyanto. Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan, (Jakarta,
Kencana. 2007), hlm. 66.
13
Landung Studi Kasus Kebiasaan pernikahan usia dini pada masyarakat kecamatan
Sanggalangi. Jurnal MKMI. Vol.5 (No.4). Hal: 89-94. Artikel diakses pada tanggal 10 Maret 2016.
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Covert behavior adalah tingkah laku yang tersembunyi, yaitu proses berpikir yang
melibatkan arti dan simbol-simbol. Sedangkan Overt behavior adalah tingkah laku
aktual yang tidak melibatkan covert behavior atau proses berpikir. Sehingga
pokok perhatian dari interaksionisme simbolik adalah covert behavior, sedangkan
overt behavior menjadi pokok perhatian dari paradigma perilaku sosial.
Penelitian ini berfokus pada tindakan sosial, tindakan pemuda yang
melanggar nilai dan norma dengan melakukan hubungan seks pra nikah. Tindakan
sosial tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, mulai dari diri sendiri (internal),
maupun orang lain (eksternal) melalui interaksi, sosialisasi dan internalisasi.
Internalisasi yang dimaksud disini adalah masuknya nilai-nilai ke dalam kerangka
budaya yang dianut individu. Dalam proses mempengaruhi tersebut terdapat
interaksi sosial di dalamnya, bisa secara timbal balik (aktif) ataupun satu arah
(pasif). Mengutip Kamanto Sunarto, untuk membicarakan tentang interaksi sosial,
diperlukan interactionist perpective. Terdapat beberapa pendekatan untuk
mempelajari interaksi sosial, termasuk teori interaksionisme simbolik yang
digunakan dalam penelitian ini. 14
Kamanto Sunarto menyimpulkan tiga pokok pemikiran yang terdapat dalam
interaksionisme simbolik, antara lain:
a. Manusia bertindak (act) terhadap sesuatu (thing) atas dasar makna
(meaning) yang dipunyai sesuatu tersebut baginya.
b. Makna yang dipunyai sesuatu tersebut berasal atau muncul dari interaksi
sosial anatara seseorang dengan sesamanya.
14

Dhavamony, Teori Tentang Pernikahan Dini, http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat.
htlp. Artikel dikses pada tanggal 10 Februari 2016.
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c. Makna diperlakukan atau diubah melalui suatu proses penafsiran
(interpratative process), yang digunakan seseorang dalam menghadapi
sesuatu.15
Seseorang dalam bertindak itu didasarkan oleh pemaknaan seseorang
tersebut terhadap sesuatu yang ia jumpai. Makna dan pemaknaan terhadap sesuatu
tersebut diperoleh seseorang dari adanya interaksi sosial seseorang itu dengan
sesamanya. Selanjutnya seseorang tersebut melakukan proses terhadap makna
yang ia peroleh pada proses selanjutnya, yaitu proses penafsiran. Melalui proses
penafsiran inilah yang nantinya menentukan tindakan apa yang akan ia lakukan
terhadap sesuatu yang ia jumpai. Meski pemuda di Gunung Kidul telah
mengetahui makna dan aturan tentang nilai dan norma yang melarang perilaku
seks pra nikah, akan tetapi mereka tetap melanggar dan melakukan tindakan
tersebut.
Ritzer dalam Derrida menjelaskan dalam bukunya “Teori Sosiologi
Modern” bahwa, karena manusia itu hanya memiliki kapasitas untuk berpikir,
maka kapasitas tersebut harus dibentuk dan diperhalus melalui proses interaksi
sosial, yaitu sosialisasi.16 Kemampuan berpikir dikembangkan sejak dini dan di
perhalus selama sosialisasi saat dewasa, namun proses ini tidak berhenti sampai ia
dewasa, tetapi proses ini terjadi terus-menerus dalam hidupnya. Menurut teoritisi
interaksionisme sombolik, sosialisasi adalah proses yang lebih dinamis, yang
memungkinkan manusia mengembangkan kemampuan untuk berpikir, untuk
mengembangkan cara hidup manusia tersendiri. Sosialisasi bukanlah sebuah
15

Derrida, Perilaku Sisoal Masyarakat Terkait Dengan Pernikahan Dini http://id.wikipedia.
org/wiki/Masyarakat.htlp. Artikel dikses pada tanggal 10 Februari 2016.
16
Ibid.
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proses satu arah dimana aktor hanya pasif menerima informasi begitu saja, namun
sosialisasi merupakan proses dinamis dimana aktor menyusun dan menyesuaikan
informasi itu dengan kebutuhan mereka sendiri.
Kehidupan

bermasyarakat

terbentuk

melalui

proses

interaksi

dan

komunikasi antar individual dan antar kelompok dengan menggunakan simbolsimbol yang dipahami maknanya melalui proses belajar. Tindakan seseorang
dalam proses interaksi itu bukan semata-mata merupakan suatu tanggapan bersifat
langsung terhadap stimulus yang datang dari lingkungannya atau dari luar dirinya.
Tetapi tindakan itu merupakan hasil dari suatu proses interpretasi dari stimulus.
Jadi, diperlukan proses belajar dalam arti memahami simbol-simbol, dan saling
menyesuaikan makna dari simbol-simbol itu.17
Meskipun norma-norma, nilai-nilai sosial dan makna dari simbol-simbol itu
memberikan batasan-batasan terhadap tindakannya, namun manusia memiliki
kemampuan berpikir, sehingga manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan
tindakan dan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Hal tersebut didukung oleh
pendapat Thomas dalam Lindung18 sebenarnya Thomas menekankan bahwa, yang
menjadi sumber definisi sosial kita terutama adalah keluarga dan komunitas.
Kemungkinan

individu

mendefinisikan

situasi

secara

spontan

yang

memungkinkan mereka mengubah dan memodifikasi arti dan simbol.
Teori interaksionisme simbolik memfokuskan pada tindakan dan sikap
seseorang, dalam memutuskan suatu tindakan dan sikap tersebut seseorang

17

Shonhadji Sholeh, Sosiologi Dakwah Perspektif Teoritik, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel
Press, 2011), hlm. 20.
18
Landung Studi Kasus Kebiasaan pernikahan usia dini pada masyarakat kecamatan
Sanggalangi. Jurnal MKMI. Vol.5 (No.4). Hal: 89-94. Artikel diakses pada tanggal 10 Maret 2016.
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melakukan suatu proses yang melibatkan makna dan kemampuan berpikir yang
dibentuk dan dikembangkan melalui pengaruh oleh interaksi sosial. Sebagaimana
yang diungkapkan oleh Thomas diatas, bahwa sumber dari definisi sosial adalah
keluarga dan komunitas. Keluarga adalah kelmpok primer dalam sosialisasi
seseorang, ia adalah agen sosialisasi inti dari masyarakat, yang mengajarkan
berbagai macam nilai, norma, moral, agama dan lain-lain. Sehingga dari keluarga
seseorang memiliki bekal (nilai, norma, moral dan agama) dalam melakoni
interaksi dan sosialisasi yang lebih luas dari keluarga. Sedangkan komunitas
merupakan kelompok sosial yang lebih besar dari keluarga yang juga merupakan
bagian dari masyarakat tempat berinteraksi dan bersosialisasinya seorang pemuda.
Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang terpenting dalam
masyarakat. Karena menurut fungsi sosialisasinya, keluarga berperan dalam
membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga itu anak
mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cinta-cita dan nilai-nilai
dalam masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadiannya.19
Dalam kondisi normal seseorang yang lahir dan tumbuh dalam keluarga,
interaksi dan sosialisasi yang terjadi di dalamnya tentu sangat berpengaruh dalam
internalisasi nilai dan norma serta makna-makna yang ada dalam masyarakat.
tidak hanya interaksi dalam kelompok primer seperti keluarga, dalam kelompok
sosial pun interaksi juga sangat dominan. Robert K. Merton, menyebutkan tiga
kriteria obyektif dalam suatu kelompok. Pertama, kelompok ditandai dengan
sering terjadinya interaksi. Kedua, pihak-pihak yang berinteraksi mendefinisikan
19

Derrida, Perilaku Sisoal Masyarakat Terkait Dengan Pernikahan Dini http://id.wikipedia.
org/wiki/Masyarakat.htlp. Artikel dikses pada tanggal 10 Februari 2016.
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dirinya sebagai anggota kelompok. Ketiga, pihak-pihak yang berinteraksi
didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok.
Keluarga merupakan sumber bagi internalisasi yang utama bagi individu
yang mempengaruhinya dalam berpikir dan bertindak, George H. Mead (Gillin
dan Gillin. Cultural Sociology, berpendapat bahwa struktur-struktur sosial
peranperan sosial dan institusi-intitusi mempengaruhi perilaku melalui maknamakna bersama yang terungkap dalam simbol-simbol kelompok dan cara simbolsimbol ini ditafsirkan dalam pertukaran diantara individu-individu. Sehingga
dengan interaksi yang cukup dan internalisasi nilai dan norma yang memadahi,
hendaknya simbol nilai-dan norma tersebut mampu mempengaruhi pemuda dalam
berpikir dan bertindak. Realitas banyaknya pemuda yang menikah karena latar
belakang kehamilan tak diinginkan mengindikasikan fenomena seks bebas pra
nikah yang signifikan. Kenyataan tersebut mengindikasikan masalah interaksi
dalam keluarga yang berakibat pada kurangnya internalisasi nilai dan norma yang
semestinya menjadi pertimbangan pemuda dalam berpikir dan bertindak.
Di dalam keluarga seseorang mendapatkan makna dasar dari seseuatu
seperti halnya nilai dan norma, misalnya seseuatu itu dikatakan baik untuk
dilakukan atau buruk dan dilarang untuk dilakukan. Dari sini ia belajar mengenai
makna mengenai perilaku-perilaku yang seharusnya dilakukan dan tidak
dilakukan, mungkin ini berkaitan dengan pola asuh yang diterapkan orang tua
pemuda dalam interkasinya di dalam keluarga. Kohn berpendapat bahwa pola
asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Sikap
orang tua ini meliputi cara orang tua memberikan aturan-aturan, hadiah maupun
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hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritasnya, dan cara orang tua
memberikan perhatian serta tanggapan terhadap anaknya. Menurut Hourlock
dalam Darridah mengemukakan ada tiga jenis pola asuh orang tua terhadap
anaknya, yakni:20
Pola asuh koersif, ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturanaturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti
dirinya(orang tua), kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi.
Anak jarang diajak berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan orang tua, orang
tua menganggap bahwa semua sikapnya sudah benar sehingga tidak perlu
dipertimbangkan dengan anak. Pola asuh yang bersifat koersif juga ditandai
dengan penggunaan hukuman yang keras, lebih banyak menggunakan hukuman
badan, anak juga diatur segala keperluan dengan aturan yang ketat dan masih tetap
diberlakukan meskipun sudah menginjak usia dewasa. Anak yang dibesarkan
dalam suasana semacam ini akan besar dengan sifat yang ragu-ragu, lemah
kepribadian dan tidak sanggup mengambil keputusan tentang apa saja.
Pola asuh dialogis, ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap
kemampuan anak, anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung pada
orang tua. Orang tua sedikit memberi kebebasan kepada anak untuk memilih apa
yang terbaik bagi dirinya, anak didengarkan pendapatnya, dilibatkan dalam
pembicaraan terutama yang menyangkut dengan kehidupan anak itu sendiri. Anak
diberi kesempatan untuk mengembangkan kontrol internalnya sehingga sedikit

20

Derrida, Perilaku Sisoal Masyarakat Terkait Dengan Pernikahan Dini http://id.wikipedia.
org/wiki/Masyarakat.htlp. Artikel dikses pada tanggal 10 Februari 2016.
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demi sedikit berlatih untuk bertanggung jawab kepada diri sendiri. Anak
dilibatkan dandiberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengatur hidupnya.
Pola asuh permisif, ini ditandai dengan cara orang tua mendidik anak secara
bebas, anak dianggap sebagai orang dewasa atau muda, ia diberi kelonggaran
seluasluasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Kontrol orang tua
terhadap anak sangat lemah, juga tidak memberikan bimbingan yang cukup
berarti bagi anaknya. Semua apa yang telah dilakukan oleh anak adalah benar dan
tidak perlu mendapatkan teguran, arahan atau bimbingan.
Dalam hal ini tori interaksionisme simbolik mengarah pada tindakan dan
sikap sosial remaja, sehingga dalam memutuskan suatu tindakan dan sikap
tersebut remaja melakukan suatu proses yang melibatkan makna dan kemampuan
berpikir yang dibentuk dan dikembangkan untuk melakukan sesuatu perbuatan
yang seharusnya belum selayaknya dilakukan oleh remaja tersebut diakibatkan
menimbulkan perilaku sosial yang kurang baik pada dirinya sendiri seperti kurang
percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka berada.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, kualitatif adalah
tradisi tertentu berupa ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental
bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan
berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya.1 Sedangkan
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi yaitu sebagai
pengetahuan yang dicapai dengan mempunyai ciri umum terkait dengan
pernikahan usia dini Desa Kotasirih.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Peneitian
Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Kotasirih
Kecamatan Pantai Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, penentuan lokasi
penelitian ini mengingat banyak pernikahan dini yang terjadi di Desa Kotasiri
tersebut.
2. Waktu Penelitian
Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan terhitung sejak
tanggal 25 April 2016 sampai dengan 25 Mei 2016.

1

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset,
1998), hlm. 3.
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C. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian skripsi ini dapat di kelompokkan menjadi dua
bagian yaitu :
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian
berdasarkan permasalahan yang dikaji.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang
berhubungan lansung dengan penelitian dan masalah yang dikaji.2
D. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah para keluarga yang menikah pada usia
muda yang ada di Desa Kota Siri dengan jumlah keluarga yang diteliti adalah 5
orang, penentuan subjek ini mengingat terdapat 5 orang keluarga yang
melangsungkan pernikahan dengan usia muda tersebut.
E. Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan jenis data dan sumber data tersebut, maka teknik
pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:
a. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan
dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.3
Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai 5 orang masyarakat desa Kotasiri
terkait dengan dampak sosial yang tejadi akibat dari pernikahan dini di
masyarakat tersebut.

2

3

Sudiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : Rajawali Press, 2001), hlm. 40.
Ibid., hlm. 135.
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b. Dokumentasi yaitu setiap bahan

tertulis ataupun film.4 Berupa foto-fota

peneliti dengan masyarakat yang peneliti wawancara sebagai bukti peneliti
melakukan penelitian di Desa Kota Siri Kecamatan Pantai Timur Kabupaten
Seram Bagian Timur.
F. Teknik Pengolaan dan Analisa Data
Data yang dikumpul disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis secara
kualitatif.5 Hasilnya kemudian diterapkan sesuai dengan permasalahan yang
diangkat. Kemudian dijabarkan melalui teknik induktif, yaitu upaya merumuskan
suatu permasalahan yang diambil berdasarkan pengetahuan-pengetahuan, kaedahkaedah yang bersifat khusus kemudian diterapkam pada masalah yang bersifat
umum6 Karena penelitian ini sifatnya lapangan maka metode pengolaan data
adalah metode kualitatif yang dijabarkan menjadi tiga tahap yaitu:
a. Tahap Reduksi Data
Pada tahap ini peneliti membaca, mempelajari dan menelaah data yang
telah diperoleh dari wawancara yang kemudian direduksi. Reduksi data
adalah suatu bentuk analisis yang mengacu pada proses menajamkan,
menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan menggorganisasikan data
mentah yang diperoleh dari lapangan. Semua data yang diperoleh sesuai
dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyan penelitian.7

4

Ibid., hlm. 161.
Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, (Bandung: Sinar Baru, 1988), hlm. 7.
6
Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2009), hlm. 21.
7
Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (YogYakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 14.
5
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b. Penyajian data
Tahap ini dilakukan dengan mengorganisasikan data yang merupakan
sekumpulan

informasi

yang

terorganisir,

memberikan

makna,

dan

terkategorikan serta menarik kesimpulan tentang proses berfikir masyarakat
dalam hal ini persoalan yang penelti kaji di lapangan.8
c. Menarik kesimpulan
Pada tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan tentang subyek
berdasarkan proses berfikir masyarakat dalam menanggapi pertanyaan dalam
bentuk wawancara yang ditanyakan oleh peneliti.9

8

Ibid., hlm. 15.
Ibid., hlm. 67.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Geografis Lokasi Penelitian
1. Deskripsi Umum Tentang Lokasi Penelitian
Desa Kotasirih merupakan suatu perkampungan yang dihuni sekolompok
masyarakat yang sangat kuat dalam sistim hidup bermasyarakat berupa kehidupan
toleransi antara hidup antarbudaya peninggalan leluhur. Hal ini akan terlihat jelas
perbedaan bila dibandingkan dengan masyarakat lain di luar Desa Kotasirih.
Masyarakat Desa Kotasirih hidup pada suatu tatanan yang kondisikan dalam
suasana kesehajaan dan lingkungan kearifan akan hidup antarbudaya. Secara
administratif Desa Kotasirih adalah bagian dari Kecamatan Pantai Timur
Kabupaten Seram Bagian Timur dan mempunyai batasan-batasan wilayah tertentu
yang sangat besar atau luas dengan demikian, maka posisi atau kedudukan Desa
Kotasirih adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Miran
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kilkoda
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Amar
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tunas.
Masyarakat Desa Kotasirih merupakan bagian dari komunitas besar suku
Asli Seram, sehari-hari menggunakan bahasa Seram dan Melayu, yang termasuk
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terletak di timur
Indonesia. Secara administrasi Desa Kotasirih termasuk pada wilayah Kecamatan
Pantai Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.
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2. Keadaan Alam dan Iklim
Desa Kotasirih memiliki keadaan tanah yang terdiri dari tanah berpasir
menyebar di sepanjang wilayah desa sekitar. Sedangkan tanah dibagian desa yang
lebih dekat dengan daerah hutan (pegunungan) pada umumnya berwarna hitam.
Iklim Desa Kotasirih umumnya beriklim tropis, sehingga terdapat dua musim
silih berganti yaitu musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim
pancaroba. Dimana secara geografis bentuk wilayah Desa Kotasirih secara datar
sampai berombak 99% sedangkan berombak sampai berbukit 1%, dan berbukit
sampai bergunung adalah 0%. Dalam hal ini kaitannya dengan judul yang peneliti
angkat yaitu faktor keadaan sangat mempengaruhi remaja melakukan perbuatan
yang seharusnya belum untuk dilakukannya seperti pernikahan dini, dimana
kaedaan alam juga menjadi salah satu faktor sehingga banyak remaja melakukan
pernikahan dibawah umur berupa kebutuhan ekonomi yang kurang baik sehingga
menjadikan para remaja rela untuk menikah walaupun umur mereka masih sangat
muda.
3. Keadaan Penduduk
Penduduk di Desa Kotasirih didiami mayoritas suku Asli Seram, sehari-hari
menggunakan bahasa Seram dan Melayu, dimana masyarakat tersebut masih
sangat kental dengan kehidupan yang kesejaan dengan komunikasi budaya antar
mereka. Berhubungan dengan kekerabatan yang sangat erat antra penduduk yang
satu dengan yang lainnya, menimbulkan adanya rasa solidaritas antara sesama
penduduk cukup baik, hal ini merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam
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menunjang kerjasama dan menjalin hubungan dalam proses kehidupan
bermasyarakat kearah yang lebih baik.
Desa Kotasirih yang berada di Kecamatan Pantai Timur Kabupaten Seram
Bagian Barat, sangat berkembang dengan pesat, dimana jumlah kepala keluarga
(KK) adalah 97, dengan jumlah jiwa 314. Penduduk berjenis kelamin laki-laki
adalah 153 jiwa dan perempuan 161 jiwa. Lebih jelas dapat ditunjukan dengan
tabel berikut:

No

Tabel 2. Distribusi Penduduk Desa Kotasirih
Jenis Kelamin
Jumlah

1.

Laki-laki

153

2.

Perempuan

161

Total

314

Sumber : Kantor Desa Kotasirih; 2016
Hal ini jika dikaitkan dengan judul yang peneliti angkat maka keadaan
penduduk yang hanya 314 orang ini menjadikan para warga dalam hal ini remaja
rela menikah walaupun umur mereka masih sangat mudah dan belum cukup
untuk menikah, hal ini karena ada ketakutan tidak menikah sehingga menjadikan
para remaja lebih cepat untuk menikah.
4. Mata Pencaharian
Masyarakat Desa Kotasirih pada umumnya adalah masyarakat tani dan
pengusaha. Dimana mata pencariannya 85% petani, 2% nelayan, 3% pengusaha
dan 10% disektor pendidikan, olehnya itu Desa Kotasirih dikenal dengan Desa
penghasil cengke dan pala yang sangat baik kualitasnya.
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5. Potensi Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan dengan adanya
sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan, karena Desa
Kotasirih memiliki lokasi yang sangat strategis, maka perkembangan ekonominya
sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dari kota Ambon, sesuai dengan
keadaan geografisnya Desa Kotasirih sebagai daerah agraris. Sebagai masyarakat
agraris didalam melangsungkan hidupnya menggantungkan diri pada hasil
pertanian dan juga pada hasil yang ada di laut. Hal ini juga menjadikan para warga
yang ada di Kotasirih yang potensi ekonominya kurang atau dibawah rata-rata rela
melakukan pernikahan di bawah umur.
6. Kondisi Pendidikan
Bagi semua manusia, pendidikan merupakan salah satu bagian yang sangat
penting dalam kehidupan, karena dengan pendidikan ini akan melahirkan generasi
baru yang berpotensi sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan
juga merupakan sala satu tolak ukur bagi kemajuan masyarakat. Pola pikir
masyarakat Desa Kotasirih tentang pendidikan telah mengalami perubahan.
Dalam hal pendidikan, dahulu sebagian besar penduduk Desa Kotasirih memiliki
tingkat pendidikan yang rendah. Umumnya mereka buta huruf dan lulusan
Sekolah Dasar (SD), mereka enggan bersekolah tinnggi, karena mereka
mempunyai pedoman bahwa pendidikan itu bisa dicapai dengan uang.
Sesuai dengan perkembangan zaman, sekarang Desa Kotasirih ditinjau dari
suatu pendidikan telah mengalami perubahan dan sudah bertambah baik. Hal ini
terbukti dengan sudah banyak anak-anak mereka yang bersekolah sampai
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melanjutkan ke sarjana (S1) ini menunjukan bahwa sektor pendidikan masyarakat
Desa Kotasirih sudah ada kemajuan. Tetapi kebanyakan yang bersekolah tinggi
bertempat tinggal di luar Desa Kotasirih, namun ada setiap kegiatan yang
dilakukan di desa Kotasirih mereka akan datang bersama-sama. Untuk lebih jelas
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 7. Sejumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tingkat Pendidikan
f
TK
SD
67
SLTP
41
SMA
22
Perguruan Tinggi
16
Putus Sekolah
50
Jumlah
196
Sumber: Kantor Desa Kotasirih 2016

%
39,64
20,92
11,22
8,16
25,51
100

Ada beberapa faktor yang mendukung terhadap meningkatnya tingkat
pendidikan di kampung Desa Kotasirih adalah pertama, mereka mulai sadar akan
pentingnya pendidikan. Kedua, secara budaya tidak ada larangan untuk mencari
ilmu. Ketiga dari segi ekonomi mereka mampu menyekolahkan anak mereka.
Hal ini juga yang menjadikan remaja yang kurang pendidikannya yang
melakukan pernikahan dibawah umur karena tidak memiliki ilmu untuk dari
dampak apabila melakukan pernikahan dengan umur yang belum cukup tersebut.
Sehingga mereka rela menikah walaupun mereka sadar bawah mereka masih
belum cukup untuk menikah.
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7. Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan
Secara keseluruhan penduduk Desa Kotasirih sebenarnya mereka memeluk
agama Islam, akan tetapi sebagaimana masyarakat adat lainnya mereka juga
sangat taat memegang adat istiadat dan kepercayaan nenek moyangnya. Untuk
menjalankan ibadahnya di mesjid berbentuk bangunan panggung didirikan di
tengah pemukiman mereka. Mesjid di Desa Kotasirih ini mempunyai fungsi
ganda, yaitu sebagai tempat shalat, sebagai anak-anak belajar mengaji dan
berfungsi sebagai tempat melaksanakan upacara ritual.
Kehidupan keagamaan di daerah tersebut ini terdapat percampuran antara
budaya dengan syari’at agama yang dipeluknya. Oleh karena itu, kehidupan
agama Islam yang mereka anut diwarnai dengan kehidupan upacara dan
kepercayaan tradisional. Menurut mereka hukum adat atau budaya setara dengan
hukum Islam karena mempunyai nilai sakral yang sudah dipercaya serta
diwariskan turun temurun dari nenek moyangnya untuk mempercayai serta
menaati semua aturan yang ada dalam sistem kepercayaan dan pelaksanaan adat.
Menurut kepercayaan masyarakat Desa Kotasirih, dengan menjalankan adat
istiadat warisan nenek moyang berarti menghormati para leluhur. Segala sesuatu
yang datangnya bukan dari ajaran leluhur Desa Kotasirih, dan sesuatu yang tidak
dilakukan para leluhur Desa Kotasirih dianggap sesuatu yang tabu. Apabila halhal tersebut dilakukan oleh masyarakat Desa Kotasirih berarti melanggar adat,
tidak menghormati para leluhur, hal ini pasti akan menimbulkan malapetaka. Hal
ini juga yang menjadikan adat atau tradisi bagi remaja untuk menikah sehingga
tidak heran apabila terdapat masyarakat yang anaknya masih remaja rela
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melakukan pernikahan karena sudah terbiasa dengan kadaan pernikahan bagi
kalangan remaja yang memang benar-benar belum pantas untuk menikah, karena
belum cukup umurnya untuk menikah.
Dikalangan masyarakat Desa Kotasirih juga terdapat kepercayaan hari-hari
memiliki makna religius. Kepercayaan lain yang masih hidup di kalangan
masyarakat Desa Kotasirih adalah bahwa mereka mempercayai adanya makhlukmakhluk halus yang menempati tempat-tempat tertentu di sekitar kampung Desa
Kotasirih. Mereka percaya adanya makhluk halus yang menempati sungai,
makhluk halus yang senang menggangu, makhluk halus yang menempati tempattempat gelap serta lain sebagainya. Itulah sebabnya di daerah itu masyarakat Desa
Kotasirih suka menyimpan sesajen atau sesaji. Pada umumnya manusia percaya
pada hal-hal yang gaip yang dianggap lebih tinggi dari padanya. Mereka
melakukan berbagai hal dengan cara-cara yang beraneka warna. Hal ini dilakukan
untuk berkomunikasi dengan mencari hubungan dengan yang gaib. Demikian
kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Desa Kotasirih sebagai perwujudan dari
kepercayaan itu, maka pada setiap waktu tertentu dilakukan upacara-upacara
keagamaan untuk menghormati roh-roh nenek moyang mereka.
8. Pola Interaksi di Desa Kotasirih
Dalam kehidupan sehari-hari, tidak perduli dimana kita berada, kita selalu
berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang tertentu yang berasal dari
kelompok, ras, etnik atau budaya lain. Berkomunikasi dengan orang-orang yang
berbeda kebudayaan merupakan pengalaman baru yang selalu kita hadapi.
Berkomunikasi merupakan kegiatan sehari-hari yang sangat populer dan pasti
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dijalankan dalam pergaulan manusia. Olehnya itu, sebuah fakta sosial yang harus
kita terima adalah tentang kemajemukan yang ada pada kehidupan manusia,
bahwa manusia dapat dibedakan berdasarkan suku, agama dan ras begitu juga
yang terjadi di Desa Kotasirih, olehnya itu budaya adalah suatu pola hidup
bermasyarakat yang berbeda budaya. Budaya bersifat kompleks, abstrak dan luas.
Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku pola komunikasi yang baik atau
sebaliknya.
Hubungan antara budaya dan komunikasi di Desa Kotasirih sangat penting
untuk dipahami dalam kominikasi antar budaya yang terjadi di desa Kotasirih,
oleh karena itu, melalui pengaruh budayalah orang-orang belajar berkomunikasi.
Komunikasi antar budaya pada dasarnya adalah komunikasi biasa. Hanya yang
membedakannya adalah latar belakang budaya yang berbeda dari orang-orang
yang melakukan proses komunikasi tersebut. Aspek-aspek

budaya dalam

komunikasi seperti bahasa, isyarat, non verbal, sikap kepercayaan, watak, nilai
dan orientasi pikiran akan lebih banyak ditemukan sebagai perbedaan besar yang
sering kali menyebabkan distorsi dalam komunikasi. Namun, dalam masyarakat
yang bagaimanapun berbedanya kebudayaan. Tetaplah akan terdapat kepentingankepentingan bersama untuk melakukan komunikasi, sebagaimana yang terjadi
pada masyarakat Desa Kotasirih Kecamatan Pantai Timut Kabupaten Seram
Bagian Barat, yaitu menjaga kerukunan hidup bertetangga dengan baik tanpa
adanya permusuhan dan pertengkaran.
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B. Hasil Penelitian
Keluarga yang berkualitas akan melahirkan sebuah generasi yang lebih baik.
Karena terciptanya kehidupan yang tentram, dami dan teratur merupakan idaman
bagi setiap orang untuk menciptakannya. Begitu pula dalam kehidupan rumah
tangga, yang merupakan benteng utama dan pertama dalam menanggulangi
permasalahan kehidupan yang ada di masyarakat dewasa ini. Karena berawal dari
keluargalah masalah yang ada di masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan
efektif. Disamping itu keluarga merupakan bagian terkecil dari lingkungan
masyarakat yang keduanya saling mempengaruhi serta keterkaitannya satu sama
lain.
Pernikahan yang merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai tahap
pertama dalam membentuknya dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang
bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin. Sebuah rumah tangga yang penuh
limpahan rahmat dan kasih sayang (keluarga sakinah mawaddah warahmah).
Dimana pada setiap orang yang hendak melaksanakannya berangan-angan bahwa
merupakan surga dunia yang dapat menyejukan hati di dalamnya. Disamping itu
pernikahan merupakan perjanjian yang sangat suci, sehingga untuk mencapai
tujuannya memerlukan sebuah aturan, namun bukan berarti adanya peraturan
untuk mengekang umatnya, akan tetapi lebih kepada kemaslahatan, sehingga
dampak dari pernikahan dini terhadap perilaku sosial remaja pada masyarakat
Kotasiri. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada pembahasan berikut :
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1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Pernikahan Dini di Desa
Kotasiri
Persoalan pernikahan muda merupakan masalah yang sangat populer di
masyarakat. Dengan berbagai interpretasi, dan sudut pandang yang berbeda,
beberapa peneliti seperti Agus Sahrur Munir, M. Fuzil Adhim, Abdul Munir telah
mengungkapkan ada beberapa hal yang berkaitan dengan pernikahan muda
tersebut, yaitu kuatnya hukum adat di masyarakat, lingkungan, latar belakang
pendidikan dan ekonomi. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya
pernikahan dini di Desa Kotasirih tidak berbeda jauh dengan yang disampaikan
oleh para peneliti di atas yaitu ada beberapa faktor yang meyebabkan terjadinya
pernikahan dini oleh para remaja yang ada di Desa Kotasiri diantaranya adalah
sebagai berikut :
1. Pengaruh Lingkungan Pergaulan
Pada dasarnya lingkungan pergaulan memainkan peran penting bagi
kehidupan seseorang yang mana lingkungan merupakan suatu wadah untuk
seseorang berproses dan beranjak dewasa menuju ke arah yang lebih baik. Namun
kadang-kadang lingkungan juga menjadikan seseorang atau kelompok menjadi
hancur mentalnya, atau terjerumus kedalam hal-hal yang kurang baik misalnya
dapat melakukan hal-hal yang harus dilakukan oleh orang dewasa salah satunya
adalah pernikahan dini, karena lingkungan merupakan tempat pendidikan pertama
seseorang berproses.
Sebagaimana telah diketahui bahwa perkembangan kepribadian seseorang
selain dipengaruhi oleh pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah, juga
dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dimana seseorang beraktifitas. Karena
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peran lingkungan sangat berperan dalam pembentukan kepribadian seseorang,
kebiasaan-kebiasaan dalam lingkungan pergaulan sosial biasanya menimbulkan
berbagai pengaruh terhadap para pemuda dan pemudi. Namun demikian
kenyataan yang ada merupakan suatu fenomena riil tentang lingkungan pergaulan
hidup bagi para pemuda yang ada di Desa Kotasirih bisa dikatakan sangat
memperhatinkan dan jauh dari apa yang diharapkan, yaitu generasi muda yang
pada umumnya merupakan punggung dan abdi masyarakat dalam berkontribus
malah melenceng dari nilai-nilai sosial dan nilai-nilai agama. Mereka justru lebih
cenderung melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berpacaran, bagi anak di
bawah umur atau pacaran bagi anak sekolah merupakan hal yang biasa bagi
mereka, sehingga bagi sebagian pada seumur mereka (anak sekolah) menjadikan
pacaran adalah hal yang harus dilakukan, sehingga apabila ada dari mereka yang
tidak pacaran dikatakan dengan tidak gaul. Menurut Anwar Rumodar kepala
Dusun Kotasirih bahwa :
“iya pernikahan dini disini sudah merupakan hal biasa kerana faktor
pergaulan dimana anak-anak seusia mereka (12 sampai 17 tahun) sudah
mengenal namanya pacaran sehingga dampak dari pacaran tersebut
menjadikan mereka mengenal satu dengan yang lain lebih jauh dan
berakhir dengan kehamilan, sehingga mau tidak mau mereka harus
menikah agar tidak malu sama tetangga. Pacaran ini juga mempunyai
banyak kemudaratannya, hal ini dipicu oleh pergaulan anak remaja yang
kurang baik, sehingga apabila ada remaja yang tdak berpacaran dkatakan
bahwa mereka itu seng gaul, tidak laku, sok alim, dan banyak istilah
kepada mereka yang belum pacarn, akibatnya dari pada dijuluki dengan
sebutan seperti itu lebih baik pacaran itu yang ada di pikiran meraka”1

1

Anwar Rumodar, Kepala Desa Kotasirih, “Wawancara”, Tanggal 03 Mei 2016.
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Hal ini juga dibenarkan oleh Nurlela Darlean salah satu warga Kotasirih
yang menikah dini menyatakan bahwa bahwa :
“iya saya awalnya hanya mengikuti teman-teman saya karena saya juga
diajak untuk berpacaran katanya tidak gaul kalau sudah seumur saya
waktu itu tidak pacaran, sehingga saya ikut saja berpacaran hampir
menjelang satu tahun langsung kami menikah, dan itu semuanya bermula
dari pergaulan saya dengan teman-teman”.2
Dan juga dibenarkan oleh Dita Rumbouw salah satu warga Kotasirih yang
menikah dini menyatakan bahwa bahwa :
“penyebab saya menikah muda itu, awalnya karena coba-coba, yaitu
mengikuti teman-teman yang mengatakan berpacaran itu bagus, akhirnya
saya ikuti teman saya untuk awalnya pacaran karena saya belum pernah
sama sekali tidak tahu namanya pacaran, namun setelah saya pacaran
kurang lebih hampir 7 bulan saya harus menikah”.3
Kebiasaan-kebiasaan anak menikah mudah ini salah satu faktornya adalah
lingkungan pergaulan dimana lingkungan pergaulan selalu tampak dengan hal-hal
yang baru yang manjadikan anak remaja selalu tergiur untuk mengikutinya,
apabila tidak mengikutinya biasanya mereka mengatakan dengan istilah “gaul”
sehingga pacaran bagi anak mudah dilingkungan pergaulan sudah menjadi hal
yang biasa dan perlu untuk mengikutinya. Lingkungan memainkan peran penting
bagi kehidupan seseorang yang mana lingkungan merupakan suatu wadah untuk
seseorang berproses dan beranjak dewasa menuju kearah yang lebih baik. Namun
kadang-kadang lingkungan juga menjadikan seseorang atau kelompok menjadi

2

Nurlela Derlean, Umur 17 Tahun, Salah Satu Warga Masyarakat Desa Kotasirih,
“Wawancara”, Tanggal 09 Mei 2016.
3
Dita Rumbouw, Umur 17 Tahun, Salah Satu Warga Masyarakat Desa Kotasirih,
“Wawancara”, Tanggal 10 Mei 2016.
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hancur mentalnya, karena lingkungan merupakan tempat pendidikan pertama
seorang berproses.
2. Minimnya Pendidikan yang Dimilkinya
Pendidikan merupakan faktor terpenting kemajuan suatu bangsa atau
daerah, diaman dikatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung
pendidikan. Hal ini akan tercermin dimana seluruh rakyat mengenyam
pendidikan, karena dengan pendidikan derajar seseoraang bisa terangkat dengan
beik. Karena dengan pendidikan seseorang dapat mengetahui hal yang baik dan
hal yang buruk baik itu bagi dirinya pribadi maupun bagi warga atau masyarakat
yang hidup bersama-sama dengannya.
Seseorang yang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang luas, paham
tentang apa yang harus dilakukan sudah pasti akan mengetahui efek-efek yang
terjadi ketikan ingin lebih dekat dengan pernikahan apabila umurnya belum cukup
untuk melakukan pernikahan tersebut. Oleh sebab itu kurangnya pendidikan serta
pengetahuan yang dimiliki baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum
oleh para remaja, hal ini sangat berpengaruh terhadap pemikiran serta sikap
mereka dalam mencerna dan merespon suatu perbuatan yang akan mereka
lakukannya. Menurut Mariana salah satu warga masyarakat Kotasirih menyatakan
bahwa :
“iya saya tidak tahu kalau kawin itu minimal harus diusia dewasa, karena
saya tidak tahu jadi saya lebih baik menikah dari pada kita pacaranpacaran yang mebuat kita selalu dimarahi oleh orang tua jadi menikah
saja, saya menikah juga ketika saya masih di sekolah SMP, jadi saya
tidak mengetahui dengan baik dampak dari menikah muda seperti saya”.4
4

Mariana, Umur 15 Tahun, Salah Satu Warga Masyarakat Desa Kotasirih, “Wawancara”,
Tanggal 07 Mei 2016.
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Hal ini juga dibenarkan oleh Johu salah satu warga desa Kotasirih
mengatakan bahwa :
“saya tidak mempunyai pengetahuan yang tinggi karena sekolah saya
hanya sampai di pendidikan dasae (SD) sehingga saya tidak mengetahui
dengan baik kalau menikah itu memerlukan umur dewasa”.5
Dari penjelasan di atas menjadikan bahwa pendidikan merupakan hal yang
terpenting juga dalam membangun sebuah rumah tangga yang ideal, dimana
kematangan umur seseorang menjadikan mereka matang dalam menuntut ilmu
sehingga remaja yang memiliki taraf pendidikan yang terbatas beranggapan
bahwa menikah dengan umur yang masih belia (nikah dini) adalah suatu hal yang
wajar, sehingga kurangnya ilmu pengetahuan menjadikan seseorang ingin
menikah lebih cepat walaupun belum cukup umur, sehingga kebutuhan akan ilmu
pengetahuan perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar remaja mampu
mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bukan hanya pada dirinya saja
tepai bagi orang lain yang hidup bersama-sama dengan remaja tersebut, olehnya
itu pendidikan sangat penting bagi para remaja khususnya yang ada di Desa
Kotasirih.
3. Dorongan Orang Tua
Keluarga atau orang tua merupakan kelompok primer yang terpenting dalam
masyarakat. Karena menurut fungsi sosialisasinya, orang tua berperan dalam
membentuk kepribadian anak-anaknya. Melalui interaksi sosial dalam keluarga itu
anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cinta-cita dan nilainilai dalam masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadiannya, maka
5

Johu, Umur 17 Tahun, Salah Satu Warga Masyarakat Desa Kotasirih, “Wawancara”,
Tanggal 10 Mei 2016.
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dorongan orang tua atau kemauan dari orang tua menjadikan seorang anak tidak
mungkin untuk melawannya, walaupun dalam hal pernikahan yang harus mereka
lakukan.
Pada dasarnya pernikahan dini yang sering terjadi dikalangan masyarakat
biasanya dipicu oleh faktor orang tua. Dimana orang tua lebih banyak menyuruh
anaknya untuk cepat-cepat menikah karena takut terjerumus oleh hal-hal yang
tidak diinginkan, dan biasanya terjadi ketika anak masih berumur remaja. Orang
tua sebagai pendidik dilingkup keluarga harus memiliki pengetahuan tentang
perkembangan emosional anak dan juga harus mengetahui kewajibannya dalam
mendidik anak. sebagaimana yang peneliti dapatkan melalui hasil wawancara
peneliti dengan Siti Lutang salah satu warga masyarakat desa Kotasirih yang
menyatakan bahwa:
“iya dalam hal ini saya menikah diusia saya masih 16 Tahun, ini bukan
kemauan saya untuk menikah muda tetapi dorangan orang tua saya yang
menyuruh saya untuk cepat menikah, karena mereka takut pergaulan
sekarang yang sudah lebih bebas menjadikan orang tua saya berkemauan
keras untuk menyuruh saya menikah, padahal saya belum ingin menikah,
namun karena didorong oleh kemauan mereka terpaksa saya harus
mengikuti mereka untuk menikah dengan calon yang memang mereka
cari untuk saya”.6
Penjelasan di atas menandakan bahwa salah satu faktor anak di Desa
Kotasirih yang menikah dini sebagaian berasal dari faktor kemauan orang tua
untuk menikahkan anak mereka di usia remaja, karena dikawatirkan terjadi hal-hal
yang tidak baik yang akan terjadi kepada anak mereka, dimana pergaulan semakin
bebas sehingga menjadikan pilihan untuk menikahkan anak menjadi hal yang
6

Siti Lulang, Umur 17 Tahun, Salah Satu Warga Masyarakat Desa Kotasirih,
“Wawancara”, Tanggal 11 Mei 2016.
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utama agar anak terhindar dari pergaulan-pergaulan yang sudah banyak keluar
dari batas-batas, dan nilai-nilai sosial maupun nilai-nilai agama. Olehnya itu
pengaruh orang tua sangat mempengaruhi terjadinya pernikah dini tersebut,
apalagi kemauan orang tua ini memungkinkan tanggung jawabnya lebih cepat
untuk diserahkan kepada orang lain maka kebanyakan terjadi hal seperti ini, bagi
seorang anak menaati orang tua adalah hal yang patut dilakukan walaupu untuk
melakukan sebuah pernikahan bagi para remaja, walaupun mereka sadar umur
mereka belum cukup untuk melakukan pernihan tersebut.
4. Kemiskinan
Dalam hal kemiskinan, manusia tidak bisa dipungkiri bahwa sudah banyak
manusia menjadikan kaya dan miskin sebagai tolak ukur kesuksesan seseorang.
Dimana faktor kemskinan ini pulalah yang menjerumuskan manusia untuk
menghalalkan segala cara. Melalui media sosial dan elektronik banyak beritaberita yang disebarkan karena faktor kemusikinan mulai dari bunuh diri,
pembunuhan, dan bahkan lainnya karena faktor kemiskinan tersebut, dan faktor
kemiskinan ini yang paling banyak orang tua menyuruh anaknya untuk menikah
walaupun umur mereka masih belum cukup. Kemiskinan meruapakan suatu yang
menjadikan segala sesuatu bisa terjadi, perbuatan-perbuatan yang kurang
mencerminkan kemanusian paling banyak dilakukan oleh masyarakat karena
faktor ekonomi.
Begitu juga dengan pernikahan dini banyak yang terjadi dikalangana
masyarakat Indonesia khususnya Desa Kotasirih menjadikan nikah muda (nikah
dini) karena ekonomi orang tua tidak bisa melanjutkannya untuk sekolah
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berikutnya, sehingga banyak orang tua meminta anaknya untuk menikah
walaupun masih remaja, karena tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup seharihari. Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Amina salah
satu warga desa Kotasirih yang mengatakan bahwa:
“saya menikah muda karena orang tua saya tidak mampu untuk
menyekolahkan saya, sehingga pilihan orang tua saya untuk menikahkan
saya dengan laki-laki pilihan mereka agar ekonomi kita bisa dibantu oleh
suami saya kelak, karena untuk kebutuhan sehari-hari saja kami sering
kekurangan sehingga saya terpaksa harus mengikut ajakan orang tuan
saya untuk menikah, karena saya juga sudah tahu bahwa saya tdak bisa
melanjutkan pendidikan karena orang tua saya tidak sanggup untuk
menyekolahkan saya. Untuk tu menikah adalah jalan yang paling baik”.7
Hal ini juga dibanarkan oleh Fatima Rumata salah satu warga masyarakat
Desa Kotasirih bahwa:
“iya saya menikah karena ekonomi keluarga saya terpuruk, ayah saya
tidak mampu untuk menyekolahkan saya sehingga menikah merupakan
solus yang baik untuk mengurangi kamiskinan orang tua saya”.8
Dari penjelasan di atas menandakan bahwa kemiskinan juga mempunyai
faktor yang sangat dominan untuk orang tua menyuruh anaknya menikah
walaupun umur mereka masih remaja, sehingga kemiskinan mempunyai faktor
yang sangat penting dalam suatu kelancaran kehidupan sehari-hari, karena dengan
kemiskinan menjadikan cita-cita yang sudah diidamkan sejak kecil harus
diurungkan, niat untuk melakukan sesuatu juga harus tertunda karena tidak bisa
dan tidak sanggup untuk melakukannya, apalagi kebutuhan pada era globalisasi
sekarang ini sangat berat sehingga perlu adanya kerja keras yang baik untuk
7

Amina, Umur 16 Tahun, Salah Satu Warga Masyarakat Desa Kotasirih, “Wawancara”,
Tanggal 05 Mei 2016.
8
Fatma Rumata, Umur 16 Tahun, Salah Satu Warga Masyarakat Desa Kotasirih,
“Wawancara”, Tanggal 07 Mei 2016.
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terhindar dari kemiskinan tersebut. Pernikahan dini yang terjadi

disebabkan

karena alasan membantu pernenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Faktor ini
berhubungan dengan rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Orang tua tidak
memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga orangtua
memilih untuk mempercepat pernikahan anaknya, terlebih bagi anak perempuan
sehingga dapat membantu pemenuhan kebutuhan keluarga.
2. Bentuk-Bentuk Perilaku Sosial Remaja pada Pelaku Pernikahan Dini di
Desa Kotasiri
Sebagaimana telah diketahui bahwa pemuda dan pemudi merupakan abdi
masyarakat, yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa serta memainkan peran
penting terutama dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan. Namun
disayangkan ketika generasi muda yang merupakan generasi penerus suatu bangsa
harus melakukan perubahan untuk berkelurga, menjadikan kebanyakan remaja
yang kurang siap untuk melakukannya bisa membentuk perilaku yang kurang baik
dari remaja khususnya dalam hal ini pernikahan dini, sehingga dengan adanya
pernikahan dini menjadikan pelaku dari pernikahan dini kurang percaya dengan
adanya perilaku sosial yang ada pada dirinya karena kurang percaya diri dengan
adanya perilaku-perilaku yang mereka timbulkan, sehingga hasil yang peneliti
dapatkan terkait dengan bentuk sosial remaja pada pelaku pernikahan dini adalah
sebagai berikut :
1. Kurangnya Percaya Diri
Kurangnya percaya diri merupakan suatu perilaku yang menuntut adanya
remaja harus bersosialisasi dengan lingkungannya, namun perilaku yang
ditimbulkan sedikit berbeda disebabkan kurangnya kepercayaan yang timbul dari
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dalam diri remaja tersebut. Dalam hal ini kurangnya percaya diri pada anak yang
menikah dini biasanya tampak pada perilaku sosial mereka, apabila perilaku sosial
yang ditampilkan baik biasanya hal ini karena sudah terbiasa dengan lingkungan
sekitar berupa tetangga yang sudah akrab namun apabila diperhadapkan dengan
keadaan lingkungan baru biasanya bentuk perilaku sosial yang ditampilkan bagi
pelaku usia dini biasanya tidak ingin bergaul dengan orang lain dimana
kepercayaan diri bagi pelaku pernikahan dini tidak ada. Menurut Aminah bahwa:
“biasanya saya kurang percaya diri kalau berhadapan dengan mereka
yang sudah dewasa, karena biasanya yang mereka bicarakan
pengalaman-pengalaman yang mereka dapat ketika di perantauan seperti
kuliah dan lain sebagainya sedangkan saya hanya di desa dan
pengalaman saya tidak ada, sehingga saya tidak percaya diri untuk
bergabung dengan mereka”.9
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa bentuk perilaku sosial yang
ditampilkan oleh pelaku pernikahan dini di Desa Kotasirih adalah kurangnya
kepercayaan diri yang mereka tampilkan apabila berhadapan dengan orang lain
yang lebih dewasa dan juga menikah di umur mereka yang lebih matang, dan
biasanya kurang percaya diri tersebut diakibatkan karena pembicaraanpembicaraan yang disampaikan biasanya berupa pengalaman-pengalaman yang
mereka dapatkan di desa perantauan, hal ini menjadikan remaja yang menikah di
bawah umur senantiasa menunjukkan bentuk perilaku yang ditampilkan adalah
kurangnya kepercayaan yang ditampilkan oleh remaja tersebut.

9

Aminah, Umur 16 Tahun, Salah Satu Warga Masyarakat Desa Kotasirih, “Wawancara”,
Tanggal 07 Mei 2016.
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2. Kurangnya kepercayaan kepada orang lain
Pada permasalahan ini biasanya terjadi kepada mereka pelaku pernikahan
dini ketika mempunyai masalah kemudian mereka bercerai, sehingga mereka
trauma dengan adanya perpisahan yang mereka jalani, karena pernikahan dini
yang mereka lakukan biasanya paling banyak terjadi ketika mereka pacaran
kemudian hamil di luar nikah kemudian menikah, karena tidak mempunyai
persiapan yang matang dan kurangnya pengetahuan tentang adanya hidup
berumah tangga menjadikan kata perpisahan yang paling banyak terjadi. Sehingga
dampak dari perpisahan ini manjadikan pelaku pernikahan dini ini tidak lagi
percaya dengan orang lain, untuk itu bentuk dari perilaku sosial yang ditampilkan
adalah rasa iri dan tidak dalam kehiduapan yang dijalankan tersebut sebagaimana
yang disampaikan oleh Sania Rumbouw bahwa:
“iya saya harus menjalani kehidupan saya dimana saya menikah juga
karena hamil, kemudian suami saya selingkung dan pergi dari saya,
sehingga dari pengalaman tersebut saya tidak percaya dengan adaya lakilaki, selain itu juga sering saya merasa iri kepada mereka yang menikah
dengan umur yang bagus, dimana saya lihat mereka seperti siap untuk
menjalani kehidupan mereka, untuk itu saya sangat iri terhadap mereka
karena saya inginkan rumah tangga yang saya bangun seperti itu”.10
Setiap individu dalam masyarakat yang berbeda mengalami proses
sosialisasi yang berbeda pula, karena proses sosialisasi banyak ditentukan oleh
faktor susunan kebudayaan dan lingkungan sosial yang bersangkutan, sehingga
turut mempengaruhi perilku sosial seseorang serta menjadi faktor dominan dalam
pemberian warna dalam berperilaku sosial individu akan berlaku atau tidak,

10

Sania Rumbouw, Umur 15 Tahun, Salah Satu Warga Masyarakat Desa Kotasirih,
“Wawancara”, Tanggal 11 Mei 2016.
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menyimpang atau tidak menyimpang adalah tergantung proses sosialisasi normanorma atau aturan tersebut.
C. Pembahasan
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Pernikahan Dini Di Desa
Kotasiri
Pernikahan yang merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai tahap
pertama dalam membentuknya dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang
bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin. Setiap pernikahan pasti sangat
mendambakan, memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang mampu
membuat rasa letih berkurang bahkan hilang saat berkumpul dengan mereka.
Keluarga yang menyegarkan kepenatan dan kejenuhan, keluarga yang menjadi
sumber kebahagiaan, yang menjadi sumber semangat inspirasi, menjadikan
keindahan yang paling indah dalam hidup ini. Sebagaimana firman Allah Swt
dalam Q.S. An-Nur : 32.






   
  
    
  
Terjemahnya:
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orangorang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki
dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin
Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha
luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.11

11

h. 789.

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),
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Dalam al-Qur’an, Allah Swt juga berfirman dalam Q.S Ar-Ruum: 21.

   








    



 
Terjemahnya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.12
Dimana pada setiap orang yang hendak melaksanakannya berangan-angan
bahwa merupakan surga dunia yang dapat menyejukan hati di dalamnya.
Disamping itu pernikahan merupakan perjanjian yang sangat suci, sehingga untuk
mencapai tujuannya memerlukan sebuah aturan, namun bukan berarti adanya
peraturan untuk mengekang umatnya, akan tetapi lebih kepada kemaslahatan.
Pernikahan adalah suatu kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan untuk membentuk sebuah keluarga dan dari pernikahan ini manusia
dapat meneruskan keturunan mereka. Pernikahan tidak hanya melibatkan dua
orang yang saling mencintai saja tetapi dapat juga menyatukan dua keluarga baru
dari pihak laki-laki maupun perempuan. Pada umumnya pernikahan dilakukan
oleh orang dewasa yang sudah memiliki kematangan emosi karena dengan adanya
kematangan emosi ini mereka akan dapat menjaga kelangsungan pernikahan.13

12

Ibid., h. 18.
Abdul Hamid Kissik, Keluarga Sakinah, (Bandung: Al-Bayan, 2000), h. 20.

13
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Teori yang digunakan adalah interaksionisme simbolik yang disampaikan
oleh George Herbert Mead yang pendapat hampir serupa dengan Weber mengenai
pokok perhatian sosiologi, yaitu berupa tingkah laku yang tersembunyi, yaitu
proses berpikir yang melibatkan arti dan simbol-simbol, dan tingkah laku aktual
atau proses berpikir. Sehingga pokok perhatian dari interaksionisme simbolik
adalah paradigma perilaku sosial.
Penelitian ini berfokus pada tindakan sosial, tindakan pemuda yang
melanggar nilai dan norma dengan melakukan hubungan seks pra nikah. Tindakan
sosial tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, mulai dari diri sendiri (internal),
maupun orang lain (eksternal) melalui interaksi, sosialisasi dan internalisasi.
Internalisasi yang dimaksud disini adalah masuknya nilai-nilai ke dalam kerangka
budaya yang dianut individu. Dalam proses mempengaruhi tersebut terdapat
interaksi sosial di dalamnya, bisa secara timbal balik (aktif) ataupun satu arah
(pasif). 14
Persoalan pernikahan muda merupakan masalah yang sangat populer di
masyarakat. Dengan berbagai interpretasi, dan sudut pandang yang berbeda,
beberapa peneliti telah mengungkapkan ada beberapa hal yang berkaitan dengan
pernikahan muda tersebut, yaitu kuatnya hukum adat di masyarakat, lingkungan,
latar

belakang

pendidikan

dan

ekonomi.

Sehingga

faktor-faktor

yang

mempengaruhi munculnya pernikahan dini di Desa Kotasirih diantaranya adalah
faktor lingkungan pergaulan, minimnya pendidikan yang dimiliki baik orang tua
maupun pelaku pernikahan dini, kemiskinan (ekonomi), dan dorangan orang tua.
14

Dhavamony, Teori Tentang Pernikahan Dini, http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat.
htlp. Artikel dikses pada tanggal 10 Februari 2016.
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Sehingga hasil yang peneliti dapatkan ternyata pernikahan dini merupakan
hal biasa karena pergaulan anak remaja yang sudah mengenal pacaran sejak awal
sehingga dampak dari pacaran tersebut berakhir dengan kehamilan, kebiasaankebiasaan anak menikah mudah ini salah satu faktornya adalah lingkungan
pergaulan dimana lingkungan pergaulan selalu tampak dengan hal-hal yang baru
yang manjadikan anak remaja selalu tergiur untuk mengikutinya, apabila tidak
mengikutinya biasanya mereka mengatakan dengan istilah “gaul” sehingga
pacaran bagi anak mudah dilingkungan pergaulan sudah menjadi hal yang biasa
dan perlu untuk mengikutinya.
Hasil penelitian di atas hampir sama dengan pendapat Landung bahwa
adanya dorongan rasa kemandirian gadis remaja dan keinginan bebas dari
kekangan orang tua.15 Hal ini bisa diakibatkan karena faktor lingkungan pergaulan
anak yang sering bergaul dengan teman yang salah sehingga proses dari
lingkungan pergaulan ini menjadikannya harus menjalani pernihan dini.
Selain itu pendidikan merupakan hal yang terpenting juga dalam
membangun sebuah rumah tangga yang ideal, dimana kematangan umur
seseorang menjadikan mereka matang dalam menuntut ilmu sehingga remaja yang
memiliki taraf pendidikan yang terbatas beranggapan bahwa menikah dengan
umur yang masih belia (nikah dini) adalah suatu hal yang wajar, sehingga
kurangnya ilmu pengetahuan menjadikan seseorang ingin menikah lebih cepat
walaupun belum cukup umur.

15

Landung J, Thaha R, Abdullah AZ. 2009. Studi Kasus Kebiasaan pernikahan usia dini
pada masyarakat kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja. Jurnal MKMI. Vol.5 (No.4).
Hal: 89-94. Artikel diakses pada tanggal 10 Maret 2016.
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Dalam konteks pendidikan, penelitian Landung menjelaskan bahwa
rendahnya tingkat pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan
mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan
rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orangtua terkait konsep remaja
gadis.
Anak yang menikah dini sebagaian berasal dari faktor kemauan orang tua
untuk menikahkan anak mereka di usia remaja, karena dikawatirkan terjadi hal-hal
yang tidak baik yang akan terjadi kepada akan mereka, dimana pergaulan semakin
bebas sehingga menjadikan pilihan untuk menikahkan anak menjadi hal yang
utama agar anak terhindar dari pergaulan-pergaulan yang sudah banyak keluar
dari batas-batas, dan nilai-nilai sosial maupun nilai-nilai agama.
Kemiskinan juga mempunyai faktor yang sangat dominan untuk orang tua
menyuruh anaknya menikah walaupun umur mereka masih remaja, sehingga
kemiskinan mempunyai faktor yang sangat penting dalam suatu kelancaran
kehidupan sehari-hari, karena dengan kemiskinan menjadikan cita-cita yang sudah
diidamkan sejak kecil harus diurungkan, niat untuk melakukan sesuatu juga harus
tertunda karena tidak bisa dan tidak sanggup untuk melakukannya, apalagi
kebutuhan pada era globalisasi sekarang ini sangat berat sehingga perlu adanya
kerja keras yang baik untuk terhindar dari kemiskinan tersebut.
Dalam

konteks

ekonomi,

penelitian

Landung menjelaskan

bahwa

pernikahan dini yang terjadi disebabkan karena alasan membantu pemenuhan
kebutuhan ekonomi keluarga. Faktor ini berhubungan dengan rendahnya tingkat
ekonomi keluarga. Orang tua tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi
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kebutuhan keluarga sehingga orangtua memilih untuk mempercepat pernikahan
anaknya, terlebih bagi anak perempuan sehingga dapat membantu pemenuhan
kebutuhan keluarga. Sejalan dengan hal itu, Jannah menjelaskan dalam
penelitiannya bahwa para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda
mengganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi keluarga
akan berkurang satu. Hal ini disebabkan jika anak sudah menikah, maka akan
menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua juga berharap jika
anaknya sudah menikah, maka akan dapat membantu kehidupan orang tuanya.16
Hal ini menjadikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan
lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak
bebas setiap individu. Secara umum, dalam masyarakat yang pola hubungannya
bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial”
yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Sedangkan
dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak
sosial, dan karenanya pernikahan sering merupakan sebuah pilihan. Cara pandang
tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial ini, tampaknya memiliki
kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin muda yang terjadi di
Indonesia.
Hasil penelitian ini hampir sama dengan pendapat Landung yang
menyatakan faktor pernikahan dini yang masih marak terjadi pada remaja
pedesaan pada umumnya dipengaruhi oleh empat faktor, yakni: keinginan bebas
pada remaja, ekonomi, pendidikan dan budaya. Namun pada hasil penelitian yang

16

Ibid.
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peneliti dapatkan ternyata bukan pada faktor budaya namun pada kemauan orang
tua, yang menjadikan pernikahan ini terjadi.

2. Bentuk-Bentuk Perilaku Sosial Remaja pada Pelaku Pernikahan Dini di
Desa Kotasiri
Dalam pembahasan ini peneliti mamakai teori sosiologi modern yaitu
manusia itu hanya memiliki kapasitas untuk berpikir, maka kapasitas tersebut
harus dibentuk dan diperhalus melalui proses interaksi sosial, yaitu sosialisasi.
Kemampuan berpikir dikembangkan sejak dini dan di perhalus selama sosialisasi
saat dewasa, namun proses ini tidak berhenti sampai ia dewasa, tetapi proses ini
terjadi terus-menerus dalam hidupnya. Sosialisasi bukanlah sebuah proses satu
arah dimana aktor hanya pasif menerima informasi begitu saja, namun sosialisasi
merupakan proses dinamis dimana aktor menyusun dan menyesuaikan informasi
itu dengan kebutuhan mereka sendiri.
Sehingga kehidupan masyarakat banyak terdapat pandangan-pandangan atau
pendapat yang berbeda-beda. Pandangan ini berdasarkan pengetahuan dan
imperisme seseorang. Pandangan akan selalu muncul ketika terjadi sebuah
polemik sosial dalam masyarakat melalui proses sosialisasi, dan kebanyakan lebih
mengarah pada pola perilaku seseorang, dimana seseorang mempelajari perilaku
yang dapat diterima dalam berbagai sesuatu dan belajar untuk membedakan antara
pola-pola perilaku yang pantas dan tidak pantas sebagai suatu tolak ukur dan
dijadikan sebagai suatu sudut pandang. Salah satunya adalah para pemuda yang
dalam hal ini berfungsi sebagai generasi di masyarakat yang mempunyai sudut
pandang terhadap suatu hal yang baru.
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Kesiapan psikis (mental) baik laki-laki maupun perempuan tidak kalah
penting ketimbang persiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah
bahkan terkadang kejam belum lagi menghadapi perangai atau tingkah laku suami
atau istri yang terkadang tidak selalu sesuai dengan keinginan masing-masing,
maka untuk menghadapi permasalahan ini, diperlukan kesiapan mental yang dapat
ditunjukan dengan sebuah kedewasaan cara berpikir dan bertindak untuk
menyelesaikan masing.
Sebagaimana telah diketahui bahwa pemuda dan pemudi merupakan abdi
masyarakat, yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa serta memainkan peran
penting terutama dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan. Namun sayang
disayangkan krtika generasi muda yang merupakan generasi penerus suatu
bangsa, sehingga dengan adanya pernikahan dini menjadikan pelaku dari
pernikahan dini kurang percaya dengan adanya perilaku sosial yang ada pada
dirinya karena kurang percaya diri dengan adanya perilaku-perilaku yang mereka
timbulkan, sehingga hasil yang peneliti dapatkan terkait dengan bentuk sosial
remaja pada pelaku pernikahan dini adalah sebagai berikut :
Bentuk perilaku sosial yang ditampilkan oleh pelaku pernikahan dini di
Desa Kotasirih adalah kurangnya kepercayaan diri yang mereka tampilkan apabila
berhadapan dengan orang lain yang lebih dewasa dan juga menikah di umur
mereka yang matang, dan biasanya kurang percaya diri tersebut diakibatkan
karena

pembicaraan-pembicaraan

yang

disampaikan

biasanya

pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan di desa perantauan.

berupa
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Hal ini karena banyak orang tua melakukan pola asuh koersif, ditandai
dengan cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat, seringkali memaksa
anak untuk berperilaku seperti dirinya(orang tua), kebebasan untuk bertindak atas
nama diri sendiri dibatasi. Anak jarang diajak berkomunikasi dan bertukar pikiran
dengan orang tua, orang tua menganggap bahwa semua sikapnya sudah benar
sehingga tidak perlu dipertimbangkan dengan anak. Pola asuh yang bersifat
koersif juga ditandai dengan penggunaan hukuman yang keras, lebih banyak
menggunakan hukuman badan, anak juga diatur segala keperluan dengan aturan
yang ketat dan masih tetap diberlakukan meskipun sudah menginjak usia dewasa.
Anak yang dibesarkan dalam suasana semacam ini akan besar dengan sifat yang
ragu-ragu, lemah kepribadian dan tidak sanggup mengambil keputusan tentang
apa saja.
Setiap individu dalam masyarakat yang berbeda mengalami proses
sosialisasi yang berbeda pula, karena proses sosialisasi banyak ditentukan oleh
faktor susunan kebudayaan dan lingkungan sosial yang bersangkutan, sehingga
turut mempengaruhi perilku sosial seseorang serta menjadi faktor dominan dalam
pemberian warna dalam berperilku sosial individu akan berlaku atau tidak,
menyimpang atau tidak menyimpang adalah tergantung proses sosialisasi normanorma atau aturan tersebut.
Dalam hal ini tori interaksionisme simbolik mengarah pada tindakan dan
sikap sosial remaja, sehingga dalam memutuskan suatu tindakan dan sikap
tersebut remaja melakukan suatu proses yang melibatkan makna dan kemampuan
berpikir yang dibentuk dan dikembangkan untuk melakukan sesuatu perbuatan
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yang seharusnya belum selayaknya dilakukan oleh remaja tersebut diakibatkan
menimbulkan perilaku sosial yang kurang baik pada dirinya sendiri seperti kurang
percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka berada.
Kehidupan

bermasyarakat

terbentuk

melalui

proses

interaksi

dan

komunikasi antar individual dan antar kelompok dengan menggunakan simbolsimbol yang dipahami maknanya melalui proses belajar. Tindakan seseorang
dalam proses interaksi itu bukan semata-mata merupakan suatu tanggapan bersifat
langsung terhadap stimulus yang datang dari lingkungannya atau dari luar dirinya.
Tetapi tindakan itu merupakan hasil dari suatu proses interpretasi dari stimulus.
Jadi, diperlukan proses belajar dalam arti memahami simbol-simbol, dan saling
menyesuaikan makna dari simbol-simbol itu.17

17

Shonhadji Sholeh, Sosiologi Dakwah Perspektif Teoritik, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel
Press, 2011), hlm. 20.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Bertolak dari uraian-uraian pada hasil dan pembahasan di atas maka
disimpulan adalah sebagai berikut :
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya pernikahan dini di Desa
Kotasiri Kecamatan Pantai Timur Kabupaten Seram Bagian Timur adalah
pengaruh lingkungan pergaulan yang bebas, minimnya pengetahuan atau
pendidikan yang dimiliki oleh orang tua dan anak, faktor kemiskinan atau
ekonomi, dan dorongan orang tua untuk menikahkan anak mereka.
2. Bentuk-bentuk perilaku sosial remaja pada pelaku pernikahan dini di Desa
Kotasiri Kecamatan Pantai Timur Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu
kurangnya percaya diri yang ditampilkan oleh anak yang menikah dini, karena
perilaku sosial yang kurang baik, dan kurangnya kepercayaan kepada orang
lain dari anak yang menikah karena dampak dari pernikahan tersebut
menjadikan perilaku anak

kurang percaya diri dalam bergaul dengan

masyarakat yang ada.
B. Saran.
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran
terkait dengan penelitian ini, yakni:
1. Penulis berharap hubungan yang dialami oleh pelaku pernikahan dini bisa
terus berjalan dengan baik, tanpa hambatan-hambatan yang terjadi kepada
anak yang menikah dini
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2. Bagi para warga masyarakat khususnya perlu dipelajari kembali untuk
menjadikan menikah dini adalah solusi yang baik karena menurut ilmu
kesehatan pelaku pernikahan dini bagi wanita akan berdampak pada psiksi dan
fisik yang dialaminya.
3. Bagi anak remaja sebagaiknya pergaulan perlu dijaga agar tidak keluar dari
nilai-nilai sosial atau nilai-nilai agama karena anak yang masih dibawah umur
sebaiaknya perlu menimbah ilmu yang lebih baik. Belum bisa diperhadapkan
dengan adanya tangggung jawab kepadanya dalam mengurus rumah tangga.
4. Bagi orang tua bahwa rezki merupakan pemberian dari Allah swt, kapada kita
yang ingin bersungguh-sungguh dalam mencari rizki tersebut. Kemudian anak
juga dalam kandungan sudah ditentukan rizkinya, sehingga jangan menjadikan
anak sebagai rasa kurang percaya diri, karena anak merupakan titipan yang
perlu dijaga dan dilindungi dengan baik.
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