
 

DAMPAK PSIKOLOGIS PERNIKAHAN DINI BAGI KAUM WANITA  

DI DESA PASAR BARU KECAMATAN KEDONDONG 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Skripsi 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat-

Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Sosial  

  

Oleh : 

 

RISKA APRIYANTI 

NPM. 1341040037 

Jurusan: Bimbingan dan Konseling Islam 

  

 

 

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

1438 H/2017 M 



 

DAMPAK PSIKOLOGI PERNIKAHAN DINI BAGI KAUM 

WANITA DI DESA PASAR BARU KECAMATAN 

KEDONDONG 
 

 

Skripsi 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat-

Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Sosial  

 

 

Oleh : 

 
 

RISKA APRIYANTI 
NPM. 1341040037 

 

 

  Pembimbing   1  : Hj. Rodiyah, S.Ag, M.M  

 Pembimbing II   : Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I  

 

   Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam 

 

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

1438 H/2017 M  



 

KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI 

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Sukarame Bandar lampung 35131Telp (0721) 78088 

 

PERSETUJUAN 

Judul Skripsi :DAMPAK PSIKOLOGIS PERNIKAHAN DINI BAGI 

KAUM WANITA DI DESA PASAR BARU 

KECAMATAN KEDONDONG 

 

Nama : Riska Apriyanti 

NPM : 1341040037 

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam 

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  

 

MENYETUJUI 

Untuk diseminarkan dalam Seminar Munaqosah 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung 
 

  Pembimbing I,      Pembimbing II, 

 

 

Hj. Rodiyah, S.Ag, M.M    Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I  

NIP. 197011131995032002    NIP. 197209211998032002 

 

 

Mengetahui 

Ketua Jurusan BKI 

 

 

Hj. Rini Setiawati, M. Sos.I 

NIP. 197209211998032002 

 



 

ABSTRAK 

DAMPAK PSIKOLOGIS PERNIKAHAN DINI BAGI KAUM WANITA DI 

DESA PASAR BARU KECAMATAN KEDONDONG 

Oleh : 

Riska Apriyanti 

 

Menikah adalah sunatullah yang akan dilalui setiap orang dalam proses 

pejalanan hidupnya. Untuk menikah ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu 

kesiapan fisik dan kesiapan mental. Kesiapan fisik seseorang dilihat dari kemampuan 

ekonomi, sedangkan kesiapan mental dilihat dari faktor usia. Akan timbul 

permasalahan jika pernikahan dilakukan diusia yang sangat muda yaitu menikah dini 

yang secara fisik dan mental memang belum siap.  

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif, yaitu penelitian langsung yang dilakukan di Desa Pasar Baru Kecamatan 

Kedondong. Data yang didapatkan penulis diperoleh dari observasi dan wawancara. 

Setelah melakukan observasi dan wawancara, penulis mengetahui sangat terbatasnya 

pengetahuan masyarakat tentang pernikahan usia dini disebabkan mereka hanyalah 

lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, sehingga sumber daya 

intelektualnya minim sekali. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 62 orang yang 

terdiri dari 60 pasang, serta 1 orang petugas P2N, dan 1 orang Ketua RT. Sampel 

yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, yang terdiri dari 6 orang ibu 

rumah tangga yang melakukan pernikahan dini serta Ketua RT 1 orang. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pernikahan dini di Desa Pasar 

Baru Kecamatan Kedondong merupakan kebiasaan atau budaya masyarakat yang 

tidak dapat dirubah sehingga turun temurun kegenerasi berikutnya, selain karena 

tradisi pernikahan dini juga diakibatkan pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak-

anak. Pernikahan dini tersebut banyak berdampak pada pelaku, diantaranya cemas, 

stress, beban ganda wanita nikah dini serta perceraian. Dari beberapa dampak tersebut 

yang lebih banyak dialami wanita di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong adalah 

stres, itulah dampak yang terjadi akibat pernikahan dini di Desa Pasar Baru 

Kecamatan Kedondong. Faktor penyebab pernikahan usia dini di Desa Pasar Baru 

Kecamatan Kedondong terjadi dari beberapa faktor yaitu: ekonomi, hamil diluar 

nikah, adat, kemauan sendiri, pergaulan bebas. 

Kesimpulannya adalah dampak yang terjadi pada wanita yang melakukan 

pernikahan diusia dini lebih cenderung negatif terutama terhadap psikologinya. 

 

Kata Kunci: Dampak, Psikologis, Pernikahan Dini 
  



 

MOTTO 

 

                                  

             

 

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang 

layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, 

Allah akan memapukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas 

pemberian-Nya lagi maha mengetahui. (Q.S. An-Nur:32). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Penelitian ini berjudul ―Dampak Psikologis Pernikahan Dini Bagi Kaum 

Wanita di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong‖. Adapun istilah-istilah 

yang ada dalam judul tersebut adalah sebagai berikut: 

Dampak memiliki definisi yaitu akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi 

(baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/ 

sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu.
1
 

Psikologis berasal dari bahasa yunani psychology yang berarti gabungan 

dari kata psyche dan logos. Psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Secara 

harafiah psikologi diartikan sebagai ilmun jiwa.
2
 Dengan pengertian tersebut 

psikologi artinya suatu ilmu yang mempelajari kejiwaan manusia, sedangkan 

psikologis sendiri yaitu keadaan jiwa seseorang. Istilah psyche atau jiwa itu 

merupakan objek yang bersifat abstrak, sulit dilihat wujudnya, meskipun tidak 

dapat dimungkiri keberadaannya. Apabila ditinjau dari terminologi arti ilmu 

jiwa itu sendiri masih kabur, karena tidak seorangpun yang tahu arti 

sesungguhnya dari jiwa itu sendiri. 

Dari kekaburan hakekat jiwa tersebut kemudian banyak bermunculan para 

sarjana dengan berbagai pendapatnya didalam mendefinisikan psikologi atau 

                                                             
1
Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka. 1994, cet.ke-3), h. 813 

2Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h.1 



 

ilmu jiwa sesuai pengalaman dan minatnya masing-masing sehingga muncul 

berbagai aliran dalam psikologi.
3
 

Dari definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa pengertian psikologis 

adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia ataupun 

keadaan jiwa seseorang, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya 

dengan lingkungannya. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku yang 

tampak maupun tidak tampak, adapun tingkah laku yang tampak yang dialami 

wanita melakukan pernikahan dini di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong 

seperti halnya rasa cemas, stress, beban ganda bagi wanita, perceraian, 

ekonomi rendah. 

Adapun yang dimaksud dengan dampak psikologis menurut penulis 

adalah pengaruh/akibat yang terjadi terhadap jiwa maupun tingkah laku 

seseorang baik itu yang bisa dilihat maupun yang tidak dapat dilihat. 

Pernikahan dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata 

―kawin‖ yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan 

lawanjenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.
4

Perkawinan 

disebut juga ―pernikahan‖, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa 

artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti 

                                                             
3 Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Psikoilogi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h.9 
4
 Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994, cet ke-3)  h. 614. 



 

bersetubuh (wathi).
5

Kata ―nikah‖ sendiri sering dipergunakan untuk arti 

persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.
6
 

Pernikahan adalah suatu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh 

kedua belah pihak baik suami maupun istri. Pernikahan bertujuan untuk 

membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal selamanya. 

Pernikahan mnemerlukan kematangan dan persiapan fisik maupun mental 

karena menikah adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup 

seseorang. 

                              

                

 

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang 

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. (Q.S An-Nur: 32)
7
. 

 

Pernikahan Dini adalah pernikahan yang biasanya dilakukan oleh 

pasangan muda-mudi yang tercantum dalam Undang-Undang perkawinan Bab 

II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa umur untuk laki-laki mencapai minimal 19 

                                                             
5 Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy. Subul al-Salam, (Bandung; Dahlan, t.t, jilid3), h. 109, 

dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h.7 
6 Wahbah Al-Zuhaili, AL-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. Beirut: Dar al-Fikr, 1989, cet ke-3, h.29, 

dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h.7 
7Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.282 



 

tahun dan wanita berumur minimal 16 tahun.
8
 Menurut penulis Pernikahan 

dini adalah sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu atau kedua 

pasangan berusia di bawah dari ketentuan Undang-undang atau sedang 

mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi, sebuah pernikahan 

disebut pernikahan dini jika kedua atau salah satu pasangan laki-laki berusia 

di bawah 19 tahun.dan perempuan dibawah 16 tahun dan belum siap secara 

mental. 

Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong adalah salah satu desa yang 

berada di kabupaten pesawaran yang merupakan tempat penulis mengadakan 

penelitian, dimana Desa yang masih banyak terdapat pasangan muda-mudi 

yang melakukan pernikahan diusia dini, adapun usia pernikahan mereka 

masih dibawah batas minimum usia dalam perkawinan yaitu 19 tahun bagi 

laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pernikahan dini bagi wanita di Desa 

Pasar Baru Kecamatan Kedondong yang menikah dari tahun 2005-2014 dan 

wanita yang didapatkan berjumlah 6 orang. 

Dari pengertian istilah diatas dapat penulis simpulkan bahwa judul skripsi 

ini adalah ― Dampak Psikologis Pernikahan Dini Bagi Kaum Wanita di Desa 

Pasar Baru Kecamatan Kedondong‖ adalah pengaruh yang terjadi kepada 

jiwa/tingkah laku seseorang terhadap mereka yang melakukan pernikahan 

dibawah batas usia perkawinan yang dialami oleh kaum wanita/perempuan 

yang ada di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong.  

                                                             
8
Undang-Undang Perkawinan 1974 



 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis memilih judul tersebut adalah:  

1. Pernikahan dini sudah menjadi suatu tradisi masyarakat yang ada di Desa 

Pasar Baru Kecamatan Kedondong. 

2. Adanya beberapa permasalahan psikologis seperti mudah stres, cemas dan 

lain-lain, akibat pernikahan dini khususnya para wanita setelah mereka 

melakukan pernikahan dini.  

3. Peneliti dapat mengumpulkan data dengan mudah karena P2N Desa Pasar 

Baru yang juga mengarahkan dan memberikan data yang diperlukan dan 

masyarakat yang siap membantu peneliti agar penelitian ini berjalan 

dengan lancar.  

 

C. Latar Belakang Masalah  

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya 

membutuhkan pasangan hidup yang membutuhkan keturunan sesuai apa yang 

diingkan, perkawinan sebagian jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga 

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya 

berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan 

keluarga yang kekal dan bahagia itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. 



 

Suatu kenyataan dalam keberadaan makhluk hidup dimuka bumi adalah 

mereka terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua makhluk 

hidup itu, baik segi fisik maupun psikis mempunyai sifat yang berbeda, 

namun secara biologis kedua makhluk tersebut saling membutuhkan sehingga 

berpasang-pasangan dan berjodoh secara harfiah disebut perkawinan. 

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku pada makhluk Tuhan. 

Dasar pembentukan sebuah keluarga adalah perkawinan yang mengikat 

seorang pria dan wanita dengan ikatan syarat yang kuat dan kokoh yang 

dilandasi dengan ketaqwaan kepada Allah dan keridhan-Nya. Al-Qur’an 

memandang perkawinan sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan 

Allah SWT. Sama seperti pencipta langit dan bumi, dan penciptaan manusia 

sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 21: 

                             

                          

 

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya padayang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-ruum: 21).
9
 

 

                                                             
9Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.324 



 

Dengan perkawinan yang sah kehidupan rumah tangga dapat dibina 

dengan suasana aman, damai, dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan tujuan 

perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar dapat mewujudkan tujuan 

perkawinan secara baik, antara lain calon suami istri untuk dapat 

melangsungkan perkawinan harus tetap masuk jiwa raganya.  

Salah satuajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan 

(perkawinan), begitu pentingnya ajaran dalam pernikahan tersebut sehingga 

dalam Al-quran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak 

langsung berbicara mengenai pernikahan yang dimaksud. 

Dalam surat Yasin ayat 36 dinyatakan: 

                       

           

 

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik 

dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa 

yang tidak mereka ketahui.(Q.S. Yaasin:36)
10

 

 

Dari makhluk yang diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan, inilah 

Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung 

dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surah An-

Nisa’ ayat 1: 
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Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 

kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan 

dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan 

yang banyak.dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
11

 

 

Islam mengatur manusia dalam hal berjodoh-jodohan itu melalui jenjang 

pernikahan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang 

disebut dalam hukum perkawinan. Nikah artinya menghimpun atau 

mengumpulkan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksualsuami istri 

dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang 

dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia diatas bumi. Keberadaan 

nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia diatas bumi dan merupakan fitrah 

manusia yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya. Dalam kehidupan, 

selalu muncul hal-hal baru (aktual) yang berkaitan dengan permasalahan 

hukum pernikahan (fiqh al-munakahat), diantara kasus-kasus terjadi adalah 

kontroversi nikah muda atau nikah dini. 
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Fenomena pernikahan diusia muda dianggap lumrah terutama pada zaman 

sekarang contoh nyata seperti pernikahan anak dari Ust Arifin Ilham yang 

menikah usia dini yang harus melakukan persidangan di pengadilan. 

Sedangkan menurut teori Undang-Undang perkawinan batas usia pernikahan 

bagi laki-laki minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun. Jika dahulu 

orangtua ingin agar anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, maka 

kini tidak sedikit remaja, bukan hanya remaja pedesaan tetapi juga remaja 

dikota besar ingin menikah muda. 

Pernikahan diusia muda hanyalah sepenggal realitas sosial yang dihadapi 

masyarakat saat ini. Pada kalangan remaja, pernikahan diusia muda ini 

dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada juga yang 

melakukannya karena terpaksa dan karena hamil diluar nikah. Pendapat 

tersebut mungkin ada benarnya, namun pernikahan tentunya bukan hanya 

sekedar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban atas 

permasalahan hidup yang dihadapi. 

Sebenarnya begitu banyak alasan seseorang untuk memilih menikah atau 

di nikahkan di usia muda alasannya:  

1. Karena adanya dorongan dari orangtua agar anaknya segera menikah. 

2. Pergaulan anak remaja yang semakin hari semakin memprihatinkan , 

permasalahan ekonomi, budaya, serta kebiasaan yang kadang menjadi 

penyebab pendorong terjadinya pernikahan diusia muda. 

3. Kurangnya pemahaman tentang ilmu agama.  



 

Sebagaimana yang terjadi di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong 

khusunya di Dusun Kebun Pisang RT 11 RW 04 masih banyak masyarakat 

yang melakukan pernikahan diusia dini dan banyak pula dampak yang terjadi 

terutama bagi kaum wanita termasuk dampak secara psikologis yang dihadapi 

mereka, karena di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong ini kondisi 

masyarakat yang belum banyak memikirkan tentang pendidikan anak 

sehingga lebih baik menikahkan anaknya setelah lulus dari sekolah menengah. 

Serta pergaulan anak yang tidak terkontrol oleh orangtua yang menyebabkan 

anak cenderung kepada pergaulan bebas.
12

 

Pernikahan dini biasanya dilakukan oleh remaja yang masih duduk di 

bangku sekolah dasar ataupun sekolah menengah, padahal salah satu 

penunjang keberhasilan seseorang ditinjau dari pendidikan yang ditempuh, 

karena yang diberikan kepada anak agar tertuju kepada kedewasaannya, atau 

membantu anak agar lebih cukup cakap dalam melaksankan tugas hidupnya 

sendiri.  Perkawinan yang masih muda juga banyak mengandung masalah 

yang tidak diharapkan dikarenakan segi psikologisnya belum matang 

khususnya bagi perempuan. 

Pernikahan merupakan suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan 

matang. Dorongan seksual remaja yang tinggi karena didorong oleh 

lingkungan pergaulan remaja yang mulai permisif (suka memperbolehkan 
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/mengizinkan) dan nyaris tanpa batas. Pada akhirnya, secara fisik anak bisa 

terlihat lebih cepat matang dan dewasa, namun psikis, agama, ekonomi, 

sosial, maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun 

komunikasi baru bernama keluarga. Untuk membentuk suatu keluarga, 

pasangan suami istri memerlukan moril dan materil untuk mengarungi dan 

berbagai apapun kepada pasangan tercinta, harus cukup dewasa, sehat jasmani 

dan rohani.  

Pernikahan diusia muda sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat 

pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai 

berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganan nya 

sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, 

tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya. Sehingga 

ketika pasangan muda tidak sanggup menjalankan rumah tangga banyak kasus 

yang terjadi seperti: kekerasaan dalam rumah tangga, perselingkuhan, bahkan 

mengakibatkan hingga keperceraian. Sebagaimana dalam Al-quran surat An-

Nisa ayat 3:  

                        

                               

           

 



 

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, 

maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, 

atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat 

kepada tidak berbuat aniaya.
13

 

 

Dalam ayat diatas jelas bahwa Allah memerintahkan kepada manusia jika 

tidak dapat berlaku adil maka nikahlah salah seorang saja. Perselingkuhan 

bisa terjadi akibat kurang matangnya seseorang dalam menyikapi pernikahan 

yang dikarenakan usia muda.  

Biasanya kondisi dimana pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan 

serta mengulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbabagi 

masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian keluarga. Sehingga 

banyaknya perkawinan usia muda ini juga berbanding lurus dengan tingginya 

angka perceraian. Banyaknya kasus perceraian ini merupakan dampak dari 

mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah. Namun 

dalam alasan perceraian tentu saja bukan karena alasan menikah muda, 

melainkan masalah kurangnya pemahaman keagamaan serta ekonomi dan 

sebagainya. Tetapi masalah tersebut tentu saja sebagai dampak dari 

perkawinan yang dilakukan tanpa kematangan diri dari segala aspek. 

Hal ini disebabkan oleh pengambilan keputusan menikah yang terlalu 

ringkas dan kurang pertimbangan demi efesiensi waktu sehingga bukan 

menyelesaikan masalah tetapi menumpuk masalah dengan masalah lainnya.  
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Begitu banyak terjadi pernikahan diusia dini termasuk salah satunya di 

Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong khususnya di Dusun Kebun Pisang 

RT 11 dimana tempat penelitian yang diambil oleh penulis. Banyak diantara 

mereka yang melakukan pernikahan diusia dini karna berbagai faktor, dan 

diantara mereka juga banyak dampak-dampak yang timbul dari pernikahan 

diusia dini terutama dampak psikologi bagi pihak wanita. Karena keadaan 

masyarakat di dusun tersebut terutama para wanita lebih merasa dirugikan 

setelah mereka melakukan pernikahan diusia dini.  

Dampak itu semua mereka rasakan setelah beberapa tahun menjalani 

rumah tangga, banyaknya keluhan yang terjadi pada pihak wanita, karena 

mereka belum banyak mengetahui bagaimana mengurusi rumah tangga, umur 

yang seharusnya masih suka bermain dengan teman-teman sebayanya justru 

malah disibuki mengurus suami. Banyakhal yang membuat mereka menyesal 

melakukan nikah dini terutama ketika mengingat tingkahlaku mereka yang 

membuat mereka harus melakukan pernikahan diusia dini. Banyak faktor 

yang membuat mereka hingga harus melakukan nikah dini, ada yang dari 

faktor orangtua, faktor kemauan diri sendiri, pergaulan bebas, dan faktor-

faktor lain.  

Dari latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih 

lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul ―DAMPAK PSIKOLOGIS 

PERNIKAHAN DINI BAGI KAUM WANITA DI DESA PASAR BARU 

KECAMATAN KEDONDONG‖. 



 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Apa faktor penyebab yang mendorong pernikahan diusia muda? 

2. Bagaimana dampak psikologi pernikahan usia muda bagi kaum wanita di 

Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab yang mendorong pernikahan 

diusia muda. 

b. Untuk mengetahui dampak psikologi pernikahan usia muda bagi kaum 

wanita di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Memberikan pertimbangan bagi para remaja sebelum mengambil 

keputusan untuk menikah muda.  

b. Mengembangkan pemahaman remaja terhadap resiko pernikahan 

diusia muda.  

c. Memberikan masukan kepada para remaja yang merencanakan 

pernikahan, untuk mempersiapkan dini sebaik mungkin sebelum 

melangsungkan pernikahan.  



 

d. Memberikan masukan bagaimana cara membina suatu rumah tangga 

yang baik, sehingga menyadari prihal membangun rumah tangga yang 

harmonis. 

 

F. Metodelogi Penelitian 

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka diperlukan syarat metode 

yang sesuai. Adapun metode yang diperlukan adalah 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam 

kancah kehidupan yang sebenarnya.
14

 Peneliti harus terjun sendiri 

kelapangan secara aktif dan menggunakan tekhnik observasi sistematis 

atau observasi berkerangka ialah observasi yang sudah ditentukan 

terlebih dahulu kerangkanya. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang 

akan diobservasikan.
15

Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan 

study kasus. Study kasus dimaksudkan bahwa penelitian mengambil 

subjek yang diteliti adalah mereka yang melaksankan pernikahan dini 

sejak dari tahun 2005-2014, data diambil dari Desa Pasar Baru 

Kecamatan Kedondong untuk Desa Pasar Baru berjumlah 60 pasang. 
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Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan dan 

mendeskripsikan secara faktual dan aktual secara sistematis mengenai 

Dampak Pernikahan Dini Bagi Kaum Wanita di Desa Pasar Baru 

Kecamatan Kedondong. 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif 

dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek 

penelitian pada saat sekarang pada fakta-fakta yang tampak.
16

 Jadi 

jenis penelitian ini berusaha memahami dan menafsirkan suatu 

peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu 

menerut peneliti sendiri.  

 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subjek yang diteliti, 

populasi disebut juga univers tidak lain dari daerah generalisasi yang 

diwakili oleh sampel.
17

 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) P2N1 orang 
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2) Ibu rumah tangga 60 pasang 

3) Ketua RT 11  

Populasi dari pasangan yang melakukan nikah diusia muda pada 

tahun 2005-2014 sebanyak 60 pasang. Serta 1 orang dari P2N dan 

1 orang Ketua RT. Keseluruhan populasi dalam skripsi ini adalah 

62 orang. 

b. Sampel  

Sampel adalah sebagian wakil dari populasi yang akan diteliti.
18

 

Penentuan sampel dari kelompok masyarakat ditentukan dengan 

tekhnik non rondom sampling. 

Tekhnik non rondom sampling yaitu semua individu dalam 

populasi diberi peluang sama untuk ditugaskan menjadi anggota 

sampel.
19

 Untuk lebih jelasnya, tekhnik non rondom sampling ini 

penulis menggunakan jenis purposive sampling yaitu: memilih 

sekelompok subjek yang didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu 

yang dipandang mempunyai sangkutan yang erat dengan ciri-ciri atau 

sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.
20

 

Berdasarkan pendapat diatas kriteria untuk menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah:  
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1) Pasangan yang menikah dini yang  menikah sejak tahun 2005-

2016. 

2) Usia pasangan yang melakukan pernikahan dini maksimal bagi 

laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun. 

3) Bertempat tinggal di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong 

Berdasarkan kriteria dan ciri-ciri yang telah ditentukan diatas 

maka yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel sebanyak 7 orang. 

Sedangkan untuk pengambilan sampel pada masyarakat yang 

melakukan pernikahan dini menggunakan tekhnik accidentiial 

sampling (sampel aksidensial). Tekhnik accidential sampling adalah 

tekhnik penentuan sampel berdasarkan kebetulan dijumpai, atau siapa 

saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti yang dapat 

dipergunakan sebagai sampel, jika dipandang orang kebetulan ditemui 

itu, maka hal tersebut cocok sebagai sumber data.
21

 

Berdasarkan pengertian diatas peneliti mengambil sampel dengan 

berdasarkan siapa saja yang dijumpai oleh peneliti ditempat yang 

 dipergunakan sebagai sumber data. Maka untuk pengambilan sampel 

menggunakan tekhnik ini peneliti menentukan 6 orang yang telah 

melakukan pernikan dini. 
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Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif ini dilakukan saat 

peneliti memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung 

(emergent sampling design) caranya yaitu setelah peneliti memilih 

orang yang memberikan data yang diperlukan berikutnya, berdasarkan 

data dan informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya, peneliti 

dapat menentukan sampel selanjutnya yang dipertimbangkan akan 

memberikan data lebih lengkap hal ini disebut juga dengan snowball 

sampling technique, unit sampel yang dipilih makin lama terarah 

sejalan dengan makin terarahnya fokus penelitian. 

3. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari 

mana data diperoleh.
22

 Sumber data ialah unsur utama yang dijadikan 

sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data-data kongkrit daan yang 

dapat memberikan informasi untuk memperoleh data yang diperlukan 

dalam penelitian ini.
23

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu: 

a. Data primer, yaitu hasil wawancara dengan 6 orang yang melakukan 

pernikahan diusia dini, serta satu orang Ketua RT 
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b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, 

foto-foto dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan 

pembahasan dalam penulian skripsi ini. 

  

4. Tekhnik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan 

tekhnik dan alat pengumpul data sebagai berikut:  

a. Metode wawancara/ interview 

Metode wawancara atau interview adalah bentuk suatu komunikasi 

verbal jadi sebagian percakapan yang bertujuan memperoleh 

informasi. Komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan 

dua orang atau lebih.  

Fungsi wawancara dalam penelitian ini sebagai metode pelengkap 

untuk melaksanakan penelitian mengenai dampak pernikahan dini bagi 

kaum wanita di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong. 

Responden yang ingin dimintai wawancara adalah sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 4 orang yaitu terdiri dari 3 orang Ibu rumah 

tangga, dan 1 orang Ketua RT.  

Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana 



 

dengan pedoman daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya.
24

 

Dengan metode wawancara peneliti dapat memperoleh keterangan 

atau pendapat sampel untuk digunakan peneliti untuk menggali dan 

mendapatkan informasi secara akurat tentang dampak psikologi 

pernikahan dini yang ada di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong. 

Dengan wawancara peneliti dapat menggali informasi sebanyak-

banyaknya dari sumber informasi untuk menunjang kesempurnaan 

penelitian ini. 

 

b. Pengamatan (observasi) 

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data 

dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagimana 

yang mereka saksiakan selama penelitian.
25

 

Observasi sebagai alat pengumpul data yang dilakukan secara 

sistematis. Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang 

secara wajar dan yang sebenarnya, tanpa usaha yang disengaja untuk 

mempengaruhi, mengatur atau memanipulasikannya.
26

 

Metode pengumpulan data observasi yang peneliti gunakan adalah 

observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung  dalam 
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kehidupan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai 

sumber penelitian.Didalam hal ini observer hanya bertindak sebagai 

pengamat atau penonton saja dalam mengetahui dampak akibat 

pernikahan dini yang terjadi. tanpa harus ikut terjun langsung ke 

lapangan. 

 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenal hal-hal variabel 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.
27

 

Metode ini digunakan sebagai metode pelengkap untuk mendapatkan 

gambaran umum deskripsi lokasi penelitian.  

 

d. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut, seluruh data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah, 

dikelomnpokkan masing-masing yaitu data yang mengenai hasil 

observasi, dan wawancara kepada sampel yang telah dijelaskan penulis 

yaitu ibu rumah tangga di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong 

yang berada di Dusun Kebun Pisang RT 11, LP2 di Desa Pasar Baru 

Kecamatan Kedondong. Dengan cara mengumpulkan data, memilih 

data, mengelompokkan data, menyusun data dan akhirnya 
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menyimpulkan data. Dengan menggunakan analisa kualitatif yang 

dapat diartikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptip berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang prilaku yang diamati.
28

 Dengan pemberian kesimpulan 

dengan induktif/deduktif. 

 

G. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap 

penelitian yang ada, baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang ada 

sebelumnya. Selain itu juga mempunyai andil besar dalam rangka 

mendapatkan informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada 

kaitannya dengan judul yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori 

ilmiah.  

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian yang pernah 

diteliti oleh beberapa peneliti lain, penelitian tersebut digunakan sebagai 

bahan kajian pendukung dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang 

berhubungan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini antara 

lain. 

1. Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam (Study Pendapat 

Ulama Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah di Kecamatan Pringsewu 

Kabupaten Pringsewu) oleh Efa Fauzie mahasiswa Fakultas Syria’ah 
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Jurusan Al-Ahwal Al- syakhshiyah UIN Raden Intan Lampung. Penelitian 

dalam skripsi ini terfokus pada pendapat Ulama Nahdhtul Ulama dam 

Muhammadiyah di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. 

2. Fenomena Pernikahan Diusia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim 

Madura (study kasus di Desa Banjar Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan) oleh Hairi mahasiswa Fakultas Ushuluddin Jurusan Sosial 

Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009). 

Dalam penelitian ini hanya mengangkat fenomena pernikahan dini dan 

mengungkap persepsi masyarakat muslim terhadap pernikahan dini. 

Penelitian tentang ―Dampak Psikologis Pernikahan Dini Bagi Kaum 

Wanita di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong‖ yaitu dilakukan oleh 

peneliti ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam 

penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada dampak psikologi pernikahan 

usia muda bagi kaum wanita di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, 

sehingga penelitian yang penulis lakukan hasilnya tidak akan sama meskipun 

sama subjeknya yaitu masyarakat yang melakukan pernikahan dini.



 
 

 
 

BAB II 

PSIKOLOGIS PERNIKAHAN DINI BAGI WANITA 

 

A. PSIKOLOGIS 

1. Pengertian Psikologis 

Psikologis berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu dari kata psyche yang 

berarti jiwa (ruh), dan dari kata logos yang berarti ilmu. Jadi secara etimologi 

psikologis sering diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang jiwa atau sering 

dikatakan dengan ilmu jiwa.
29

 Apabila ditinjau dari terminologi arti ilmu jiwa 

itu sendiri masih kabur, karena tidak seorangpun yang tahu arti sesungguhnya 

dari jiwa itu sendiri. Dari kekaburan hakekat jiwa tersebut kemudian banyak 

bermunculan para sarjana dengan berbagai pendapatnya didalam 

mendefinisikan psikologi atau ilmu jiwa sesuai pengalaman dan minatnya 

masing-masing sehingga muncul berbagai aliran dalam psikologi.
30

 

Pengertian psikologi menurut beberapa ahli: 

a. Wilhelm Wundt 

Menurut Wilhelm Wundt psikologi itu merupakan ilmu pengetahuan 

tentang kesadaran manusia. Wundt percaya bahwa geala-geala iwa 

tersusun dari beberapa elemen. Sehingga dalam menganalisa elemen-

elemen kejiwaan para ahli psikologi mempelajari melalui proses 
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elementer dari kesadaran manusia. Dari sinilah data diketahui bahwa 

objek utama dalam psikologi menurut Wilhelm Wundt adalah 

kesadaran.
31

 

b. Wiliam James 

Menurut bapak psikologi Amerika Serikat, yang telah mempelopori 

berdirinya aliran fungsuionalisme ini. Psikoilogi merupakan ilmu yang 

mempelajari tentang kesadaran manusia. Sedangkan kesadaran manusia 

itu sebagai hasil adaptasi manusia dalam usaha melestarikan dan 

mempertahankan jenisnya. Kesadaran manusia itu bukanlah sesuatu yang 

bersifat statis melainkan suatu proses yang mengalir terus menerus. 

Berdasarkan pada konsep kesadaran manusia yang lebih bersifat dinamis. 

Dan hakikat psikologi pada manusia adalah dinamis.
32

 

Wiliam James juga mengatakan bahwa tujuan dari semua pemikiran 

yang ada, hanya untuk meningkatkan taraf hidup dan memperkaya 

kehidupan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Jadi semua kebenaran 

mengandung sifat-sifat pragmatis.
33

 Maka dari itu kita tidak akan mampu 

menerangkan pengetahuan tentang kesadaran manusia tanpa kita 

mempelaari dan memahami keadaan-keadaan tertentu dari kesadaran 

tersebut yaitu tingkah laku. 
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c. Clifford T. Margan 

Menurut Clifford T.Margan psikologi adalah ilmu yang mempelaari 

tingkah laku manusia dan hewan. Adi para psikologi secara sistematis 

akan mengamati tingkah laku baik binatang maupun manusia.
34

 

Dari definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa pengertian 

psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku 

manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan 

lingkungannya.Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku yang tampak 

maupun tidak tampak, tingkah laku yang disadari maupun yang tidak 

disadari. 

2. Sejarah dan Perkembangan Psikologi 

Sejak abad ke-19, psikologi telah berdiri sendiri sebagai suatu ilmu 

pengetahuan. Psikologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang paling 

muda dibanding ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu kalam, biologi, dan 

filsafat, istilah pikologi sebenarnya sudah ada sejak abad ke-4 sebelum 

masehi. Akan tetapi psikologi pada saat itu masih merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari filsafat. Jadi orang yang dikatakan filososof pada 

zaman itu ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Pada zaman itu 

belum ada spesialisasi dalam lapangan kelimuan, maka dapat dikatakan 

bahwa semua ilmu tergolong dalam apa yang disebut filsafat.  
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Para ahli filsafat sendiri banyak yang megatakan bahwa filsafat 

merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan. Tokoh filsafat yang 

paling terkenal dalam penyelidikannhya tentang kehidupan jiwa manusia 

(psikologi) dan alam adalah Plato dan Aristoteles.
35

 Plato lebih dikenal 

dengan aliran pemikirannya idealisme, dimana jiwa manusia menurut 

Plato terbagi dalam dua bagian yaitu jiwa rohaniah dan jiwa jasmaniah. 

Jiwa rohaniah lebih bersifat abadi, sedangkan jiwa jasmaniah akan gugur 

bersamaan dengan matinya orang tersebut.
36

 Selain itu menurutnya dunia 

kejiwaan ini berisi ide-ide yang berdiri sendiri terlepas dari pengamatan 

hidup sehari-hari. Hal ini terutama terdapat dalam orang dewasa dan kaum 

intelektual, dimana mereka akan dapat membedakan mana jiwa dan mana 

badan. Tetapi pada anak kecil masih tercampur antara benda yang konkrit 

dengan ide, oleh karenanya anak kecil belum dapat membedakannya. Jiwa 

yang diungkapkan oleh Plato ini sebenarnya merupakan penyempurnaan 

dari pendapat yang dikemukakan oleh Socrates. 

Kalau menurut Aristoteles jiwa itu merupakan kesempurnaan awal 

terhadap jasmani alami menuju satu kehidupan yang memiliki kekuatan. 

Sedangkan yang dinamakan manusia menurut Aristoteles adalah yang 

memiliki jiwa sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Adapun 

hubungan antara jiwa dan jasmani merupakan hubungan antara benda dan 
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bentuknya. Dalam mendefinisikan jiwa Aristoteles dikenal yang paling 

sempurna diantara filosof yunani lainnya.
37

 

Masa renesance merupakan masa pencerahan bagi semua cabang ilmu 

pengetahuan, karena pada masa inilah banyak bermunculan para ilmuan 

dengan berbagai pemikirannya sehingga terjadi perkembangan yang 

begitu pesat pada ilmu pengetahuan termasuk psikologi. Jadi mulai abad 

ke-17 telah tampak pengaruh cara berfikir ilmu alam kedalam ilmu 

psikologi yang mana ilmu pengetahuan pada saat itu diarahkan sebagai 

suatu cara yang paling objektif didalam memahami dan memecahkan 

masalah-masalah ilmiah, misalnya penggunaan metode- metode empiris 

yang mengutamakan observasi dari autentik kedalam psikologi. 

Sedangkan tokohnya terkenal Francis Bacan dan John Locke mereka 

berdua mengikuti paham yang beraliran empirisme.
38

 

Menurut Francis Bacan berfikir secara psikolatif adalah lebih baik 

sebagaimana dianjurkan oleh Rene Descartes dalam usahanya mencari 

hakekat kebenaran segala sesuatu yang berada disekitar kita, juga 

berusaha mempelajari hidup rohani manusia. Kalau menurut John Locke, 

manusia itu lahir dengan membawa jiwa yang bersih dan kosong bagaikan 

meja lilin atau kertas putih yang bisa ditulis atau digambar apa saja 

menurut kehendak penulis dengan demikian perkembangan jiwa manusia 
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sejak lahir ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor dari luar, sedangkan 

kemampuan pembawaan tidak diakui adanya. Teori John Locke ini lebih 

dikenal dengan teori ―Tabularasa‖.
39

 

Pengaruh cara berfikir ilmu alam kedalam psikologi yaitu metode 

penggunaan berfikir analitik-sintoolik ini berlangsung sampai abad ke-19, 

yang lebih dikenal zaman rasionalisme. Adapun pada akhir abad ke-19 

merupakan titik permulaan psikologi sebagai suatu ilmu p[engetahuan 

yang berdiri sendiri yaitu sejak Wihelm Wundt, yang telah berjasa 

melepaskan psikologi dari filsafat dan ilmu alam dengan mendirikan 

laboratorium psikologi yang pertama kali di Leibzig pada tahun 1875. 

Kemudian diakui dan disahkan di Universitas Leibzig pada tahun 1886. 

Jadi sejak pengesahan tersebut psikologi berarti telah diakui sebagai ilmu 

pengetahuan yang berdiri sendiri.
40

 

Sedangkan dalam proses selanjutnya psikologi mengalami kemajuan 

yang sangat pesat yaitu sejak perang dunia yang ke-2 khususnya di 

Amerika Serikat dan Eropa. Selama berlangsungnya perang dunia II ini 

para psikolog berusaha sekuat tenaga untuk meringankan beban 

penderitaan yang dialami oleh rakyat dan berusaha memnbantu 

pemerintah masing-masing untuk memenangkan perang. Pengetahuan dan 

metode mereka diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah teknis 
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dan strategi militer, disamping masalah-masalah sosial lainnya. Sehingga 

pada permulaan abad ke-20 psikologi semakin berkembang kearah 

pengkhususan tentang aspek kehidupan manusia yang masing-masing 

memiliki ciri khas yang berbeda antar yang satu dengan yang lainnya, 

sehingga psikologi sebagai ilmu pengetahuan telah mempunyai banyak 

aliran –aliran dengan spesialisasi bidang penelitian masing-masing.
41

 

Bertitik dari kebutuhan manusia yang konkrit dan demi untuk 

mencapai tujuna hidup manusia yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan 

didalam mempengaruhi kehidupan ini, manusia perlu wawasan tentang 

psikologi selain wawasan tentang agama. Maka dari itu banyak manusia 

yang berusaha untuk mempelajari kehidupan dan tingkah laku manusia, 

kemudian mereka berusaha membangun ilmu pengetahuan mengenai 

tingkah laku yang sekarang disebut psikologi.  

3. Aliran-aliran Dalam Psikologi 

Bersamaan dengan perkembangan dari kemajuan ilmu pengetahuan 

para ahli psikoanalisa mengembangkan sistematika dan metodenya 

sendiri-sendiri menurut pengamatan pribadi mereka maisng-masing, 

sehingga ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Walaupun 

masing-masing diantara mereka adalah murid dari Sigmund Freud sebagai 

peletak dasar psikoanalisa. Sejak itulah muncul apa yang dinamakan 

dengan aliran-aliran atau tokoh-tokoh dalam psikoanalisa. Semangat para 
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ahli psikologi dalam berkompetisi mendapat penemuan-penemuan baru 

semakin terlihat sehingga antara aliran yang satu denagn aliran yang 

lainnya terjadi saling kritik dan koreksi. Dari kritik tersebut dapat 

menghasilkan teori yang dapat digunakan sebagai dasar teori-teori aliran 

dalam psikoanalisa modern yang terkenal pada masa kini.  

 

B. PERNIKAHAN 

1. Pengertian Pernikahan 

Pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 

makhluk-Nya, baik kepada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia 

adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-

Nya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya.
42

 Firman Allah SWT 

                    

                        

 

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memapukan mereka dengan 

karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberian-Nya lagi maha mengetahui. 

(Q.S. An-Nur:32).
43
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Pernikahan dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata 

―kawin‖ yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan 

jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.
44

 Perkawinan disebut 

juga ―pernikahan‖, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya 

mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh 

(wathi).
45

Kata ―nikah‖ sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, 

juga untuk arti akad nikah.
46

 Pernikahan adalah suatu bentuk ibadah yang 

kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun 

istri.Adapun hadits yang berkaitan dengan disyari’atkannya pernikahan 

adalah: 

ًَْم ِبُسَُِتي َفَهْيَس ِيُِّي، َوَتَزَوُجْوا، َفِإَِّي ُيَكاِثٌر ِبُكُى  ٍْ َنْى َيْع ًَ ٍْ ُسَُِتي َف َانَُِّكاُح ِي

ٌَ انَصْوَو َنُه ْاأُلَيَى، َو ٍْ َنْى َيِجْد َفَعَهْيِه ِبانصَِّياِو َفِإ ُِْكْخ، َوَي ٌَ َذا َطْوٍل َفْهَي ٍْ َكا َي

 ِوَجاٌء

Artinya: ―Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan 

sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian! Karena 

sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan 

seluruh ummat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka 

menikahlah. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa 

karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat).‖
47
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Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, 

dan kekal selamanya.Pernikahan mnemerlukan kematangan dan persiapan 

fisik maupun mental karena menikah adalah sesuatu yang sakral dan dapat 

menentukan jalan hidup seseorang. 

Pengertian-pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu 

segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki 

dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap 

perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. 

Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya 

keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti 

perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari 

segi tujuan dan akibat hukumnya. 

Sayyid sabiq, lebih lanjut mengomentari: pernikahan merupakan salah 

satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, 

hewan, maupun pada tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang 

dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang 

biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap 

melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. 

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas 

mengikuti nalurinya dalam berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi 



 
 

 
 

menjaga martabat dan kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai 

martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara 

terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai.
48

 

Adapun syarat pernikahan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang 

telah ditentukan oleh Undang-Undang maupun hukum Islam. Dalam pasal 2 

ayat 1 Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing. Sedangkan menurut 

hukum perkawinan Islam yang dijadikan sah dan tidak adanya pernikahan itu 

adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum 

agama Islam. Dalam hal ini hukum Islam mengenal perbedaan antara syarat 

dan rukun pernikahan. Rukun merupakan sebagaian hakikat pernikahan itu 

sendiri dan jika tidak dipenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi. 

Rukun pernikahan tersebut antara lain: 

a. Adanya kedua mempelai. 

b. Adanya wali dari pihak mempelai. 

c. Adanya dua orang saksi. 

d. Adanya ijab kabul. 

e. Adanya mahar. 

2. Undang-Undang Pernikahan  

Undang-undang Negara kita telah mengatur batas usia pernikahan. 

Dalam undang-undang perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa 
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perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berumur 19 tahun dan 

perempuan sudah mencapai 16 tahun.
49

 Menurut undang-undang 

perkawinan No. 1 tahun 1974:  

a. Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 

b. Untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun dan untuk perempuan 

harus sudah berusia minimal 16 tahun.  

c. Jika menikah dibawah usia 21 tahun harus disertai dengan izin kedua 

atau salah satu orangtua yang ditunjuk sebagai wali.
50

 

Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang Pernikahan maupun 

kompilasi, memang bersifat itihadiyah, sebagai usaha pembaharuan 

pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi 

syar’inya mempunyai landasan kuat. Seperti terkandung dalam surat An-

nisa ayat 6: 

               .... 

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah.... 

(Q.S. An-Nisa: 6)
51
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Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung 

menunjukan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia muda 

dibawah ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan 

tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnyan usia 

perkawinan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan 

misi dan tujuan pernikahan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah 

tangga berdasarkan kasih dan sayang.  

Tujuan ini tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing mempelai 

belum masuk jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang 

stabil akan berpengaruh didalam menyelesaikan setiap problem yang 

muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Banyak 

kasus menunjukan, seperti di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong 

menunjukan bahwa banyaknya permasalahan ataupun dampak terutama 

secara psikologi bagi wanita yang didominasi akibat pernikahan dalam 

usia muda.  

Secara metodologis, langkah penentuan usia perkawinan didasarkan 

kepada metode maslahat mursalah. Namun demikian karena sifatnya yang 

ijtihady yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. 

Artinya, apabila karena ada sesuatu dan lain hal pernikahan mereka yang 

usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria 



 
 

 
 

dan 16 tahun untuk wanita Undang-Undang tetap memberi alan keluar. 

Pasal 7 ayat 2 menegaskan ―Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 

pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain 

yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.  

Dalam hal ini Undang-Undang pernikahan tidak konsisten, di satu sisi 

pasal 6 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan 

seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua 

orangtua, disisi lain pasal 7 ayat 1 menyebutkan pernikahan hanya 

diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 

mencapai umur 16 tahun.  

3. Tujuan Pernikahan 

a. Mententramkan jiwa. 

b. Memenuhi kebutuhan biologis. 

c. Latihan memikul tanggung jawab. 

d. Melestarikan keturunan. 

4. Dampak Dari Penikahan  

Dampak diartikan sebagai bahaya/kerugian/kerusakan.
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 Sedangkan 

pernikahan diartikan sebagai suatu perkawinan, sementara ―dini‖ yaitu 

awal/muda. Jadi pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan 
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2007), h. 183 



 
 

 
 

pada usia muda. Nikah usia dini bagi wanita hanya menimbulkan 

persoalan hukum, melanggar Undang-undang tentang pernikahan, 

perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia, tetapi juga menimbulkan 

persoalan bisa menjadi peristiwa traumatik yang akan menghantui seumur 

hidup dan timbulnya persoalan resiko terjadinya penyakit pada wanita 

serta resiko tinggi berbahaya saat melahirkan,, baik pada si ibu maupun 

pada anak yang dilahirkan.  

a. Dampak Negatif 

1) Secara Psikologis 

Kondisi mental yang cenderung masih labil dikhawatirkan akan 

memberikan dampak negatif bagi psikologi sang anak, apalagi bila 

belum memiliki pengetahuan mendalam tentang perkawinan dan 

kehidupan berumah tangga, termasuk semua hak dan kewajiban yang 

akan dijalani setelah pernikahan.Pernikahan dini juga diklaim sebagai 

salah satu penyebab populer tindakan kekerasan dalam rumah tangga 

yang terjadi karena cara berpikir yang belum dewasa. 

2) Secara Ekonomi  

Dari sisi ekonomi, pernikahan dini seringkali menyebabkan 

kesulitan ekonomi yang dikarenakan pasangan terlalu muda yang 

belum mapan dalam memenuhi kebutuhan sendiri.Begitulah 

pernikahan dini dari sisi negatif. 

 



 
 

 
 

3) Keharmonisan Keluarga dan Perceraian  

Banyaknya pernikahan diusia muda berbanding lurus dengan 

tingginya angka perceraian yang disebabkan karena ego remaja yang 

masih tinggi, sehingga banyaknya kasus perselingkuhan, ketidak 

cocokan hubungan dengan orangtua maupun mertua, dengan demikian 

perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai 

ketika mumutuskan untuk menikah. 

 

b. Dampak Positif 

1) Mengurangi kasus penyimpangan seks 

Seks yang tidak disalurkan akan menimbulkan stres yang tidak baik 

bagi perkembangan mental. Namun bila tidak disalurkan dengan tepat 

dan benar sesuai peraturan agama dan kesehatan, akan terjadi 

penyimpangan seks seperti perzinahan ataupun perkosaan. 

2) Punya lebih banyak kesempatan memiliki keturunan 

Salah satu alasan menikah adalah memiliki keturunan.Perempuan 

berusia 20 hingga 35 tahun memiliki waktu subur terbaik. Hal ini 

tentunya bisa menjadi dampak positif bila sang istri tidak berusia 

dibawah 19 tahun.Dan yang paling pasti adalah pernikahan dini 

memberikan lebih banyak kesempatan untuk beribadah. Bagaimana 



 
 

 
 

tidak, di usia yang dini, pasangan muda sudah menjalankan ibadah 

menikah, saling mengurusi satu sama lain, dan mencari nafkah.
53

 

Dua sisi dampak akibat dari pernikahan dini ini memang tidak akan 

pernah selesai dibahas, tinggal bagaimana seseorang menilainya, dari 

segi positif atau dari sisi negatif. 

 

C. Psikologis Pernikahan Dini Bagi Kaum Wanita 

1. Pengertian Pernikahan Dini  

pernikahan disebut pernikahan dini jika kedua atau salah satu pasangan 

laki-laki berusia di bawah 19 tahun, dan perempuan dibawah 16 tahun.
54

 

Pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan karena 

pernikahan usia dini bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan 

tingginya laju kelahiran. Berhubung dengan itu, maka Undang-Undang ini 

menetukan batas usia untuk kawin baim bagi pria maupun wanita. Banyak 

yang bilang bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif bagi 

pasangan yang melakukan nikah dini hal ini jelas bisa dibenarkan. 

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-

laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih dibawah batas 

minimum yang diatur oleh Undang-undang. 
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Pernikahan dini kini menjadi sorotan publik. Pernikahan dini di zaman 

puluhan tahun yang lalu mungkin adalah hal yang lumrah alias wajar-

wajar saja. Bahkan dalam beberapa budaya, pernikahan dini menjadi suatu 

budaya yang dilestarikan hingga saat ini, namun pernikahan dini sekarang 

menjadi suatu fenomena yang menarik perhatian banyak pihak. Hal ini 

dikarenakan dampak yang mungkin terjadi setelah pernikahan dini. 

Pernikahan usia dini menimbulkan permasalah dan dampak 

permasalahannya:  

a. Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan 

tujuan perkawinan secara baik. 

b. Pernikahan usia dini ada kecenderungan berakhir padan perceraian. 

c. Pernikahan usia dini sulit mendapat keturunan yang baik dan sehat. 

d. Pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. 

e. Umur yang rendah mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi.  

2. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini 

Undang-Undang Negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. 

Dalam Undang-Undang perkawinan Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa 

perkawinan diizinkan jika pihak pria mencapai usia 19 tahun dan wanita 

mencapai usia 16 tahun. Dan dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 

perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan seoramg yang belum 

mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua.  



 
 

 
 

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia 

pernikahan dini tentunya melalui proses dan berbagi pertimbangan hal ini 

dimaksud agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi 

fisik, psikis, dan mental. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh 

maka terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Pasar Baru Kecamatan 

Kedondong di sebabkan oleh bebeapa faktor yang akan dijelaskan berikut 

ini.  Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia 

muda yang sering dijumpai dilingkungan masyarakat Desa Pasar Baru 

yaitu: 

a. Ekonomi  

Perkawinan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup 

digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak 

wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. 

Pernikahan diusia muda disebabkan karena alasan membantu 

pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, berhubungan dengan 

rendahnya tingkat ekonomi keluarga dimana orangtua tidak memiliki 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga orangtua 

memilih mempercepat menikahkan anaknya terlebih lagi bagi anak 

perempuan, sehingga dapat membantu pemenuhan kebutuhan keluarga 

seperti membantu adik-adiknya yang masih membutuhkan.
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b. Pendidikan  

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orangtua, 

anak, dan masyarakat, menyebabkan adanya kecendrungan 

mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Dengan pelaksanan 

pernikahan dini suatu bukti bahwa mereka yang belum bisa berfikir 

secara bijaksana dan luas karena mereka yang melakukan pernikahan 

dini umur rata-rata berpendidikan rendah. Akibat dari sempitnya pola 

pikir mereka dan kurangnya pertimbangan untuk melakukan 

pernikahan maka akanmempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga, 

dan jika didalam rumah tangganya menemukan permasalahan-

permasalahan mereka tidak dapat memecahkan secara sendiri, dan 

melibatkan orangtua atau pihak keluarga.  

Namun sebaliknya orang yang berpendidikan tinggi akan 

mempunyai pola pikir lebih luas dan lebih  bijaksana dalam 

mengambil suatu keputusan dan untuk menentukan keputusan melalui 

pemikiran yang matang dan jeli, apa lagi dalam menetukan suatu 

pemikiran dimana pernikahan tersebut adalah suatu pondasi dari 

sebuah kehiduapan masyarakat. Namun secara logika bahwa 

pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berilmu atau 

berpendidikan akan lebih bijaksana dalam bertingkah laku dan berfikir, 

sehingga tujuan dari pernikahan akan lebih mudah tercapai.  

 



 
 

 
 

 

c. Faktor Keluarga  

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan dibawah 

umur, dimana keluarga dan orangtua akan segera menikahkan anaknya 

jika sudah besar. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak 

akan tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orangtua akan merasa 

takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan 

yang akan mencemari nama baik keluarganya. Jika sianak belum 

mendapatkan jodohnya, maka orangtua akan mencarikan jodoh buat 

anaknya dengan catatan jodoh yang akan diberikannya itu sesuai 

dengan keinginan anaknya atau disetujui oleh anaknya.
56

 Orangtua 

khawatir aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki 

yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. 

Pelaksanaan pernikahan dini di Desa Pasar Baru Kecamatan 

Kedondong disebabkan karena faktor orangtua yang menikahkan 

anaknya dengan paksa dan memalsukan umurnya. Sebenarnya itu 

merupakan tindakan yang kurang bijak menurut Undang-Undang 

perkawinan No.1 tahun1974 sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 

yang berbunyi “perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan 

kedua mempelai”.  
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Walaupun orangtua mempunyai hak untuk menikahkan anaknya 

dengan paksa, tapi mereka tidak sewenang-wenang memilih tanpa ada 

pertimbangan dahulu dari anak—anaknya. Agar terjadi kemaslahatan 

umur dalam melakukan pernikahan yang benar-benar berdasarkan atas 

suka sama suka tanpa paksaan dari orangtua, karena yang demikian 

akan menimbulkan rasa tanggung jawab atas diri masing-masing. 

 

d. Faktor Pergaulan Bebas  

Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Pasar Baru Kecamatan 

Kedondong sebagian besar faktor pernikahannya adalah pergaulan 

bebas atau lebih jelasnya hamil diluar nikah, Karena pergaulan bebas 

biasanya dilakukan oleh anak remaja yang masih dalam masa 

pertumbuhan dan ingin tahu.  

Masa remaja adalah masa yang paling indah, disitu kita masih 

mencari jati diri kita.Tetapi dimasa itu banyak remaja yang salah 

langkah, akibat bergaul yang diluar batas sehingga menimpa dampak 

buruk pada mereka seperti hamil duluan. Semua itu terjadi karena 

pergau;an bebas dan dunia internet dari ponsel yang dengan gampang 

menyimpan film porno sehingga membuat anak-anak tersebut. 

Pergaulan bebas sekarang suka mulai ketingkat bawah dan 

berkembang dianak SMP dan SMA yang mengakibatkan hamil diluar 

nikah.Hamil diluar nikah dikarenakan kurang pengetahuan masalah 



 
 

 
 

seksologi para remaja melakukan tanpa memikirkan resiko yang 

terjadi, hanya untuk mencari tahu bagaimana rasanya berhubungan 

badan yang diakibatkan menonton film porno.Ini semua tentu menjadi 

hal yang sangat dilematis, baik bagi anak gadis, orangtua, bahkan 

hakim yang menyidangkan.  

Karena dengan kondisi seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan 

dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan yang diamanatkan 

Undang-undang bahkan Agama. Karena sudah terbayang dihadapan 

mata, kelak perkawinan anak gadis ini yang dilaksanakan berdasarkan 

rasa cinta saja kemungkinan dikemudian hari bisa goyah, apalagi 

perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan. Untuk itu orangtua 

harus lebih memperhatikan atau lebih mengawasi pergaulan sianak 

agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama hamil diluar  

nikah. 

e. Faktor Kemauan Sendiri  

Selain faktor pergaulan bebas, perkawinan dibawah umur di Desa 

Pasar Baru Kecamatan Kedondong disebabkan adanya kemauan 

sendiri dari pasangan.Hal ini disebabkan karena keduanya sudah 

merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah 

tanpa memandang umur.Mereka melangsungkan pernikahan dibawah 

umur bukan kehendak orangtua ataupun faktor ekonomi yang kurang 

mencukupi, melainkan karena kemauannya sendiri. Dalam kondisi 



 
 

 
 

yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya memiliki keinginan 

yang sama, yaitu menikah dibawah umur tanpa memikirkan apa 

masalah yang akan dihadapi kedepan jika menikah diusia yang masih 

muda hanya karena berdasarkan sudah saling mencintai, maka ia pun 

melakukan pernikahannya pada usianya yang masih muda.  

Faktor kemauan anak ini terkadang bukan keinginan sendiri atau 

panggilan dari nalurinya, namun dipengaruhi oleh faktor luar seperti 

keinginan atau rayuan dari orang lain atau keinginan orangtua, dan 

faktor  kemauan anak ini akan muncul. 

 

3. Dampak Psikologis Pernikah Dini Bagi Kaum Wanita  

Tanpa kita sadari ada banyak dampak dari pernikahan dini terutama 

bagi kaum wanita, salah satunya berdampak pada psikoilogis wanita 

antara lain: 

a. Cemas  

Gejala psikologis seperti sangat takut merasakan akan ditimpa 

bahaya atau kecelakaan, hilang kepercayaan, tidak bisa memusatkan 

perhatian, ingin lari dari kenyataan, dan lain-lain. Adapun kecemasan 

yang terjadi didalam keluarga pernikahan dini disebabkan karena takut 

akan adanya bahaya yang mengancam dan persepsi itu akan 

menghasilkan perasaan tertekan bahkan panik. Jadi kecemasan yang 

dialami keluarga pernikahan dini dapat diartikan sebagai perasaan 



 
 

 
 

campur berisikan ketakutan dan kekhawatiran dalam menghadapi 

masalah yang timbul dalam keluarganya. 

 

b. Stres 

Stress yang muncul karena keadaan lingkungan (stres psikososial) 

adalah setiap keadaan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan 

dalam kehidupan seseorang. Sehingga orang tersebut terpaksa 

mengadakan adaptasi. Sama halnya seseorang yang menikah dini dia 

harus mengulang atau adaptasi dengan keadaan yang baru. 

 

c. Beban Ganda Wanita Nikah Dini 

Adanya anggapan bahwa kaum wanita memiliki sifat memelihara dan 

rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat 

bahwa semua pekerjaan rumah tangga menjadi tanggunga jawab kaum 

perempuan. Konsekuensinya, banyak perempuan yang harus bekerja 

keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapihan rumah 

tangganya. Dikalangan keluarga miskin beban sangat berat ini 

ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika perempuan 

tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda. 

 

 

 



 
 

 
 

d. Perceraian Keluarga Nikah Dini 

Dampak dari pernikahan usia muda adalah rentannya perceraian. 

Secara umum tidak seorangpun mengharapkan perkawinannya berakhir 

dengan perceraian, namun demikian seringkali lingkungan yang 

berbeda, serta perbedaan-perbedaan yang lain sifatnya pribadi akan 

mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhannya.
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DINI DI DESA PASAR BARU 

KECAMATAN KEDONDONG 

A. PROFIL DESA PASAR BARU 

1. Sejarah Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong  

Desa pasar baru asal mulanya adalah pemekaran dari desa induk yaitu 

desa kedondong,pemekaran tersebut terjadi pada tahun 1967  seiring 

dengan berkembang pesatnya pertumbuhan penduduk yang terjadi pada 

waktu itu dan keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari 

pemerintah desa kedondong. Mengingat sangat luasnya wilayah desa 

kedondong ,tepatnya pada tahun 1967 diadakan musyawarah  

pembentukan/pemekaran desa pasar baru menjadi desa mandiri. Dengan 

jabatan  kepala desa waktu itu dalah bapak Munir sampai ditetapkannya 

desa pasar baru sebagai desa mandiri secara definitive.maka sejak itulah 

desa pasar baru resmi menjadi desa mandiri dibawah kepemimpinan 

munir sebagai kepala desa. 
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Tabel -1; urutan jabatan kepala desa asar baru. 

No Nama kepala desa Tahun memerintah 

1. Munir 1967-1989 

2. Jauhari 1989-1994 

3. Musdi mansyur 1994-1999 

4. Syarifudin 1999-2004 

5. Sofyan hambali 2004-2009 

6. Firmansyah 2009-2014 

7. Firmansyah 2014-2019 

Dokumentasi pada tanggal 5 april 2017 

 

B. Letak Geografis Desa Pasar Baru Kecamtan Kedondong 

1. Letak dan luas desa  

Desa pasar baru merupakan salah satu dari 11 desa di wilayah 

kecamatan kedondong, yang terletak kurang lebih 1 km kearah timur kota 

kecamatan,12 km arah kabupaten pesawaran  dan 35 km dari ibukota 

provinsi lampung. Batas wilayah desa pasar baru  antara lain sebelah timur 

berbatasan dengan desa pesawaran dan desa gunung sugih ,sebelah selatan 

berbatasan dengan desa kertasana ,sebelah utara berbatasan dengan 

kedondong dan desa tempel rejo sedangkan sebelah barat berbatasan 

dengan desa kedondong. 
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Desa pasar baru mempunyai luas wilayah 362 hektar yang sebagian bsar 

terdiri dari pemukiman penduduk dan lahan tidur/kosong /tegalan dengan 

ketinggian rata rata 300-500 m di atas permukaan air laut. 

C. Keadaan Sosial Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong 

1. Jumlah penduduk  

Desa pasar baru  berdasarkan sensus penduduk pada tahun  2014 

mempunyai jumlah penduduk sebesar 6.849 jiwa  dengan jumlah laki-laki 

3.202 orang dan jumlah  perempuan 3.646 orang,jumlah kepala keluarga 

1.369  dan keluarga miskin 304 keluarga ,yang tersebar di 8 (delapan) 

dusun dengan perincian sebagai berikut : 

tabel-2 : jumlah penduduk desa pasar baru . 

No Nama dusun Jumlah 

1. Dusun kebun duren 745 jiwa 

2. Dusun nabang sari 919 jiwa 

3. Dusun sukajadi 912 jiwa 

4. Dusun kebun pisang 661 jiwa 

5. Dusun sukajadi 812 jiwa 

6. Dusun sukarame 860 jiwa 

7. Dusun suka damai 879 jiwa 

8. Dusun tanjung aman 637wa 

  Dokumentasi pada tanggal 5 april 2017 
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2. Tingkat pendidikan penduduk. 

Tingkat pendidikan masyarakat  desa pasar baru adalah sebagai berikut : 

Tabel -3; tingkat pendidikan desa pasar baru. 

No Tingkat pendidikan penduduk. Jumlah 

1. Jumlah penduduk buta huruf  134 orang 

2. jumlah penduduk pra sekolah 453 orang 

3. jumlah penduduk tamat SD 657 orang 

4. jumlah penduduk Tamat SLTP 390 orang 

5. jumlah penduduk Tamat SLTA 793 orang 

6. jumlah penduduk tamat D-3 108 orang 

7. jumlah penduduk Tamat S-1 417ang 

 Dokumentasi pada tanggal 5 april 2017 

3. Keadaan Ekonomi Desa. 

a. mata pencaharian. 

Karena desa pasar baru merupakan pusat kota kecamatan kedondong maka 

sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai wiraswasata 

dan buruh, selengkapnya sebagai berikut: 
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Tabel-4 ; Mata pencaharian penduduk desa pasar baru 

No. Pekerjaan Jumlah 

1. Petani 167 orang 

2. Pedagang 504 orang 

3. Pegawai negeri sipil 52 orang 

4. Buruh 895 orang 

5. Wiraswasta/tidak punya kerja 1825 orang 

6. Pensiunan 26 orang 

Dokumentasi pada tanggal 5 april 2017 

 

D. Kondisi Pemerintahan Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong 

1. Pembagian wilayah desa 

Wilayah pemerintahan desa pasar baru dibagi menjadi 8(delapan) dusun 

atau 8 RW  dengan jumlah RT (Rukun Tetangga) sebanyak 25 dengan 

jarak antar dusun berkisar 0.5 km sampai 1km. Pembagian wilayah desa 

pasar baru bisa dilihat sebagai tabel berikut: 

No Nama dusun Jumlah RT 

1. Dusun kebun duren 3 

2. Dusun nabang sari 3 

3. Dusun sukajadi 3 
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4. Dusun kebun pisang 4 

5. Dusun sukajadi 3 

6. Dusun sukarame 3 

7. Dusun suka damai 3 

8. Dusun tanjung aman 3 

  

Dokumentasi pada tanggal 5 april 2017 

2. Struktur organisasi pemerintahan desa 

Desa pasar baru  menganut sistem pemerintahan desa dengan pola 

minimal berdasarkan PERDA nomor 14 Tahun 2005, selengkapnya dapat 

dilihat pada diagram sebagai berikut: 
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E. Pelaksanaan Pernikahan Dini di Desa Pasar Baru Kecamatan 

Kedondong 

Tabel data pernikahan dini di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong  

No Nama Umur Pendidikan Alamat Tanggal 

Menikah Suami Istri Suami Istri Suami Istri 

1 Nahid Mariyam 18 14 SD SMP RT 11 22-6-2006 

Kepala Desa 
Firmansyah 

 

Sekretaris Desa 

Soleh Arifin S,Ag 

 
Bendahara 

Mukhlis 
Kaur 

Pemerintahan 
Jupri. S 

Kaur 
Pembangunan 

Mukhlis 

Kaur Umum 
Mustaqin S,Pd 

Kaur 
Kesra 

Nazarudd
in Zen 

 

Kadus I 
01,02,03 

Kadus II 
17,18,19 

Kadus III 
07,08,09 

Kadus IV 

10,11,12,13 

Kadus V 
14,15,16 

Kadus VI 
17,18,19 

Kadus VII 
20,21,22 

Kadus VIII 
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2 Amar Ria 15 16 SMP SMA RT 11 20-5-

2007 

3 Pe’i Sherly 17 14 SMP SMP RT 11 1-5-2015 

4 Jefry Dhea 18 14 SMA SMP RT 11 12-3-

2014 

5 Rizki Penti 17 15 SMA SMP RT 11 18-7-

2012 

6 Azmi Nana 18 15 SMP SMP RT 11 9-8-2009 

Dokumentasi 25 Juni 2017 

Salah satu asas yang dikandung dalam Undang-Undang perkawinan 

adalah pendewasaan usia perkawinan artinya bahwa calon suami dan calon 

istri harus sudah matang jiwa dan raganya, dalam melaksanakan pernikahan 

itu. Untuk mencapai maksud agar setiap pernikahan dilakukan pada usia 

dewasa. Maka ada persyaratan menentukan batas usia perkawinan 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang perkawinan Pasal 7 ayat 1 

yaitu batas minimal bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.  

Menurut pengamatan penulis secara global wilayah Desa Pasar Baru 

Kecamatan Kedondong yang melakukan praktek pernikahan dini kebanyakan 

pihak wanita lebih muda dari pihak pria, walaupun ada sebagian pria lebih 

muda dari pada wanita. Latar belakang kehidupan orangtua yang kurang 
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mampu akan mempercepat pernikahan tersebut dengan alasan mengurangi 

beban yang ditanggung oleh orangtua. 

Sebagaimana dalam masyarkat pada umumnya, anak-anak yang 

menginjak usia dewasa akan berkembang dengan kondisi fisik, mentalitas dan 

sosialnya. Mereka bergaul dengan teman-temannya yang adakalanya dalam 

pergaulan itu mereka menemukan pasangan yang menurutnya sesuai untuk 

dirinya.Perubahan pergaulan yang akrab tersebut kemudian menumbuhkan 

rasa cinta yang pada akhirnya keduanya mengingkan pernikahan. 

Hal serupa juga terjadi di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong 

masyarakat memandang seorang gadis dewasa adalah usia 15 tahun, banyak 

orangtua yang tidak menyekolahkan anak gadisnya setelah lulus dari SLTP. 

Sedang bagi anak laki-laki faktor usia tidak begitu dirisaukan dipandang 

sudah dewasa dan sudah bisa mencari penghasilan. Minimnya informasi 

pengembangan potensi diri dan ilmu pengetahuan bagi seorang anak bukanlah 

suatu hal yang penting untuk diupayakan oleh orangtua.Hal tersebut tidak 

terlepas dari kondisi sosiologis mereka yang bertempat tinggal di pedesaan. 

Ibu Maryam sebagai orang yang terlibat langsung menikah dalam usia dini 

mengatakan bahwa, menikah diusia dini sebenarnya sudah dari dulu dari 

nenek moyang sampai sekarang kalau sudah agak besar disuruh menikah 

karena kalau tidak menikah mereka harus mencari uang sendiri, akhirnya 

mereka takut karena tidak ada yang memberi uang untuk kebutuhannya, 
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mereka memilih untuk menikah dan merasa dengan menikah kebutuhan akan 

terpenuhi walaupun sangat-sangatlah minimal.
58

 

Bapak Yohani selaku kepala RT 11 mengatakan bahwa masyarakat Desa 

Pasar Baru Kecamatan Kedonodong  menikah kebanyakan dari masyarakat 

golongan ekonomi yang kurang mampu (ekonomi rendah) yaitu sebagian 

besar dari hasil perkebunan akan tetapi ada juga masyarakat yang sama-sama 

mampu namun dijodohkan agar kekayaannya tidak jatuh keorang lain. Hal 

inilah yang mejadi pemikiran masyarakat yang ada di Desa Pasar Baru 

Kecamatan Kedondong.
59

 

Keadaan masyarakat pedesaan pada umumnya tingkat ekonominya 

rendah, sebab sebagian besar mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai 

buruh bahkan banyak pula yang tidak memiliki pekerjaan.Hal ini dapat 

menentukan kelangsungan hidup dalam rumah tangga untuk memenuhi 

kehidupan sehari-hari. 

Dalam kenyataan masyarakat Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong 

yang mengatakan pernikahan dini kebanyakan dari masyarakat ekonomi 

rendah, mereka beranggapan lebih baik menikahkan anaknya dengan harapan 

bisa membantu meringkankan perekonomian keluarga dari pada melanjutkan 

pendidikan yang lebih tinggi, karena disamping kurang adanya kemampuan 

juga terbatasnya biaya yang ada. Masyarakat Desa Pasar Baru Kecamatan 

                                                             
58

Wawancara, Ibu Mariyam, 10 April 2017 
59Wawancara, Bapak Yohani, 10 april 2017 
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Kedondong telah mengerti bahwa tujuan perkawinan bukan sekedar 

mengembangkan keturunan dan melestarikan kehidupan manusia saja, tetapi 

lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan 

diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu perkawinan merupakan sesuatu yang 

suci. Islam menganjurkan untuk setiap muslim melaksanakannya  

Ibu ria juga  merupakan warga yang terlibat langsung sebagai wanita yang 

menikah dalam usia dini dibawah ketentuan Undang-Undang yang berlaku 

mengatakan masyarakat Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong terkenal 

dengan masyarakat yang mempunyai kebiasaan sebagai tradisi yaitu 

pernikahan dini. Hal itu muncul karena tuntutan masyarakat kalau perempuan 

itu sudah ada yang mau melamar harus cepat-cepat menikah karena kalau 

tidak takut pada akhirnya tidak laku dan bisa dibilang perawan tua. 

Dengan demikian masyarakat Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong 

memang desa yang masih banyak yang melakukan pernikahan diusia dini, 

sebab merupakan wasiat dari nenek moyang dari dulu sampai sekarang 

sehingga sampai saat ini masih sulit dirubah. Pernikahan usia dini bagi 

masyarakat Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong merupakan alternatif 

terakhir untuk mengatasi suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh semua 

pihak seperti halnya karena adanya pemikiran yang masih diwarnai dengan 

adat. Sehingga banyak terjadi di masyarakat disaat anak gadisnya dilamar 

orang, maka orangtua menerima lamaran untuk menghindari rasa malu dari 

anggota masyarakat yang lain kalau anaknya mendapat predikat perawan tua. 
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Walaupun anak tersebut belum siap mental untuk memasuki dunia 

perkawinan. 

Meskipun secara tekhnik, agama islam tidak membataskan usia 

perkawinan, namun islam memberikan batasan kemampuan bagi seorang yang 

sudah pantas dianjurkan untuk melaksankan akan perkawinan dan disuruh 

menahan diri bagi yang belum mampu melaksanakan perkawinan prinsip ini 

berdasarkan Hadis Rasulullah SAW  

ُُْكُى اْنَباَءَة َفْهَيَتَزَوْج،  ٍِ اْسَتَطاَع ِي  َيا َيْعَشَر انَشَباِب، َي

ٍْ َنْى َيْسَتِطْع َفَعَهْيِه ِبانَصْوِو،َفِإََه َأَغُّض ِنْهَبَصِر َوَأ ٍُ ِنْهَفْرِج، َوَي ْدَص  

َفِإََُه َنُه ِوَجاٌء      

 

Artinya: ―Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian ba’ah 

maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin lebih bisa menjaga 

pandangan mata danlebih menjaga kemaluan.Bila tidak mampu 

melaksanakannya maka berpuasalah karena puasa bagiNya adalah 

kendali (HR Imam Lima)‖.
60 

Sabda Rasulullah tersebut memberikan petunjuk, baik pria maupun wanita 

apabila belum mampu, dianjurkan untuk menunda perkawinan sampai 

mempunyai kemampuan mental fisik, terutama bagi calon istri yang akan 

menghadapi kehamilan dan melahirkan. Factor usia ibu yang hamil akan 

berpengaruh besar terhadap kualitas janin dan perkembangan anak 

selanjutnya. Resiko penderitaan yang mengandung bahaya ini harus selalu 

                                                             
60Abdur Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 15 
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diperhatikan dan selanjutnya dihindarkan agar tidak merusak keturunan atau 

generasi berikutnya. 

Berdasarkan uraian diatas, tentang berbagai faktor yang menyebabkan 

perkawinan usia dini dapatlah dimengerti bahwa faktor orangtua sangat 

mendominasi terjadinya perkawinan usia dini baik itu karena pengaruh 

pendidikan, ekonomi, dan adat. Karena orangtua itu adalah sebagai 

pembentuk dan pembangun jiwa anak pertama kali sebelum anak mengenal 

dunia lain. Selain itu orangtua adalah orang yang paling dekat dengan anak-

anak mereka dan rasa cinta serta tanggung jawab terhadap anaknya 

merupakan pemicu utama untuk selalu membahagiakan anak-anak mereka 

kejalan yang penuh kebahagiaan, terutama dalam mengendalikan rumah 

tangga. Jadi untuk dapat melangsungkan pernikahan tidak terlepas dari adanya 

ijin kedua orangtua, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang 

perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 6 ayat 2. 

Pernikahan usia dini pada umumnya belum memiliki kematangan jiwa 

dalam melangsungkan pernikahan, sehingga apabila mereka menikah maka 

antara suami istri tersebut tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya 

sebagai suami istri didalam hidup berumah tangga, dan akan menimbulkan 

kegoncangan karena hal tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang ada. 

Pengabaian tugas seorang kepada oranglain merupakan penyebab utama 

terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya didalam kehidupan 

rumah tangga tidak harmonis dan sejahtera. 
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BAB IV 

DAMPAK PSIKOLOGIS PERNIKAHAN DINI BAGI KAUM WANITA DI 

DESA PASAR BARU KECAMATAN KEDONDONG 

A. Faktor  Penyebab Pernikahan Dini 

Undang-Undang Negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. 

Dalam Undang-Undang perkawinan Pasal 7 ayat 1 seperti yang dijelaskan 

dalam bab 2 halaman 42 teori pernikahan disebutkan bahwa perkawinan 

diizinkan jika pihak pria mencapai usia 19 tahun dan wanita mencapai usia 16 

tahun.  

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan 

dini tentunya melalui proses dan berbagi pertimbangan hal ini dimaksud agar 

kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis, dan 

mental. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka terjadinya 

perkawinan dibawah umur di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong di 

sebabkan oleh bebeapa faktor yang akan dijelaskan berikut ini.  Ada beberapa 

faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering 

dijumpai dilingkungan masyarakat Desa Pasar Baru seperti dalam bab 2 hal 

43 dan juga dari hasil wawancara dengan warga Desa Pasar Baru pada bab 3 

hal 65 yaitu: 
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1. Faktor Orangtua  

Pelaksanaan pernikahan dini di Desa Pasar Baru Kecamatan 

Kedondong disebabkan karena faktor orangtua yang menikahkan anaknya 

dengan paksa. Sebenarnya itu merupakan tindakan yang kurang bijak 

menurut Undang-Undang perkawinan No.1 tahun1974 sesuai dengan 

ketentuan Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “perkawinan haruslah didasarkan 

atas persetujuan kedua mempelai”. 

Walaupun orangtua mempunyai hak untuk menikahkan anaknya 

dengan paksa, tapi mereka tidak sewenang-wenang memilih tanpa ada 

pertimbangan dahulu dari anak—anaknya. Agar terjadi kemaslahatan 

umur dalam melakukan pernikahan yang benar-benar berdasarkan atas 

suka sama suka tanpa paksaan dari orangtua, karena yang demikian akan 

menimbulkan rasa tanggung jawab atas diri masing-masing. 

Hukum Islam memang mengakui adanya hak ijab yang dimiiki oleh 

orangtua untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. 

Kenyataan yang terjadi di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong anak 

yang dinikahkan secara biologis sudah dikatakan baligh, karena mereka 

pada umumnya telah mengalami tanda-tanda kedewasaan, seperti haid, 

dan mengalami mimpi basah. Sedangkan umur yang ditentukan oleh 

Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1. Namun 

secara psikologis calon mempelai tersebut belum tentu dewasa, karena 
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tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Hak perwalian yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan No.1 

tahun 1974 Pasal 50 ayat 1 yang berbunyi “anak yang belum mencapai 

umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak 

berada dibawah kekuasaan walinya”.  

Tapi kenyataan yang terjadi di Desa Pasar Baru Kecamatan 

Kedondong pada umumnya wali nikah pada anak perempuan adalah 

orangtuanya. 

Menurut penulis proses pernikahan harus lewat kerelaan atau 

persetujuan dari kedua calon mempelai karena setiap pernikahan yang 

dilaksankan dengan paksaan menimbulkan akibat yang sangat rawan atau 

sensitif untuk membina kehidupan rumah tangga. Sebenarnya banyak 

anak yang tidak mau dinikahkan menurut pilihan orangtua dan apabila 

terjadi maka tujuan pernikahan tidak tecapai, karena pada akhirnya 

pernikahan tersebut merupakan tempat untuk melampiaskan hawa nafsu 

dan kebutuhan biologis saja. 

2. Faktor Kemauan Anak  

Faktor atas kemauan anak dalam pernikahan dibawah umur 

menurut pengamatan penulis, karena adanya pengaruh lingkungan 

disekitarnya. Dikarenakan banyak anak-anak yang seusianya atau 

teman-teman mereka yang sudah menikah, dan akhirnya merekapun 
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terpengaruh untuk ikut-ikutan menikah disebabkan  mereka takut 

dikatakan tidak laku.  

Faktor kemauan anak ini terkadang bukan keinginan sendiri atau 

panggilan dari nalurinya, namun dipengaruhi oleh faktor luar seperti 

keinginan atau rayuan dari orang lain atau keinginan orangtua, dan 

faktor  kemauan anak ini akan muncul.  

Menurut penulis bahwa pernikahan adalah ikatan yang suci antara 

laki-laki dan perempuan yang dengan persetjuan antara keduanya dan 

didasari atas rasa cinta kasih, bukan sekedar karena pengaruh 

oranglain atau sebagainya. Pernikahan yang tidak dilandasi dengan 

keikhlasan yang tulus akan berakibat buruk dalam rumah tangganya. 

3. Faktor Adat 

Adanya tradisi tidak mudah dengan adanya semangat pendidikan 

dan agama yang tinggi serta peningkatan ekonomi, karena tidak 

bertentangan dengan agama islam yang membolehkan atau 

menganjurkan umat untuk menikah, jika sudah mempunyai 

kemampuan. Dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 masih 

memberikan kelonggaran untuk pernikahan dibawah umur yaitu 

dengan cara meminta dispensasi dari Pengadilan Agama (PA). 

Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak mutlak dalam memberikan 

suatu ketentuan, sehingga tidak heran jika terjadi pelanggaran, lebih-
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lebih tentang umur pernikahan yang terjadi di Desa Pasar Baru 

Kecamatan Kedondong. Dan Nampak jelas bahwa Undang-Undang 

No.1 tahun 1974 sebagai Undang-Undang positif belum mampu 

mengakomodasikan semua permasalahan yang dihadapi oleh 

masyarakat dan belum nampak jelas bahwa Undang-Undang No.1 

tahun 1974 sebagai Undang-Undang positif  mampu mengatur 

masyarakat yang lebih baik. Akibatnya kemudian masyarakat lebih 

percaya kepada hukum adat yang sudah mengatur dimasyarakat. 

Suatu kenyataan yang dapat kita lihat dari adanya pernikahan dini 

yang dilakukan di Desa Pasar Baru kecamatan Kedondong pernikahan 

tersebut banyak dilakukan karena pengaruh adat, walaupun sebagian 

masyarakat sudah tahu dengan adanya batas usia pernikahan, akan 

tetapi hal tersebut tidaklah menjadi suatu pengahalang bagi mereka 

untuk melakukan pernikahan. 

Praktek pernikahan dibawah umur yang ada pula masyarakat di 

Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong menurut penulis merupakan 

tradisi yang sudah ada dalam beberapa keluarga. Dengan adanya 

anggapan-anggapan masyarakat tentang arti sebuah pernikahan, yang 

menurut mereka merupakan suatu hal yang sangat berarti dalam 

kehidupan masyarakat tanpa melihat hakikat dan tujuan sebuah 

pernikahan yang lebih dalam lagi, dimana hal itu akan membawa 
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mereka kesuatu paardigma yang sebenarnya menyulitkan mereka, 

seperti adanya anggapan-anggapan bagi anak tidak laku dan lain-lain. 

4. Faktor Pendidikan 

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orangtua, 

anak, dan masyarakat, menyebabkan adanya kecendrungan 

mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Dengan pelaksanan 

pernikahan dini suatu bukti bahwa mereka yang belum bisa berfikir 

secara bijaksana dan luas karena mereka yang melakukan pernikahan 

dini umur rata-rata berpendidikan rendah. 

Akibat dari sempitnya pola pikir mereka dan kurangnya 

pertimbangan untuk melakukan pernikahan maka akanmempengaruhi 

kehidupan dalam rumah tangga, dan jika didalam rumah tangganya 

menemukan permasalahan-permasalah mereka tidak dapat 

memecahkan secara sendiri, dan melibatkan orangtua atau pihak 

keluarga. 

Menurut penulis adalah merupakan suatu kewajaaran, karena pada 

umunya seorang yang berpendidikan rendah akan berfikir sempit dan 

kurang maju serta jauh dari pertimbangan-pertimbangan. 

Namun sebaliknya orang yang berpendidikan tinggi akan 

mempunyai pola pikir lebih luas dan lebih  bijaksana dalam 

mengambil suatu keputusan dan untuk menentukan keputusan melalui 

pemikiran yang matang dan jeli, apa lagi dalam menetukan suatu 
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pemikiran dimana pernikahan tersebut adalah suatu pondasi dari 

sebuah kehiduapan masyarakat. Namun secara logika bahwa 

pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berilmu atau 

berpendidikan akan lebih bijaksana dalam bertingkah laku dan 

berfikir, sehingga tujuan dari pernikahan akan lebih mudah tercapai. 

5. Faktor Ekonomi 

Adanya faktor ekonomi dalam pelaksanaan pernikahan dini di 

Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong menurut penulis, merupakan 

perlengkapan bukan merupakan tujuan utama menikahkan anaknya, 

karena dalam kenyataan yang ada mereka yang sudah berkeluarga atau 

yang sudah berumah tangga, ekonomi nya masih tergantung pada 

orangtuanya. Hal ini terbukti karena mereka belum mempunyai 

kemampuan ekonomi dan kematangan jiwa raga. 

Dari praktek pernikahan dini tersebut semata-maat hanya tujuan 

orangtua agar mereka bahagia dan lega karena sudah menikahkan 

anaknya, walaupun secara ekonomi masih bergantung pada orangtua. 

Namun Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 45 ayat 1 yang 

menyatakan bahwa ―kedua orangtua wajib memilih dan mendidik 

anak-anak mereka sebaik-baiknya‖ dan kewajiban orangtua yang 

dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku sampai anak tersebut kawin 

atau dapat berdiri sendiri. 
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Menurut penulis hal yang seperti ini akan membuat anak tersebut 

lambat berfikir dan kurang bertanggung jawab dan akan menjadikan 

anak sulit untuk cepat mandiri.  

Akan tetapi ada juga yang melakukan pernikahan dini Karena tidak 

bias melanjutkan sekolah disebabkan karena tidak mempunyai biaya 

dan kurangnya dorongan dari orangtua, akhirnya mereka terpaksa 

menikah agar tidak mejadi bahan pembicaraan. 

6. Faktor Agama 

Faktor agama juga mempunyai peran yang sangat penting dalam 

pelaksaan pernikahan dini dalam Islam tidak ada larangan pernikahan 

dini.Sehingga sebagian masyarakat berpendapat hal itu merupakan 

tindakan semata-mata untuk melestarikan sunah Rosul.Bagi 

masyarakat pernikahan bukanlah merupakan hal yang sulit dan bukan 

termasuk perbuatan dosa. 

Adapun pernikahan Rasulullah saw dengan Siti Aisyah ra yang 

dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam melaksanakan pernikahan 

dini, menurut penulis disebabkan karena mereka tidak mengerti atau 

tidak tahu hikmah dibalik pernikahan Rasulullah saw dengan Siti 

Aisyah. Lebih lanjut penulis bahwa praktek pernikahan dini tersebut 

lebih cenderung sebagai tradisi dalam rangka melestarikan teladan 

pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah, namun hal ini tidaklah mudah 

dihilangkan oleh semangat pendidikan, peningkatan ekonomi ataupun 
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Undang-Undang formal sekalipun, seperti yang terjadi di Desa Pasar 

Baru Kecamatan Kedondong. 

Menurut penulis bahwa pernikahan dini dalam konteks sekarang 

bahkan tidak cocok lagi untuk dilaksanakan, karena mengemudikan 

bahtera rumah tangga akan menimbulkan berbagai maslaah yang harus 

dihadapi apalagi di era globalisasi sekarang ini, dimana persaingan 

begitu ketat terutama dibidang perekonomian. Walaupun secara 

yuridis pernikahan dini yang dilaksanakan dianggap sah, hanya saja 

dari segi psikologi atau sosial ekonomi masih diragukan dan akan 

menimbulkan permasalahan dalam rumah tangganya.  

Berdasarkan kenyataan yang ada bagi mereka yang melakukan 

pernikahan dini masih jauh dari taraf kematangan baik secara fisik, 

psikologis dan ekonomi. 

 

B. DAMPAK PSIKOLOGIS PERNIKAHAN DINI BAGI KAUM WANITA 

Dampak diartikan sebagai bahaya/kerugian/kerusakan.Sedangkan 

pernikahan diartikan sebagai suatu perkawinan, sementara ―dini‖ yaitu 

awal/muda. Dalam bab 2 hal 40 dijelaskan jadi pernikahan dini merupakan 

perkawinan yang dilakukan pada usia muda. Nikah usia dini bagi wanita 

hanya menimbulkan persoalan hukum, melanggar Undang-undang tentang 

pernikahan, perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia, tetapi juga 

menimbulkan persoalan bisa menjadi peristiwa traumatik yang akan 
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menghantui seumur hidup dan timbulnya persoalan resiko terjadinya penyakit 

pada wanita serta resiko tinggi berbahaya saat melahirkan, baik pada si ibu 

maupun pada anak yang dilahirkan. Adapun dampak yang terjadi pada warga 

yang melakukan nikah dini dan kondisi lapangan yang terjadi di Desa Pasar 

Baru Kecamatan Kedondong diantaranya: 

 

1. Kecemasan  

Keluarga Sherli bisa dibilang keluarga menengah kebawah, karena 

suami Sherli hanya seorang pekerja dipercetakan foto copy, Sherli yang 

baru melahirkan anak kembar pertamanya.Dalam kehidupan sehari-hari 

keluarga Sherli selalu didatangi masalah, seolah-olah masalah itu tidak 

ada habisnya. Mulai dari ekonomi sampai masalah keluarga mereka, 

kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga Sherli selalu bertambah sedangkan 

gaji suaminya hanya cukup untuk makan sehari-hari, sedangkan Sherli 

tidak bisa membantu karena Sherli tidak mempunyai pekerjaan Sherli 

hanya seorang ibu rumah tangga. 

Apalagi suami Sherli orangnya keras dalam rumah tangga sukanya 

ngatur-ngatur Sherli, Sherli selalu dipaksa untuk mematuhi perintah 

suaminya dan Sherli tidak diberikan kesempatan memberikan pendapat 

dalam berbagai masalah, hampir semua keputusan yang diambil adalah 

mutlak dari suaminya, tapi kalau ada kesalahan dalam membuat keputusan 
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Sherli yang kena batunya suaminya marah-marah padahal Sherli tidak 

tahu apa-apa. 

Hari demi hari dilewati sherli dengan penuh kecemasan apakah hari 

esok dan seterusnya akan sama dengan hari yang sudah dilalui pikiran 

seperti itu selalu menghantui perasaan sherli.   

Hal serupa juga terjadi dalam keluarga ibu Ria, ibu Ria yang kebetulan 

suaminya lebih muda dari pada ibu Ria, mengaku sangat cemas dengan 

keadaannya apalagi suaminya belum bisa berfikir secara dewasa masih 

seperti anak-anak. Kadang-kadang suaminya masih suka bermain dengan 

anak kecil dan tidak memperdulikan ibu Ria dan anaknya. Hal seperti 

inilah yang selalu dipikirkan oleh ibu Ria setiap hari disamping masalah 

ekonomi yang tidak stabil pendapatannya perhari. 

Hal seperti itulah yang menjadi keresahan mereka setiap hari dan yang 

menjadikan pertengkaran pula, sehingga rumah tangganya kurang 

harmonis setiap ada masalah mereka menyelesaikan dengan 

emosi.Sehingga permasalahan tak kunjung selesai-selesai. 

Menurut penulis pernikahan adalah ikatan yang suci antara laki-laki 

dan perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, 

mawadah, warohmah. Dalam rumah tangga antara suami dan istri harus 

saling melengkapi dan saling mengerti apa saja yang membuat keluarga 

bisa rukun dan tentram bukan saling mencari kekurangan masing-masing. 

Perbedaan karakter antara suami dan istri itu sangat-sangatlah manusiawi 
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karena Allah menciptakan makhluk-Nya antara satu dan yang lain tidak 

ada kesamaan, oleh sebab itu dalam kehidupan rumah tangga kita perlu 

sabar dan saling mengerti antara suami dan istri sehingga akan tercapainya 

keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Kecemasan-kecemasan yang 

timbul akibat gonjang-ganjingnya rumah tangga akan sedikit berkurang.  

2. Stress  

Mariyam (25 tahun) ibu rumah tangga yang menikah dari awal 

pernikahan mereka sudah mengalami permasalahan yang serius. Mereka 

melakukan kawin lari karena orang tua dari ibu Mariyam tidak menyetujui 

pernikahan mereka alasan orangtuanya karena suami ibu Mariyam bukan 

dari keluarga kaya sedangkan orangtua ibu Mariyam dikatakan kelurga 

menengah keatas. 

Mereka menikah ketika mereka masih sama-sama duduk dibangku 

sekolah, mereka nekat melakukan pernikahan dengan tujuan orangtua ibu 

Mariyam sadar dan mau merestui hubungan mereka.Tapi kenyataan yang 

terjadi tidak seperti itu, orangtuanya tetap tidak mau merestui malah 

menganggap anaknya hilang. 

Dari hari kehari ibu Mariyam berharap suapaya orangtuanya berubah 

pikiran mau memaafkannya, dan mau menerima suaminya sebagai 

menantunya.Tapi harapannya selama ini sia-sia karena sampai saat ini 

orangtuanya belum juga merestui. 
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Bukan hanyaitu, masalah-masalah selalu datang dari masalah ekonomi 

sampai masalah dengan tetangga, suaminya yang ketika menikah masih 

berusia 18 tahun, disamping belum mempunyai pekerjaan suami ibu 

Mariyam juga belum bisa bergaul dengan tetangga dengan baik. 

Masalah ekonomi juga sering menjadi masalah dalam keluarga ibu 

Mariyam, mereka makan sehari-hari masih minta kepada orangtua suami 

ibu Mariyam, sedangkan suaminya belum bisa mendapatkan uang untuk 

kehidupan sehari-hari, sebagai manusia ibu Mariyam kadang iri dengan 

tetangganya yang suaminya bisa mendapatkan uang sendiri dan bisa 

membelikan sesuatu kepada istrinya, masalah yang satu belum selesai 

timbul masalah yang lain yang sangat mengganggu pikiran ibu Mariyam. 

Masalah-masalah itu silih berganti seakan-akan ibu Mariyam tidak 

sanggup menjalaninya, tapi ia percaya bahwa setiap masalah pasti ada 

jalan keluarnya dan Allah tidak akan menguji hamba-Nya selagi tidak bisa 

menjalaninya. 

Menurut penulis kita hidup memang butuh perjuangan tidak semua 

orang akan mengalami kesedihan terus-menerus dan setiap orang juga 

tidak akan bahagia terus-menerus, Allah menciptakan sesuatu di Dunia ini 

secara berpasang-pasangan ada siang ada malam, ada sedih ada senang. 

Orangtua adalah orang yang sudah mengasuh, membesarkan, mendidik 

kita dari bayi hingga dewasa, jadi semua perkataan orangtua adalah doa, 



77 
 

 
 

kita sebagai anak hanya bisa berusaha mematuhi perintahnya karena surga 

dibawah kaki ibu. 

Dari dampak psikologi pernikahan dini bagi wanita yaitu cemas dan 

stress maka akan banyak masalah yang akan timbul didalam rumah tangga 

yang menyebabkan banyaknya permasalahan yang terjadi seperti 

perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan lain-lain. 

3. Beban Ganda Wanita Nikah Dini 

Adanya anggapan bahwa kaum wanita memiliki sifat memelihara dan 

rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat 

bahwa semua pekerjaan rumah tangga menjadi tanggunga jawab kaum 

perempuan. Konsekuensinya, banyak perempuan yang harus bekerja 

keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapihan rumah 

tangganya. Dikalangan keluarga miskin beban sangat berat ini 

ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika perempuan 

tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda. 

4. Perceraian Keluarga Nikah Dini 

Dampak dari pernikahan usia muda adalah rentannya perceraian. 

Secara umum tidak seorangpun mengharapkan perkawinannya berakhir 

dengan perceraian, namun demikian seringkali lingkungan yang 

berbeda, serta perbedaan-perbedaan yang lain sifatnya pribadi akan 

mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan keutuhannya.  
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Dari beberapa dampak pernikahan dini diatas, berdasarkan keadaan 

dilapangan bahwa dampak yang lebih sering dialami oleh para wanita di 

Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong adalah stres, sehingga dengan 

dampak yang mereka alami tersebut banyak kerugian yang didapatkan 

setelah melakukan pernikahan dini.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN   

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak psikologi pernikahan dini di 

Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini 

a. Ekonomi 

Pernikahan diusia muda disebabkan karena alasan membantu 

pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, berhubungan dengan 

rendahnya tingkat ekonomi keluarga dimana orangtua tidak memiliki 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga orangtua 

memilih mempercepat menikahkan anaknya terlebih lagi bagi anak 

perempuan, sehingga dapat membantu pemenuhan kebutuhan keluarga 

seperti membantu adik-adiknya yang masih membutuhkan. 

b. Pendidikan 

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orangtua, anak, 

dan masyarakat, menyebabkan adanya kecendrungan mengawinkan 

anaknya yang masih dibawah umur. Dengan pelaksanan pernikahan dini 

suatu bukti bahwa mereka yang belum bisa berfikir secara bijaksana dan 
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luas karena mereka yang melakukan pernikahan dini umur rata-rata 

berpendidikan rendah. 

c. Keluarga  

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan dibawah umur, 

dimana keluarga dan orangtua akan segera menikahkan anaknya jika 

sudah besar. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan 

tenang sebelum anak gadisnya menikah 

d. Pergaulan bebas  

Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Pasar Baru Kecamatan 

Kedondong sebagian besar faktor pernikahannya adalah pergaulan bebas 

atau lebih jelasnya hamil diluar nikah, Karena pergaulan bebas biasanya 

dilakukan oleh anak remaja yang masih dalam masa pertumbuhan dan 

ingin tahu. 

e. Kemauan sendiri 

Selain faktor pergaulan bebas, perkawinan dibawah umur di Desa 

Pasar Baru Kecamatan Kedondong disebabkan adanya kemauan sendiri 

dari pasangan. Hal ini disebabkan karena keduanya sudah merasa saling 

mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang 

umur. Mereka melangsungkan pernikahan dibawah umur bukan kehendak 

orangtua ataupun faktor ekonomi yang kurang mencukupi, melainkan 

karena kemauannya sendiri. 
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2. Dampak Psikologis Pernikahan Dini Bagi Kaum Wanita 

Adapun dampak yang dialami oleh kaum wanita yang melakukan pernikahan 

dini di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong yaitu stress. Stres yang 

muncul karena keadaan lingkungan (stres psikososial) adalah setiap keadaan 

atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang. 

Sehingga orang tersebut terpaksa mengadakan adaptasi. Stres merupakan 

dampak yang paling sering terjadi yang dialami para wanita yang melakukan 

pernikahan dini di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong. 

B. SARAN 

1. Masyarakat Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong lebih meningkatkan 

ilmu pengetahuan didalam segala bidang dan diterapkan dalam 

kehidupannya, khususnya tentang Undang-Undang perkawinan sehingga 

tradisi-tradisi seperti pernikaha dini tidak terjadi lagi. 

2. Pihak-pihak yang terkait untuk ikut meningkatkan pengetahuan dan 

wawasan masyarakat Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong demi 

menunjang pembangunan nasional, yang mewujudkan masyarakat adil, 

makmur dan sejahtera dalam bidang material maupun spiritual. 

3. Orangtua memberikan pengertian dan memberikan motivasi agar anak 

dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan 

pengarahan serta memberikan bimbingan keagamaan agar anak tidak 

melakukan pernikahan dini. 
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