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LAMPIRAN I 

DAFTAR TERJEMAH 

No Bab Hal Kutipan Terjemah 

1 1 4 Q.S An-Nisa  

Ayat 3 

Dan jika kamu khawatir tidak akan 

mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yatim (bilamana kamu 

menikahinya), maka nikahilah 

perempuan (lain) yang kamu senangi: 

dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu 

khawatir tidak akan mampu berlaku 

adil, maka (nikahilah) seorang saja, 

atau hamba sahaya perempuan yang 

kamu miliki. Yang demikian itu lebih 

dekat agar kamu tidak berbuat zalim. 

2 1 6 Q.S At-Tahrim 

Ayat ^ 

Hai orang-orang yang beriman, 

peliharalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu, penjaganya 

malaikat-malaikat yang kasar, keras 

dan tidak mendurhakai Allah terhadap 

apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan. 

3 2 41 Q.S An-Nisa  

Ayat 6 

Dan ujilah anak yatim itu sampai 

mereka cukup umur untuk kawin. 

Kemudian jika menurut pendapatmu 

mereka telah cerdas (pandai 

memelihara harta),  Maka serahkanlah 

kepada mereka harta-hartanya… 
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LAMPIRAN II 

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

A. Pedoman Wawancara 

No Sumber Indikator Butiran-butiran Pertanyaan 

1. Orang Tua 1. Untuk mengetahui 

latar belakang orang 

tua melakukan 

pernikahan dini. 

 

 

 

 

 

2. Untuk mengetahui 

bagaimana pola asuh 

orang tua yang 

melakukan 

pernikahan dini? 

a. Apa saja yang 

melatarbelakangi anda 

untuk melakukan 

pernikahan dini? 

b. Faktor apa saja yang 

mendukung anda untuk 

melakukan pernikahan dini? 

c. Apakah anda merasakan 

dampak dari pernikahan 

dini? 

d. Apakah orang tua  anda 

menyetujui untuk menikah 

dini? 

e. Apakah dalam merawat 

anak anda melakukan secara 

mandiri atau masih 

membutuhkan bantuan 

orang tua? 

f. Menurut anda apakah anak 

harus mematuhi aturan yang 

sudah dibuat? 

g. Apakah setiap yang anda 

katakan selalu dituruti oleh 

anak anda? 

h. Apakah anda akan 

menghukum anak jika tidak 

mematuhi apa yang anda 

perintahkan? 

i. Seperti apa biasanya anda 

menghukum anak anda? 

j. Kalau anak menangis ketika  

dilarang melakukan sesuatu 

apa yang akan anda 

lakukan? 

k. Apakah anda pernah 

memarahi anak karena hal 

kecil? 

l. Apakah anda sering 

memberi nasehat kepada 
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anak, nasehat seperti apa 

yang biasanya anda berikan 

kepada anak? 

m. Seberapa sering anda 

menyatakan keinginan 

anak? 

n. Apakah anda pernah 

mewujudkan keinginan 

anak?  

o. Keinginan anak seperti apa 

yang biasanya anda tolak? 

p. Apakah anda sebagai orang 

tua pernah memberikan 

pujian kepada anak? 

q. Apakah anak diberi 

kebebasan  ketika di rumah? 

r. Apakah anda mengizinkan 

anak anda untuk bermain 

diluar rumah? 

s. Apakah anda mengizinkan 

anak untuk bermain hp? 

u. Apakah ada batasan waktu 

anak bermain hp atau 

menonton Tv? 

 

 

2 Kepala RT 1. Untuk mengetahui 

seberapa banyak warga 

yang melakukan 

pernikahan dini? 

2. Untuk mengetahui 

letak rumah warga 

yang menikah dini? 

a. Berapa KK yang bermukim 

di RT dini? 

b. Mayoritas warga berprofesi 

sebagai apa? 

c. Mayoritas latar pendidikan 

warga di sini seperti apa? 

d. Apa saja sarana-prasarana 

yang ada disini? 

e. Apakah ada keluarga yang 

melakukan pernikahan dini? 

f. Apakah keluarga yang 

menikah  itu memiliki anak 

usia 5-7 tahun? 
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B. Pedoman Observasi 

Observasi Orang Tua 1. Mendeskripsikan bagaimana 

lokasi lingkungan tempat 

tinggal? 

2. Mendeskripsikan pola asuh 

orang tua ketika di rumah? 

3. Mendeskripsikan pola asuh 

orang tua ketika diluar rumah? 

Anak Usia Dini 1. Mendeskripsikan bagaimana 

perilaku anak saat di rumah? 

2. Mendeskripsikan bagaimana 

perilaku anak ketika bermain 

diluar rumah? 
 

 

C. Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi Kepala Camat 1. Gambaran umum lokasi penduduk di 

Kecamatan Banjarmasin Selatan. 

2. Tabel data jumlah penduduk yang 

bermukim dan jumlah keluarga yang 

menikah dini di  Kecamatan Banjarmasin 

Selatan. 

3. Sarana-prasarana di Kecamatan 

Banjarmasin Selatan 

  Orang Tua 

 

1. Kartu Identitas Keluarga 

2. Foto lingkungan tempat tinggal orang tua 

dan anak 
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LAMPIRAN III 

CATATAN DOKUMENTASI 

FOTO 

FOTO KETERANGAN 

 

CDF01 

Wawancara bersama ibu Rt 12 

 

 

CDFO2 

Wawancara dengan ibu R atau 

orang tua anak NS 
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CDF03 

Wawancara dengan ibu M atau 

orang tua anak BS 

 

CDF04 

Wawancara dengan ibu S atau 

orang tua anak AN 

 CDF05 

Wawancara dengan ibu N atau 

orang tua anak MH 
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 CDFO6 

Wawancara dengan ibu R atau 

orang tua anak SS 

 CDF07 

Lingkungan rumah orang tua 

anak NS 

 

CDF08 

Lingkungan rumah orang tua 

anak BS 
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 CDF09 

Lingkungan rumah orang tua 

anak AN 

 

CDF10 

Lingkungan rumah orang tua 

anak MH 

 

CDF11 

Lingkungan rumah orang tua 

anak SS 
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LAMPIRAN IV 

CATATAN LAPANGAN  

(OBSERVASI/PENGAMATAN) 

Kode  : CL01 

Hari/Tanggal : Selasa, 5 Juli 2022 

Tempat  : Gg Balai Desa Kelurahan Kelayan Timur  

Deskripsi 

Pada awal mulanya  peneliti berencana untuk pergi ke rumah Rt 12 pada 

hari senin  4 Juli 2022 untuk meminta izin melakukan penelitian namun pada hari 

itu hujan lebat mengguyur daerah Banjarmasin dari pagi hingga sore pada akhirnya 

peneliti memutuskan untuk membatalkannya dan berencana untuk pergi ke esokan 

harinya saja. Pada hari selasa 5 julia 2022 sekitar pukul 11.00 pagi peneliti pergi ke 

rumah Rt 12, namun pada saat itu hanya ada anak rt saja dan dia bilang bahwa Pak 

Rt sedang keluar ada urusan dan Ibu Rt sedang pergi kepasar, saya pun memutuskan 

untuk pergi ke rumah keluarga saya karena kebetulan ada rumah keluarga saya 

dekat dengan rumah pak RT.  

Sekitar pukul 12.00 saya kembali lagi ke rumah Pak Rt namun Pak Rt masih 

belum datang tetapi hanya ada Ibu Rt yang sudah ada di rumah, jadi peneliti 

memutuskan untuk wawancara dengan Ibu Rt saja terlebih dahulu. Ibu Rt pun 

memberikan respon yang sangat baik beliau bersedia meluangkan waktu untuk 

wawancara dengan peneliti. Peneliti pun memulai dengan bertanya terkait data 

warga dan menanyakan tentang warga yang menikah dini. Ibu RT mengatakan 

kalau disini memang banyak yang menikah dini, peneliti pun menanyakan lebih 

dalam apakah mereka yang menikah dini sudah punya anak beliau pun menjawab 

sudah akan tetapi anaknya masih kecil. Peneliti pun bertanya apakah ada yang 

memiliki anak yang usianya sekitar 5-7 tahun dan beliau menjawab sepertinya ada 

saja mungkin tidak terlalu banyak. Setelah mendapat cukup informasi dari beliau 

peneliti pun izin pamit kepada Ibu Rt.  

Setelah itu peneliti sholat dzuhur terlebih dahulu sebelum melanjutkan 

untuk pergi ke rumah responden yaitu Ibu R. Sekitar pukul 13.00 peneliti pergi ke 
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rumah Ibu R kebetulan juga dekat dengan rumah Pak Rt. Pada saat peneliti datang, 

peneliti melihat Ibu R sedang menjahit kupiah dan sambil mengayun anaknya yang 

paling kecil yang sedang tidur. Peneliti pun menjelaskan maksud dan tujuan peneliti 

datang dan alhamdulillah Ibu R bersedia untuk diwawancarai. Pada saat itu peneliti 

pun mulai mengajukan beberapa pertanyaan dimulai dari latar belakang mengapa 

Ibu R menikah dini hingga mengenai pola asuh yang diberikan. Ibu R dapat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang peneliti berikan dengan nyaman dan 

terbuka, walaupun ada pertanyaan dimana peneliti merasa Ibu R sedikit tidak mau 

terbuka yaitu mengenai dampak dari pernikahan dini. Pada saat itu peneliti juga 

melihat anak Ibu R yaitu N sedang bermain dengan sepupunya, karena Ibu R satu 

rumah dengan mertuanya dan disana juga ada adik iparnya yang punya anak 

seumuran dengan N yang tinggal disana. Sehingga N sering bermain bersama dan 

belajar bersama dengan sepupunya di rumah. Setelah semua pertanyaan peneliti 

ajukan peneliti pun meminta izin untuk berfoto bersama dan setelah itu berpamitan 

ingin pulang.  

Peneliti pun memutuskan untuk pulang ke rumah dan beristirahat sebentar. 

Setelah sholat ashar peneliti bersiap-siap untuk pergi ke rumah responden 

berikutnya yaitu ibu M. Pada saat itu peneliti melihat ibu M sedang sibuk membuat 

tapai beras karena pada hari itu sudah dekat dengan hari Raya Idul Adha ibu M 

biasanya sibuk dapat pesanan untuk membuat tapai beras namun alhamdulillah 

beliau mau menerima saya dan bersedia untuk wawancara. Kemudian peneliti pun 

mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibu M, dan beliau pun 

menjawabnya dengan nyaman dan terbuka, ibu M merespon baik setiap pertanyaan 

yang peneliti ajukan. Pada saat itu peneliti juga melihat anak ibu M yaitu B sedang 

membantu ibunya membuat tapai beras. Kata ibu M bahwa anaknya memang suka 

membantunya kalau sedang membuat sesuatu dan ibu M bilang bahwa anaknya itu 

jarang bermain diluar rumah kecuali diajak sepupunya untuk bermain di rumah 

sepupunya. Setelah semua pertanyaan peneliti ajukan sebelum berpamitan untuk 

pulang peneliti pun mengucapkan terima kasih kepada ibu M walaupun dalam 

kesibukannya masih tetap mau meluangkan waktunya untuk wawancara dengan 

peneliti. 
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CATATAN LAPANGAN  

(OBSERVASI/PENGAMATAN) 

Kode  : CL02 

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Juli 2022 

Tempat  : Jalan Kelayan A Gg. TK Al-Qur’an, Kelurahan Murung Raya 

Deskripsi 

Pada tanggal 6 Juli peneliti teringat pernah mendengar cerita dari teman 

peneliti bahwa orang tuanya dulu pernah menikah dini dan teman peneliti itu juga 

punya adik yang usianya 5 tahun, peneliti mencoba memastikan kembali apakah 

benar atau tidak bahwa orang tuanya dulu menikah dini dan peneliti mencoba  

menghubungi teman peneliti melalui whatsapp dan bertanya apakah benar bahwa 

orang tua kamu pernah menikah dini kata teman peneliti ya benar, peneliti pun 

bertanya apakah orang tuanya mau diwawancara dan alhamdulillah orang tua teman 

peneliti bersedia untuk diwawancara. 

 Keesokan harinya pada  hari kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 

peneliti tiba di rumah responden pada saat itu peneliti dipersilahkan masuk 

kemudian ibu R orang tua teman peneliti berkata mohon maaf tunggu sebentar ya 

saya mau menjemur pakaian dulu, iya bu kata peneliti. Pada saat itu peneliti juga 

melihat anak ibu R yang paling kecil yaitu A sedang asyik bermain masak-masakan. 

Tidak lama kemudian ibu R sudah selesai menjemur pakaian. Peneliti pun meminta 

izin untuk merekam proses wawancara dan mulai mengajukan pertanyaan. Dari 

jawaban ibu R berikan peneliti merasa bahwa ibu R sangat terbuka dan ibu R juga 

terlihat santai dan nyaman dalam proses wawancara. Ibu R juga terbuka kepada 

peneliti mengenai cerita masa lalunya mengenai alasan kenapa ibu R melakukan 

pernikahan dini. Setelah semua pertanyaan diajukan peneliti pun lanjut mengobrol 

tentang hal lain. Kemudian peneliti berpamitan untuk pulang dan mengucapkan 

terima kasih kepada ibu R karena sudah mau diwawancara. 
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CATATAN LAPANGAN  

(OBSERVASI/PENGAMATAN) 

Kode  : CL03 

Hari/Tanggal : Jum’at, 8 Juli 2022 

Tempat  : Jalan Kelayan B Gg Ampalam 

Deskripsi 

Tepat sehari sebelum hari raya idul adha di sore hari pada pukul 17.00 

peneliti menyempatkan untuk pergi ke rumah responden selanjutnya yaitu ibu N. 

Sebelum pergi ke rumah ibu N, berhubung peneliti kurang tau dimana rumah ibu N 

peneliti pun mencoba bertanya pada salah satu teman ibu N setelah mendapat 

gambaran dimana rumah ibu N, peneliti pun langsung menuju kesana. Setelah 

peneliti memasuki gg ampalam peneliti pun mencoba bertanya-tanya pada warga 

sekitar dan alhamdulillah peneliti ketemu rumah ibu N. peneliti pun mengetuk 

pintunya dan mengucapkan salam dan ternyata yang membukakan pintu adalah 

suami ibu N, peneliti pun menjelaskan tujuan peneliti datang kepada suami ibu N 

dan ternyata pada saat itu ibu N sedang tidur dan suaminya membangunkan ibu N. 

Peneliti pun merasa tidak enak karena mengganggu istirahat ibu N akan tetapi 

karena kebaikannya ibu N tetap mau menerima peneliti. Peneliti pun mengucapkan 

permintaan maaf karena telah mengganggu dan ibu N bilang tidak apa-apa santai 

saja. Peneliti menjelaskan kembali maksud dan tujuan peneliti datang kepada ibu N 

dan ibu N sangat bersedia untuk diwawancara. 

 Peneliti mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibu N,  pada saat 

proses wawancara ibu N terlihat santai dan nyaman, merespon baik terhadap setiap 

pertanyaan yang peneliti ajukan dan ibu N berbicara dengan apa adanya dan sangat 

terbuka kepada peneliti. ibu N juga menceritakan masa lalunya yang begitu berat 

dan penyebab mengapa ibu N jadi menikah dini. Pada saat wawancara suami ibu N 

sedang asyik bermain game dan sesekali mendengarkan pembicaraan kami. Dan 

peneliti juga tidak melihat anak-anak ibu N, peneliti pun bertanya kepada ibu N 

mengapa anaknya tidak ada di rumah dan ternyata beberapa hari yang lalu anak-

anak ibu N sudah diantar ke rumah neneknya di bati-bati. Ibu N mengatakan bahwa 
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anaknya senang sekali jika berada di rumah nenek kakeknya disana hingga tidak 

mau pulang kesini lagi kata ibu N. Ketika wawancara sudah mau selesai ternyata 

ada warga yang sedang membagikan kupon daging kurban ke rumah ibu N dan 

peneliti melihat pada saat itu ibu N sempat-sempatnya mencandai orang tersebut. 

Karena pada saat itu sudah hampir magrib peneliti pun berpamitan untuk pulang 

dan tidak lupa juga peneliti meminta untuk berfoto bersama dengan ibu N. 
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CATATAN LAPANGAN  

(OBSERVASI/PENGAMATAN) 

Kode  : CL04 

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022 

Tempat  : TPA Jamiyyatul Islamiyah 

Deskripsi 

Pada tanggal 6 juli 2022 peneliti menghubungi salah satu teman peneliti 

waktu SD dimana peneliti ingat bahwa teman peneliti tersebut menikah dini dan 

mempunyai anak sekitar usia 5 tahun, peneliti mencoba menchat melalui whatsapp 

untuk mengkonfirmasi kembali dan ternyata benar bahwa teman peneliti menikah 

ketika usia 17 tahun dan usia anaknya sudah 5 tahun. Akan tetapi pada saat peneliti 

bilang ingin mewawancarai dan ingin langsung ke rumahnya ternyata teman 

peneliti tersebut mengatakan sedang sibuk. Peneliti pun meminta untuk dihubungi 

kembali ketika sudah tidak sibuk lagi. Setelah hampir seminggu kemudian tidak 

ada kabar dari teman peneliti tersebut, peneliti pun mencoba menghubungi kembali 

pada tanggal 14 juli 2022 dan ternyata teman peneliti bilang dia sedang sakit, dan 

teman peneliti tersebut mencoba mencari alasan-alasan lain dan sepertinya tidak 

mau diwawancara mengenai pernikahannya akhirnya peneliti memutuskan untuk 

mencari respon lain.  

Dan peneliti mencoba bertanya kepada orang tua peneliti siapa tahu ada 

kenalan atau  teman yang menikah dini dan alhamdulillah orang tua peneliti bilang 

bahwa ada temannya yang menikah dini yaitu salah satu teman orang tua peneliti 

yang biasanya sama-sama menunggu anaknya yang sekolah di TPA Jamiyyatul 

Islamiyah dan orangnya adalah ibu R. Dan pada hari itu juga peneliti mendatangi 

ibu R di TPA Jamiyyatul Islamiyah sekitar pukul 17.00. Dan alhamdulillah pada 

saat bertemu langsung ibu  R memberikan respon yang sangat baik kepada peneliti 

dan bersedia untuk diwawancara. Peneliti berencana untuk ikut ibu R pulang dan 

wawancara di rumahnya akan tetapi ibu R minta langsung wawancara di tempat itu 

saja yaitu di TPA Jamiyyatul Islamiyah peneliti pun menuruti keinginan ibu R. 

Kemudian peneliti mulai mengajukan beberapa pertanyaan, dan ibu R dapat 
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merespon baik dari setiap pertanyaan peneliti berikan dan ibu R terlihat nyaman 

dan terbuka proses saat wawancara. Setelah semua pertanyaan sudah peneliti ajukan 

dan pada saat itu juga anak ibu R sudah selesai mengaji, peneliti pun meminta untuk 

ikut ke rumah ibu R untuk meminta beberapa dokumen dan melihat-melihat 

lingkungan sekitar rumah ibu R. Setelah selesai dan berfoto bersama didepan rumah 

ibu R, peneliti pun berpamitan pulang dengan ibu R dan mengucapkan terima kasih 

karena sudah mau menjadi responden dalam penelitian peneliti. 
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LAMPIRAN V 

CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA KETUA RT 12) 

Kode   : CL.W.K.RT 

Hari/Tanggal  : Selasa, 5 Juli 2022 

Jam   : 12.00-12.30 

Tempat   : Di rumah Ketua Rt 12 Gang Balai Desa 

Interview  : SS 

Interviewer  : Maulidda Safitri 

Deskripsi  

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Berapa jumlah KK yang 

bermukim di RT sini? 

Jumlah KK disini sekitar 85 an  tapi ada 

jua yang alamat kartu keluarga disini 

tapi kada tinggal disini lagi, tapi yang 

murni menetap di RT 12 ini ada 78 KK. 

2.  Mayoritas warga berprofesi 

sebagai apa? 

Kalau mayoritas warga disini nih ada ja 

yang jadi pedagang jua tapi banyaknya 

jadi harian buruh lepas, ada jua 

pengangguran. 

3.  Mayoritas latar pendidikan 

warga disini sampai tingkat 

apa? 

Kalau disini yang paling banyak  SMP  

Cuma ada jua yang SD, SMA  

4.  Apa saja sarana prasarana yang 

ada disini? 

Di sini nih paling mesjid sebuting, yang 

banyak di darat lengkap tuh ada KUA, 

Kelurahan, mushola. 

5.  Apakah ada keluarga yang 

menikah dini disini? 

Mun disini banyak  ja yang menikah 

anum nih, didarat situ ada jua  

6.  Apakah keluarga yang menikah 

dini itu memiliki anak usia 5-7 

tahun? 

Ada aja pang beberapa banyaknya 

masih yang halus anak-anaknya. 
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LAMPIRAN VI 

CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA ORANG TUA) 

(Anak NS) 

Kode   : CL.W.O.ANS 

Hari/Tanggal  : Selasa, 5 Juli 2022 

Jam   : 13.00-13.30 

Tempat   : Jalan Kelayan B Gg. Balai Desa Rt. 12 

Interview  : R (Orang Tua Anak NS) 

Interviewer  : Maulidda Safitri 

Deskripsi  

No Pertanyaan Jawaban 

1.    Apa saja yang melatarbelakangi 

anda untuk melakukan 

pernikahan dini? 

Karena sampai dah jodohnya jadi 

kawin anum 

2.  Faktor apa saja yang 

mendukung anda untuk 

melakukan pernikahan dini? 

Kadada lagi jua pang yang digawi 

bahari tuh habis ampih sekolah 

menganii kuitan ay lagi behuma asa 

lapah jua jadi handak kawin ay lagi 

jodohnya ada jua 

3.  Apakah anda merasakan 

dampak dari pernikahan dini? 

 

Rasa kadada pang, awal-awal kawin 

banar ay rasa belum siap menggaduh 

anak hanyar-hanyar aja kalo beisi anak 

4.  Apakah orang tua  anda 

menyetujui untuk menikah 

dini? 

 

Hiih setuju aja  

5.  Apakah dalam merawat anak 

anda melakukan secara mandiri 

atau masih membutuhkan 

bantuan orang tua? 

Sorangan ja pang menggaduh , beranak 

tuh di rumah nininya disana di aluh-

aluh tapi habis tuh langsung ke Banjar 

ay jadi menggaduh sorangan ay dari 

anak pertama tuh 

6.  Menurut anda apakah anak 

harus mematuhi aturan yang 

sudah dibuat? 

Kada jua harus mematuhi, misal belajar 

tuh kada memaksa akan banar 

semampu anaknya ja kada kawa 

dikarasi jua, kaya makan tuh jua ajin 

makan mie sakura aja urangnya kada 

bisa makan iwak, ajin dipadahi sudah 

jangan tapi makan mie tarus kalau usus 
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buntu tapi namanya liurnya kada mau 

kada kawa ay 

7.  Apakah setiap yang anda 

katakan selalu dituruti oleh 

anak anda? 

 

Measi aja pang ajin tuh, disuruh guring 

hadang dulu setumat jer tapi mau aja 

8.  Apakah anda akan menghukum 

anak jika tidak mematuhi apa 

yang anda perintahkan? 

Kada pernah pang main fisik tuh, 

rancak bemamai banar ay 

9.  Seperti apa biasanya anda 

menghukum anak anda? 

Misal disuruh makan atau mandi 

lambat orangnya tuh bemamai dulu 

kuitan 

10.  Kalau anak menangis ketika dia 

dilarang melakukan sesuatu apa 

yang akan anda lakukan? 

 

Hiih mun inya menangis hancap-

hancap ay lagi di bisai, ujar nini nya 

disana tuh bila anak menangis hancap 

ja dibisai jadi inya kada penangisan  

jangan sampai lawas menangisnya 

11.  Apakah anda pernah memarahi 

anak karena hal kecil? 

Bisa ay, jarang pang paling mun pas 

bekalahi kah lawan abahnya anak kah 

pina cerewet 

12.  Apakah anda sering memberi 

nasehat kepada anak, nasehat 

seperti apa yang biasanya anda 

berikan kepada anak? 

 

Hiih bisa ay, ajin bila adzan ku tagur 

jangan bepandiran dulu bila adzan, hbs 

tuh kya lewat-lewat dimuka urang tuha 

kada tatahu ajin inya lewat ku padahi 

jua lewat belakang aja bila lewat atau 

betunduk bila lewat muka 

13.  Seberapa sering anda 

menyatakan keinginan anak? 

 

Ajin bilanya handak makan, makan apa 

bila minta duit ditakuni handak 

nungkar apa, anaknya nih ngalih makan 

mun sosis, sosis tuh mun tempe , makan 

tempe tuh pang lawan nasi ajin 

14.  Apakah anda pernah 

mewujudkan keinginan anak?  

 

Mun yang baik di iih akan ay kaya 

belanja tuh belanja yang menganyangi 

aja, ajin bisa jua betagih kaya utas atau 

cincin-cincinan , buku warnaan jua  

ditukar akan ay ajin, biasanya bisa jua 

minta bawai bejalanan mun abahnya 

pas kada auran kami bawai bejalanan 

15.  Keinginan anak seperti apa 

yang biasanya anda tolak? 

 

Mun belanja yang kada menganyangi 

kaya gulaan , handak bekawanan jauh-

jauh ajin ditangati ay 

16.  Jika anak melakukan sesuatu 

yang baik, bagaimana sikap 

anda? 

 

Suka ay himung , Alhamdulillah aja 

kytu ajin memuji ay jua dihadapanya 

Cuma jangan terlalu jua kena ganal 

baju, membarinya semangat kytu 
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17.  Apakah anak diberi kebebasan  

ketika di rumah? 

 

Mun di rumah diberi kebebasan ay 

terserah inya ay handak main apakah 

18.  Apakah anda mengizinkan anak 

anda untuk bermain diluar 

rumah? 

 

Meizin akan ja asal parak-parak sekira 

kawa melihati, mun jauh kada kawa 

melihati ajin nya bila besepedaan ku 

jinguki keluar 

19.  Apakah anda mengizinkan anak 

untuk bermain hp? 

 

Meizin akan ja tapi betikas jua, kada 

seharian semalaman 

20.  Apakah ada batasan waktu anak 

bermain hp atau menonton Tv? 

 

Ada paling 2-3 jam disuruh ampih, 

kalau tv malam aja jua ajin inya melihat 

tv tuh dikamar sepupunya tuh ajin inya 

melihat tv 
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CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA ORANG TUA) 

(Anak BS) 

Kode   : CL.W.O.ABS 

Hari/Tanggal  : Selasa, 5 Juli 2022 

Jam   : 16.00-16.30 

Tempat   : Jalan Kelayan B Gg. Balai Desa Rt. 12 

Interview  : M (Orang Tua Anak BS) 

Interviewer  : Maulidda Safitri 

Deskripsi  

No Pertanyaan Jawaban 

1.    Apa saja yang melatarbelakangi 

anda untuk melakukan 

pernikahan dini? 

Dijodohkan pang semalam tuh 

keluarga menjodohkan  

2.  Faktor apa saja yang mendukung 

anda untuk melakukan 

pernikahan dini? 

Bahari tuh kadida yang digawi jua 

paling behuma, sekolah kada jua 

3.  Apakah anda merasakan dampak 

dari pernikahan dini? 

 

Paling awal-awal tuh banar ay mana 

umpat mintuha rasa canggung waktu 

awal beranak kada tapi siap masih 

keanuman jadi kuitan ku ay yang 

membantui akan 

4.  Apakah orang tua  anda 

menyetujui untuk menikah dini? 

 

Hiih setuju aja pang kuitan semalam 

tuh 

5.  Apakah dalam merawat anak 

anda melakukan secara mandiri 

atau masih membutuhkan 

bantuan orang tua? 

Awal-awal tuh belum siap pang, masih 

minta bantuan kekuitan lawan 

keluarga, begana di rumah kuitan ay 

semalam tuh pas hanyar beranak 

6.  Menurut anda apakah anak harus 

mematuhi aturan yang sudah 

dibuat? 

Harus tuh kada jua tapi kada jua yang 

menuruti kehandaknya tarus 

7.  Apakah biasanya anak anda 

mematuhi aturan itu? 

Mau-mau aja pang ajin tuh measi  

8.  Apakah anda akan menghukum 

anak jika tidak mematuhi apa 

yang anda perintahkan? 

Kada jua pang, tapi mun sudah 

dipadahi berapa kali mun kada measi 

jua ku mamai ajin tuh 

9.  Seperti apa biasanya anda 

menghukum anak anda? 

Bemamai pang rancak, mun mencatuk 

kada jua pang, mengibit suah ay Cuma 

jarang jua 
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10.  Kalau anak menangis ketika dia 

dilarang melakukan sesuatu apa 

yang akan anda lakukan? 

 

Dibisai ay pang ajin, tapi bila munyak 

sudah kada mau jua ampih dilihat akan 

ay dulu tapi habis tuh dibisai ay pulang 

11.  Apakah anda pernah memarahi 

anak karena hal kecil? 

Hiih suah ay bila sudah lapah tuh 

begawian anak pulang memusangi 

12.  Apakah anda sering memberi 

nasehat kepada anak, nasehat 

seperti apa yang biasanya anda 

berikan kepada anak? 

 

Bisa ay pang, madahi inya sembahyang 

ajin tuh jua, lawan bila bekawan baik-

baik keurang, jangan tapi lawas main 

hp kalau sakit mata, jangan rancak 

minum es kena batukan ku padahi ja 

pang ajin tuh mana yang baik mana 

yang kada 

13.  Seberapa sering anda 

menyatakan keinginan anak? 

 

Jarang jua pang rancak inya yang 

betagih bedahulu 

14.  Apakah anda pernah 

mewujudkan keinginan anak?  

 

Hiih rancak ay misal inya handak 

belanja ajin tuh, kadang ajin bediaman 

jua ku tukar akan baju kah bila melihat 

dipasar pina bagus gasan 

mehimunginya 

15.  Keinginan anak seperti apa yang 

biasanya anda tolak? 

 

Misal pas batukan kah atau garing 

handak minum es ajin inya ku tangati  

16.  Jika anak melakukan sesuatu 

yang baik, bagaimana sikap 

anda? 

 

Ku puji ay ajin tuh pintarnya ay, atau 

ajin inya meampai akan gambaranya 

bagusnya ay 

17.  Apakah anak diberi kebebasan  

ketika di rumah? 

 

Hiih diberi kebebasan ay inya handak 

main apa ajin tuh 

18.  Apakah anda mengizinkan anak 

anda untuk bermain diluar 

rumah? 

 

Meizin akan ja pang ajin tuh kadang 

inya bekawanan keluar wadah 

keluarganya asal bepadah ja lawan 

kada jauh banar dari rumah, tapi jarang 

jua pang inya tuh bekawanan keluar 

kecuali diambili sepupu-sepupunya 

19.  Apakah anda mengizinkan anak 

untuk bermain hp? 

 

Meizin akan aja 

20.  Apakah ada batasan waktu anak 

bermain hp atau menonton Tv? 

 

Kadida pang Cuma bila asa lawas ku 

padahi jangan tapi lawas main hp, mun 

Tv kadida pang tekananya aja melihat 

tv tuh ajinnya bekawanan tuh pang 

lawan sepupu-sepupunya habis bulik 

sekolah 
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CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA ORANG TUA) 

(Anak AN) 

Kode   : CL.W.O.AAN 

Hari/Tanggal  : 7 Juli 2022 

Jam   : 15.00-15.45 

Tempat   : Jalan Kelayan A Gg. TK Al-Qur’an 

Interview  : S (Orang Tua Anak AN) 

Interviewer  : Maulidda Safitri 

Deskripsi  

No Pertanyaan Jawaban 

1.    Apa saja yang melatarbelakangi 

anda untuk melakukan 

pernikahan dini? 

Karena di jodoh akan kuitan 

2.  Faktor apa saja yang 

mendukung anda untuk 

melakukan pernikahan dini? 

sekolah kada nyambung lagi, jadi 

mengganii kuitan behuma ay  

3.  Apakah anda merasakan 

dampak dari pernikahan dini? 

 

Ada pang merasa kada siap lagi awal-

awal tuh karena masih keanuman 

4.  Apakah orang tua  anda 

menyetujui untuk menikah 

dini? 

 

Setuju aja 

5.  Apakah dalam merawat anak 

anda melakukan secara mandiri 

atau masih membutuhkan 

bantuan orang tua? 

Awal tuh kada jua pang lawan kuitan 

lawan dingsanak banar ay yang 

membantui waktu awal beanakan tuh 

dibanjar nih, bah anak kedua tesiap dah 

bisa aja sorangan  

6.  Menurut anda apakah anak 

harus mematuhi aturan yang 

sudah dibuat? 

Hiih ada kaya aturanya inya guring tuh, 

bila siangnya harus guring, Hp jua ajin 

jangan tapi lawas 

7.  Apakah biasanya anak anda 

mematuhi aturan itu? 

Hiih harus patuh  menurut aja pang 

lawan kuitan misal jam seini guring 

mau guring 

8.  Apakah anda akan menghukum 

anak jika tidak mematuhi apa 

yang anda perintahkan? 

Kada pang, bila inya pina kada measi 

dibisai-bisai kaya ditakuni apakah 

sekiranya measi supaya hakun guring, 

atau misal kisah dibawai tulakan kena 

guring dulu 
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9.  Seperti apa biasanya anda 

menghukum anak anda? 

Bemamai aja pang kada bisa yang 

sampai main fisik 

10.  Kalau anak menangis ketika dia 

dilarang melakukan sesuatu apa 

yang akan anda lakukan? 

 

Dibisai tuh pank supaya ranai, belanja 

apa kah supaya ranai 

11.  Apakah anda pernah memarahi 

anak karena hal kecil? 

bisa jua misal kelapahan  inya cerewet 

bisa ja ajin temamai anak jadinya 

12.  Apakah anda sering memberi 

nasehat kepada anak, nasehat 

seperti apa yang biasanya anda 

berikan kepada anak? 

 

Ada aja pang, misal semalam tuh inya 

ada memutik kembang urang jadi ku 

tagur kalau disangiti urang  

13.  Seberapa sering anda 

menyatakan keinginan anak? 

 

Jarang jua pang, paling inya sorang 

yang meminta bedahulu , belanja 

jernya 

14.  Apakah anda pernah 

mewujudkan keinginan anak?  

 

Mun kaya minta tulak tuh, kena ay bila 

ada waktunya lah kytu banar ay, mun 

betagih kaya mainan jua bisa ay kena 

mun ada duitnya nungkar akn  

15.  Keinginan anak seperti apa 

yang biasanya anda tolak? 

 

Banyak ay, kaya keluar rumah ajin ku 

sariki 

16.  Jika anak melakukan sesuatu 

yang baik, bagaimana sikap 

anda? 

 

Memuji bisa ay, inya nih rancak 

bekisah ulun menggambar jer inya jadi 

ku takuni siapa yang menggambar akan 

aufa kah kaka aulia, aufa jer bisa banar 

lah  aufa menggambar himung ajinnya 

17.  Apakah anak diberi kebebasan  

ketika di rumah? 

 

Mun di rumah tuh diberi kebebasan 

kada jua pang dibatasi kada jua 

seimbang aja 

18.  Apakah anda mengizinkan anak 

anda untuk bermain diluar 

rumah? 

 

Meizin akan ja asal jangan jauh-jauh 

tapi ajin ku tangati pang biasanya inya 

bemain dipelatar aja 

19.  Apakah anda mengizinkan anak 

untuk bermain hp? 

 

Meizin akan aja pang Cuma ya bebatas 

jua 

20.  Apakah ada batasan waktu anak 

bermain hp atau menonton  Tv? 

 

Tergantung misal sudah berapa jam 

masih main hp ditagur kada mau jua 

dibisai kada mau jua ku ambil ajin hp 

nya menangis pang ajin ku ambil hp 

nya tapi setumat aja menangisnya, mun 

tv batasan tuh kadida pnk  
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CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA ORANG TUA) 

(Anak MH) 

Kode   : CL.W.O.AMH 

Hari/Tanggal  :  8 Juli 2022 

Jam   : 17.00-17.45 

Tempat   : Jalan Kelayan B Gg Ampalam 

Interview  : N (Orang Tua Anak MH) 

Interviewer  : Maulidda Safitri 

Deskripsi  

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apa saja yang melatarbelakangi 

anda untuk melakukan 

pernikahan dini? 

Kenapa aku jadi nikah anum lawan 

lakiku ku betianan bedahulu 

2.  Faktor apa saja yang 

mendukung anda untuk 

melakukan pernikahan dini? 

Aku kada sekolah lagi jua sampai lulus 

SD aja habis tuh ampih begawi ay lagi 

3.  Apakah anda merasakan 

dampak dari pernikahan dini? 

 

Banyak dampaknya mana betianan 

bedahulu, sambatan urang dah ay sudah 

dari keluarga jua, mental pang jua cuma 

aku kuat ja mental 

4.  Apakah orang tua  anda 

menyetujui untuk menikah 

dini? 

 

Hiih setujua soalnya sebelum itu kami 

sudah pacaran 2 tahun 

5.  Apakah dalam merawat anak 

anda melakukan secara mandiri 

atau masih membutuhkan 

bantuan orang tua? 

Sorangan aja aku menggaduh dibanjar 

kada dibantui mintuha 

6.  Menurut anda apakah anak 

harus mematuhi aturan yang 

sudah dibuat? 

Munnya anu tuh harus, harus pang 

gasan inya jua,  tpi munya jer ku harus, 

harus tuh pang kaya misal sekolah, 

mengaji harus tuh pang gasan inya jua 

7.  Apakah biasanya anak anda 

mematuhi aturan itu? 

Hiih patuh ay setumat, paling sejam-

jam habis tuh kada lagi 

8.  Apakah anda akan menghukum 

anak jika tidak mematuhi apa 

yang anda perintahkan? 

Bila kada measi ajin, kada ku herani, 

kada ku bari duit 

9.  Seperti apa biasanya anda 

menghukum anak anda? 

Mun misal nih malam tuh inya macal 

kada measi, ku matii lampu ku bediam 

sampai inya bepandir ma ma nyalai 
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lampu, ada sesuatu lah kytu nah bila 

mati lampu bila sudah mati lampu 

paham to inya, bila macal jua ajin bisa 

ja ku kibit, mun inya bisa mukul ku bisa 

jua mukul bila inya macal banar meanu 

anak orang kah ngalih lo mun teanu 

anak orang tuh 

10.  Kalau anak menangis ketika dia 

dilarang melakukan sesuatu apa 

yang akan anda lakukan? 

 

Dibisai ay ajin tuh 

11.  Apakah anda pernah memarahi 

anak karena hal kecil? 

mun tesangiti anak tanpa sebab pernah 

jua bila ku sarik lawan abahnya, ku 

sariki jua, kada mood  mana sudah 

uyuh seharian, misal pas besangitan 

lawan abahnya anak bepandir ma 

makan, kena pang pakai nada tinggi, 

ma minta duit kena pang minta duit 

lawan abah kam situ lalu tesairiki 

lawan anak 

12.  Apakah anda sering memberi 

nasehat kepada anak, nasehat 

seperti apa yang biasanya anda 

berikan kepada anak? 

Jarang pang paling madahi lakasi 

sekolah nyaman pintar 

13.  Seberapa sering anda 

menyatakan keinginan anak? 

 

Kada pang ajin menakuni apa 

kehandakanya tuh bila handak 

membujuknya bulik dari rumah nininya  

14.  Apakah anda pernah 

mewujudkan keinginan anak?  

 

Bilanya aku mun inya betagih mainan  

bila ku ada duit ada waktu ku tukar 

akan, misalnya jer ku kaina ada to bisa 

duitnya tepakai atau bisa jua ku koler 

keluar sorangan ajin mehadang 

abahnya, betagih belanja jua ajin inya  

15.  Keinginan anak seperti apa 

yang biasanya anda tolak? 

 

Inya kada tapi bisa betagih-batgih pang 

paling mainan tuh ja kada tapi ketuju 

bejalan-jalan tuh jua 

16.  Jika anak melakukan sesuatu 

yang baik, bagaimana sikap 

anda? 

 

Aku memuji anak tuh kecuali anak tuh 

bila dilajari dirumah tuh bisa, bagus, 

bilanya anu pintarnya lah dihimungi 

jadi inya belajar terus 

17.  Apakah anak diberi kebebasan  

ketika di  ? 

 

Hiih diberi kebebasan melihat tv, 

mainan di rumah nih boleh ja asal 

jangan main bekelahian anak ku bedua 

tuh lakian kalau, nang kaya ultramen-

ultramen kytu nah betampar-tamparan 
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18.  Apakah anda mengizinkan anak 

anda untuk bermain diluar 

rumah? 

 

Hiih boleh ja inya bekawanan keluar, 

Cuma jarang jua inya bekawanan 

keluar tuh rancak di rumah aja, soalnya 

mun inya umpat kakanya bemainan 

diluar pasti bekalahi lawan kakanya 

19.  Apakah anda mengizinkan anak 

untuk bermain hp? 

 

Meizin akan ja 

20.  Apakah ada batasan waktu anak 

bermain hp atau menonton TV? 

 

Hiih mun hp ku batasi, misal apakah 

yang ku gawi tuntung lo sudah ku ambil 

ay hp nya, jadi bedua tuh seikung 

makai hp ku seikung makai hp 

abahnya, mun Tv  kada pang asal habis 

sekolah, bila pagi kada ku bari akan 

lambat inya bebaju 
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CATATAN LAPANGAN 

(WAWANCARA ORANG TUA) 

(Anak SS) 

Kode   : CL.W.O.ASS 

Hari/Tanggal  :  14 Juli 2022 

Jam   :  17.00-17.30 

Tempat   : TPA Jamiyyatul Islamiyah 

Interview  : R (Orang Tua Anak SS ) 

Interviewer  : Maulidda Safitri 

Deskripsi  

No Pertanyaan Jawaban 

1.    Apa saja yang melatarbelakangi 

anda untuk melakukan 

pernikahan dini? 

Apa yo lah semalam tuh ulun begawi 

pas sudah begawi rasa sudah matang 

banar kawin ay lagi kadida dijodoh 

akan pang pas begawi tuh sambil 

belilihtan cuma dari jauh-jauh aja pang 

paling 4 bulan ibaratnya kenalan bah 

tuh langsung kawin 

2.  Faktor apa saja yang 

mendukung anda untuk 

melakukan pernikahan dini? 

Ekonomi pang jua semalam tuh habis 

lulus sekolah begawi jua ekonomi 

ibaratnya ya kytu lah sakit jua bahari 

tuh 

3.  Apakah anda merasakan 

dampak dari pernikahan dini? 

 

Rasa kadada pang soalnya laki kita nih 

baik aja pang kadida dampak yang 

berisiko ditinggalan akan , mintuha 

baik, dingsanak baik jadi tau aja 

keluarganya kayapa. 

Mun misal ada masalah apa-apanya tuh 

alhamdulillah kada bisa pang sampai 

tesangit keanak, ibaratnya tuh mun ada 

masalah tuh tekadang diselesaikan 

bedua.  

4.  Apakah orang tua  anda 

menyetujui untuk menikah 

dini? 

 

Setuju aja  asal bujur-bujur kada 

dimain-main akan jer 

5.  Apakah dalam merawat anak 

anda melakukan secara mandiri 

atau masih membutuhkan 

bantuan orang tua? 

Sekitar umur 20 an ja waktu beranak 

pertama tuh, rasa siap aja jua awal-awal 

beanakan tuh ibaratnya laki matang aja 

makanya be KB kada dibari akan, awal-

awal tuh dibantui kuitan ay pang cuma 
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pas anak kedua kada lagi tenyaman 

sudah karena sudah tahu, semalam tuh 

sudah belain rumah menyewa cuma 

masih parak pang lawan rumah kuitan, 

jadi kena mama yang mendatangi, kena 

sorang yang ke wadah mama anak 

pertama tuh, mun anak kedua kan kada 

papa lagi sudah tenyaman dah 

menjaganya nyaman apanya nyaman 

suddah tahu pengalamanya kada lagi 

merepot akan kuitan 

6.  Menurut anda apakah anak 

harus mematuhi aturan yang 

sudah dibuat? 

Kada jua pank, kadang misal harus 

guring jam seini kadang inya kada mau 

jadi kada kawa jua, tapi mun masalah 

hp harus mematuhi kada boleh lawas, 

kadang main hp tuh jua berabah dekat 

banar lawan mata 

7.  Apakah biasanya anak anda 

mematuhi aturan itu? 

Mun masalah hp wahini measi aja mau 

aja bila disuruh ampih, mun masalah 

bekawanan tekadang handak jauh 

menangis ajin handak  meumpati, jaka 

handak bekawan aja mun jauh jangan 

istilahnya kada berani menjulung anak 

jauh-jauh tuh nah kalau pina apa-apa 

meumpati kawan, di tinggal kawan kah, 

buliknya kada tau kah, tekadang bulik 

bisa diantar akan kawan kada mau 

bulik sorangan kada wani 

8.  Apakah anda akan menghukum 

anak jika tidak mematuhi apa 

yang anda perintahkan? 

Alhamdulillah kada bisa kyp ja berapa 

anak kada bisa 

9.  Seperti apa biasanya anda 

menghukum anak anda? 

Mun bemamai bisa aja pang ibaratnya 

menanguri efek inya kada measi, paling 

hp kh tekadang inya lawas “Hp terus” 

misalnya 

10.  Kalau anak menangis ketika dia 

dilarang melakukan sesuatu apa 

yang akan anda lakukan? 

 

Di bujuki, abangnya kah disuruh 

“bujuki bang”, atau dibujuki ayo sini 

kita belanjaan kada usah gen umpat 

kawan kena kawannya datang aja sahila 

ay, kita belanjaan kah mau ranai 

menangis setumat aja 

11.  Apakah anda pernah memarahi 

anak karena hal kecil? 

kada suah pang 

12.  Apakah anda sering memberi 

nasehat kepada anak, nasehat 

Hiih pernah ay, ajin bila inya main hp 

uh sahila jangan tapi parak main hp 
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seperti apa yang biasanya anda 

berikan kepada anak? 

kena sakit mata, bila melihat tv jua ajin 

bila pina parak-parak ku padahi 

13.  Seberapa sering anda 

menyatakan keinginan anak? 

 

Tekadang bisa ay bila maras 

melihatnya ungut-ungut kesunyian 

dibawai bejalanan “ kita bejalana kah 

sahila” himung langsung inya, kadang 

membawainya ke waterboom kadang 

jua yang mainan loncat-loncat tuh 

14.  Apakah anda pernah 

mewujudkan keinginan anak?  

 

Dikabul akan ja pang rajin tuh apa 

kehandak inya misal bu nungkar anu 

pang bu sama kawan, kadang mun kada 

tetulus akan rasa kayapa kah hati pasti 

tepikir akan 

15.  Keinginan anak seperti apa 

yang biasanya anda tolak? 

 

Jarang pang paling itu tadi masalah bila 

inya handak bekawanan jauh  

16.  Jika anak melakukan sesuatu 

yang baik, bagaimana sikap 

anda? 

 

Uma saban hari ay, uma pintarnya uma 

anunya bilang handak hari-hari ay 

sampai ke abang-abangnya 

17.  Apakah anak diberi kebebasan  

ketika di rumah? 

 

Hiih bebas aja asal hp tuh banar ay 

18.  Apakah anda mengizinkan anak 

anda untuk bermain diluar 

rumah? 

 

Hiih meizin akan ja inya bekawanan 

tuh temending dari pada inya main hp, 

kadang bisa main sepedaan jua cuma 

kada jauh-jauh atau bekawanan dihiga 

rumah 

19.  Apakah anda mengizinkan anak 

untuk bermain hp? 

 

Meizin akan ja tapi setumat aja bila 

wayah kita haur kah pehadangan aja 

20.  Apakah ada batasan waktu anak 

bermain hp atau menonton Tv? 

 

Mun hp paling sejam ja itu gen kadang 

kada sampai seitu diambil dah, mun tv 

jarang jua pang inya melihat tv,  mun 

melihat tv kn tejauh jarak mata jadi 

kada tapi dibatasi banar 
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LAMPIRAN VII 

SURAT-SURAT 
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