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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka dapat 

dsimpulkan, bahwa : 

1. Terjadinya perkawinan usia muda di masyarakat Kecamatan Onembute disebabkan oleh 

faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan  faktor pergaulan. Namun 

perkawinan usia muda ini di dominasi oleh faktor ekonomi, di mana sebagian besar 

warga masyarakat bekerja sebagai petani dan buruh belum mampu sepenuhnya 

memenuhi kebutuhannya sehingga menjadikan hal ini sebagai solusi, meskipun beberapa 

diantaranya menimbulkan akibat yang tidak sesuai yang diharapkan. Diperparah lagi 

dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, karena 

masyarakat masih menganggap pendidikan hanya sebagai formalitas saja. Disamping itu 

banyak sekali terjadi perkawinan usia muda yang diakibatkan oleh salah memilih teman 

serta lingkungan bergaul, yang membawa meraka pada pada perilaku yang negatif dan 

pada akhrinya solusinya adalah dikawinkan meskipun usianya masih muda dan masih 

sekolah. Diantaranya juga banyak orang tua yang kurang perhatian terhadap anaknya 

karena msing-masing sibuk dengan pekerjaannya.  

2. Dampak yang timbul dengan perkawinan usia muda, terdiri dari dampak positif dan 

dampak negatif. Adap;un dampak positifnya adalah:  

a. Dapat meringankan beban hidup salah satu belah pihak atau kedua belah pihak yaitu 

dimaksudkan nantinya dengan terjadinya pernikahan di usia muda, anak mereka 

hidup dan kehidupan mereka untuk selanjutnya tidak akan terlantar.bisa jadi anak 
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perempuan usia muda tanggung jawab pihak laki-laki sehingga bebas ekonomi 

keluarga agak terkurangi.  

b. Terhindar dari bahan gunjingan masyarakat karena anaknya tidak termasuk perawan 

atau perjaka tua. Kehidupan masyarakata kecamatan Onembute dipenuhi dengan 

kegiatan dan kesibukan dalam masalah pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dan keluarga mereka, semua itu sangat mempengaruhi kematangan jiwa anak-anak 

mereka, kebanyakan dari mereka hanya lulusan SD. Bertolak dari hal ini maka 

kecenderungan bagi orang tua mereka untuk mengawinkan anaknya secepatnya, 

karena asumsi mereka semakin tua anak perempuan maka semakin banyak 

gunjingan-gunjingan.  

c. Telah menjalankan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Ini merupakan suatu hal yang 

sangat terpuji apabila kita sebagai umatnya mengikuti sunnahnya, dalam kontek ini 

yaitu mengikuti perbuatan yang beliau lakukan, yaitu pernikahan, karena siapapun 

yang tidak mengikuti sunnahnya tidak termasuk golongannya.  

d. Membentengi pemuda atau pemudi dari penyimpangan, karena pernikahan tersebut 

dapat mewujudkan bagi mereka kesempatan untuk memuaskan kebutuhan seksual, 

yang mana dorongannya akan menciptakan khususnya pada masa remaja (pubertas) 

bahaya nyata atas kepolosan mereka berdua.  

e. Pembentukan keluarga; hal yang menuntut adanya kesadaran akan kehidupan 

berumah tangga bagi suami-istri dan tanggung jawab berupa hak-hak dan kewajiban- 

kewajiban timbal-balik, baik antara suami dan istri, atau antara mereka dengan anak-

anak mereka. Sebagaimana ia (pembentukan keluarga) juga menuntut adanya 

pengetahuan tentang cara mengurusi keluarga dan mengatur urusan-urusannya, 

keadaannya, dan berbagai kebutuhan-kebutuhannya.  



 
 

 

159 

 

Adapun dampak negatif perkawinan usia muda diantaranya:  

a. Dampak terhadap Kesehatan Fisik dan Mental 

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan 

sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi 

jika sampai hamil kemudian melahirkan. Penanggung jawab Poned Puskesmas 

Kecamatan Onembute mengatakan bahwa ketika terjadi persalinan usia muda 

biasanya akan terjadi retensio plazenta atau plazenta yang lambat keluar dan biasanya 

akan terjadi pendarahan yang hebat dan masih adanya sisa-sisa gumpalan darah yang 

tersisa di rahim akibat tidak terlalu kuat dalam berkontraksi ketika mau melahirkan. 

Dampak terhadap psikologis, secara psikis anak juga belum siap dan mengerti 

tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan 

dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali 

hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan 

hidupnya. 

b. Dampak Perceraian 

Pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan di usia muda kadang tidak 

bisa memenuhi atau tidak tahu hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. 

Akibatnya keharmonisan dalam rumah tangga jauh dari harapan. Kadang bisa 

berimbas kepada KDRT baik terhadap pasangan maupun kepada anak.    

c. Dampak terhadap Ekonomi 

Masalah ekonomi adalah sesuatu yang mesti terpenuhi didalam sebuah rumah 

tangga. Seorang calon pengantin perlu kematangan ekonomi dalam pernikahan, 

karena hal ini merupakan penyangga dalam membentuk sebuah keluarga. Pada 

umumnya, umur yang masih muda belum cukup mempunyai pegangan dalam hal 
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sosial-ekonomi. Padahal jika seseorang telah memasuki pernikahan, maka sudah 

seharusnya keluarga dapat berdiri sendiri untuk kelangsungan hidup keluarganya.   

d. Dampak Putus Sekolah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi terhadap tatanan 

kehidupan dalam suatu masyarakat, semakin tinggi tingkat pendidikannya maka 

semakin tinggi juga harkat dan martabatnya dalam suatu lingkungan masyarakat. 

Ketika seseorang memutuskan untuk menikah dalam usia sekolah, maka sudah 

pasti akan menambah deretan anak putus sekolah.   

3. Perkawinan usia muda perspektif Saddu aż-Żarī’ah  

Keberadaan hukum secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketentraman dan 

kebahagiaan hidup umat manusia. Intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi 

kehidupan umat manusia, sehingga dapat beraktifitas dengan sebaik-baiknya, baik dalam 

konteks sebagai makhluk sosial maupun makhluk beragama.  Hal  ini  secara  tidak  

langsung  juga  mengindikasikan bahwa kehadiran hukum adalah untuk menjaga agar 

tidak terjadi suatu kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan 

manusia menurut Islam dibedakan sekaligus sebagai rangkaian urut dalam tiga 

kelompok, yakni kebutuhan pokok (dlaruriyāt), kebutuhan sekunder (hājiyāt) dan 

kebutuhan pelengkap (tahsiniyāt),  

Berdasarkan hasil penelitian perkawinan usia muda, faktanya sebagai berikut: 

1) Orang yang melakukan perkawinan usia muda di Kecamatan Onembute rata-rata 

masih bergantung sama orang tua atau keluarga dalam hal tempat tinggal sekalipun 

perkawinan sudah beberapa tahun.  

2) Bahwa rata-rata yang kawin usia muda tingkat pendidikan paling tinggi SMA atau 

yang sederajat. 
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3) Bahwa ada beberapa kasus pendarahan yang dialami ibu yang akan melahirkan 

di Puskesmas sekalipun pihak Pueskesmas masih bisa mengatasi. 

Oleh karena itu sekalipun perkawinan usia muda tidak bertentangan dengan Undang-

Undang Perkawinan dan tidak ada dalil yang melarang, namun karena dampak yang 

ditimbulkannya sangat menghawatirkan makanya pelaksanaanya tidak sesuai dengan prinsif 

hukum Saddu aż-Żari’ah yaitu mencegah atau menyumbat suatu kerusakan yang 

ditimbulkan akibat perkawinan usia muda. Juga bertentangan dengan tujuan perkawinan 

yaitu membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa rahnah. Oleh karenanya berdsarkan 

berbagai pertimbangan bahwa usia kematangan organ reproduksi wanita sekitar umur 20 

tahun, dan usia 20 tahun sudah mulai peralihan dari remaja ke dewasa baik dalam bentuk 

fisik maupun dalam bentuk emosional juga pertimbangan bahwa usia 20 tahun paling tidak 

sudah tammat sekolah menengah atas. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka usia ideal 

untuk menikah adalah minimal 20 tahun bagi laki-laki dan perempuan.  

B. Saran 

Berpijak pada temuan-temuan tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa saran 

yang sekira bisa menjadi salah satu yang dapat memberikan tambahan kepada berbagai pihak, 

terkait perkawinan usia muda ini, sebagai berikut: 

1) Perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup serta mendorong kesadara disektor pendidikan dengan mempelajari cara 

mengolah kebun yang baik agar hasilnya bisa mencukupi keseharian, sehingga alasan 

ekonomi bukan lagi menjadi alasan untuk memilih kawin muda agar terlepas dari beban 

tanggung jawab sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah perbaikan kualitas pendidikan 

dengan menyadari bahwa pendidikan memiliki masa depan yang baik bagi mereka yang 

menempuhnya.  
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2) Perlu adanya sosialisasi baik dari pemerintah, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan 

termasuk Kementerian Agama tentang dampak buruk yang kemungkinan akan timbul dari 

perkawinan usia muda.  

3) Pemerintah harus membuat hukum perkawinan yang menjamin perlindungan hukum bagi 

semua pihak dan pada saat bersamaan tetap melahirkan keadilan untuk melindungi 

keamanan, kesehatan, kesejahteraan, serta hak-hak anak. 

 

 


