
24

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DeskripsiLokasiPenelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin terletak pada 3°15' sampai 3°22' Lintang

Selatan dan 114°32'Bujur Timur, ketinggian tanah asli berada pada 0,16

m di bawah permukaan laut danhampir seluruh wilayah digenangi air

pada saat pasang. Kota Banjarmasin berlokasidaerah kuala sungai

Martapura yang bermuara pada sisi timur Sungai Barito. LetakKota

Banjarmasin nyaris di tengah-tengah Indonesia. Kota ini terletak di

tepian timur sungai Barito dan dibelah oleh SungaiMartapura yang

berhulu di Pegunungan Meratus. Kota Banjarmasin dipengaruhi

olehpasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase

kota danmemberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan

masyarakat, terutamapemanfaatan sungai sebagai salah satu prasarana

transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan.

Menurut data statistik 2010 dari seluruh luas wilayah Kota

Banjarmasin yangkurang lebih 98,46 km² ini dapat dipersentasikan

bahwa peruntukan tanah saatsekarang adalah lahan tanah pertanian

3.111,9 ha, perindustrian 278,6 ha, jasa 443,4ha, pemukiman adalah

3.029,3 ha dan lahan perusahaan seluas 336,8 ha. Perubahandan

perkembangan wilayah terus terjadi seiring dengan pertambahan

kepadatanpenduduk dan kemajuan tingkat pendidikan serta

penguasaan ilmu pengetahuanteknologi.
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2. Letak Demografi Kota Banjarmasin

a. Kota Banjarmasin terdiri atas 5 kecamatan, yaitu:

1) Banjarmasin Barat : 13,37km²

2) Banjarmasin Selatan : 20,18 km²

3) Banjarmasin Tengah : 11,66 km²

4) Banjarmasin Timur : 11,54 km²

5) Banjarmasin Utara : 15,25 km²

b. Batas-batas Wilayah Kota Banjarmasin

1) Utara

Sungai Alalak (seberangnya kecamatan Alalak,

KabupatenBarito Kuala)

2) Selatan

Kabupaten Banjar (kecamatan Tatah Makmur)

3) Barat

Sungai Barito (seberangnya kecamatan Tamban,Kabupaten

Barito Kuala)

4) Timur

Kabupaten Banjar (kecamatan Sungai Tabuk dan

KertakHanyar)

c. Keadaan Iklim

Kota Banjarmasin beriklim tropis dimana angin muson barat

bertiup dariBenua Asia melewati Samudera Hindia menimbulkan

musim hujan, sedangkan angindari Benua Australia adalah angin

kering yang berakibat adanya musimkemarau.Curah hujan yang

turun rata-rata per tahunnya kurang lebih 2.400 mmdengan fluktuasi

tahunan berkisar antara 1.600-3.500 mm, jumlah hari hujan dalam
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setahun kurang lebih 150 hari dengan suhu udara yang sedikit

bervariasi, sekitar26 °C

B. HasilPenelitiandanAnalisis Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Banjarmasin

Selatan pada tanggal 15 September 2017 mengenai gambaran kejadian

pernikahan usia dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Data diperoleh

melalui kuesioner yang diberikan kepada wanita yang menikah usia dini

yang berada di Kecamatan Banjarmasin Selatan sebanyak 55 orang. Hasil

penelitian ini disajikan berdasarkan karakteristik umur, pendidikan, riwayat

pernikahan dan riwayat kehamilan.

1. Berdasarkan karakteristik wanita yang menikah usia dini

a. Umur

Distribusiwanita yang menikah usia dini menurutumur saat

menikah di KUA  kecamatan Banjarmasin selatan

adalahsebagaiberikut :

Tabel4.1  DistribusiFrekuensiWanita dengan Pernikahan Dini
BerdasarkanumurdiKecamatanBanjarmasin Selatan

No. Umur (tahun) Frekuensi Persentase (%)

1 Remaja Awal
(10-14) 11 20

2 Remaja Pertengahan
(15-17) 28 50,9

3 Remaja Akhir
(18-20) 16 29,1

Jumlah 55 100

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa umur yang menikah usia dini

terbanyak pada umur remaja pertengahan (15-17) sebanyak

28orang (50,9%) dan paling sedikit pada umur remaja awal (10-14)

sebanyak 11 orang (20%).
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b. Tingkat Pendidikan

Distribusiwanita yang menikah usia dini diKecamatan

Banjarmasin Selatanmenuruttingkat

pendidikanadalahsebagaiberikut :

Tabel4.2DistribusiFrekuensiBerdasarkantingkat pendidikan
diKecamatan Banjarmasin Selatan

No. Pendidikan Frekuensi Persentase (%)

1 Tidak sekolah 12 21,8
2 Pendidikan dasar 43 78,2
3 Pendidikan menengah 0 0
4 Pendidikan tinggi 0 0

Jumlah 55 100

Tabel 4.2menunjukkan bahwa pendidikan yang menikah usia dini

sebanyak 43 orang (78,2%) dari 55 responden merupakan

pendidikan dasar dan sebanyak 12 (21,8%) merupakan responden

dengan pendidikan tidak sekolah.

c. Riwayat Pernikahan

Distribusiwanita yang menikah usia dini diKecamatan Banjarmasin

Selatanmenurutriwayat pernikahanadalahsebagaiberikut :

Tabel4.3DistribusiFrekuensiBerdasarkanRiwayat Pernikahandi

Kecamatan Banjarmasin Selatan

No. Status perkawinan Frekuensi Persentase
(%)

1 Pernikahan Pertama 44 80
2 Pernikahan kedua/lebih 11 20

Jumlah 55 100

Tabel 4.3menunjukkan bahwa riwayat pernikahan yang menikah

usia dini sebanyak 44 orang (80%) dari 55 responden merupakan

pernikahan yang pertama dan sebanyak 11 orang (20%)

merupakan pernikahan yang kedua.
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d. Riwayat Kehamilan

Distribusiwanita yang menikah usia dini di Kecamatan

Banjarmasin Selatanmenurutriwayat kehamilan

adalahsebagaiberikut :

Tabel4.4 DistribusiFrekuensiBerdasarkanRiwayat KehamilanDan
Persalinan di Kecamatan Banjarmasin Selatan

No. Paritas Frekuensi Persentase (%)

1 Belum pernah hamil 40 72,7
2 Sudah pernah hamil 15 27,3

Jumlah 55 100

Tabel 4.4menunjukkan bahwa riwayat kehamilan yang menikah usia

dini sebanyak 40 orang (72,7%) dari 55 responden merupakan

belum pernah hamil dan sebanyak 15 orang (27,3%) merupakan

responden yang sudah pernah hamil.

2. Gambaran kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Banjarmasin

Selatan

a. Faktor Adat Istiadat

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kejadian Faktor Adat
Istiadat yang mempengaruhi Menikah Usia Dini di Kecamatan
Banjarmasin Selatan

Faktor

Pengaruh
Jumlah

Ada Tidak Ada

F % F % F %
Faktor

Budaya 32 58,2 23 41,8 55 100

Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan dominasi

berdasarkan persentase faktor adat istiadat yang mempengaruhi

wanita menikah usia dini terbanyak yaitu dari 55 responden terdapat
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32 orang yang dinyatakan ada pengaruh (58,2%) dan sebanyak 23

orang dinyatakan tidak ada pengaruh (41,8%) dari faktor adat

istiadat

b. Faktor Orang Tua

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kejadian Faktor Orang
Tua yang Mempengaruhi Menikah Usia Dini di
Kecamatan Banjarmasin Selatan

Faktor

Pengaruh
Jumlah

Ada Tidak Ada

F % F % F %
Faktor

Orang Tua 41 74,5 14 25,5 55 100

Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan dominasi

berdasarkan persentase faktor orang tua yang mempengaruhi

wanita menikah usia dini terbanyak yaitu dari 55 responden terdapat

41 orang responden yang dinyatakan ada pengaruh (74,5%) dan 14

orang responden dinyatakan tidak ada pengaruh  (25,4%) dari

faktor orang tua.

C. PembahasanHasilPenelitian

Hasilpenelitiandari55respondenBerdasarkanKejadian pada Wanita Yang

Menikah Usia Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatandidapatkandalam kurun

waktu 3 bulan diketahuiyang melakukan pernikahan usia dini sebanyak 55

responden (30,2%). Berdasarkan persentase wanita melakukan pernikahan

usia dini kurang dari 50% yaitu sebanyak 30,2% yang dinyatakan merupakan

kejadian dalam kategori sedikit. Hal ini sesuai dengan teori Supranto (2010)

menyatakan nilai batas 50% merupakan angka yang membatasi distribusi
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bagian atas (>50%) dan bagian bawah (<50%) hal ini dikarenakan persentil

50 diidentikkan dengan rata-rata pengukuran suatu kejadian atau fenomena.

Kejadian pernikahan usia dini pada responden dipengaruhi oleh

beberapa faktor antara lain umur dan pendidikan. Wanita yang menikah usia

dini terbanyak pada umur remaja pertengahan (15-17 tahun) sebanyak 28

orang (50,9%) dan paling sedikit pada umur remaja awal (10-14 tahun)

sebanyak 11 orang (20%) dan sebanyak 16 orang adalah remaja akhir (18-20

tahun) (29,1%) .Adapun untuk tingkat pendidikan yang menikah usia dini

sebanyak 43 orang (78,2%) dari 55 responden merupakan pendidikan dasar

dan sebanyak 12 (21,8%) merupakan responden dengan pendidikan tidak

sekolah. Hal ini sesuai teori Alfiyah (2010)

tingkatpendidikanmaupunpengetahuananak yang

rendahdapatmenyebabkanadanyakecenderunganmelakukanpernikahan di

usiadini.

Sehinggaperanpendidikandalamhalinisangatpentingdalammengambilkepu

tusanindividu.Pendidikanseseorangmerupakanbagian yang

sangatpentingdarisemuamasalah yang adadalamdiriindividu,

karenapendidikanindividuakanmendapatpengetahuan yang

nantinyaakanmembentuksikapnyadalamhalmengambilkeputusan. Menurut

Juspin

(2012)mengungkapkanbahwatingkatpendidikankeluargainiakanmempeng

aruhipemahamankeluargatentangtentangkehidupanberkeluarga yang

lebihbaik. Orang tua yang

memilikipemahamanrendahterhadapberkeluargadenganmemandangbahw

adalamkehidupankeluargaakanterciptasuatuhubungansilaturahmi
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yangbaiksehinggapernikahan yang semakincepatmakasolusiutamabagi

orang tua.

Wanita yang menikah usia dini dipengaruhi oleh faktor budaya dan

faktor orang tua dimana didapatkan dari 55 responden dari faktor adat

istiadat terdapat  32 orang yang dipengaruhi (58,2%) dan 23 orang yang tidak

dipengaruhi (41,8%). Sedangkan untuk faktor orang tua didapatkan 41 orang

yang dinyatakan berpengaruh(74,5%) dan 14 orang dinyatakan tidak ada

pengaruh (25,5%). Asumsi peneliti faktor orang tua yang paling

mempengaruhi seperti orang tua yang menganggap bahwa menikahkan anak

membuat hidupnya menjadi lebih mandiri dan mapan. Hal ini sesuai dengan

Al Ghifari (2008) peran orang

tuasangatmenentukanremajauntukmenjalanipernikahan di usiamuda.

Nurhajati (2013) juga mengungkapkanbahwa orang tua yang

memilikiketerbatasanpemahamankhususnyatentangkesehatanreproduksi,

hakanakmakakecenderungan yang

terjadiadalahmenikahkananaknya.Orangtuamemilikiperan yang

besarterhadapkejadianpernikahandini.Selainitu orang tua juga

memilikiperan yang besardalampenundaanusiaperkawinananak. Teori lain

yang mendukung yaitu MenurutJuspin (2012)

mengemukakanbahwaperan orang

tuaterhadapkelangsunganpernikahandinipadadasarnyatidakterlepasdaritin

gkatpengetahuanorangtua yang dihubungkan pula

dengantingkatpendidikan orang tua.

Hasil penelitian didukung oleh pernyataan Irne (2015) bahwa faktor

yang berhubungandenganpernikahandiniadalahfaktorperan orang

tuadalamkomunikasikeluarga, pendidikan orang tuadanpendidikanresponden.
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Faktor yang paling

dominanterhadappernikahandinidalampenelitianiniadalahperan orang tua.

Daripenelitianinimemangdapatterlihatbahwawanita yang menikah usia

dini di Kecamatan Banjarmasin Selatanpaling banyakdiakibatkan oleh faktor

orang tua.


