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Era globalisasi merupakan satu masa yang mampu menimbulkan dampak 

negatif terhadap pergaulan anak muda sekarang. Banyaknya budaya luar yang 

masuk menjadi jalan untuk menuju faham kebebasan yang melahirkan tindakan 

dan perilaku yang menyimpang. Tidak sedikit dari sebagian orang tua mengambil 

jalan pintas dalam menyikapi maraknya pergaulan bebas anak muda sekarang 

yaitu dengan segera menikahkan anak puterinya tanpa memikirkan jauh kedepan 

permasalahan yang kemungkinan terjadi nantinya. 

Fokus penelitian dalam tulisan ini adalah mengenai problematika, faktor 

penyebab dan solusi pencegahan terjadinya pernikahan dini. Sedangkan tujuan 

dari dilakukannya penelitian adalah mengetahui problematika, faktor penyebab 

dan solusi terjadinya pernikahan dini.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan kualitatif. Konsep dalam kajian adalah studi kasus terhadap beberapa 

masyarakat pelaku nikah dini, karena itulah substansi penelitiannya terkait 

Problematika Pernikahan Dini di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai 

Tabuk. Informan utama dalam penelitian ini adalah pelaku nikah dini itu sendiri, 

sedangkan yang menjadi informan tambahan adalah orang tua dan anggota 

masyarakat setempat. Kemudian dalam penggalian data peneliti menggunakan 

beberapa metode, seperti: observasi, wawancara, dan dokumentasi yang pada 

akhirnya dilakukan analisa secara mendalam. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan data bahwa 

Problematika Pernikahan Dini di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk 

tentunya didasari oleh rendahnya pemahaman masyarakat perihal dampak yang 

akan terjadi akibat pernikahan dini, seperti halnya: sering terjadi pertengkaran, 

kebutuhan hidup yang kadang sulit untuk terpenuhi dan bahkan tanggung jawab 

yang sering terabaikan. Sedangkan beberapa faktor yang melatarbelakangi 

terjadinya pernikahan dini di Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk, 

meliputi: maraknya pergaulan bebas, faktor ekonomi, sulitnya mencari lapangan 

pekerjaan, kurangnya kesadaran terhadap pendidikan, dorongan orang tua, 

kehendak sendiri dan perjodohan. adapun masalah yang timbul dalam rumah 

tangga bagi pasangan. Kemudian solusi yang dapat dilakukan bersama-sama guna 

mencegah berkembangbiaknya pernikahan dini tersebut adalah memberikan 

pengawasan secara intensif, membimbing dan mengarahkan kekosongan dengan 

hal yang positif, membatasi pergaulan, dan memberikan edukasi (mudharat dari 

pergaulan bebas). 




