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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian “Keluarga Pasangan yang Menikah Pada Usia Muda di Kecamatan 
Kayuagung Kabupaten OKI”, adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi 
pernikahan pada usia muda dan bagaimana profil keluarga yang menikah pada usia muda di 
Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI. Informan dalam penelitian ini berjumlah 19 orang 
terdiri dari 7 pasang suami istri yang menikah pada usia muda, 1 orang KetuaP3N, 1 orang 
Lurah, 1 orang Ketua RT, 1 orang Kepala KUA, 1 orang Warga Desa. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif dengan unit analisis adalah pasangan suami istri yang menikah pada usia 
muda. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa alasan yang menjadi penyebab pernikahan pada usia muda yaitu karena 
faktor tingkat pendidikan yang rendah, faktor ingin meringankan beban orang tua, faktor 
lingkungan yaitu lingkungan pertemanan, lemahnya kontrol sosial dan pengaruh media massa 
serta factor ingin memiliki keturunan. Sedangkan profil keluarga yang menikah pada usia muda 
yaitu : 1. secara sosial dimana seseorang yang telah menikah pada usia muda dianggap dewasa 
dan pernikahan dianggap sebagai jalan untuk menuju kedewasaan. 2. Secara ekonomi dimana 
istri juga ikut membantu mencari nafkah, masih ada ketergantungan kepada orang tua.

Kata Kunci: Keluarga Pasangan, Menikah, Usia Muda
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1.1 Latar Belakang

Salah satu peristiwa yang terpenting dalam siklus kehidupan seseorang adalah 

saat peralihan dari fase kehidupan remaja ke fase kehidupan berkeluarga yang disebut 

dengan pernikahan. Pernikahan menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan tinjauan sosiologis, pernikahan merupakan bentuk kerjasama 

kehidupan antara pria dan wanita dalam masyarakat di bawah suatu peraturan khusus 

atau khas yang memiliki ciri-ciri tertentu yang bertindak sebagai suami dan istri dalam 

ikatan yang sah (Soekanto, 1999: 55). Menurut hukum adat lokal dibeberapa daerah, 

pernikahan itu tidak cukup hanya sah menurut hukum agamanya, melainkan juga harus 

jelas dihadapan kerabat dan ketua-ketua adatnya. Pernikahan menurut sistem hukum 

adat bersangkut paut dengan urusan keluarga dan martabat yang bersangkutan. 

Demikian juga hukum adat tidak membenarkan teijadinya pernikahan tanpa persetujuan 

orang tua, walaupun yang akan menikah sudah cukup dewasa umurnya. Suatu 

pernikahan akan dapat berjalan dengan baik bila orang yang akan menjalankan 

sama menginginkan atau tidak dengan secara terpaksa.

sama-
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Usia pernikahan menurut UUJN No. 30 tahun 2004 yang wajar yaitu pada 

21 tahun sebagai patokan usia dewasa untuk semua transaksi (Suherman, 2010.12). 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 

menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 

19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun (Sudarsono, 2005:290), sedangkan 

menurut Pasal 6(2) UU No. 1-1974 untuk melangsungkan pernikahan seorang yang 

belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua untuk 

melangsungkan pernikahan. Pasal 7 No. 1-1974, pria yang mencapai umur 19 tahun dan 

bagi wanita mencapai umur 16 tahun perlu memakai izin orang tua untuk melakukan

umur

umur

pernikahan (Hadikusuma, 2007:47-48).

Pernikahan usia muda atau yang lebih populer saat ini disebut pernikahan dini, 

banyak teijadi baik pada remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Begitu juga 

dengan mereka yang tidak bersekolah

Selain itu, pendidikan yang rendah pun menjadi salah satu alasan untuk 

melakukan pernikahan usia muda. Pola pikir yang cenderung terbatas menyebabkan 

mereka memiliki pemikiran yang sempit pula. Selain faktor tersebut, faktor lingkungan 

juga mendukung terjadinya pernikahan usia muda karena adanya pengaruh dari teman 

atau lingkukngan sekitar. Bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, tingkat

ekonomi yang rendah dijadikan sebagai salah satu alasan terjadinya pernikahan usia 

muda. Dengan melakukan pernikahan paling tidak beban keluarga menjadi berkurang. 

Pergaulan yang semakin bebas serta maraknya pengaruh media elektronik membuat 

remaja-remaja lebih cepat menyerap dan mendapatkan informasi yang terkadang
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menjerumuskan mereka ke hal-hal yang tidak baik seperti, seks bebas yang beraidbat 

pada kehamilan di luar nikah. Namun, ada yang lebih memilih untuk menikah pada usia 

muda dikarenakan ingin menghindarkan dari hal-hal yang tidak baik.

Dalam kenyataanya, pada masyarakat Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI 

khusunya banyaknya pernikahan usia muda yang terjadi pada usia di bawah 20 tahun. 

Hal ini dapat dilihat pada data jumlah angka pernikahan di Kecamatan Kayuagung 

Kabupaten OKI.

Adapun dampak negatif dari pernikahan usia muda adalah sebagai berikut

(Waty, 1999) :

1. Segi Kesehatan

Hubungan seksual di bawah umur 20 tahun akan berdampak lebih tinggi

dibandingkan “ Kurun Reproduksi Sehat “ antara 20-30 tahun pada kesehatan 

reproduksi perempuan karena sebelum usia tersebut perkembangan sel-sel pada organ 

reproduksi perempuan belum sempuma/belum matang alat reproduksinya untuk hamil 

sehingga dapat merugikan kesehatan ibu maupun perkembangan dan pertumbuhan 

janin. Keadaan tersebut akan makin menyulitkan bila ditambah dengan tekanan (stress) 

psikologis, sosial, ekonomi.

2. Segi psikologis

Para perempuan yang menikah pada usia muda sering tidak bisa banyak 

berbicara dalam pengambilan keputusan mengenai kesuburan dan kesempatan 

terbatas untuk mengenyam pendidikan atau ketrampilan keija. Para perempuan

yang

yang
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hamil di luar nikah mungkin harus memutuskan apakah akan menggugurkan 

kandungannya atau tetap mengasuh anaknya di luar perkawinan.

3. Segi kependudukan

Dengan makin banyak pasangan menikah muda maka tingkat kesuburan pun 

makin tinggi. Sehingga dengan tingginya tingkat kesuburan ini menyebabkan 

pertambahan penduduk juga tinggi

4. Sosial dan ekonomi

Perkawinan yang dianggap dapat menyelesaikan masalah kehamilan remaja tidak lepas 

dari kemelut seperti:

a. Penghasilan yang terbatas sehingga kelangsungan hamilnya dapat 

menimbulkan berbagai masalah kebidanan.

b. Putus sekolah, sehingga pendidikan menjadi terlantar.

c. Putus keija, karena berbagai alasan, sehingga menambah sulitnya masalah

sosial ekonomi.

d. Ketergantungan sosial ekonomi pada orang tua dapat menimbulkan stress 

(tekanan batin).

Secara sosiologis kedewasaan merupakan merupakan sesuatu yang didasari atas 

perbedaan peran sosial yang ditempati. Artinya tingkat perkembangan kedewasaan 

berbeda-beda sesuai dengan tempat dan lingkungannya. Bagi pasangan dalam 

keluarga perlu memahami dan membekali akan pengetahuan ini, agar kelengkapan 

potensi yang diperkirakan dapat tercukupi.

satu
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Disisi lain, batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau 

dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan 

menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat 

mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk 

bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah angka kasus perceraian yang terjadi 

pada pasangan yang menikah di bawah umur 20 tahun di Kecamatan Kayuagung 

Kabupaten OKI yaitu sepanjang tahun 2011 ada 42 pasang keluarga yang bercerai 

(Sumber : Pengadilan Agama Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI tahun 2011)

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bahwa 

Usia muda artinya, usia yang belum matang secara medis dan psikologinya. Usia 

menikah ideal untuk perempuan adalah 20 tahun keatas dan 25 tahun keatas untuk pria. 

Perlu dipertimbangkan medis dan psikologisnya. Untuk perempuan, idealnya menikah

di usia 20-30 tahun. Sedangkan untuk laki-laki beda 5 tahun yakni 25-40

tahun,(Detikcom/2011). Pada umur 20 tahun ke atas, organ reproduksi perempuan 

sudah siap mengandung dan melahirkan. Sedangkan pada usia 35 tahun mulai teijadi 

proses regeneratif.

Namun dalam praktiknya didalam masyarakat sekarang masih banyak dijumpai 

sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan usia muda. Sehingga Undang- 

Undang yang telah dibuat, sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun 

Undang-Undang tersebut telah ada.
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Faktanya di Kabupaten OKI khususnya Kecamatan Kayuagung banyak teijadi 

pernikahan pada usia muda. Hal ini terbukti dengan data yaitu banyaknya jumlah 

pasangan yang menikah pada usia muda.

Tabel 1.

Jumlah augka pernikahan di Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI

Tahun 2009,2010,2011.

%2011%2010%2009UsiaNo.

18,7015717,1913619,89135Yang menikah <20th1.

81,3068382,8165580,11Yang menikah >20th 5442.

100%840100%791100%679Jumlah

Sumber: KUA Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI tahun 2009,2010,2011)

Dari data yang diperoleh penulis dari KUA di Kecamatan Kayuagung

Kabupaten OKI bahwa, dapat diketahui dari rentan waktu 3 tahun terakhir dari tahun

2009 sampai tahun 2011, banyaknya angka pernikahan usia muda pada masyarakat di

Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI. Pada tahun 2009, pernikahan usia muda yang

teijadi di desa tersebut mencapai jumlah 135 pasang suami istri yang menikah pada 

tahun yang sama, pada tahun 2010 mengalami peningkatan sejumlah 136 pasang suami 

istri dan pada tahun 2011 meningkat dengan jumlah 157 pasang suami istri.

Biasanya kebanyakan dari pasangan yang melakukan pernikahan usia muda di 

Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI yaitu dengan “kawin lari”, adapun sebuah istilah 

yang menarik yang dikenal di masyarakat kabupaten OKI kecamatan Kayuagung yaitu 

istilah istilah setakatan yang artinya kawin lari. Di kecamatan Kayuagung muda-mudi
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yang ingin menikah cepat apalagi jika kedua atau salah satu dari pasangan tersebut masih 

berstatus sebagai pelajar maka dengan adanya setakatan atau kawin lari ini maka proses 

pernikahan akan berlangsung dengan cepat tanpa harus melewati proses yang panjang 

atau waktu yang cukup lama karena tanpa menunggu adanya kesepakatan dari keluarga 

masing-masing. Apabila sepasang remaja tersebut telah mengambil langkah untuk 

setakatan atau kawin lari tersebut setidaknya seminggu dari mereka setakatan maka akan 

langsung menikah.

Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi sepasang remaja tersebut 

untuk setakatan atau kawin lari misalnya tidak mendapat restu dari salah satu pihak 

keluarga atau kedua belah pihak keluarga sama-sama tidak setuju, lemahnya ekonomi 

dari pihak laki-laki karena diperlukan biaya yang cukup besar untuk melamar wanita, 

dengan adanya setakatan tersebut maka tidak adanya proses lamaran ataupun 

permintaan sejumlah uang yang di tentukan dari pihak wanita.

Dari data tersebut menimbulkan keingintahuan peneliti mengapa jumlah 

pernikahan usia muda semakin meningkat dan juga mengapa fenomena pernikahan usia 

muda di Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI ini sering terjadi. Oleh karena itu, 

fenomena mengenai pernikahan usia muda ini dianggap penting untuk diteliti.
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1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

Mengapa teijadi pernikahan usia muda di Kecamatan Kayuagung Kabupaten1.

OKI?

2. Bagaimana profil keluarga yang menikah usia muda di Kecamatan Kayuagung 

Kabupaten OKI ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pernikahan usia muda di

Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI.

2. Untuk mengetahui profil keluarga yang menikah usia muda di Kecamatan

Kayuagung Kabupaten OKI.

1.3.2 Manfaat penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat

yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat digunakan dan 

dimanfaatkan oleh kalangan akademisi terutama dalam pengembangan 

wawasan mengenai konsep pernikahan usia muda, yang dilihat dengan 

menggunakan perspektif sosiologi agar dapat digunakan sebagai bahan



9

masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, referensi dan tambahan 

informasi khususnya pada bidang-bidang ilmu sosiologi, diantaranya 

Sosiologi Keluarga.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan masukan-masukan dan juga memberikan banyak 

informasi mengenai fenomena pernikahan usia muda kepada pihak-pihak 

yang terkait.

1.4. Kerangka Pemikiran

Pernikahan usia muda terdiri dari dua kata yaitu pernikahan dan usia muda. 

Pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu An-nikah yang berarti menghimpun dan 

mengumpulkan. Dalam pengertian fiqih nikah adalah akad yang mengandung kebolehan 

melakukan hubungan suami istri dengan lafaz perkawinan/pemikahan atau yang 

semakna dengan itu.

Dalam pengertian yang luas pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk 

menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 

mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih 

sayang. (Takariawan, 2001 )

Usia muda adalah anak yang ada pada masa peralihan diantara masa anak-anak 

dan masa dewasa dimana anak-anak mengalami perubahan cepat disegala bidang.
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berpikir dan bertindak,Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap dan 

tetapi bukan orang dewasa yang telah matang (Zakiah Daradjat, 1997.33).

Masa muda adalah masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa bukan hanya

cara

psikologisnya saja akan tetapi juga fisiknya. Bahkan perubahan fisik itulah merupakan 

gejala primer dari pertumbuhan usia muda, sedangkan perubahan-perubahan psikologis 

itu muncul sebagai akibat dari perubahan fisik (Wirawan, 1991:51).

Pernikahan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang 

suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perkawinan adalah pertalian yang sah 

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan 

menurut hukum adat suatu perkawinan merupakan urusan kerabat/urusan masyarakat, 

urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang berbeda-beda, atau merupakan 

salah satu cara untuk menjalankan upacara-upacara yang banyak corak ragamnya 

menurut tradisi masing-masing.

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dalam kategori umur sangat muda 

untuk menikah dan dalam usia itu dianggap belum pantas secara fisik dan mental untuk 

menikah, karena secara mental psikologis dan sosial ekonomi, remaja terutama yang 

berumur 19 tahun ke bawah juga belum siap dan belum cukup matang untuk berumah

mereka masih berada dalam usia perkembangan dan memerlukan perlindungan 

orang tua, selain itu dalam ukuran program dan kebijakan kesehatan reproduksinya
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pernikahan usia muda tidak mendukung upaya peningkatan kesehatan wanita beserta 

seluruh hak-hak reproduksinya.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja 

tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang 

ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia 

bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh kebahagiaan, baik materi 1 

maupun spiritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya 

sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yang diharapkan 

juga adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian.

Dampak Positif dari pernikahan usia muda, diantaranya (Hurlock, 1993):

1. Menyelamatkan diri dari penyimpangan seks

Mereka yang menyegerakan menikah karena takut teijerumus pada lembah 

perzinahan sangat agung dalam pandangan agama.

2. Sehat jasmani dan rohani

Penyaluran seks yang benar itulah yang menjadi kunci kesehatan jasmani 

dalam rumah tangga.

3. Lebih cepat memiliki keturunan

Diantara tujuan perkawinan adalah untuk memiliki keturunan, nikah di usia

muda memungkinkan mempercepat keturunan. Bagi istri memiliki anak 

dalam rentang waktu usia 20-35 tahun adalah saat yang paling baik,
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sebaliknya mereka yang baru menikah di atas 30 tahun akan memiliki waktu

subur yang sempit.

4. Lebih banyak nilai ibadah

Rumah tangga lebih banyak memberikan nilai ibadah, karena banyak lahan 

amal dalam rumah tangga. Bagi suami menghidupi anak istri, memberikan 

nafkah batin, dan lain sebagainya adalah perbuatan yang sangat mulia 

bahkan tergolong jihad. Begitu juga istri dalam menyediakan makanan bagi 

suami, menyambut saat datang keija, mendidik anak-anak akan mendapatkan

pahala yang berlimpah

5. Lebih cepat dewasa

Banyak halangan dan rintangan dalam hidup berumah tangga. Halangan itu 

bila di renungi memberikan pendidikan mental yang baik. Mereka yang 

sering di terpa barbagai kesulitan akan mudah memahami hidup, karena itu 

dengan berumah tangga lebih cepat mendewasakan seseorang dan ini 

penting artinya bagi kelangsungan hidup berikutnya. Semakin cepat menikah 

maka akan cepat seseorang mencapai kedewasaan.

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk memenuhi hajat dan 

tabiat kemanusiaan berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 

mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang untuk 

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan- 

ketentuan yang telah diatur dalam syanat. Dalam hukum Islam perkawinan juga 

bertujuan menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam



13

masyarakat yang mendirikan suatu rumah tangga yang damai dan teratur (Thoha 

Nashruddin, 1967: 16).

Di Indonesia perkawinan usia muda berkisar 12-20% yang dilakukan oleh 

pasangan baru. Biasanya, perkawinan usia muda dilakukan pada pasangan usia muda 

usia rata-rata umurnya antara 16-20 tahun. Secara nasional perkawinan usia muda 

dengan usia menikah di bawah usia 16 tahun sebanyak 26,95%. Di Kabupaten OKI 

sendiri khususnya di kecamatan Kayuagung yang telah melangsungkan perkawinan 

pada usia muda sudah banyak.

Menurut Diane E. Papalia dan Sally Wendkos Olds (dalam Adhim, 2002: 53) 

dalam bukunya Human Development bahwa orang-orang yang menikah cenderung 

meraih kepuasan hidup.

Ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang pernikahan usia muda 

diantaranya Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 Tahun) oleh Dian 

Luthfiyati dalam kajiannya banyaknya teijadi pernikahan dini pada kalangan remaja. 

Hal itu teijadi pada umur kira-kira 15-19 tahun, yaitu pada saat SMP maupun SMA. 

Dorongan seksual remaja yang tinggi karena didorong oleh lingkungan yang mulai 

permisif dan nyaris tanpa batas. Pada akhirnya, secara fisik anak bisa lebih cepat 

matang dan dewasa, namun psikis, ekonomi, agama, sosial, maupun bentuk 

kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun komunitas baru bernama 

keluarga. Ada beberapa faktor penyebab pernikahan dini, yaitu faktor pribadi dan faktor 

keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari dosa (seks bebas), 

dan ada juga yang karena "kecelakaan". Sedangkan dari faktor keluarga adalah karena
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Dalam pernikahan dini, ada beberapa dampak yaitu kanker leher

rahim, neoritis depresi, dan konflik yang berujung perceraian

Dalam skripsi oleh Hairi dari Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang berjudul Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan 

Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan) Fenomena pernikahan pada usia muda saat ini mulai hangat lagi 

dibicarakan, termasuk juga pernikahan yang terjadi di Desa Bajur Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan. Pernikahan di sana seakan-akan mudah sekali untuk 

dilaksanakan, baik dari orang yang sudah mampu maupun yang belum mampu untuk 

melaksanakan asalkan sudah ada niat dan berani untuk bertanggung jawab, pernikahan 

di usia muda di Desa Bajur tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor tradisi yang diwarisi 

oleh nenek moyang mereka terdahulu disamping juga sistem perjodohan sejak usia 

anak-anak masih tetap dilakukan.

Penelitian ini berusaha mengungkap persepsi masyarakat Muslim Madura Desa 

Bajur terhadap pernikahan di usia muda dan faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya 

pernikahan di usia muda. Latar belakang penelitian ini adalah mengingat besarnya 

persentase angka pernikahan di bawah umur dan minimnya angka perceraian 

pernikahan di usia muda yang terjadi di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan.

paksaan orang tua.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu bahwa pernikahan di usia 

muda di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan disebabkan oleh faktor 

ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor tradisi, faktor orang, tua dan bahkan
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memang ada faktor dari anak itu sendiri yang berkeinginan untuk menikak. Dengan 

adanya pernikahan di usia muda seringkah memunculkan suasana kehidupan keluarga 

yang tidak mengalami kebahagiaan, sebagian besar dari pasangan yang melakukan 

pernikahan di usia muda memutuskan untuk melakukan perceraian dengan alasan 

ketidak cocokan dengan pasangan tersebut, ketidak harmonisan dalam rumah tangga, 

dan kesulitan pemenuhan dalam segala kebutuhan rumah tangga.

Penelitian lain dilakukan oleh Anthonie dengan judul Makna pernikahan usia

Muda di kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa (Studi kasus pada 3 pasangan suami-

istri usia muda). Masa remaja merupakan periode penting dalam rentang kehidupan 

manusia. Pentingnya masa remaja dikarenakan sikap dan perilakunya berakibat, baik 

langsung maupun jangka panjang terhadap lingkungannya. Remaja masih belum 

mampu menguasai fungsi-fungsi fisik dan psikisnya, ditinjau dari segi tersebut mereka 

masih termasuk golongan anak-anak di mana mereka masih harus menemukan 

tempatnya dalam masyarakat. Banyaknya pasangan yang menikah pada usia muda 

mengakibatkan banyak pula yang tidak siap dengan konsekuensi dari pernikahan 

tersebut, karena pendidikan yang relatif rendah membuat mereka sulit mencari

pegangan hidup atau pkeijaan yang layak untuk bisa menafkahi keluarganya. Dari 

sinilah masalah sosial akan muncul yang dapat menimbulkan ketidak sejahteraan. Pada 

penelitian ini, peneliti meneliti Makna Pernikahan Usia Muda Di Kecamatan Tawalian 

Kabupaten Mamasa (Studi kasus pada 3 pasangan suami-istri usia muda) yang 

tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana makna pernikahan usia muda dan untuk

mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan pada usia muda
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Ilkecamatan Tawalian. Dari hasil penelitian memperoleh keterangan bahwa 

masyarakat di Kecamatan Tawalian memiliki tanggapan yang negatif terhadap 

-nikahan usia muda, hal itu di buktikan dari jawaban-jawaban yang diberikan subyek 

-;|a angket. Dan diketahui pula bahwa subyek memilki pemahaman yang cukup baik 

=ngnai aspek-aspek yang di perlukan dalam sebuah pernikahan. Aspek-aspek tersebut 

Bilah aspek biologis, psikologis, dan sosial ekonomi.

Tujuan dari teori fenomenologi adalah untuk mempelajari bagaimana fenomena 

^inusia dialami dalam struktur kesadaran manusia, dalam tindakan yang melibatkan 

^ek kognitif dan persepsi Fenomenologi berusaha memahami bagaimana individu 

■taibangun makna-makna (Muttaqin, 2008)

secara

_um

Fenomenologi berangkat dari dimensi subyektif yang tidak hanya memandang

:gala sesuatu dari gejala yang tampak akan tetapi berusaha menggali makna di balik

jjala itu. Empat prinsip fenomenologi sebagai berikut: (Muttaqin, 2008)

1. Perhatian terhadap Aktor
Persoalan dasarnya di sini menyangkut persoalan metodologi. 

Bagaimana caranya untuk mendapatkan data tentang tindakan sosial itu 
subyektif mungkin. Dalam penyelidikan ilmu alam, realitas beserta 
hukum-hukum yang menguasainya didekat melalui metode ilmiah 
yang meliputi pengamatan sistematis yang dikendalikan oleh aturan 
yang ketat baik prosedur maupun tekniknya untuk menjamin 
keabsahan data yang diperoleh.

Tetapi pendekatan obyektif demikian dalam sosiologi 
sebenarnya sudah mulai oleh Durkheim, dengan menyatakan fakta 
sosial sebgai barang sesuatu yang nyata. Secara ekstrim pendekatan ini 
mendesak kepada para sosiolog untuk mengumpulan data 
obyektif tenatang fakta sosial dengan mengurangi peranan kesan-kesan 
dan ide si peneliti sendiri tentang kenyataan sosial. Namun pendekatan 
obyektif seperti yang diterapkan dalam ilmu alam itu justru tidak akan 
mampu mengungkapan kenyataan sosial secara sasaran penyelidikan

secara
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sosiologi itu bukan hanya sekedar obyek dalam dunia nyata yang 
diamati. Tetapi manusia itu sekaligus merupakan pencipta dari 
dunianya sendiri. Lebih dari itu, tingkahlakunya yang tampak secara 
obyektif dalam artian yang nyata itu sebenarnya merupakan sebagian 
saja dari keseluruhan tingkatlakunya. Ia menginterprestasikan tingkah 
lakunya sendiri. Karena itu adalah suatu pendirian yang naif kalau ada 
orang yang beranggapan bahwa seseorang akan dapat memahami 
kesluruhan tingkah laku manusia, hanya dengan mengarahkan 
perhatian kepada tingkah laku yang nampak atau yang muncul 
konkrit saja.

secara

Tantangan bagi ilmuwan sosial adalah untuk memahami makna 
tindakan aktor yang ditujukannya juga kepada dirinya. Bila pengamat 
menerapkan ukuran-ukurannya sendiri atau teori-teori tentang makna 
tindakan, dia tidak akan pernah menemukan bagaimana realita sosial 
itu diciptakan dan bagaimana tindakan berikutnya akan dilakukan 
dalam kontek pengertian mereka.

2. Fokus: Kenyataan Penting dan Sikap Wajar (natural attitude).
Alasannya adalah bahwa tidak keseluruhan gejala kehidupan 

sosial mampu diamati. Karena itu perhatian harus dipusatkan kepada 
gejala yang penting dari tindakan manusia sehari-hari dan terhadap 
sikap-sikap yang wajar.

Teori ini jelas bukan bermaksud mempelajari fakta sosial 
secara langsung. Tetapi proses terbentuk fakta sosial itulah yang 
menjadi pusat perhatiannya. Bedanya dengan paradigma fakta sosial 
adalah bahwa sementara paradigma fakta sosial mempelajari fakta 
sosial sebagai pemaksa terhadap tindakan individu, maka 
fenomenologi mempelajari bagaimana individu ikut serat dalam proses 
pembentukan dan pemeliharaan fakta sosial yang memaksa mereka itu.

3. Fokus pada masalah Mikro, Maksudnya mempelajari proses 
pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial pada tingkat interaksi 
tatap muka untuk memahaminya dalam hubungannya dengan situasi 
tertentu.

4. Perubahan dan Proses Tindakan
Berusaha memahami bagaimana keteraturan dalam masyarakat 

diciptakan dan dipelihara dalam pergaulan sehari-hari. Norma-norma 
dan aturan-aturan yang mengendalikan tindakan manusia dan yang 
memantapkan struktur sosial dinilian sebagai hasil interprestasi si aktor 
terhadap kejadian-kejadian yang dialaminya. Manusia bukanlah wadah 
yang pasif sebagai tempat menyimpan dan mengawetkan 
norma. norma-
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Menurut Max Weber seperti yang diungkapkan oleh Irwin Deutcher bahwa 

fenomenologi yakni berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir 

maupun tindakan oleh orang-orang itu sendiri. Terkait dengan setrategi yang digunakan 

dalam penelitian peneliti adalah fenomenologi yakni ilmu yang secara khusus 

membahas tentang fenomena. Adapun fenomena itu sendiri adalah peristiwa, kejadian 

mengenai serangkaian aksi dan interaksi yang mengacu kepada peraturan, 

pemeliharaan, atau serangkaian tempat-tempat.

Menurut Husserl, fenomenologi merupakan sebuah kajian tentang struktur 

kesadaran yang memungkinkan kesadaran-kesadaran tersebut menunjuk kepada objek- 

objek diluar dirinya. Dari sana Ia kemudian memunculkan istilah “reduksi 

fenomenologis.” Bahwa suatu pikiran bisa diarahkan kepada objek-objek yang non-eksis 

dan riil. Reduksi fenomenologis tidak menganggap bahwa sesuatu itu ada, melainkan 

terdapat pengurangan sebuah keberadaan, yaitu dengan mengesampingkan pertanyaan 

tentang keberadaan yang riil dari objek yang dipikirkan. Berangkat dari asumsi tersebut 

Husserl kemudian merumuskan dua konsep yang kemudian menjadi landasan utama 

dalam kajian fenomenologi adalah

1. Epoche vision. Kata epoche berasal dari bahasa Yunani berarti menunda 
semua penilaian atau peng\irungan”(bracketing). Hal ini berarti bahwa 
fenomena yang tampil dalam kesadaran adalah benar-benar natural tanpa 
dicampuri oleh presupposisi pengamat. Karena pada dasarnya membawa 
konsep-konsep dan konstruk-konstruk pandangan adalah sesuatu yang 
mempengaruhi dan merusak hasil penilaian.

2. Eidetic vision berarti yang terlihat atau pengandaian terhadap epoche
yang merujuk pada pemahaman kognitif (intuisi) tentang ...............
yang penting dan tidak berubah dari satu fenomena yang memungkinkan 
untuk mengenali fenomena tersebut.

esensi, cin-cin
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Dari penjelasan di atas dapat diketahui, bahwa feneomenologi berusaha 

menangkap fenomena sebagaimana adanya (to show itself) atau menurut 

penampakannya sendiri (yiews itself), atau menurut penjelasan Elliston, fenomenologi 

dapat berarti membiarkan apa yang menunjukkan dirinya sendiri dilihat melalui dan 

dalam batas-batas dirinya sendiri, sebagaimana ia menunjukkan dirinya melalui dan dari 

dirinya sendiri. Untuk ini Husserl menggunakan istilah intensionalitas, yakm realitas 

yang menampakkan diri dalam kesadaran individu atau kesadaran intensional dalam 

menangkap fenomena apa adanya.

Fenomenologi fokus pada kajian pemaknaan pada kehidupan sehari-hari 

(pengalaman). Fenomenologi menggunakan pengalaman langsung sebagai cara untuk 

memahami dunia. Orang mengetahui pengalaman atau peristiwa dengan cara 

mengujinya secara sadar melalui perasaan dan persepsi yang dimiliki orang 

bersangkutan. Fenomenologi menjadikan pengalaman sebenarnya sebagai data utama 

dalam memahami realitas.

Stanley Deetz, mengemukakan 3 prinsip dasar Fenomenologi, yakni:

1. Pengetahuan adalah kesadaran. Pengetahuan tidak disimpulkan dari 
pengalaman, namun ditemukan secara langsung dari pengalaman sadar.

2. Makna dari sesuatu terdiri atas potensi sesuatu pada hidup seseorang. 
Dengan kata lain, bagaimana Anda memandang suatu objek, bergantung 
pada makna objek itu bagi Anda. Mislanya, Anda belajar bahasa asing, 
seperti bahasa Inggris. Anda belajar dengan serius sebagai pengalaman 
pendidikan, karena Anda meyakini bahwa kemampuan Bahasa Inggris 
akan memberikan manfaat atau efek positif bagi Anda.

3. Bahasa adalah ‘kesadaran makna’ (vehicle meaning). Kita mendapatkan 
pengalaman melalui bahasa yang digunakan untuk mendefenisikan dan 
menjelaskan dunia kita.
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Fenomenologi bertujuan mengetahui bagaimana kita menginterpretasikan 

tindakan sosial kita dan orang lain sebagai sebuah yang bermakna (dimaknai) dan 

untuk merekonstruksi kembali turunan makna (makna yang digunakan saat berikutnya) 

dari tindakan yang bermakna pada komunikasi intersubjektif individu dalam dunia 

kehidupan sosial (Sudarmanti, 2005)

Berdasarkan penelitian Smith fenomenologi Husserl dibangun di atas setidaknya

dua asumsi, yaitu:

1. Pertama, setiap pengalaman manusia sebenarnya adalah satu 
ekspresi dari kesadaran. Seseorang mengalami sesuatu. Ia sadar akan 
pengalamannya sendiri yang memang bersifat subyektif.

2. Kedua, setiap bentuk kesadaran selalu merupakan kesadaran akan 
sesuatu.

Ketika melihat sebuah mobil, anda membentuk gambaran tentang mobil di 

dalam pikiran anda. Inilah yang disebut Husserl sebagai intensionalitas (intentionality), 

yakni bahwa kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Tindakan seseorang 

dikatakan intensional, jika tindakan itu dilakukan dengan tujuan yang jelas. Namun di 

dalam filsafat Husserl, konsep intensionalitas memiliki makna yang lebih dalam. 

Intensionalitas tidak hanya terkait dengan tujuan dari tindakan manusia, tetapi juga 

merupakan karakter dasar dari pikiran itu sendiri. Pikiran tidak pernah pikiran itu 

sendiri, melainkan selalu merupakan pikiran atas sesuatu. Pikiran selalu memiliki 

obyek. Hal yang sama berlaku untuk kesadaran. Intensionalitas adalah keterarahan 

kesadaran dan intensionalitas juga merupakan keterarahan tindakan, yakni tindakan 

yang bertujuan pada satu obyek.
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Konstruksi Sosial

Bagi fenomenologi, masyarakat adalah hasil konstruksi sosial. Tujuan utama 

fenomenologi sosial adalah untuk mengungkap interaksi diantara proses tindakan- 

tindakan manusia, struktur situasional dan konstruksi sosial. Muncul tawaran tiga model 

konstruksi makna terhadap tindakan sosial: (1) Model konsistensi tindakan yang 

menjadi validitas obyektif dari konstruksi peneliti yang menjadi jaminan dan 

pembedaan dengan konstruksi makna dari realitas kehidupan sehari-hari; (2) Model 

interpretasi subyektif, tempat di mana peneliti dapat mendasarkan kategorisasi jenis 

tindakan manusia dan hasil makna subyektif dari tindakan atau hasil tindakan yang 

dilakukan oleh aktor; (3) Model kelayakan (kesesuaian) antara makna yang dikonstruksi 

oleh peneliti dengan aktor sosial individual dan lingkungan sosialnya. Selain itu untuk 

menjamin kelayakan pemaknaan yang dilakukan oleh seorang peneliti, makna harus 

sejalan dengan proses pemaknaan dari pengalaman umum dalam kehidupan sosial 

keseharian

Peter L. Berger dan Thomas Luckman (dalam Burhan (2007), menjelaskan 

konstruksi sosial atas realitas teijadi secara simultan melalui tiga tahap, yakni 

eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Tiga proses ini teijadi di antara individu 

satu dengan individu lainnya dalam masyarakat. Substansi teori dan pendekatan 

konstruksi sosial atas realitas Berger dan Luckman adalah proses simultan yang teijadi

alamiah melalui bahasa dalam kehidupan sehari-hari pada sebuah komunitas 

primer dan semi-sekunder.

secara
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danFenomenologi Husserl membedakan antara apa yang subyektif, ob>ektif 

intersubyektif yaitu:

a. Subyektif

Subyektif adalah pengalaman pribadi kita sebagai manusia yang menjalani 

kehidupan. Studi tentang fenomena, atau tentang segala sesuatu yang tampak bagi 

kita di dalam pengalaman subyektif, atau tentang bagaimana kita mengalami segala 

sesuatu di sekitar kita. Setiap orang pada dasarnya pernah melakukan praktek 

fenomenologi. Ketika anda bertanya “Apakah yang aku rasakan sekarang?”, “Apa 

yang sedang kupikirkan?”, “Apa yang akan kulakukan?”, maka sebenarnya anda 

melakukan fenomenologi, yakni mencoba memahami apa yang anda rasakan, 

pikirkan, dan apa yang akan anda lakukan dari sudut pandang orang pertama.

Dengan demikian fenomenologi adalah upaya untuk memahami kesadaran

dari sudut pandang subyektif orang terkait. Pendekatan ini tentu saja berbeda dengan 

pendekatan ilmu pengetahuan saraf (neuroscience), yang berusaha memahami cara 

keija kesadaran manusia di dalam otak dan saraf, yakni dengan menggunakan sudut 

pandang pengamat. Neurosains lebih melihat fenomena kesadaran sebagai fenomena 

biologis. Sementara deskripsi fenomenologis lebih melihat pengalaman 

sebagaimana ia mengalaminya, yakni dari sudut pandang orang pertama.

manusia

Walaupun berfokus pada pengalaman subyektif orang pertama,

fenomenologi tidak berhenti hanya pada deskripsi perasaan-perasaan inderawi 

Pengalaman inderawi hanyalah titik tolak untuk sampai makna yang bersifatsemata.
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konseptual (conceptual meaning), yang lebih dalam dari pengalaman inderawi itu 

sendiri. Makna konseptual itu bisa berupa imajinasi, pikiran, hasrat, ataupun 

perasaan-perasaan spesifik, ketika orang mengalami dunianya secara personal, 

b. Obyektif

Obyektif adalah dunia di sekitar kita yang sifatnya permanen di dalam ruang 

dan waktu. Setiap bentuk kesadaran selalu dalam bentuk sesuatu, tindakan seseorang 

dikatakan intentional jika tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan yang 

jelas. Perilaku individu tersebut dikendalikan oleh bagaimana individu tersebut 

mempertimbangkan penilaian individu lain dalam lingkungannya.

Menurut Smith, Husserl membedakan tingkat-tingkat kesadaran (State of 

consciousness). Yang menjadi fokus fenomenologi bukanlah pengalaman partikular, 

melainkan struktur dari pengalaman kesadaran, yakni realitas obyektif yang 

mewujud di dalam pengalaman subyektif orang per orang. Konkretnya 

fenomenologi berfokus pada makna subyektif dari realitas obyektif di dalam

yang

kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupannya sehari-hari. Dalam kosa

kata Husserl, “obyek kesadaran sebagaimana dialami.”

Fenomenologi Husserlian adalah ilmu tentang esensi dari kesadaran. Namun 

apa sebenarnya yang dimaksud dengan esensi dari kesadaran? Berdasarkan 

penelitian Smith fenomenologi Husserl dibangun di atas setidaknya dua 

Yang pertama, setiap pengalaman manusia sebenarnya adalah satu ekspresi dari 

kesadaran. Seseorang mengalami sesuatu. Ia sadar akan pengalamannya sendiri 

yang memang bersifat subyektif. Dan yang kedua, setiap bentuk kesadaran selalu

asumsi.
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Ketika berpikir tentang makanan, andamerupakan kesadaran akan sesuatu, 

membentuk gambaran tentang makanan di dalam pikiran anda. Ketika melihat

sebuah mobil, anda membentuk gambaran tentang mobil di dalam pikiran anda. 

Inilah yang disebut Husserl sebagai intensionalitas (intentionality), yakni bahwa 

kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu.

Tindakan seseorang dikatakan intensional, jika tindakan itu dilakukan 

dengan tujuan yang jelas. Namun di dalam filsafat Husserl, konsep intensionalitas 

memiliki makna yang lebih dalam. Intensionalitas tidak hanya terkait dengan tujuan 

dari tindakan manusia, tetapi juga merupakan karakter dasar dari pikiran itu sendiri. 

Pikiran tidak pernah pikiran itu sendiri, melainkan selalu merupakan pikiran atas 

sesuatu. Pikiran selalu memiliki obyek. Hal yang sama berlaku untuk kesadaran. 

Intensionalitas adalah keterarahan kesadaran (directedness of consciousness). Dan 

intensionalitas juga merupakan keterarahan tindakan, yakni tindakan yang bertujuan 

pada satu obyek, 

c. Intersubyektitas

Intersubyektitas adalah pandangan dunia semua orang yang terlibat di dalam 

aktivitas sosial di dalam dunia kehidupan Interaksi antara dunia subyektif, dunia 

obyektif, dan dunia intersubyektif inilah yang menjadi kajian fenomenologi. Makna 

intersubjektif ini dijabarkan oleh Schutz bahwa makna intersubjektif ini berawal dari 

konsep ‘sosial’ dan konsep ‘tindakan’. Konsep sosial didefinisikan sebagai 

hubungan antara dua atau lebih orang dan konsep tindakan didefinisikan sebagai 

perilaku yang membentuk makna subjektif. Akan tetapi, makna subjektif tersebut 

bukan berada di dunia privat individu melainkan dimaknai secara sama dan bersama
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lain. Oleh karenanya, sebuah makna subjektif dikatakandengan individu

intersubjektif karena memiliki aspek kesamaan dan kebersamaan (common and

shared).

Fenomenologi Husserl hendak menganalisis dunia kehidupan 

sebagaimana ia mengalaminya secara subyektif maupun intersubyektif dengan 

manusia lainnya. Sebenarnya ia membedakan antara apa yang subyektif, 

intersubyektif, dan yang obyektif. Yang subyektif adalah pengalaman pribadi kita 

sebagai manusia yang menjalani kehidupan. Obyektif adalah dunia di sekitar kita 

yang sifatnya permanen di dalam ruang dan waktu. Dan intersubyektitas adalah 

pandangan dunia semua orang yang terlibat di dalam aktivitas sosial di dalam dunia 

kehidupan.Interaksi antara dunia subyektif, dunia obyektif, dan dunia intersubyektif 

inilah yang menjadi kajian fenomenologi. Fenomenologi membuka kesadaran baru 

di dalam metode penelitian filsafat dan ilmu-ilmu sosial. Kesadaran bahwa manusia 

selalu terarah pada dunia, dan keterarahan ini melibatkan suatu horison makna yang 

disebut sebagai dunia kehidupan. Di dalam konteks itulah pemahaman tentang 

manusia dan kesadaran bisa ditemukan

manusia

Realitas

Beberapa teori sosial memandang bahwa realitas itu ada di luar individu. Bagi 

Fenomenologi, realitas berada di dalam diri manusia yaitu dunia subyektif 

Suatu teori harusnya tidak berbicara tentang apa yang berada di luar kesadaran manusia, 

tapi tentang bagaimana dan dengan jalan apa dimensi subyektif aktor diciptakan, 

dipelihara dan dirubah.

manusia.
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Begitu juga dengan yang terjadi pada pernikahan usia muda yang terjadi di 

Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI. Untuk mengungkap makna yang tersembunyi 

di balik yang melatarbelakangi keluarga pasangan yang melakukan pernikahan pada

usia muda.



27

BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN

\

'ttor Pribadi:
i

mghindari dosa
Dampak :

•ielakaan
Kanker leher rahim

Pernikahan Usia 
Muda

Depresi

Perceraian
£tor Keluarga :

:5akan orang tua



28

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Sifat dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah mulai dari gagasan ide penelitian, pengumpulan data, menjawab penelitian, 

melakukan kategorisasi sampai dengan membangun konsep dan proposisi-proposisi 

(Bungin: 2003). Dengan metode kualitatif peneliti akan mendapatkan data mengenai 

keluarga pasangan yang menikah pada usia muda di Kecamatan Kayuagung Kabupaten 

OKI baik berupa kata-kata secara tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku

yang diamati.

Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, metode

kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan.

Kedua, metode kualitatif ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman pengarah bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi

(Moleong, 2005:5).

1.5.2 Lokasi penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah di Kabupaten OKI Kecamatan 

Kayuagung dengan alasan karena di tempat tersebut dari tahun ke tahun angka tingkat 

pernikahan usia muda semakin meningkat.
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1.5.3 Definisi Konsep

Keluarga adalah dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan 

perkawinan y dam materiil yang layak, bertaqwa memiliki hubungan yang 

selaras, serasi dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat serta

lingkungannya ( Sudiharto, 2007).

- Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dalam kategori umur sangat

muda untuk menikah (di bawah 20 tahun) dan dalam usia itu dianggap belum 

pantas secara fisik dan mental untuk menikah (Waty, 1999:3)

1.5.4 Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan tekhnik purposive yang 

bertujuan mengambil informasi dari orang-orang yang benar-benar mengetahui 

permasalahan yang diteliti. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian ( Moleong, 2005:90). 

Penentuan informan dilakukan dengan cara melakukan observasi terhadap pasangan 

yang menikah pada usia muda di Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI.
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Adapun kriteria yang dipakai untuk mencari informasi adalah sebagai berikut

1. Pasangan yang pada saat menikah berusia 20 tahun ke bawah yang telah 

menikah lebih dari 2 tahun yang berjumlah 7 pasang (14 orang) di 

Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI.

2. Tokoh Masyarakat Kabupaten OKI Kecamatan Kayuagung yang benar- 

benar mengetahui masalah mengenai pernikahan usia muda yang terdiri dari 

7 keluarga yang menikah pada usia muda, Kepala KUA, Ketua P3N, 1 orang

Lurah, 1 orang RT dan 1 warga.

1.5.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah keluarga, yaitu pasangan suami istri yang menikah pada usia

muda di Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI.

1.5.6 Data dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 1998:112) sumber data utama Dalam

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan useperti

dokumen dan lain-lain.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data primer adalah data utama yang berupa kata-kata dan tindakan serta 

keterangan-keterangan yang berhasil dikumpulkan dari subjek penelitian. Data 

primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang 

dilakukan melalui wawancara, observasi. Data primer yaitu data utama yang dalam 

penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara secara mendalam. Sumber data
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diperoleh dari informan yang berhubungan dengan penelitian ini adalah profil dan 

faktor-fakror pendorong pasangan yang melakukan pernikahan usia muda di 

Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data di luar dari data primer yang menunjang 

penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari studi pustaka yaitu mempelajari 

sumber-sumber terkait seperti majalah, artikel, laporan penelitian yang relevan 

sehingga dapat memberikan pemahaman berkaitan dengan fokus penelitian.

1.5.7 Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan tekhnik

pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam merupakan suatu cara pengumpulan data atau informasi

dengan cara langsung untuk menggali informasi yang lengkap. Peneliti memberikan 

kebebasan informan untuk menyampaikan pendapat, pandangan dan pikiran dan

perasaan serta pengalaman hidup tanpa ada paksaan serta aturan dari peneliti. Dengan 

tujuan yaitu memungkinkan pihak yang diwawancara dapat bebas untuk mendefinisikan 

diri dan lingkungannya dengan menggunakan istilah mereka sendiri mengenai

fenomena yang diteliti serta tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan tetapi juga 

memberikan pernyataan.

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah mengenai kehidupan 

masyarakat secara umum yaitu tentang kehidupan sosial budaya yang ada di masyarakat
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Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI Kecamatan Kayuagung dan juga mengenai 

kebudayaan yang ada di lingkungan mereka, mulai dari adat istiadat sampai 

kebudayaan-kebudayaan yang ada di lingkungan masyarakat Kecamatan Kayuagung 

Kabupaten OKI, sehingga informasi mengenai profil keluarga yang menikah pada usia 

muda serta faktor- faktor pendorong pernikahan usia muda pada masyarakat Kecamatan 

Kayuagung Kabupaten OKI ini dapat diketahui.

2. Observasi

Observasi yaitu suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Data yang diperlukan berupa data

kualitatif yang diukur secara langsung misalnya berupa sikap, aktivitas yang teijadi.

Pengamatan langsung pada peneliti ini adalah profil keluarga yang menikah pada usia 

muda serta faktor- faktor pendorong pernikahan usia muda pada masyarakat Kecamatan 

Kayuagung Kabupaten OKI. kemudian memilih informan dan selanjutnya mengamati 

dengan lebih dekat setiap aktifitas dan pergaulan yang dilakukan oleh informan selama 

berada di lokasi penelitian.

1.5.8. Teknik Analisis Data 

a. Tahap reduksi data

Pada tahap ini peneliti akan memusatkan perhatian pada data yang ada di 

lapangan terlebih dahulu terkumpul, data lapangan tersebut selanjutnya dipilih dalam 

arti kata menetukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian, data yang cocok 

dengan penelitian akan peneliti ambil. Selanjutnya data 

disederhanakan dalam arti mengklarifikasi data atas dasar tema-tema, memadukan data

yang terpilih akan
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tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan, kemudian 

peneliti akan melakukan abstraksi data tersebut menjadi uaraian singkat.

b. Tahap penyajian data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengajian informasi melalui bentuk teks 

naratif terlebih dahulu. Artinya data mengenai pernikahan usia muda, peneliti akan 

menyajikan dalam bentuk cerita. Misalnya peneliti akan menjabarkan apa faktor 

pendorong pernikahan usia muda. Kemudian data tersebut akan diringkas dan disajikan 

dalam bentuk kalimat yang dapat dimengerti oleh semua pihak.

c. Tahap kesimpulan

yang

Pada tahap ini peneliti selalu melakukan uji kebenaran disetiap makna yang

muncul dari data mengenai. Setiap data yang menunjang fokus penelitian akan

disesuaikan kembali dengan kata-kata yang didapat dan juga melalui diskusi dengan

teman sejawat.

1.5.9 Teknik Triangulasi

Untuk menetapkan keabsahan data teknik pemeriksaan data yang akurat. Teknik 

pemeriksaan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi data adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data 

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. dengan kata 

lain bahwa dengan teknik triangulasi peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan 

membandingkannya dengan berbagai suber, metode atau teori (Moleong, 2001 :330- 

331).
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Menurut Patton, teknik triangulasi sumber dapat dicapai dengan jelas

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang 

dikatakan orang secara pribadi
3. Membandingkan apa yangdikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannyasepanjang waktu.
4. Membandingka keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat rakyat, orang yang berpendidikan tinggi, orang 
berada dan orang pemerintahan.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.
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