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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pernikahan dini merupakan suatu ikatan pernikahan yang dilakukan pada 

pasangan yang berusia kurang dari 20 tahun, menurut perspektif hukum dalam 

UU pernikahan tahun 1974 pasal 6 ayat 2 ditetapkan bahwa untuk 

melangsungkan pernikahan harus mencapai umur 20 tahun atau lebih, sebelum 

berumur tersebut harus dengan persetujuan orang tua, jika tidak mendapatkan 

persetujuan orang tua maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Pernikahan 

pada usia dini lebih memberikan dampak negatif dalam kehidupan berumah 

tangga atau bermasyarakat. Secara psikologis kedua pasangan yang 

melakukan pernikahan usia dini kurang siap untuk menjalani suatu kehidupan 

berumah tangga dan mengasuh anaknya. Peran orang tua selain merawat 

anaknya adalah mengasuh anak dengan pola asuh yang tepat. Pernikahan usia 

dini lebih sering terjadi di daerah pedesaan dari pada di perkotaan. Rendahnya 

tingkat pendidikan, status ekonomi yang rendah, dan adat di lingkungan 

masyarakat yang ada budaya pernikahan dini merupakan suatu faktor pencetus 

dilakukannya pernikahan usia dini (Noorkasiani dkk, 2009). Dalam fase usia 

anak 1-5 tahun pada fase ini anak sangat membutuhkan kasih sayang dari 

orang terdekat dalam keluarganya.  

Pernikahan dini merupakan  pernikahan di bawah usia yang seharusnya 

belum siap untuk melaksanakan pernikahan pada umumnya (Nukman, 2009). 

Pada jaman dahulu menikah muda merupakan hal yang wajar dan biasa 
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terjadi, tetapi dijaman yang maju dan modern ini menikah muda dianggap 

sebagai adat kuno tetapi di Desa Ngerdemak Kelurahan Nampu, Kabupaten 

Grobogan Kecamatan Karangrayung fenomena menikah dini masih ditemukan 

dan kasus pernikahan dini masih tergolong familiar dimasyarakat disana. 

Negara Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia 

muda tinggi di dunia (ranking 37). Dalam   konteks   Indonesia,   BKKBN   

mencatat   berdasarkan   data   UNDESA  (2011)  negara  ini  menempati  

rangking  kedua  di  ASEAN  setelah  Kamboja. Provinsi dengan prosentase 

tertinggi pernikahan dini di bawah 15 tahun adalah Kalimantan Selatan 

sebanyak 9 persen, Jawa Barat 7,5 persen, Kalimantan  Tengah  dan  

Kalimantan  Timur  masing-masing  7  persen  dan  Banten berada di angka 

6,5 persen. Dilihat dari data tersebut kejadian pernikahan dini di Indonesia 

tergolong masih tinggi (Aminullah, dkk, 2012).  

Menurut  data  dari Riskesdas  (2013), dari perempuan  yang  berusia 10 - 

54  tahun, terdapat  2,6%  menikah  pada  usia  kurang  dari  15  tahun  dan  

23,9% menikah  pada  usia  15 - 19  tahun.  Sedangkan  berdasarkan  Badan 

Pusat  Statistik  (2013),hasil  Survei  Demografi  dan  Kesehatan  Indonesia  

2012   menunjukkan   bahwa persentase perempuan berstatus   menikah 

meningkat  tajam. Proporsi  perempuan  yang  menikah  dibawah  usia  20 

tahun sebanyak  13%  sedangkan  perempuan  yang  menikah  berusia  20 - 24 

tahun sebanyak 60%. Pada interval usia yang lebih tinggi, perempuan muda 

berusia 15-19 yang telah menikah memiliki angka 11,7% jauh lebih besar jika 

dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun sejumlah 1,6 % 

(BKKBN 2012).  
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Data   lain   dari   Badan   Koordinasi   Keluarga   Berencana   Nasional 

(BKKBN) didapatkan angka pernikahan di perkotaan lebih rendah dibanding 

pedesaan, untuk kelompok umur 15-19 tahun perbedaannya cukup tinggi yaitu 

5,8% di perkotaan dan  11,88  %  di  pedesaan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  

wanita  usia  muda  di  pedesaan lebih banyak yang melakukan perkawinan 

pada usia muda, hal ini disebabkan dipedesaan masih ada adat menikah diusia 

yang masih dini tersebut (BKKBN,  2012). Di Ponorogo terdapat sebanyak 

113 kasus  dispensasi nikah pada tahun 2012 akibat  dari  belum  cukupnya  

umur untuk  menikah  (Seputar  Ponorogo, 2013) sedangkan  pada  tahun  

2013  sampai  bulan  Oktober  mencapai  angka 10,90 % wanita yang menikah 

pada usia kurang dari 20 tahun (BKKBN Kab. Ponorogo, 2013). Saya 

mengambil penelitian di desa Baosan Lor karena menurut data yang saya lihat 

di KUA Kecamatan Ngrayun pada tahun 2017 sejumlah 124 pasangan 

melakukan pernikahan dini. Dengan no 1 yang paling terbanyak melakukan 

pernikahan dini terletak di Desa Baosan Lor dengan jumlah 18 pasangan 

pernikahan dini, dengan disusul no 2 terletak di desa Baosan Kidul dengan 

jumlah 16 pasangan melakukan pernikahan dini. Dari hal tersebut saya tertarik 

meneliti di desa Baosan Lor (KUA Kecamatan Ngrayun).  

Pernikahan usia dini sudah sering terjadi seiring dengan berkembangnya 

zaman. Pada hakekatnya pernikahan dini merupakan sebuah bentuk ikatan 

atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 

tahun atau sedang menempuh pendidikan sekolah dan masih termasuk dalam 

kategori usia remaja (Pratama, 2014). Sedangkan UU Perkawinan No.1 tahun 

1974 menjelaskan usia ideal bagi lelaki adalah 25 sampai dengan 28 tahun 
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untuk menikah, sedangkan wanita adalah 19 sampai 25 tahun (Itares, 2015). 

Oleh sebab itu, jika seseorang menikah di bawah usia tersebut maka dapat 

digolongkan menikah di usia muda dan belum usia matang untuk menikah. 

Sebagai orangtua yang menikah pada usia dini siap atau tidak siap 

orangtua harus mengasuh dan membesarkan anaknya. Menurut (Baumrind 

dalam Lestari, 2012) gaya pengasuhan anak dalam garis besarnya dibagi 

menjadi empat macam. (1)Gaya pengasuhan permisif, (2)Gaya pengasuhan 

otoriter, (3)Gaya pengasuhan otoritatif/demokratis, (4)Gaya pengasuhan 

penelantaran. Pada pasangan usia dini, ketidaksiapan secara psikologis untuk 

menjalani suatu rumah tangga dan mendalami peran sebagai orang tua 

memungkinkan mereka mengalami kesulitan dalam mengasuh anak dan 

kemungkinan terjadi kesalahan dalam mengasuh anak mereka. Tidak jarang 

anak dari pasangan usia dini diasuh oleh anggota keluarga lain karena mereka 

masih menikmati masa muda dan ada yang melanjutkan pendidikan. Menurut 

(Alfianti, 2010) dalam penelitiannya menemukan bahwa pada pasangan 

pernikahan dini dalam mengasuh anaknya masih mengalami kesulitan ,  

biasanya pasangan pernikahan dini masih memerlukan bantuan dari anggota 

keluarga lainnya. Sedangkan menurut  (Widyana, Toyibah, dan Prani ,2013 ; 

Purnawati,2013) dalam penelitiannya menemukan hasil yang lain, bahwa pola 

asuh yang diterapkan pada pasangan pernikahan dini kebanyakan 

menggunakan pola asuh demokratis dan permisif. Namun penelitian ini sedikit 

berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Eva, 2016) karena dalam 

penelitiannya menemukan bahwa pola asuh yang diterapkan pada pasangan 
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pernikahan dini menerapkan pola asuh penelantaran atau kurangnya peran 

orang tua asli dalam pengasuhan bayi atau anaknya tersebut.  

Di dalam Al-Quran, tema  seputar  pernikahan  banyak menghiasi 

beberapa ayatnya. Namun tidak ada satupun ayat yang secara eksplisit 

menjelaskan tentang perintah maupun larangan pernikahan di bawah umur. 

Usia yang masih belum matang menjadi penyebab dari timbulnya mafsadat, 

padahal di dalam ayat telah ada standar usia pernikahan (QS. Al-Nisa’ [4]: 6). 

Dalam keadaan tertentu pernikahan di bawah umur tetap dapat melahirkan 

maslahat yang sejalan dengan tujuan luhur Al-Quran, seperti diyakini dapat 

menghindarkan seseorang dari perbuatan zina. Pertimbangan hukum semacam 

ini mengacu pada nilai maslahah (dampak positif) dan mafsadat (dampak 

negatif) yang ditimbulkan dalam sebuah pernikahan. Dampak positif yang 

paling jelas adalah anak terhindar dari perilaku seks bebas atau seks luar nikah 

sehingga hifz al-nasl dapat terjaga dari dirinya.  

Peran dan fungsi orang tua sangat besar artinya bagi perkembangan 

psikologis anak-anaknya dalam proses pendewasaan. Tidak jarang akibatnya 

merugikan perkembangan fisik dan mental anaknya. Pada masyarakat 

menengah ke bawah lebih sering karena kemiskinan, pada masyarakat 

menengah keatas karena ambisi orang tua yang menginginkan anaknya untuk 

selalu menjadi yang terbaik. Penyebab secara umum adalah degradasi moral, 

kesalahan pola asuh, paparan media, tingat ekonomi dan pendidikan yang 

rendah (Astuti & Yudianto, 2010).  

Berdasarkan fakta-fakta dan data – data  yang ditemukan, maka peneliti 

sangat tertarik untuk meneliti masalah pernikahan dini dan peneliti ingin 
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mengetahui bagaimana perbandingan peran orangtua pada pola asuhnya pada 

pasangan pernikahan dini dan pasangan usia usia matang. Dan  jika 

memungkinkan mendapatkan solusi agar peran orang tua dapat berperan 

sesuai dengan perannya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut :"Bagaimanakah Perbandingan Pola Asuh Orang tua Untuk 

Anak Usia 1-5 Tahun Pada Pasangan Pernikahan Dini Dengan Pasangan 

Pernikahan Usia Matang?" 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Untuk mengetahui pola asuh orangtua untuk anak usia 1-5 

pada pasangan pernikahan dini dengan pasangan usia matang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui pola asuh anak pada pasangan pernikahan usia  

< 20 tahun 

2. Mengetahui pola asuh anak pada pasangan pernikahan usia  

 ≥20 tahun 

3. Menganalisis perbandingan pola asuh anak antara pasangan 

pernikahan usia < 20 tahun dengan pasangan pernikahan usia  

≥ 20 tahun  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk melengkapi 

pengetahuan dan wawasan masyarakat akan pentingnya peran orang tua 

khususnya dalam pemberian pola asuh pada anak. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

serta pengetahuan terhadap peran pentingnya peran orangtua 

khususnya dalam pemberian pola asuh pada anak.  

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan informasi dari hasil penelitian dapat dikembangkan 

kembali tentang pentingnya peran orangtua khususnya dalam 

pemberian pola asuh pada anak.  

3. Bagi Daerah Yang Diteliti 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

serta wawasan masyarakat disekitar daerah yang telah saya 

teliti bagaimana pentingnya peran pentingnya peran orangtua 

khususnya dalam pemberian pola asuh pada anak.    
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1.5 Keaslian Penelitian  

1. Erni Dwi Widyana, Afnani Toyibah, Luh Putu Mega Esa Prani (2015) 

dalam penelitian yang berjudul "Pola Asuhan Anak Dan Pernikahan 

Dini" dalam Jurnal Pendidikan Kesehatan, Volume 4, No. 1, April 

2015: 33-39. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perbedaan pola asuh anak antara pasangan yang menikah usia dini 

dengan pasangan yang menikah usia dewasa penuh di wilayah kerja 

Puskesmas Wagir Malang. Desain penelitian ini adalah analitik 

komparatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi sebanyak 75 

pasangan usia dini dan 179 pasangan usia dewasa penuh dengan 

sampel sebanyak 41 pasangan usia dini dan 41 pasangan usia dewasa 

penuh. Teknik sampling proporsional random sampling. Instrumen 

penelitian menggunakan kuesioner. Teknik analisa dengan 

menggunakan Chi Square. Persamaan dalam penelitian ini adalah 

sama – sama membandingkan bagaimana pola asuh pada anak antara 

pasangan yang menikah dengan usia matang dengan pasangan 

pernikahan dini serta metode penelitiannya. Perbedaan dalam 

penelitian ini adalah dalam variabel dan jumlah sampel yang diteliti. 

2. Imam Mucklis (2015) dalam penelitian yang berjudul "Peran Keluarga 

Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Krambisawit, 

Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta)". Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengamatan 

penulis, bawasannya di Desa Krambilsawit dari beberapa warganya 

masih ada yang melakukan pernikan usia dini, penulis mengkaji peran 
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keluarga, karena keluarga mempunyai peran penting tehadap anggota 

keluarganya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif dalam mengumpulkan data penulis 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk 

validitas data penulis menggunakan teknik triangulasi dan analisis 

data, penulis mengelola data sehingga dapat dipahami dan diakui 

dalam perspektif ilmiah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama 

– sama meneliti tentang pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada variabel yang diteliti. 

3. Intan Prabantari (2016), dalam penelitian yang berjudul "Faktor 

Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya dalam Mengasuh Anak. 

Studi Kasus : Di Desa Ngerdemak Kecamatan Karangrayung, 

Kabupaten Grobogan". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya dalam mengasuh 

anak di Desa Ngerdemak. Metode penelitian menggunakan studi 

kasus adapun desain penelitian disusun berdasarkan teori Lobby 

(2005). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis antropologis, analisis sosiologi, analisis psikologis, 

analisis fisik dan analisis teologis. Subyek penelitian yaitu pasangan 

suami istri yang menikah dini di Desa Ngerdemak. Persamaan dalam 

penelitan ini adalah sama- sama membahas mengenai pengasuhan 

anak pada pernikahan dini .Sedangkan perbedaanya terletak pada 

desain  penelitian dan variabel yang  diteliti. 
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4. Nanda Ramadhini Satriana (2017), dalam penelitian yang berjudul 

"Pola Asuh Anak Pada Pasangan Pernikahan Usia Dini (Studi di 

Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung)". 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis 

faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini dan pola asuh 

anak yang diterapkan oleh pasangan pernikahan usia dini di Kelurahan 

Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 

wanita yang melakukan pernikahan usia dini. Penentuan informan 

dilakukan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah teknik observasi, wawancara mendalam dan 

dokumentasi. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama – sama 

membahas pola asuh pada pasangan pernikahan dini. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada metode atau jenis penelitiannya dan 

variabel yang diteliti. 

5. Jumratul Aini (2015), dalam penelitiannya yang berjudul "Perbedaan 

Pola Asuh Orang Tua Antara Pernikahan Usia Matang Dengan Usia 

Dini Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta". Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pola asuh pada pasangan 

yang menikah diusia matang dan menikah diusia dini di kecamatan 

Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah studi pendekatan komparatif 

metode deskriptif analitik dan menggunakan rancangan croos 
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sectional. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 130 

responden dengan menggunakan tehnik purposive sampling. Analisis 

statistic inferensial menggunakan uji Chi Square dengan tingkat 

kepercayaan 95% (a=0,05). Persamaan dalam penelitian ini adalah 

sama-sama menggunakan responden yang sama yaitu pasangan 

pernikahan usia dini (<20 tahun) dan pasangan usia matang (≥20 

tahun). Sedangkan perbedaannya terletak pada instrument dan anlisis 

datanya. Jika menurut Jumratul Aini penilaian pola asuh bedasarkan 

dari pola asuh otoriter=102-122, demokratis=80-101, laisez fire=59-

79 (Azwar,2010), sedangkan dalam penelitia ini sistem penilaian pola 

asuh orang tua berdasarkan skor tertinggi yang dijawab orang tua di 

kuesioner. 
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