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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Lalombonda merupakan salah satu Desa dari 10 desa yang berada di 

Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe yang berdiri sejak tanggal 10 

November  tahun 1975 dengan nama Desa Lalombonda. Desa ini merupakan hasil 

pemekaran dari Desa Lalonggasumeeto yang mana jumlah penduduk nya sebanyak 

883 jiwa yang terdiri dari 192 Kepala Keluarga. Desa Lalombonda terdiri dari 3 

Dusun yakni Dusun I Toola, Dusun II Pegolua dan Dusun III Sorue. (Mussarudin, 

Kepala desa Lalombonda, wawancara penulis, 28 September 2020) Adapun silsilah 

atau urutan Kepala Desa Lalombonda adalah:  

Tabel 1 

Silsilah Urutan Kepala Desa Lalombonda 

No Periode Nama Kepala Desa Keterangan 

1 
2002 – 2007 SAMSUDIN Hasil Pemilihan 

2 
2007 – 2008 MUSAKKIR Pj. Kades 

3 
2008 – 2016 HARIS Hasil Pemilihan 

4 
2016 – Sampai Sekarang MUSARUDDIN Hasi Pemilihan 

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa  desa lalombonda sudah 

mengalami sebanyak 4 kali pergantian kepala desa dimulai dari Samsudin yang 

memerintah sejak tahun 2002 sampai dengan 2007 melalui hasil pemilihan. Terus 
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ada Musakkir yang memerintah sejak tahun 2007 sampai dengan 2008 melalui Pj 

Kades. Terus ada Haris yang memerintah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 

2016 melalui hasil pemilihan. Dan yang terakhir ada Musaruddin yang memerintah 

sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ini. 

 untuk dapat sampai di desa Lalombonda dapat ditempuh dengan 

menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat dengan jalan Aspal yang cukup 

Bagus. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai Nelayan. Para nelayan  

mengandalkan perahu dan mesin katinting sebagai salah satu sarana yang bisa 

digunakan untuk mata pencaharian 

Desa lalombonda terus memacu laju pembangunan, sarana dan prasarana 

dasar masyarakat. Seperti Perbaikan jalan Desa, Pembukaan jalan Usaha tani, 

pembangunan deuker plat, drainase, sarana air bersih bagi masyarakat dan lain 

sebagainya. Selain itu peningkatan kualitas masyarakat demi meningkatkan sumber 

daya manusia terus menerus ditingkatkan, seperti pada sektor perikanan dan 

perkebunan sebagai basis perekonomian masyarakat terus di kembangkan. Adapun 

sarana dan prasarana yang ada di desa Lalombonda adalah : 

Tabel 2 

Banyaknya Sarana Umum tahun 2020 

NO JENIS SARANA JUMLAH 

1 
Masjid 1 unit 

2 
Paud/TK 1 unit 
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3 
Sekolah Dasar 1 unit 

4 
Balai pertemuan 1 unit 

5 
Posyandu 1 unit 

6 
Depot air mineral 1 unit 

7 
Lapangan Bola 1 unit 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa desa lalombonda memiliki 

fasilitas sarana umum seperti Masjid, TK (Taman kanak-kanak), SD (Sekolah 

dasar), balai pertemuan, posyandu, depot air mineral, dan lapangan bola yang 

masing-masing berjumlah 1 unit. 

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna menciptakan 

pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (Good dan Clean government), 

maka pemerintah desa Lalombonda terus berbenah diri, partisipatif, transparan dan 

akuntabilitas, bebas KKN, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara cepat 

dan tepat sasaran, membangun kantor desa dan balai pertemuan desa, pembenahan 

administrasi pemerintahan serta peningkatan aparat desa. Semua ini terus 

dilaksanakan agar dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang berada di 

desa Lalombonda.(Mussarudin, Kepala Desa Lalombonda, wawancara penulis, 28 

September 2020) 

4.1.1 Letak Geografis Desa Lalombonda 

 Secara geografis desa lalombonda terletak di sebelah timur ibu kota 

kecamatan Lalonggasumeeto, dengan batas wilayah sebagai berikut:  
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Tabel 3 

Batas Wilayah 

Batas Desa/Kelurahan Kecamatan 

Sebelah Utara 
Berbatasan dengan Laut Banda - 

Sebelah Selatan 
Berbatasn dengan Hutan Tahura - 

Sebelah Timur 

Berbatasan dengan Desa 

Rapambinopaka 
Lalonggasumeeto 

Sebelah Barat 
Berbatasan dengan Desa Puuwonua Lalonggasumeeto 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa desa lalombonda memiliki 

batas wilayah meliputi Sebelah utara berbatasan dengan laut banda, Sebelah selatan 

berbatasan dengan hutan tahura, sebelah timur berbatasan dengan Desa 

rapambinopaka dan Sebelah barat berbatasan dengan Desa Puuwonua. 

Tabel 4 

Luas Wilayah Menurut Penggunaan 

Wilayah Luas Wilayah 

Tanah Perkebunan 
370 Ha 

Tambatan Perahu 
6 Ha 

Tanah Pemukiman 
200 Ha 

Tanah Peternakan 
10 Ha 

Tanah Prasarana Umum Lainnya 
100 Ha 

Total Luas wilayah 
686 Ha 
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Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa desa lalombonda 

memiliki luas wilayah seluas 686 Hektar dengan luas tanah perkebunan seluas 370 

Hektar, tambatan perahu seluas 6 Hektar, tanah pemukiman seluas 200 Hektar, 

tanah peternakan seluas 10 Hektar dan tanah Prasarana umum lainya 100 Hektar. 

4.1.2  Data Monografi Penduduk 

 Tabel 5  

Jumlah Penduduk 

Wilayah 

Kartu 

Keluarga 

(KK) 

Perempuan 
Laki-

laki 

Jumlah 

Penduduk (Jiwa) 

Dusun I 
66 115 111 292 

Dusun II 
67 129 116 312 

Dusun III 
59 94 126 279 

Total 
192 338 353 883 

Sumber data: (Data Penduduk desa Lalombonda, 04 Juli 2020) 

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa desa lalombonda terdiri 

dari tigas dusun yakni yang pertama dusun 1 toola dengan jumlah penduduk 

sebanyak 292 orang, dusun 2 penggolua dengan jumlah penduduk sebanyak 312 

orang dan dusun 3 sorue dengan jumlah penduduk sebanyak 279 orang dengan 

jumlah keseluruhan sebanyak 883 orang. 

a. Sumber Penghasilan utama Penduduk 

 Pertanian, perkebunan dan perinakan  : 167 orang  
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 Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, tukang : 14 orang 

 Perdagangan besar, eceran dan rumah makan : 13 orang 

 Wiraswasta : 10 orang 

 Karyawan : 10 orang 

 Pegawai negeri sipil : 17 orang 

 Peternak : 6 orang 

Berdasarka data di atas maka dapat kita ketahui bahwa sumber utama 

penghasilan penduduk desa lalombonda adalah pada sektor pertanian, perkebunan 

dan perikanan sebanyak 167 orang, industri pengolahan pabrik sebanyak 14 orang, 

pedagang besar sebanyak 13 orang, wiraswasta sebanyak 10 orang, karyawan 

sebanyak 10 orang, pegawai negeri sipil sebanyak 17 orang dan peternak sebanyak 

6 orang. 

b. Struktur tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 

 S2 dan S3 : 3 orang 

 Lulusan Sarajana, DII, DIII : 45 orang 

 Lulusan SLTA : 101 orang 

 Lulusan SMP : 70 orang 

 Lulusan SD : 30 orang 

 Tidak Tamat SD/tida sekolah : 10 orang 

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa struktur tenaga kerja di 

desa lalombonda berdasarkan latar belakang pendidikan yakni S2 dan S3 sebanyak 

3 orang, lulusan sarjana D2 dan D3 Sebanyak 45 orang, lulusan SLTA sebanyak 
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101 oran, lulusan SMP sebanyak 70 orang, lulusan SD sebanyak 30 orang dan tidak 

tamat SD/tidak sekolah sebanyak 10 orang. 

4.1.3 Kondisi Umum Keadaan Penduduk 

1. Kondisi Sosial Ekonomi  

Masyarakat di Desa Lalombonda rata-rata Perekonomian menegah keatas 

dengan mata pencaharian mayoritas masyarakatnya adalah sebagai Nelayan, dan 

sebagian lainya adalah sebagai Pegawai Negeri dan Pengusaha Swasta dari jumlah 

191 Kepala Keluarga (KK), 672 jiwa diantaranya tergolong dalam data masyarakat 

mampu. 

2. Kondisi Sosial Budaya  

Desa Lalombonda adalah Salah satu desa yang berada di kecamatan 

Lalonggasumeeto yang memiliki Nilai-nilai kultur Budaya yang masi Kental dan 

dipertahankan. Terbukti dengan Suku yang mendominasi di Desa Lalombonda 

adalah Suku Tolaki hal ini dapat dilihat dalam setiap acara Pernikahan selalu 

menampilkan tarian (Lulo) sebagai bentuk Persaudaraan dan kesatuan antara 

masyarakat setempat. 

3. Kondisi Sosial Keagamaan  

Berdasarkan data pada demografi penduduk dan hasil pengamatan Peneliti, 

bahwa 100% masyarakat Desa Lalombonda Mayoritas beragama Islam, Bagi warga 

Desa Lalombonda seorang Imam mempunyai peranan penting dan menjadi panutan 

bagi masyarakat karena setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah desa selalu 

melibatkan Toko agama, dan tokoh masyarakat. Selain memperhatika kehidupan 



44 
 

duniawi, warga Desa Laombonda juga sangat memperhatikan kehidupan rohani. Hal 

ini dapat dibuktikan dengan adanya Bangunan Masjid yang berada di tengah-tengah 

pemukiman masyarakat. Dan ditempat tersebut dimanfaatkan pula oleh masyarakat 

untuk melaksanakan kegiatan Rohani baik untuk anak-anak, remaja, maupun 

dewasa antara lain: (Basrun, Tokoh Agama, wawancara penulis, 30 September 

2020) 

1. Majelis Ta’alim 

2. TPQ (Setiap hari senin sampai Jum’at) 

3. Yasinan setiap Malam Jum’at 

4. Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Sosial Desa 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Bahwa Pemerintahan 

desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPD dan pemerintah 

desa. Desa Lalombonda bisa Membentuk Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan 

pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh 10 

perangkat desa. (Mussarudin, Kepala Desa Lalombonda, wawancara penulis, 28 

September 2020)  

Tabel 6 

Struktur Pemerintahan Desa Lalombonda tahun 2020 

NO NAMA JABATAN 

1 
Musaruddin Kepala Desa 

2 
BPD Yuspian S.T 
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3 
LPM Sharial Musa 

4 
Sekretaris Saffarudin 

5 
Kaur Tata Usaha Arman 

6 
Kaur Keuangan Asnawir 

7 
Kaur Perencanaan Syamsul 

8 
K. Pemerintahan Jumran, S.H 

9 
K. Kesejahteraan Rustam . S 

10 
K. Pelayanan Ihsan 

11 
Kepala Dusun I Jafar Supu 

12 
Kepala Dusun II Araesa 

13 
Kepala Dusun III Sahrudin 

14 
Ketua RT 01 Arman 

15 
Ketua RT 02 Mas’ud 

16 
Ketua RT 03 Jaswan 

17 
Ketua RT 04 H.M. Samir 

18 
Ketua RT 05 Muhsin 

19 
Ketua RT 06 Mustapa 

 



46 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa struktur pemerintahan di 

desa lalombonda pada tahun 2020 sampai sekarang terdiri dari Kepala desa, BPD, 

LPM, Sekretaris, Kaur tata usaha, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan dan Kaur 

Pemerintahan yang mana memiliki tugas masing-masing. 

4.2 Kasus Pernikahan di bawa Umur di Desa Lalombonda tahun 2018 dan 

2019 

4.2.1 Data Kasus Pernikahan di bawa umur tahun 2018  

Adapun Kasus Pernikahan di bawah umur yang pernah terjadi di Desa 

Lalombonda ditahun 2018 Berdasarkan Hasil Penelitian penulis adalah sebagai 

berikut : 

1. Sampel 1 

NO IDENTITAS RESPONDEN KETERANGAN/STATUS 

1 

Nama istri Sinar 

Nama suami Ardi 

Usia istri ketika menikah 16 tahun 

Usia suami ketika menikah 28 tahun 

Alamat Desa lalombonda, dusun II 

Tanggal/Bulan/Thn Pernikahan 15 Mei 2018 

Penyebab pernikahan Hamil sebelum menikah 

Keadaan rumah tangga Sudah bercerai Tgl 01-01-2020 

Sumber data: (Hasil Wawancara Penulis dengan Sinar, 28 September 2020) 
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2. Sampel 2 

NO IDENTITAS RESPONDEN KETERANGAN/STATUS 

2 

Nama istri Arna 

Nama suami Fadly  

Usia istri ketika menikah 18 tahun 

Usia suami ketika menikah 17 tahun 

Alamat  Desa lalombonda, Dusun II 

Tanggal/Bln/Thn Pernikahan 12 Desember 2018 

Penyebeb pernikahan Hamil sebelum menikah 

Status pernikahan Belum bercerai tetapi sudah tidak 

tinggal serumah sejak tanggal 24 

januari 2020 sampai sekarang 

Sumber data: (Hasil Wawancara Penulis dengan Arna, 29 September 2020) 

3. Sampel 3 

NO IDENTITAS RESPONDEN KETERANGAN/STATUS 

3 

Nama istri Hasni 

Nama suami Muh. Ali 

Usia istri ketika menikah 15 tahun 

Usia suami ketika menikah 26 tahun 

Alamat Desa lalombonda, Dusun 1 

Tanggal/Bln/Thn Pernikahan 14 Januari 2018 

Penyebab pernikahan Hamil sebelum menikah 

Keadaan rumah tangga Masih serumah tetapi sering 

cekcok dan kurang harmonis 

Sumber data: (Hasil Wawancara Penulis dengan Hasni, 2 Oktober 2020) 
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4.2.2  Kasus Pernikahan di bawah Umur Tahun 2019 

Adapun kasus Pernikahan di bawah Umur yang pernah terjadi di Desa 

Lalombonda ditahun 2019 berdasarkan hasil Penelitian penulis adalah sebagai 

berikut : 

1. Sample 1 

NO IDENTITAS RESPONDEN KETERANGAN/STATUS 

1 

Nama istri Anisa ariyanti 

Nama suami Agus  

Usia istri ketika menikah 18 tahun 

Usia suami ketika menikah 21 tahun 

Alamat  Desa lalombonda, Dusun II 

Tanggal/Bln/Thn Pernikahan 04 November 2019 

Penyebab pernikahan Hamil sebelum menikah 

Keadaan rumah tangga Rukun, aman dan damai 

Sumber data: (Hasil Wawancara Penulis dengan Anisa, 29 September 2020) 

2. Sampel 2 

NO INDENTITAS RESPONDEN KETERANGAN/STATUS 

2 

Nama istri Putri indah sari 

Nama suami Sarwan  

Usia istri ketika menikah 15 tahun 

Usia suami ketika menikah 17 tahun 

Alamat  Desa lalombonda, Dusun 1 

Tanggal/Bln/Thn Pernikahan 02 Agustus 2019 

Penyebab pernikahan Hamil sebelum menikah 
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Keadaan rumah tangga Masih serumah tetapi terkadang 

mereka sering cekcok dan 

bertengkar 

Sumber data: (Hasil Wawancara Penulis dengan Putri, 04 Oktober 2020) 

Tabel 7 

Jumlah Pasangan yang Menikah di bawah Umur di Desa Lalombonda 

Tahun 2018 dan 2019 

No 
Tahun 

Menikah 
Nama 

Jenis 

kelamin 

Usia 

ketika 

menikah 

Alasan 

menikah 
Keterangan 

1 2018 

Sinar Perempuan 16 Tahun 

Hamil 

sebelum 

menikah 

Sudah 

bercerai 

Arna Perempuan 18 Tahun 

Hamil 

sebelum 

menikah 

Belum 

bercerai 

Hasni Perempuan 15 Tahun 

Hamil 

sebelum 

menikah 

Belum 

bercerai 

2 2019 

Nisa Perempuan 18 Tahun 

Hamil 

sebelum 

menikah 

Belum 

bercerai 

Putri Perempuan 15 Tahun 

Hamil 

sebelum 

menikah 

Belum 

bercerai 

Sumber data: (Hasil wawancara penulis dengan Pelaku Pernikahan di bawah 

umur, Tanggal 28 September sampai dengan 04 Oktober 2020) 

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah pasangan yang 

melakukan pernikahan di bawah umur di desa lalombonda adalah di tahun 2018 

tercatat sebanyak 3 pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur dan untuk 

di tahun 2019 tercatat sebanyak 2 pasangan yang melakukan pernikahan di bawah 
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umur. Jadi total keseluruhan nya adalah sebanyak 5 (lima) pasangan yang 

melakukan pernikahan di bawah umur di desa lalombonda. 

4.2.3 Faktor-faktor Penyebab Pernikahan di bawah Umur 

Terjadinya Pernikahan di bawah umur tidak terlepas dari sebab-sebab atau 

faktor-faktor yang mendukung sehingga pernikahan di bawah umur sering terjadi di 

masyarakat. Faktor penyebab pernikahan di bawah umur bisa saja berasal dari luar 

maupun dari dalam. seperti faktor ekonomi, faktor Lingkungan dan faktor Pergaulan 

Bebas. Berikut ini Peneliti akan menjabarkan beberapa faktor-faktor Penyebab 

pernikahan di bawah umur yang paling menonjol dan yang menjadi faktor 

pendorong terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Lalombonda Menurut 

Habaso diantaranya adalah: (Habaso, Tokoh Masyarakat, wawancara Penulis 

Melalui Via Telepon, tanggal 16 Oktober 2020) 

1. Faktor budaya/adat, karena kurangnya perhatian berupa sanksi sosial yang 

didapatkan bagi orang yang melakukan pernikahan di bawah umur sehingga 

mempermudah terjadinya Pernikahan dibawah umur karena anggapan mereka 

yang. apabila Hamil duluan tentu tidak akan dipersulit oleh orang tua nya 

apalagi untuk tidak direstui oleh orang tuanya.  karena melihat anaknya sudah 

hamil maka akan menjadi aib jika tidak dinikahakan secepatnya. Sehingga 

inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong sehingga marak terjadi 

pernikahan di bawah umur. 

2. Hamil di Luar Nikah bisa dikatakan menjadi penyebab utama seseorang 

melakukan pernikahan di bawah umur. Karena kebanyakan orang yang 
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menikah di bawah umur disebabkan karena kecelakan (Hamil sebelum 

menikah). 

3. Pergaulan bebas ikut menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur 

di desa lalombonda karena kebanyakan para remaja tidak membatasi 

pergaulanya sehingga terkadang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang 

menyimpang. 

4. Pemahaman orang tua terhadap ajaran agama islam yang masih terbilang 

kurang, sehingga tidak dapat diaplikasikan dengan baik di dalam sebuah rumah 

tangga. 

5. Keterlanjutan menjalani Percintaan yang berujung pada hubungan sexsual 

sehingga menyebabkan kehamilan. Dan hal ini yang menjadi suatu keharusan 

untuk dinikahkan segera, walaupun umurnya belum mencukupi. tetapi harus 

segera sebagai upaya yang dilakukan untuk menutupi aib keluarga. 

Menurut Basrun Seorang Toko Agama di Desa Lalombonda bahwa faktor-

faktor Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur adalah: 

1. Faktor individu/manusia itu sendiri, mengapa hal ini dapat menjadi faktor 

terjadinya pernikahan di bawah umur karena sekalipun semua upaya telah 

dilakukan mulai dari Pengawasan orang tua, Perhatian yang cukup sampai 

dengan pendidikan yang baik tidaklah menjamin seseorang untuk tidak 

melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang sehingga semua itu harus 

dikembalikan lagi kepada diri masing-masing individu seberasa besar mereka 

dapat menjaga diri mereka terhadap pergaulanya. 
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2. Kurangnya kedisiplinan orang tua terhadap anak, orang tua seakan-akan tidak 

memperhatikan dan membatasi pergaulan anak sehingga seorang anak merasa 

bebas bergaul dengan siapa saja tanpa khwatir untuk ditegur. 

3. Karena di desa Lalombonda yang paling dominan menjadi pelaku pernikahan 

dibawah umur adalah perempuan, maka menurut Basrun sebagai Toko Agama 

perlu adanya pembinaan khusunya bagi Anak Perempuan mengenai Dampak 

pernikahan dibawah umur sehingga dapat meminimalisir dan mencegah 

terjadinya pernikahan di bawah umur. (Basrun, Toko Agama, wawancara 

penulis, 30 September 2020) 

4.2.4 Dampak Pernikahan di bawah umur 

Dampak Pernikahan di bawah umur akan menimbulkan hak dan kewajiban 

diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungan dengan mereka yang melakukan, 

anak-anak maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Berikut ini adalah 

Dampak yang dirasakan Para pihak yang melakukan pernikahan di bawah umur 

Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis Sebelumnya. Dan Adapun dampak yang 

dirasakan Oleh Masing-masing pasangan yang menikah di bawah umur adalah 

sebagai berikut: 
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A. Dampak Bagi Pasangan Suami istri 

1. Pasangan Sinar Apriliyani dan Ardy 

No 
Nama 

Pasangan 
Dampak Positif Dampak Negatif 

1 Sinar & ardi 

Menghalalkan hubungan 

suami istri 

Kurangnya kases 

pendidikan 

Timbul rasa tanggung 

jawab 
Beban orang tua bertambah 

Memiliki energi untuk 

membesarkan anak 
Menyebabkan perceraian 

Menjadi lebih dewasa 
Nafkah terhadap anak tidak 

terpenuhi 

Sumber data: (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sinar, Tgl 28 

September 2020 dan ditambah dengan penelitian tambahan pada tanggal 29 Oktober 

2020) 

2. Pasangan Arna dan Fadly 

No 
Nama 

Pasangan 
Dampak Positif Dampak Negatif 

2 Arna & Fadly 

Menghalalkan hubungan 

suami istri 

Kurangnya akses 

pendidikan 

Menambah kedewasaan 

diri 
Membebani orang tua 

Timbul rasa tanggung 

jawab dalam 

membesarkan anak 

Tidak mendapatkan nafkah 

dari suami 

Sumber data: (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Arna, Tgl 29 

September 2020 dan ditambah dengan penelitian tambahan pada tanggal 31 Oktober 

2020) 
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3. Pasangan Hasni dan Muh. Ali 

No 
Nama 

Pasangan 
Dampak Positif Dampak Negatif 

3 Hasni & Ali 

Menghalalkan hubungan 

suami istri 

Kurangnya akses 

pendidikan 

Mempercepat 

kedewasaan 
Kurangnya kemandirian 

Tumbuh rasa tanggung 

jawab dalam hidup 

berumah tangga 

Kurangnya keterampilan 

dalam mengurus anak 

 Beban orang tua bertambah  

Sumber data: (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hasni Tgl 02 

Oktober 2020 dan ditambah dengan penelitian tambahan pada tanggal 3 November 

2020) 

4. Pasangan Anisa Ariyanti dan Agus 

No 
Nama 

Pasangan 
Dampak Positif Dampak Negatif 

4 Anisa & agus 

Menghalalkan hubungan 

suami istri 

Kurangnya akses 

pendidikan 

Menumbuhkan rasa 

tanggung jawab antara 

suami dan istri 

 

Mempercepat 

kedewasaan 
 

Mengurangi beban orang 

tua 
 

Sumber data: (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Anisa, Tgl 29 

September 2020 dan ditambah dengan penelitian tambahan pada tanggal 02 

November 2020) 
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5. Pasangan Putri dan Sarwan 

No 
Nama 

Pasangan 
Dampak Positif Dampak Negatif 

5 Putri & sarwan 

Menghalalkan hubungan 

suami istri 

Kurangnya akses 

pendidikan  

 Kurangnya kemandirian  

 Menambah beban orang tua 

 Kurang kedewasaan 

Sumber data: (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Putri, Tgl 04 

Oktober 2020 dan ditambah dengan penelitian tambahan pada tanggal 04 November 

2020) 

B. Dampak bagi Keluarga (Orang tua) 

Pernikahan di bawah umur tidak hanya dirasakan oleh para pelaku yang 

melakukan pernikahan di bawah umur. melainkan orang tua ikut merasakan dampak 

dari pernikahan di bawah umur. Adapun dampak yang dirasakan oleh orang tua 

adalah: 

1. Dampak Positif bagi orang tua antara lain: 

a. Sedikit mengurangi beban orang tua dalam pengeluaran ekonomi 

b. Menjaga kehormatan keluarga 

c. Mempercepat kedewasaan anak 

d. Menambah keturunan 

e. Menyatukan hubungan dua keluarga 

 



56 
 

2. Dampak Negatif bagi orang tua antara lain: 

a. Tekanan dari orang tua bisa berakibat kurang baik terhadap hubungan antara 

orang tua dan anak. 

b. Potensi terjadinya perceraian dan mengakibatkan retaknya hubungan dari 

kedua belah pihak. 

c. Menjadi beban bagi orang tua Karena anak yang menikah di usia muda 

kebanyakan belum siap secara Materi. 

d. Menjadi aib bagi orang tua atau keluarga, apalagi bagi mereka yang 

menikahkan anaknya akibat hamil diluar nikah. 

Sumber data: (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak abduh 

selaku orang tua dari salah satu pelaku pernikahan di bawah umur pada tanggal 17 

Oktober 2020) 

C. Dampak Bagi Masyarakat 

Menurut ike apriselya salah satu masyarakat yang berada di desa 

lalombonda bahwa dampak pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa 

lalombonda adalah lebih kepada dampak negatifnya artinya lebih banyak pengaruh 

buruk ketimbang pengaruh baik seperti meningkatnya angka kemiskinan dan jumlah 

pengangguran yang bertambah untuk itu beliau meminta agar masyarakat terkhsusu 

para orang tua untuk selalu memberikan pengawasan terhadap pergaulan anaknya 

agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. (Hasil wawancara 

bersama Ike apriselya tanggal 17 Oktober 2020) 
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4.2.5  Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Dampak Pernikahan di 

bawah umur 

Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah yang di maksud dalam penelitian ini adalah 

penulis ingin menjelaskan bagaiman pandangan Maqasid Al-Syariah terhadap 

dampak pernikahan di bawa umur yang terjadi di desa lalombonda. Adapun 

pandangan Maqasid Al-Syari’ah terhadap dampak pernikahan di bawa umur di desa 

lalombonda adalah sebagai berikut: 

1. Dampak Terhadap Kurangnya Pendidikan 

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa berdasarkan data yang 

didapatkan penulis di lapangan adalah sebanyak 5 Pasangan. yang mana terdiri dari 

usia yang berbeda-ada yakni ada yang 15 Tahun sampai dengan 18 Tahun. dilihat 

dari usia mereka saat menikah artinya mereka masih tergolong dalam golongan 

pelajar SMP maupun SMA, tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan para pelaku 

yang melakukan pernikahan di bawah umur tidak lagi melanjutkan pendidikannya 

atau putus Sekolah. disebabkan karena faktor yang berbeda-beda salah satunya 

Karena hamil di luar nikah. Apabila dampak ini ditinjau dari segi Maqasid al-

Syari’ah maka pemeliharaan akal dalam peringkat kebutuhan sekunder (al-hajiyyah) 

dalam upaya menuntut ilmu tidak akan terpenuhi. maka secara tidak langsung 

putusnya pendidikan dan minimnya pengetahuan akan mengancam terpeliharanya 

Akal (al-aql). Sebab menuntut ilmu adalah hal yang sangat penting dan harus 

dilakukan karena jika hal ini tidak dilakukan maka akan mempersulit seseorang 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 
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Begitupun dampak terhadap kurangnya pendidikan agama. Apabila orang 

tua kurang memahami masalah agama maka akan mengalami kesulitan dalam 

mendidik anak sehingga dapat menggangu proses tumbuh kembang anak karena 

seorang anak harus sudah sedari dini diperkenalkan mengenai konsep ketuhanan, 

perintah maupun larangan dan hal ini jika tidak dilakukan maka akan mengancam 

terpeliharanya (al-aql) atau memelihara agama untuk dirinya dan keluarganya. 

2. Dampak Terhadap Kurangnya Kemandirian 

Seseorang yang menikah di usia muda memang tidak kehilangan fungsi 

akalnya tetapi karena banyak dari mereka yang putus sekolah sehingga 

menyebabkan kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Rendahnya pengetahuan 

dapat berimplikasi terhadap terbatasnya akses dalam kehidupan bermasyarakat, 

alhasil sebagaian dari mereka harus bekerja untuk menghidupi keluarganya 

walaupun skill dan pengetahuan yang mereka miliki masih terbilang rendah, Hal ini 

apabila ditinjau dari segi Maqasid Al-Syariah dampak pernikahan di bawah umur 

terhadap kurangnya kemandirian dapat mengancam terpeliharnya (Hifz al-mal) 

perlindungan terhadap harta. Sebab akses yang rendah dan skill yang kurang akan 

berdampak pada sulitnya ekonomi keluarga. 

3. Dampak Terhadap Kesehatan Perempuan (Calon ibu) 

Pernikahan di bawah akan memiliki masalah ketika seorang perempuan 

mengandung dan harus menjalani masa kehamilan sampai dengan melahirkan. Ada 

berbagai macam resiko yang akan dialami bagi perempuan seperti mendertia 

kanker, bayi yang dilahirkan kemungkinan besar bisa cacat dan paling fatal adalah 
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resiko kematian. Hal ini disebabkan Karena ruang panggul yang masih muda dan 

belum cukup besar sehingga mempersulit ruang gerak bayi saat berputar untuk 

keluar. Apabila dampak ini ditinjau dari tinjauan Maqasid Al-Syariah Maka dapat 

dikatakan pernikahan di bawa umur dapat mengancam jiwa dalam menjaga 

kemaslahata karena apabila dampak nya bisa beresiko fatal terhadap keselamatan 

Perempuan (calon ibu) dan Bayinya yang dikandungnya maka secara tidak langsung 

dapat mengancam terwujudnya (hifz al-nafs) atau perlindungan terhadap Jiwa. 

4. Dampak Terhadap Perceraian 

Pernikahan Usia dini tidak selama nya dapat berjalan dengan baik,tentram, 

dan bahagia pasti ada saja masalah yang sering muncul dalam sebuah rumah tangga. 

Dan terkadang masalah tersebut bisa sampai dengan berakhirnya hubungan atau 

perceraian. Apabila terjadi percerain maka akibatnya akan terjadi penelantaran anak, 

nafkah anak tidak terpenuhi dan kurangnya kasih sayang dari kedua orang tuanya. 

Apabila dampak tersebut ditinjau dari tinjaun Maqasid Al-Syri’ah maka secara tidak 

langsung dampak Pernikahan di bawah umur Terhadap perceraian dapat 

mengancam terpeliharanya (hifz al-nasl). Atau pemeliharaan terhadap keturunan. 

Dalam penelitian ini penulis perlu menjelaskan lebih rinci mengenai tinjaun 

Maqasid Al-Syari’ah terhadap dampak pernikahan di bawah umur yang paling 

berkaitan erat dengan penelitian ini. Adapun tinjauan Maqasid Al-Syari’ah terhadap 

dampak pernikahan di bawah umur  yang sangat berkaitan erat dengan pembahasan 

di atas adalah: 
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1. Memelihara Agama (hifz al-din) 

Dalam upaya memelihara agama, islam memberikan batasan-batasan hak 

dan kewajiban bagi setiap manusia. Tetapi seringkali manusia melanggar dan 

mengabaikan hal tersebut. Dalam hubungannya dengan penelitian ini bahwa faktor 

penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur yang terjadi di desa lalombonda 

didasari karena terjadinya hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan 

(Perzinahan) yang berujung terhadap kehamilan. Padahal pernikahan sendiri 

memiliki tujuan untuk menjaga dan memelihara keselamatan agama yang 

merupakan prioritas utama bagi kehidupan. Tetapi kenyataannya pernikahan yang 

terjadi di desa lalombonda banyak disebabkan karena hubungan terlarang 

(Perzinahan). Dari sini dapat kita pahami bahwa pernikahan di bawah umur yang 

terjadi di desa lalombonda pada dasarnya disebabkan karena kurangnya pemahaman 

masyarkat terumatama anak muda terhadap ajaran agama. Padalah jika agama telah 

di tegakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maka peluang untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang akan mustahil terjadi. Tetapi 

jika kehidupan seseorang tidak dilandasi dengan pondasi agama yang kokoh maka 

secara tidak langsung akan mengancam terpeliharanya (hifz al-dini) atau 

pemeliharaan terhadap agama.  

2. Memelihara Keturunan (hifz al-Nasl) 

Pernikahan dibawah umur yang disebabkan karena Perzinahan atau 

hubungan terlarang sering kali menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan. 

Salah satunya mengenai masalah warisan dan hubungan nasab karena anak yang 
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lahir dari hasil hubungan terlarang atau perzinahan tidak akan mendapatkan warisan 

dari ayahnya begitupun ayahnya tidak akan bisa menjadi wali bagi anaknya kelak 

nanti karena ketentuan ini telah dijelaskan secara jelas di dalam islam dan anak 

tersebut hanya dapat dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Tentunya hal 

ini secara tidak langsung akan berpengaruh buruk terhadap seorang anak karena 

Hak sang anak yang tadinya dapat mendapatkan warisan dan perwalian dari 

ayahnya  menjadi terhalang karena status anak yang dilahirkan dari hasil hubungan 

terlarang atau anak hasil (Perzinahan). Tentunya jika dampak ini ditinjau menurut 

tinjauan Maqasid al-Syari’ah maka secara tidak langsung dapat mengancam 

terpeliharanya (hifz al-Nasl) atau perlindungan terhadap Keturunan. Padahal di 

dalam islam sendiri telah menjelaskan mengenai larangan berbuat zina sebagaimana 

firman Allah SWT yang dijelakan di dalam Q.S Al-Isra/17: 32: 

ّ  ّ ّّ  ّ ّ ّ  ّ  ّّّّّ

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan 

yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”(Q.S: Al-Isra ayat 32) 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa perzinahan adalah perbuatan yang dilarang oleh 

Allah SWT. Karena dapat merusak diri manusia karena mendatangkan dosa dan 

kemudharatan. Apabila nilai-nilai ajaran agama tidak di terapkan dalam kehidupan 

manusia maka akan berdampak buruk kedepanya karena pondasi agama yang tidak 

baik akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan dapat merusak 

diri manusia.Adanya unsur mafsadat dan nilai maslahat Terhadap dampak 
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pernikahan dibawa umur di atas dapat dirujuk pada salah satu kaidah dalam 

pembentukan hukum al-Qur’an berikut: 

لَى َجل بِ  ِهي   ال َوَصالِخِ  ءُ  ال َوفَاِسدِ  أَ  و   َدر 

“Menolak mafsadat  itu didahulukan atas menggapi maslahat”(Yahya 

khusna Mansur, 2009: 88) 

Nalar berfikir berdasarkan kaidah ini telah menjadi pedoman bagi aturan 

hukum al-Qur’an yang lain. Contoh yang paling jelas mengenai maslahat dan 

mafsadat yang saling berkaitan adalah aturan mengenai perjudian dan meminum 

khamar. Dengan tegas disebutkan sisi mafsadat dan maslahat dari keduanya. Namun 

pilihan Al-Qur’an lebih berat pada aspek mafasadatnya sehingga judi dan khamar 

ditegaskan keharamanya.  

Namun demikian pernikahan dibawah umur tidak dapat dilarang semerta-

merta hanya karena terlihat di dalamnya berpotensi melahirkan dampak negatif. 

Mafsadat dan Maslahat harus diukur atas pertimbangan kelas masing-masing, yakni 

pertimbangan level dharuriyah tentu saja harus didahulukan dari hajiyyah, dan 

tahsiniyyah. Karena itu, dalam konteks tertentu pernikahan dini bisa saja menjadi 

pilihan terbaik saat diyakini secara pasti untuk menyelamatkan seseorang dari 

perbuatan zina atau hubungan sexual di luar nikah. meskipun dalam pelaksanaanya 

berpotensi melahirkan mafsadat yang lain namun mafsadat itu tidak sampai padal 

level dharuri, sementara menjaga kemaluan dari perzinahan adalah bersifat dharuri. 

Akan tetapi, jika tiak ada kondisi mendesak atau alasan dharuri maka pernikahan 

dini harus dihindari. 


