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Perkawinan di Bawah Umur pada Masa Pandemi Covid-19 

Perspektif Perubahan Sosial 

(Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo) 

 

ABSTRAK 

 

Pandemi Covid-19 berdampak pada sektor sosial. Salah 

satu lembaga terkecil dalam sistem sosial yang ikut terdampak 

adalah keluarga, yaitu terjadinya perkawinan di bawah umur. 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan 

Agama (BADILAG), fenomena perkawinan anak melonjak 

hingga tiga kali lipat. Pada tahun 2019 tercatat ada 23.126 

kasus, dan pada tahun 2020 meningkat tajam dengan angka 

64.211 kasus. Peningkatan perkawinan di bawah umur ini juga 

terjadi di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data dari PA 

Kabupaten Ponorogo, pada tahun 2019 terdapat 97 kasus, dan 

pada tahun 2020 meningkat menjadi 235 kasus. Dari paparan 

fakta tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

dampak perubahan sosial akibat pandemi Covid-19 pada 

peningkatan perkawinan di bawah umur di Kabupaten 

Ponorogo, menganalisis bentuk proses sosial akibat pandemi 

Covid-19 pada peningkatan perkawinan di bawah umur di 

Kabupaten Ponorogo, dan menganalisis peran agen perubahan 

sosial dalam terjadinya peningkatan perkawinan di bawah 

umur akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo.  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, dengan 

metode kualitatif dan pendekatan sosiologi. Hasil dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, terjadi 

perubahan sosial akibat pandemi Covid-19 yang berdampak 

pada peningkatan perkawinan di bawah umur di Kabupaten 

Ponorogo yaitu meliputi tiga aspek yaitu struktur, fungsi 

keluarga, dan lingkungan. Pada aspek struktur yakni terbitnya 

kebijakan pembelajaran daring. Pada aspek fungsi keluarga 

terjadi perubahan pada fungsi psikologis, sosiologis, ekonomi, 
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dan pendidikan. Pada aspek lingkungan yakni terjadinya 

pandemi Covid-19 serta kesadaran yang rendah akan hak dan 

kewajiban dalam memperoleh pendidikan. Kedua, bentuk 

proses sosial dari perubahan di atas adalah perkembangan 

sosial. Ketiga, terjadi perubahan peran masyarakat sebagai 

agen perubahan sosial akibat pandemi Covid-19 yang 

berdampak pada peningkatan perkawinan di bawah umur. 
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Underage Marriage during the Covid-19 Pandemic 

Social Change Perspective 

(Case Study in Ponorogo Distric) 

 

ABSTRACT 

 

The Covid-19 pandemic has had an impact on the social 

sector. One of the smallest institutions in the social system that 

is affected is the family, namely the occurrence of underage 

marriages. Based on data released by Religious Courts Agency, 

the phenomenon of child marriage has tripled. In 2019 there 

were 23,126 cases, and in 2020 it increased sharply to 64,211 

cases. This increase in underage marriage also occurred in 

Ponorogo Regency. Based on data from the Ponorogo Regency 

PA, in 2019 there were 97 cases, and in 2020 it increased to 

235 cases. From exposure to these facts, this study aims to 

analyze the impact of social changes due to the Covid-19 

pandemic on the increase in underage marriage in Ponorogo 

Regency, analyze the form of social processes due to the 

Covid-19 pandemic on the increase in underage marriage in 

Ponorogo Regency, and analyze the role of agents of social 

change in the increase in underage marriage due to the Covid-

19 pandemic in Ponorogo Regency. 

This research includes field research, with qualitative 

methods and a sociological approach. The results of this study 

can be concluded that first, there are social changes due to the 

Covid-19 pandemic which have an impact on increasing 

underage marriage in Ponorogo Regency, which includes three 

aspects, namely structure, family function, and environment. 

On the structural aspect, namely the issuance of online learning 

policies. In the aspect of family function there are changes in 

psychological, sociological, economic, and educational 

functions. On the environmental aspect, namely the occurrence 

of the Covid-19 pandemic and low awareness of the rights and 
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obligations in obtaining education. Second, the form of the 

social process of change above is social development. Third, 

there is a change in the role of the community as agents of 

social change due to the Covid-19 pandemic which has an 

impact on increasing underage marriages. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Akhir tahun 2019, menjadi awal mula terjadinya Pandemi 

Covid-19. Pandemi Covid-19 disebabkan oleh virus SARS-

CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2). 

Covid-19 pertama kali ditemukan di Tiongkok, Wuhan.1 Virus 

Covid-19 ini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hal ini 

terlihat dari banyaknya kasus terkonfirmasi positif Covid-19, di 

mana ada 30.973.668 atau sekitar 30,9 juta kasus.2 Banyaknya 

kasus terkonfirmasi positif Covid-19 tersebut  menjadi 

perhatian dunia internasional. WHO (World Health 

Organization) menetapkan pandemi ini sebagai keadaan 

darurat kesehatan masyarakat pada 30 Januari 2020.3  

                                                           
1 Ririn Noviyanti Putri, “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi 

Covid-19,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 20, no. 2 (1 Juli 

2020): 705. 
2 Kompas Cyber Media, “Update Covid-19 di Dunia 20 September: 

30,9 Juta Infeksi | 10 Negara dengan Kasus Terbanyak,” KOMPAS.com, 20 

September 2020, 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/20/071500565/update-covid-

19-di-dunia-20-september--30-9-juta-infeksi-10-negara-dengan. 
3 Ni Putu Emy Darma Yanti dkk., “Public Knowledge about Covid-19 

and Public Behavior During the Covid-19 Pandemic,” Jurnal Keperawatan 

Jiwa 8, no. 4 (7 September 2020): 491. 



2 

 

 

 

Di Indonesia sendiri kasus pertama infeksi Covid-19 

diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. 

Selama tahun 2020 jumlah kasus terinfeksi Covid-19 di 

Indonesia tercatat sebanyak 743.198 kasus.4 Menanggapi hal 

tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan pandemi 

Covid-19 sebagai bencana nasional. Hal ini sesuai dengan 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19). Keputusan ini dikeluarkan oleh presiden pada 

tanggal 13 April 2020.5 Tanggapan pemerintah tidak hanya 

berhenti di situ. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan 

guna menghadapi dan mengatasi pandemi Covid-19. Beberapa 

kebijakan tersebut diantaranya adalah berdiam diri di rumah, 

pembatasan sosial maupun pembatasan fisik, menggunakan 

alat pelindung diri serta menjaga kebersihan diri, bekerja dan 

belajar di rumah, larangan berkerumun, adanya Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB), pemberlakuan kebijakan new 

                                                           
4 “UPDATE: Bertambah 8.074, Kini Ada 743.198 Kasus Covid-19 di 

Indonesia,” diakses 18 Oktober 2021, 

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/31/16073851/update-bertambah-

8074-kini-ada-743198-kasus-covid-19-di-indonesia.  
5 Fitri Wardatul, “Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana 

Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap 

Perbuatan Hukum Keperdataan,” Supremasi Hukum 9, no. 1 (1 Juni 2020): 

81. 
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normal,6 serta kebijakan-kebijakan Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM).  

Lahirnya kebijakan-kebijakan akibat Pandemi Covid-19 

tersebut membawa dampak yang tidak sedikit. Banyak sektor 

yang terdampak dari pandemi ini, di antaranya adalah sektor 

kesehatan, sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan sektor 

sosial. Pada sektor kesehatan, dampak langsung pandemi 

Covid-19 ini yaitu banyaknya kasus terkonfirmasi Covid-19 

serta tingginya kematian yang disebabkan oleh Covid-19.7 

Selain itu, kesehatan mental orang tua dan anak juga ikut 

terdampak. Hal tersebut terlihat dari adanya perubahan 

perilaku, emosi dan psikologis. Orang tua dan anak mengalami 

gangguan emosi yang mudah marah dan tidak sabar, serta 

gangguan psikologi berupa gangguan kecemasan. Perubahan-

perubahan tersebut terjadi karena adanya lockdown yang 

mengharuskan setiap individu harus tetap di rumah serta 

membatasi aktivitas fisik.8 

                                                           
6 Darmin Tuwu, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi 

Covid-19,” Journal Publicuho 3, no. 2 (3 Juli 2020): 271.  
7 Nurul Aeni, “Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & 

Sosial,” Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan 

IPTEK 17, no. 1 (30 Juni 2021): 20.  
8 Yafi Sabila Rosyad dkk., “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap 

Kesehatan Mental Orang Tua Dan Anak,” Jurnal Ilmiah Kesehatan 

Keperawatan 17, no. 1 (28 Juni 2021): 44. 
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Kedua, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam 

penanganan pandemi Covid-19 secara tidak langsung juga 

berdampak pada sektor ekonomi. Hal ini terlihat dari terjadinya 

PHK (pemutusan hubungan kerja), penurunan impor, 

terjadinya peningkatan harga, serta kerugian pada sektor 

pariwisata.9 Terjadinya PHK tersebut akan meningkatkan 

angka pengangguran. Adapun jumlah pekerja yang terkena 

PHK berjumlah 2.084.593 pekerja. Ada berbagai alasan bagi 

perusahaan untuk melakukan PHK, di antaranya yaitu 

penutupan sementara di berbagai sektor industri, kurangnya 

pembelian dari konsumen, serta pembatasan ekspor ke negara 

tertentu, sehingga terhambatlah proses ekspor dan pendapatan 

perusahaan berkurang bahkan mengalami kerugian.10 

Selanjutnya pada sektor pendidikan, pemerintah juga 

mengeluarkan kebijakan untuk melakukan kegiatan belajar 

mengajar dengan sistem dalam jaringan (daring). Kebijakan 

yang dikeluarkan pemerintah tersebut berdampak pada 

terhambatnya bahkan terhentinya proses pembelajaran terutama 

bagi sekolah yang berada di wilayah terpencil. Hal ini 

                                                           
9 Fakhrul Rozi Yamali dan Ririn Noviyanti Putri, “Dampak Covid-19 

Terhadap Ekonomi Indonesia,” Ekonomis: Journal of Economics and 

Business 4, no. 2 (8 September 2020): 384.  
10 P. H. Livana dkk., “Dampak pandemi COVID-19 bagi 

perekonomian masyarakat desa,” Indonesian Journal of Nursing and Health 

Sciences 1, no. 1 (2020): 43. 
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disebabkan oleh keterbatasaan akses internet serta keterbatasan 

kapabilitas tenaga pengajar.11 Keterbatasan akses internet 

membuat siswa tertinggal dalam memperoleh informasi, 

sehingga siswa terlambat dalam mengumpulkan tugas-

tugasnya. 

Tak kalah penting, kebijakan akibat pandemi Covid-19 

juga berdampak pada sektor sosial. Salah satu lembaga terkecil 

dalam sistem sosial yang ikut terdampak adalah keluarga. 

Keluarga menjadi tempat sosialisasi pertama bagi individu 

sebelum akhirnya menjadi anggota masyarakat. Ada dua aspek 

dalam sebuah keluarga yaitu aspek biologis serta aspek sosial.12 

Pada aspek sosial, dampak yang dirasakan oleh keluarga salah 

satunya adalah terjadinya perkawinan di bawah umur. 

Perkawinan di bawah umur mengalami peningkatan yang 

signifikan pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data 

yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Agama (BADILAG) 

fenomena perkawinan anak melonjak hingga tiga kali lipat.13 

                                                           
11 Felia Siska dan Reindy Rudagi, “Analisis Ketimpangan Pendidikan 

pada Masa Covid-19 di Nagari Sisawah Kabupaten Sijunjung,” AL 

MA’ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya 3, no. 1 (27 Juni 2021): 

3. 
12 Nanang martono, Sosiologi Perubahan Sosial (Depok: RajaGrafindo 

Persada, 2015), 234–235. 
13 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sonny dkk. lonjakan angka 

dispensasi kawin terjadi semenjak adanya revisi Undang-Undang 

Perkawinan yang mengubah batas usia minimun agar dapat berlangsungnya 
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Pada tahun 2019 tercatat ada 23.126 kasus, dan pada tahun 

2020 meningkat tajam dengan angka 64.211 kasus.14 

Pernyataan tersebut selaras dengan hasil penelitian Elga 

Andina, di mana selama masa pandemi Covid-19 terjadi 

peningkatan perkawinan anak. Fenomena tersebut bisa terjadi 

karena beberapa faktor di antaranya karena minimnya aktivitas 

anak, lemahnya pengawasan orang tua, serta faktor ekonomi 

keluarga.15  

Beberapa media massa juga memberitakan terjadinya 

peningkatan perkawinan di bawah umur yang terjadi di 

berbagai daerah, salah satunya di Provinsi Jawa Timur. 

Berdasarkan data dari Seksi Kantor Urusan Agama dan 

                                                                                                                           
perkawinan. Sumber: Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, dan 

Bambang Daru Nugroho, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan 

Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia,” Acta 

Djurnal 3, no. 2 (Juni 2020): 220. Selain itu, Maulida juga menyatakan 

bahwa pembaharuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berpengaruh pada dispensasi 

kawin, yaitu peningkatan permohonan yang sangat signifikan di Pengadilan 

Agama Purbalingga. Sumber: Maulida Afiya Sofa, “Dampak Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi 

Kawin (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purbalingga),” Jurnal 

Khuluqiyya 4, no. 1 (2022): 50. 
14 Komnas Perempuan, “Perempuan dalam Himpitan Pandemi: 

Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan 

Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19,” Jurnal Informasi dan 

Pemodelan Kimia, 2021, 3. 
15 Elga Andina, “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat 

Pandemi Covid-19,” INFO singkat 13, no. 4 (2021): 13. 
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Keluarga Sakinah Kanwil Kemenag Jawa Timur, sepanjang 

tahun 2020 ada 12.460 anak di bawah umur di Jawa Timur 

menikah.16 Peningkatan perkawinan di bawah umur secara 

lebih spesifik dapat diketahui dari jumlahnya permohonan 

dispensasi kawin di beberapa pengadilan agama (PA) di 

Provinsi Jawa Timur di antaranya yaitu PA Kabupaten 

Ponorogo, PA Kabupaten Magetan, PA Kabupaten Madiun, PA 

Kabupaten Ngawi. Berikut jumlah permohonan dipensasi 

kawin dari keempat kabupaten di atas: 

1.1 Tabel Permohonan Dispensasi Kawin 

Kabupaten Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin 

2019 2020 

Ponorogo 97 235 

Madiun 92 175 

Ngawi 65 199 

Magetan 71 167 

Sumber: http://sipp.pa-ponorogo.go.id/list_perkara/search. 

   http://sipp.pa-kabmadiun.go.id/list_perkara/search 

   http://sipp.pa-ngawi.go.id/list_perkara/search 

    http://sipp.pa-magetan.go.id/list_perkara/search. 

                                                           
16 “12.460 Anak di Bawah Umur di Jatim Menikah Dini | Republika 

Online,” diakses 2 Desember 2021, 

https://republika.co.id/berita/daerah/jawa-timur/quvw31396/12460-anak-di-

bawah-umur-di-jatim-menikah-dini. 

http://sipp.pa-ngawi.go.id/list_perkara/search
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Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa di empat 

kabupaten tersebut terjadi peningkatan angka perkawinan di 

bawah umur. Jika dianalisis lebih jauh, maka terlihat bahwa 

Kabupaten Ponorogo menjadi penyumbang kasus perkawinan 

di bawah umur terbanyak di antara beberapa kabupaten 

tersebut. Berdasarkan data permohonan dispensasi nikah dari 

SIPP PA Kabupaten Ponorogo angka perkawinan di bawah 

umur di Kabupaten Ponorogo selama empat tahun terakhir 

mengalami peningkatan. Adapun datanya adalah sebagai 

berikut:17 

1.2 Tabel Permohonan Dispensasi Kawin 

Tahun Jumlah Permohonan  

Dispensasi Kawin 

2017 56 

2018 74 

2019 97 

2020 235 

2021 237 

Sumber: http://sipp.pa-ponorogo.go.id 

Berdasarkan data permohonan dispensasi kawin di atas, 

dapat dilihat bahwa setiap tahunnya perkawinan di bawah umur 

                                                           
17 “SIPP,” diakses 18 Oktober 2021, http://sipp.pa-

ponorogo.go.id/list_perkara/search. 

http://sipp.pa-ponorogo.go.id/
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di Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan. Adapun 

peningkatan yang paling signifikan terlihat pada tahun 2020 

yaitu sebanyak 235 permohonan. Data di atas selaras dengan 

pernyataan yang disampaikan oleh paralegal Pos Bantuan 

Hukum LKBH IAIN Ponorogo yaitu Lala, Sindi, Fani, dan 

Silvi. Menurut Lala dan Sindi selama pandemi Covid-19 

jumlah pemohon disepensasi kawin di PA Kabupaten 

Ponorogo meningkat signifikan. Hal tersebut juga dibenarkan 

oleh Fina dan Silvi yang juga menjadi paralegal di Pos Bantuan 

Hukum LKBH IAIN Ponorogo yang berlokasi di depan PA 

Ponorogo.18 

Dampak-dampak di atas merupakan bagian dari pandemi 

Covid-19 yang telah dikemas dalam bentuk kebijakan-

kebijakan yang di keluarkan pemerintah sebagai respon 

terhadap pandemi Covid-19 ini memaksa masyarakat untuk 

melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah 

cara masyarakat bersikap dan berperilaku di lingkungannya. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pandemi ini tidak 

hanya berdampak pada ketidakpastian, kehancuran dan 

keputusasaan pada sektor kesehatan, ekonomi dan pendidikan, 

tetapi juga mengubah kehidupan sosial masyarakat. Tekanan-

                                                           
18 Lala, Sindi, Fina, Silvi, Wawancara, Oktober 2021, Ponorogo. 
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tekanan yang dihasilkan oleh krisis Covid-19 merupakan 

pemantik perubahan sosial masyarakat yang ditandai dengan 

berubahnya perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya, berkomunikasi, berbelanja, bersekolah dan perilaku 

sosial yang lainnya.19 

Menurut Piotr Sztompka, perubahan sosial merupakan 

sebuah perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem 

sosial. Singkatnya, ada perbedaan antara keadaan sistem sosial 

tertentu dalam jangka waktu yang berlainan. Dari definisi 

tersebut dapat dikatakan bahwa konsep dasar perubahan sosial 

mencakup tiga gagasan: (1) perbedaan; (2) pada waktu 

berbeda; dan (3) di antara keadaan sistem sosial yang sama.20 

Maksud dari gagasan tersebut adalah suatu keadaan yang 

berbeda dengan keadaan lainnya karena telah mengalami 

perubahan yang terjadi dalam waktu yang berbeda dengan 

jangka waktu tertentu pada sistem sosial yang sama.21 

Perubahan sosial juga terjadi dalam struktur dan fungsi 

dari bentuk-bentuk masyarakat. Adanya interaksi sosial akan 

                                                           
19 Boedi Priantoro, “Dampak Covid-19 pada Perubahan Sosial 

Masyarakat,” Jurnal Kocenin, no. 1 (2020): 114.  
20 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial. Judul Asli: The 

Sociology of Social Change, Penerjemah: Alimandan (Jakarta: Kencana, 

2017), 3. 
21 Wirasandi, “Sorong Serah (Studi Analitik Perubahan Kepatuhan 

Budaya),” Jurnal Ilmiah Rinjani 8 (2016): 42. 
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menimbulkan proses sosial di dalam masyarakat. Perubahan 

sosial ini mengacu pada perubahan dalam struktur sosial dan 

hubungan sosial.22 Perubahan sosial dalam hal ini termasuk ke 

dalam jenis perubahan yang tidak direncanakan. Maksud dari 

perubahan yang tidak direncanakan dalam penelitian ini yaitu 

perubahan tersebut terjadi secara sporadis dan tidak 

dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Dalam hal ini 

masyarakat dihadapkan pada situasi perubahan yang tidak 

pernah terbayangkan sebelumnya, dalam artian sejumlah tata 

nilai dan norma lama harus ditata ulang dan direproduksi 

kembali untuk menghasilkan sistem sosial yang baru.23 

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian atas lonjakan angka perkawinan anak di 

bawah umur pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten 

Ponorogo. Berdasarkan data permohonan dispensasi kawin 

yang telah peneliti temukan di atas, Kabupaten Ponorogo 

menjadi kabupaten dengan tingkat tertinggi jika dibandingkan 

dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya yaitu Kabupaten 

Magetan, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi. 

                                                           
22 Rauf Hatu, “Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu 

Tinjauan Teoritik-Empirik),” Jurnal Inovasi 8, no. 4 (Desember 2011): 3. 
23 Chriztine Diah Wahyuningsih, “Kenormalan Baru dan Perubahan 

Sosial dalam Perspektif Sosiologi,” Majalah Ilmiah FISIP UNTAG 

Semarang 1, no. 21 (Oktober 2020): 104. 
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Penelitian ini akan melihat bagaimana perkawinan di bawah 

umur ini meningkat bersamaan dengan adanya perubahan 

sosial pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo. 

Berdasarkan penjelasan di aas, penelitian ini penulis susun 

dalam judul “PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA 

MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF PERUBAHAN 

SOSIAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN PONOROGO)” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian 

ini adalah untuk menemukan jawaban atas meningkatnya 

perkawinan di bawah umur pada masa pandemi Covid-19 di 

Kabupaten Ponorogo dengan perspektif perubahan sosial. 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perubahan sosial akibat pandemi Covid-19 

berdampak pada peningkatan perkawinan di bawah umur 

di Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana bentuk proses sosial akibat pandemi Covid-19 

berdampak pada peningkatan perkawinan di bawah umur 

di Kabupaten Ponorogo? 

3. Bagaimana peran agen perubahan sosial dalam fenomena 

terjadinya peningkatan perkawinan di bawah umur akibat 

pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan di atas, tujuan penelitian yang ingin 

dicapai oleh peneliti melalui penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis dampak perubahan sosial akibat 

pandemi Covid-19 pada peningkatan perkawinan di bawah 

umur di Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengalisis bentuk proses sosial akibat pandemi 

Covid-19 pada peningkatan perkawinan di bawah umur di 

Kabupaten Ponorogo. 

3. Untuk menganalisis peran agen perubahan sosial dalam 

terjadinya peningkatan perkawinan di bawah umur akibat 

pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penulis berharap setelah dilakukannya penelitian ini dapat 

memberi manfaat kepada pihak terkait, diantaranya adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Temuan dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

sumbangan dalam mengembangkan khazanah keilmuan di 

bidang hukum keluarga Islam (al-ahwal al-syakhsiyyah) 

terutama dalam hal perkawinan anak di bawah umur. 
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b. Temuan dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

sumbangan dalam mengembangkan khazanah keilmuan di 

bidang ilmu sosial, khususnya dalam teori perubahan 

sosial. 

c. Temuan dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah 

khazanah dalam ilmu pengetahuan dan perkembangan 

hukum Islam, khususnya dalam kajian sosial. 

2. Manfaat Praktis 

a. Temuan dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat 

bagi civitas akademik sebagai literatur dan referensi 

terhadap permasalahan perkawinan anak di bawah umur 

pada masa pandemi Covid-19 dengan perspektif perubahan 

sosial. 

b. Temuan dari penelitian ini menjadi bentuk kontribusi 

pemikiran kepada masyarakat tentang dampak sosial yang 

terjadi dalam keluarga pada masa pandemi Covid-19 

berupa perkawinan anak di bawah umur. 

c. Bagi keluarga, khususnya pada hubungan orang tua dan 

anak, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat dalam mewujudkan perlindungan anak dalam 

sebuah keluarga sehingga perkawinan anak di bawah umur 

dapat dihindari. 
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E. KAJIAN TERDAHULU 

Pada sub bab kajian terdahulu ini, peneliti akan 

menjelaskan kajian-kajian penelitian terdahulu yang sesuai 

dengan topik penelitian yang peneliti teliti. Kajian terdahulu ini 

digunakan sebagai referensi guna mengetahui persamaan dan 

perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

peneliti lakukan. Berikut penelitian terdahulu yang membahas 

perkawinan di bawah umur pada masa pandemi Covid-19. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Khairudin yang 

dituangkan dalam jurnal dengan judul “Perkawinan di Bawah 

Umur di Masa Pandemi Covid 19”. Penelitian ini dilakukan 

karena terjadinya peningkatan permohonan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun ke tahun. 

Penelitian ini berfokus pada upaya hakim dalam menekan 

tingginya angka permohonan dispensasi kawin di masa 

pandemi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta peran 

hakim dalam menekan orang tua untuk tidak menikahkan anak 

di usia dini. Penelitian yang dilakukan Khairudin ini dilakukan 

secara yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah 

adanya peningkatan angka pernikahan dini di masa pandemi 

Covid-19 salah satunya disebabkan karena masalah ekonomi, 

sulitnya kondisi ekonomi keluarga, serta orang tua yang 

beranggapan bahwa menikahkan anaknya pada usia dini dapat 
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meringankan beban keluarga. Selanjutnya kurangnya 

pengawasan orang tua terkait kebijakan penutupan sekolah dan 

pemberlakuan belajar di rumah juga menjadi salah satu pemicu 

maraknya pernikahan dini. Aktivitas belajar di rumah berakibat 

pada keleluasaan remaja dalam bergaul di lingkungan sekitar.24 

Kajian terdahulu selanjutnya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Elga Andina yang berjudul “Meningkatnya 

Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19”. Penelitian 

ini dilakukan karena ada peningkatan angka perkawinan anak 

selama masa pandemi Covid-19. Adapun fokus pembahasan 

dalam penelitian tersebut adalah mengenai faktor-faktor 

penyebab perkawinan anak. Penelitian yang dilakukan dengan 

metode kepustakaan ini menyimpulkan bahwa tingginya 

tingkat perkawinan anak selama masa pandemi Covid-19 

disebabkan oleh minimnya aktivitas anak dan pengawasan 

orang tua yang lemah, sehingga terjadi pergaulan bebas dan 

kehamilan. Faktor penyebab selanjutnya adalah penurunan 

penghasilan orang tua, mereka beranggapan bahwa dengan 

                                                           
24 Khoirudin, “Perkawinan di Bawah Umur di Masa Pandemi Covid 

19,” Jurnal Signifikan Humaniora, 2, no. 3 (2021): 4. 
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menikahkan anaknya berarti telah mengurangi beban orang 

tua.25 

Selaras dengan pendapat Khairuddin dan Elga, penelitian 

yang dilakukan oleh Bagus, Yuda, Esa dan Diana juga 

menyatakan hal serupa, di mana ada sebuah fenomena 

pernikahan dini di masa pandemi Covid-19. Penelitian yang 

berlokasi di Kabupaten Madiun tersebut dilakukan secara 

kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dari penelitian yang 

telah dilakukan tersebut, menyimpulkan bahwa jumlah 

pernikahan dini di Kabupaten Madiun meningkat hingga 

mencapai 175 orang/pasangan selama tahun 2020. Adapun 

penyebab dari fenomena ini adalah karena married by 

accident.26 

Selain di Kabupaten Madiun, fenomena pernikahan dini di 

musim pandemi juga terjadi di Malang Raya. Fenomena yang 

terjadi di Malang Raya ini diteliti oleh Subekti dan Fauziyah 

yang dituangkan dalam jurnal dengan judul Zona Merah 

Pernikahan Dini di Musim Pandemi (Sebuah Studi Kasus di 

                                                           
25 Andina, “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi 

Covid-19,” 13. 
26 Bagus Nugraha Adin Saputra dkk., “Fenomena Pernikahan Dini Di 

Masa Pandemi Covid-19,” dalam Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis 

41 Utp Surakarta, vol. 1, 2021, 117. 
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Malang Raya). Fokus pembahasan dari penelitian tersebut 

adalah pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam dan 

perspektif hukum Indonesia. Penelitian yang dilakukan dengan 

metode lapangan ini menyimpulkan bahwa dalam perspektif 

hukum Islam, Imam Maliki dan Imam Syafi’i syarat 

perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah aqil 

baligh. Sedangkan, menurut Imam Hanafi, baligh tidak menjadi 

syarat dalam perkawinan, sebab ada hak ijbar. Selanjutnya 

dalam perspektif hukum Indonesia, pemerintah memberi batas 

minimal usia perkawinan guna menjaga stabilitas dan kebaikan 

pemerintahan.27 

Selanjutnya, Luayyin, Kusuma dan Syahrin juga 

melakukan penelitian yang berangkat dari fenomena 

perkawinan anak di bawah umur pada masa pandemi Covid-19. 

Fenomena tersebut terjadi di KUA Sumberasih Kabupaten 

Probolinggo.  Penelitian yang dilakukan oleh ketiga peneliti di 

atas, bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 

terjadinya perkawinan anak di bawah umur pada masa pandemi 

Covid-19. Guna mencapai tujuan penelitian tersebut, ketiga 

peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 

                                                           
27 Ahmad Subekti dan Ulil Fauziyah, “Zona Merah Pernikahan Dini Di 

Musim Pandemi (Sebuah Studi Kasus di Malang Raya),” Jurnal Hikmatina 

3, no. 3 (2021): 229.  
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teknik observasi dan wawancara dalam pengumpulan data. 

Adapun hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa 

perkawinan anak di bawah umur terjadi karena dua hal yaitu 

kehamilan di luar pernikahan yang sah serta untuk menghindari 

khalwat.28  

Selaras dengan penelitian terdahulu di atas, penelitian yang 

dilakukan oleh Suryanto juga berlokasi di KUA, lebih tepatnya 

di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Suryanto 

melakukan penelitian ini berdasarkan masalah perkawinan di 

bawah umur yang masih saja banyak terjadi baik sebelum 

maupun selama pandemi Covid-19 di Kecamatan Dau. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, Suryanto memfokuskan 

penelitiannya dalam hal peran KUA untuk meminimalisasi 

perkawinan di bawah umur. Metode yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah tersebut adalah dengan metode 

penelitian empiris dan pendekatan kualitatif, di mana data 

diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil 

penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam meminimalisasi 

kasus perkawinan di bawah umur pada masa pandemi Covid-

19 KUA berperan dalam melakukan sosialisasi yang dilakukan 

                                                           
28 Reza Hilmy Luayyin, “Pernikahan Dini Dan Problematikanya Pada 

Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) 3, no. 2 

(2021): 76. 
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oleh penghulu. Selain sosialisasi, upaya selanjutnya yang bisa 

dilakukan adalah pengetatan pendaftaran perkawinan, serta 

menjalin kerja sama sektoral. Selanjutnya, upaya yang 

dilakukan oleh penyuluh agama yaitu dengan mendatangi 

berbagai forum di masyarakat dan menasihati calon pengantin. 

Terakhir, upaya yang dilakukan oleh modin desa yaitu dengan 

mengedukasi masyarakat yang dikemas dalam kegiatan 

penyuluhan dan memberikan saran untuk menunda perkawinan 

di bawah umur.29 

Serupa dengan peneliti-peneliti sebelumnya, penelitian ini 

juga dilakukan karena adanya fenomena peningkatan 

perkawinan anak di bawah umur pada masa pandemi Covid-19. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Khairudin, Andiana, 

Bagus, Yuda, Esa, Diana, serta Luayyin, Kusuma dan Syahrin 

hanya berfokus pada pembahasan fenomena peningkatan 

perkawinan anak di bawah umur saja. Secara lebih spesifik 

peneliti-peneliti tersebut hanya memaparkan faktor-faktor 

penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur pada 

masa pandemic Covid-19. Sedangkan, penelitian yang 

dilakukan oleh Subekti dan Fauziyah menfokuskan pada 

                                                           
29 Muhammad Handika Suryanto, “Peran Kantor Urusan Agama 

Dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan di Bawah Umur Pada Masa 

Pandemi Covid-19,” Sakina: Journal of Family Studies 6, no. 1 (2022): 1.  
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pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam dan perspektif 

hukum Indonesia. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh 

Suryanto memfokuskan pembahasannya pada hal peran KUA 

untuk meminimalisasi perkawinan di bawah umur. Fokus 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas menjadi 

pembeda dengan penelitian ini. Penelitian ini akan 

menganalisis fenomena peningkatan perkawinan anak di bawah 

umur pada masa pandemi Covid-19 dengan pisau analisis teori 

perubahan sosial. Teori perubahan sosial yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah teori perubahan sosial milik Piotr 

Sztompka.  

Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis tiga hal yakni pertama, untuk mengalisis dampak 

perubahan sosial akibat pandemi Covid-19 pada peningkatan 

perkawinan di bawah umur di Kabupaten Ponorogo. Kedua, 

untuk menganalisis bentuk proses sosial akibat pandemi Covid-

19 berdampak pada peningkatan perkawinan di bawah umur di 

Kabupaten Ponorogo. Terakhir, untuk menganalisis peran agen 

perubahan sosial dalam terjadinya peningkatan perkawinan di 

bawah umur akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo. 

Secara metodologi, penelitian ini serupa dengan penelitian 

yang dilakukan oleh, Bagus, Yuda, Esa dan Diana, oleh 

Subekti dan Fauziyah, oleh Luayyin, Kusuma dan Syahrin, 
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serta oleh Suryanto. Keempat penelitian tersebut dilakukan 

dengan metode lapangan. Meskipun memiliki persamaan 

dalam hal metode penelitian yang dipilih, namun pendekatan 

yang peneliti gunakan berbeda. Pendekatan dalam penelitian 

ini yaitu pendekatan sosiologi dengan objek penelitian yang 

dipilih yaitu masyarakat Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya 

objek penelitian tersebut peneliti telaah dari sudut dinamikanya 

yaitu perubahan sosial. Sedangkan, penelitian yang dilakukan 

oleh Khairudin dan Elga menggunakan metodologi 

kepustakaan dan hal ini berbeda dengan penelitian yang 

peneliti lakukan. 

  

F. METODE PENELITIAN 

1. Metode dan Pendekatan 

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini peneliti 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari makna, 

pemahanan, pengertian, verstehen tentang suatu fenomena, 

kejadian, maupun kehidupan manusia dengan teribat langsung 

dan/atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, 
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kontekstual, dan menyeluruh.30 Dalam hal ini fenomena yang 

diteliti adalah peningkatan angka perkawinan di bawah umur 

pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo. Adapun 

pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan sosiologi, 

di mana objek dari penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten 

Ponorogo. Dalam hal ini, objek penelitian tersebut peneliti lihat 

dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul 

dari hubungan manusia di dalam masyarakat.31 Selanjutnya, 

dilakukan penelaahan oleh peneliti dari sudut dinamikanya 

yaitu perubahan sosial. Secara spesifik, perubahan sosial yang 

peneliti gunakan adalah perubahan sosial perspektif Piotr 

Sztompka. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kabupaten 

Ponorogo. Pemilihan Kabupaten Ponorogo sebagai lokasi 

penelitian bukan tanpa sebuah proses. Pada mulanya peneliti 

akan melakukan penelitian di Kabupaten Madiun dengan 

hipotesis bahwa di Kabupaten tersebut jumlah angka 

perkawinan anak di bawah umur tertinggi dari kabupaten di 

sekitarnya. Guna membuktikan hipotesis tersebut, peneliti 

                                                           
30 James A. Black dan Dean J. Champion, Metode dan Masalah 

Penelitian Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2009), 328. 
31 Dewi Wulansari, Sosiologi Konsep dan Teori (Bandung: Refika 

Aditama, 2013), 17. 
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melakukan research dengan mengunjungi laman resmi dari 

beberapa PA di sekitar Kabupaten Madiun yaitu PA Kabupaten 

Ngawi, PA Kabupaten Ponorogo, dan PA Kabupaten Magetan. 

Research yang peneliti lakukan tersebut guna mengetahui 

jumlah perkara dispensasi nikah, ternyata didapatkan hasil 

bahwa ada satu kabupaten yang jumlah perkara dispensasi 

nikahnya mengalami peningkatan yang lebih tinggi daripada 

Kabupaten Madiun. 

Berikut data yang peneliti peroleh, pertama di PA 

Kabupaten Magetan, berdasarkan data permohonan dispensasi 

kawin dari SIPP PA Kabupaten Magetan pada tahun 2019 ada 

71 permohonan dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 167 

permohonan.32 Selanjutnya, di PA Kabupaten Madiun, 

berdasarkan data permohonan dispensasi kawin dari SIPP PA 

Kabupaten Madiun pada tahun 2019 ada 92 permohonan dan 

pada tahun 2020 meningkat menjadi 175 permohonan.33 

Peningkatan ini juga terjadi di PA Kabupaten Ngawi, 

berdasarkan data permohonan dispensasi kawin dari SIPP PA 

Kabupaten pada tahun 2019 terdapat 65 permohonan dan 

                                                           
32 “SIPP,” diakses 18 Oktober 2021, http://sipp.pa-

magetan.go.id/list_perkara/search. 
33 “SIPP,” diakses 18 Oktober 2021, http://sipp.pa-

kabmadiun.go.id/list_perkara/search. 
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meningkat menjadi 199 permohonan.34 Sedangkan di PA 

Kabupaten Ponorogo didapatkan data bahwa pada tahun 2019 

terdapat 91 permohonan dan pada tahun 2020 terdapat 235 

permohonan.35 Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa selama 

pandemi Covid-19 terjadi peningkatan angka perkawinan anak 

di bawah umur. Setelah dianalisis lebih dalam, didapatkan 

bahwa jumlah perkawinan anak di bawah umur pada masa 

pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo lebih tinggi 

daripada di Kabupaten Madiun dan kabupaten-kabupaten yang 

telah peneliti sebut di atas. 

3. Data dan Sumber Data 

Data merupakan fakta yang bisa ditarik untuk membuat 

kesimpulan berdasarkan masalah yang sedang diteliti. Data 

bisa berupa teks, gambar, dokumen, foto atau objek-objek lain 

yang ada di lapangan dan  ditemukan oleh peneliti dalam 

proses penelitian.36 Adapun sumber data yang digunakan oleh 

peneliti adalah: 

 

 

                                                           
34 “SIPP,” diakses 18 Oktober 2021, http://sipp.pa-

ngawi.go.id/list_perkara/search. 
35 “SIPP.” 
36 Jonatan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 224.  
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a. Sumber data primer 

Sumber data primer yaitu data yang didapatkan secara 

langsung oleh peneliti dari subjek penelitian sebagai sumber 

informasi yang dicari.37 Data ini peneliti peroleh melalui hasil 

wawancara. Narasumber yang peneliti pilih untuk 

diwawancarai di antaranya adalah anak di bawah umur yang 

melangsungkan perkawinan selama masa pandemi Covid-19, 

keluarga dari anak di bawah umur tersebut, modin sebagai 

pemerintah desa tempat anak di bawah umur yang 

melangsungkan perkawinan, serta kepala KUA dari tiga 

kecamatan di Kabupaten Ponorogo yang menjadi penyumbang 

terbanyak angka perkawinan anak di bawah umur. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang berperan 

sebagai pendukung data primer.38 Data ini diperoleh dengan 

cara dokumentasi, yaitu berupa data permohonan dispensasi 

nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, data 

jumlah pengantin usia kurang dari 19 tahun dari KUA 

Kecamatan Ngrayun, KUA Kecamatan Sawoo, dan KUA 

Kecamatan Ponorogo, penelitian terdahulu, buku-buku, serta 

                                                           
37 Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1998), 91. 
38 Sofyan A.P, Metode Penelitian Hukum Islam, Penuntun Praktis 

untuk Penulisan Skripsi dan Tesis (Jakarta: mitra pustaka, 2013), 155. 
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berita yang berkaitan dengan peningkatan perkawinan di 

bawah umur pada masa pandemi Covid-19 perspektif 

perubahan sosial di Kabupaten Ponorogo. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Pengumpulan data peneliti lakukan melalui wawancara. 

Dalam memilih informan guna memperoleh data, peneliti 

menggunakan teknik snowball sampling, yaitu dari informan 

kunci yang satu ke informan kunci yang lain, sampai 

ditemukan varian yang memenuhi data. Dalam penelitian 

kualitatif, dikatakan bahwa tidak ada sampel acak, tetapi 

sampel bertujuan (purposive sample).39 Dengan demikian, 

peneliti memilih informan secara purposive (bertujuan) 

berdasarkan kriteria-kriteria yang mendukung penelitian ini. 

Adapun kategori informan yang peneliti pilih di sini adalah 

informan-informan yang terlibat langsung dalam peningkatan 

perkawinan anak di bawah umur pada masa pandemi Covid-19 

di Kabupaten Ponorogo. 

                                                           
39 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Rosdakarya, 2002), 165. 
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Jumlah anak di bawah umur yang melangsungkan 

perkawinan ini tidaklah sedikit serta tersebar di berbagai 

wilayah. Hal ini membuat peneliti kesulitan dalam menentukan 

informan. Dengan demikian, peneliti menggunakan teknik 

snowball sampling seperti yang telah dijelaskan di atas. 

Pertama-tama peneliti memilih 3 wilayah penyumbang angka 

perkawinan anak di bawah umur terbanyak se-Kabupaten 

Ponorogo. Data ini peneliti peroleh dari PA Kabupaten 

Ponorogo, yang selanjutnya data tersebut menjadi awal untuk 

menentukan informan. Informasi yang bersumber dari PA 

tersebut akan menuntun peneliti untuk menemukan wilayah 

dengan intensitas perkawinan anak di bawah umur yang paling 

tinggi.  

Adapun 3 wilayah tersebut adalah Kecamatan Ngrayun, 

Kecamatan Sawoo, dan Kecamatan Ponorogo. Selanjutnya, 

peneliti melakukan wawancara kepada kepala KUA dari ketiga 

kecamatan di atas. Kepala KUA yang peneliti jadikan 

narasumber adalah Bapak Munir, Bapak Anwar, dan Bapak 

Samuri. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh data jumlah 

perkawinan anak di bawah umur selama pandemi Covid-19 

pada setiap desa dari ketiga kecamatan tersebut. Setelah 

diperoleh data, selanjutnya peneliti melakukan analisis guna 

mengetahui desa yang menyumbang angka perkawinan anak di 
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bawah umur pada masa pandemi Covid-19 terbanyak di tiga 

kecamatan di atas. 

Adapun desa yang menyumbang angka perkawinan anak 

di bawah umur pada masa pandemi Covid-19 adalah Desa 

Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun, Desa Bondrang Kecamatan 

Sawoo, dan Desa Keniten Kecamatan Ponorogo. Ketiga desa 

tersebut menjadi desa dengan intensitas perkawinan anak di 

bawah umur tertinggi di ketiga kecamatan di atas. Setelah 

mengetahui desa dengan intensitas tertinggi, peneliti 

mewawancarai modin selaku perangkat desa untuk selanjutnya 

dimintai informasi. Adapun identitas modin yang peneliti 

wawancarai adalah Bapak Jemani, Bapak Cipto, dan Bapak 

Puryadi. 

Informasi dari perangkat desa tersebut menuntun peneliti 

untuk menemukan keluarga serta anak di bawah umur yang 

melakukan perkawinan pada masa pandemi Covid-19. 

Selanjutnya peneliti akan menggali informasi dari keluarga dan 

pelaku untuk memaparkan pengalaman sekaligus 

pandangannya mengenai perkawinan anak di bawah umur pada 

masa pandemi Covid-19 yang dialaminya sendiri. Dalam hal 

ini, peneliti berhasil mendapatkan data baik dari keluarga (MH) 

dan anak di bawah umur yang melakukan perkawinan pada 
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masa pandemi Covid-19 (RV) dari Desa Bondrang Kecamatan 

Sawoo.  

Topik penelitian yang sangat sensitif ini membuat peneliti 

kesulitan dalam menggali data secara langsung pada anak di 

bawah umur yang melakukan perkawinan serta orang tuanya. 

Dalam proses wawancara ini peneliti melibatkan modin guna 

menghubungkan dengan narasumber tersebut. Meskipun 

demikian, masih ada kendala yang peneliti temui. Beberapa 

kendala yang peneliti temui di antaranya yaitu pertama, peneliti 

hanya dapat melakukan wawancara terhadap orang tua dari 

anak di bawah umur yang melakukan perkawinan (AR). 

Kendala pertama ini peneliti temui di Desa Baosan Kidul 

Kecamatan Ngrayun. Meskipun peneliti tidak bisa 

mewawancarai langsung anak di bawah umur tersebut, 

informasi yang peneliti peroleh dari orang tuanya telah 

mewakili data-data yang peneliti gali, hal ini karena orang 

tuanya merupakan orang terdekat dari anak di bawah umur 

tersebut. 

Kendala selanjutnya peneliti temui ketika menggali data 

yang bersumber dari Desa Keniten Kecamatan Ponorogo. 

Pihak keluarga beserta anak di bawah umur tersebut tidak 

berkenan untuk diwawancarai. Dengan demikian, data yang 

bersumber dari Desa Keniten peneliti peroleh dari Bapak 
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Puryadi selaku modin dari desa tersebut. Bapak Puryadi 

menyampaikan bahwa informasi yang diberikan kepada 

peneliti bersumber langsung dari pengakuan orang tua serta 

anak di bawah umur yang melakukan perkawinan. 

Data-data dalam penelitian ini peneliti gali dengan metode 

wawancara. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan 

secara terbuka oleh peneliti, di mana kehadiran peneliti di 

lokasi penelitian diketahui oleh informan.40 Selanjutnya teknik 

wawancara yang peneliti gunakan adalah dengan wawancara 

semi-terstruktur (semi-structured interview). Teknik ini 

termasuk ke dalam bagian dari kategori in-depth interview.41 

Wawancara ini dilakukan secara bertahap, bebas serta 

mendalam (in-depth), di mana peneliti mengajukan pertanyaan 

guna mengungkapkan realitas atas suatu fenomena 

meningkatnya perkawinan di bawah umur pada masa pandemi 

Covid-19 di Kabupaten Ponorogo. Struktur pertanyaan sudah 

peneliti rancang sebelumnya. Struktur pertanyaan ini peneliti 

gunakan sebagai kisi-kisi (arahan). Meskipun demikian, 

peneliti juga akan mengemukakan pertanyaan lain atau 

                                                           
40 Andi Prastowo, Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan 

Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 214. 
41 Abdurrahman Misno B.P dan Ahmad Rifai, Metode Penelitian 

Muamalah (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), 81.  
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meminta narasumber untuk menjelaskan lebih mendetail 

jawaban mereka. 

Dari proses pengumpulan data di atas, telah diperoleh data 

dengan variasi informasi yang sama. Dengan demikian, peneliti 

tidak perlu untuk mencari informasi baru. Teknik sampling 

yang peneliti gunakan tersebut sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Burhan Bungin. Menurut Bungin, proses 

pengumpulan informasi dianggap sudah selesai apabila dalam 

proses pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi 

informasi. Dalam hal ini, Bungin juga menyatakan bahwa 

jumlah sampel dalam penelitian kualitatif tidak dipersoalkan.42 

b. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini dokumentasi dapat dipahami sebagai 

rekaman bersifat tertulis yang isinya mengenai peningkatan 

perkawinan di bawah umur pada masa pandemi Covid-19 di 

Kabupaten Ponorogo. Dokumentasi ini digunakan sebagai 

pelengkap dari data-data penelitian ini. Ada beberapa dokumen 

yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, di antaranya yaitu 

pertama, data permohonan dispensasi nikah selama masa 

pandemi Covid-19. Data tersebut peneliti peroleh dari laman 

resmi PA Kabupaten Ponorogo, PA Kabupaten Madiun, PA 

                                                           
42 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2008), 53. 
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Kabupaten Ngawi, dan PA Kabupaten Magetan. Kedua, data 

jumlah pengantin usia kurang dari 19 tahun dari KUA 

Kecamatan Ngrayun, KUA Kecamatan Sawoo, dan KUA 

Kecamatan Ponorogo. Selanjutnya, hasil penelitiaan terdahulu, 

buku-buku, serta berita terkait dengan peningkatan perkawinan 

di bawah umur pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten 

Ponorogo. Data yang bersumber dari berita-berita tersebut 

peneliti peroleh melalui situs berita online, di antaranya 

kompas.com, dan republika.co.id. 

c. Observasi  

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan 

mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk 

suatu tujuan tertentu.43 Teknik observasi yang peneliti gunakan 

dalam pelaksanaan pengumpulan data ini adalah dengan 

observasi nonpartisipan. Dalam observasi ini peneliti berperan 

sebagai pengamat independen.44 Observasi dilakukan oleh 

peneliti dengan memperhatikan beberapa hal, pertama, perilaku 

yang tampak dari subjek penelitian ketika wawancara sedang 

berlangsung. Kedua, pada lingkungan tempat penelitian 

                                                           
43 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Fokus Grups 

Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif (Depok: RajaGrafindo 

Persada, 2015), 131. 
44 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2018), 

224. 
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berlangsung yaitu Kabupaten Ponorogo, khususnya Desa 

Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun, Desa Bondrang Kecamatan 

Sawoo, dan Desa Keniten Kecamatan Ponorogo. Peneliti 

melakukan observasi tersebut untuk mengetahui kondisi sinyal 

sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar selama pandemi 

Covid-19. 

5. Analisis Data 

Analisis data merupakan serangkaian proses dan 

penyusunan data yang telah peneliti peroleh dari hasil 

wawancara dan observasi, di mana tujuannya agar mudah 

untuk dipahami serta bisa dengan mudah diinformasikan 

kepada orang lain.45 Adapun analisis data yang peneliti 

gunakan adalah dengan menggunakan tiga tahapan yaitu 

reduksi data (data reduction), paparan data (data display), dan 

penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion 

drawing/verifying). Tahapan reduksi data dilakukan dengan 

cara merangkum serta memfokuskan pada data-data pokok 

yang diperlukan.46 Tahapan ini berguna bagi peneliti untuk 

melihat gambaran perkawinan anak di bawah umur pada masa 

pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo secara lebih jelas 

                                                           
45 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2006), 216. 
46 Metode Penelitian Kuantitatif, 247.  
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serta dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan data 

selanjutnya. Setelah tahapan reduksi data, maka langkah 

selanjutnya adalah paparan data atau bisa disebut dengan 

penyajian data. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk 

uraian yang bersifat naratif. Tahapan terakhir berupa penarikan 

kesimpulan yang menyajikan temuan dalam penelitian yang 

telah dilakukan.47 Analisis data kualitatif dilakukan secara 

bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung. 

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Salah satu hal yang juga penting untuk dilakukan dalam 

rangkaian penelitian adalah pengecekan keabsahan data. 

Tujuan pengecekan di sini adalah agar tidak terjadi 

ketidaksesuaian antara data yang disajikan dengan data yang 

ada di lapangan. Adapun pengecekan keabsahan data dalam 

penelitian ini, peneliti lakukan dengan: 

a. Ketekunan pengamatan, merupakan proses menemukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur terkait dengan peningkatan 

perkawinan di bawah umur pada masa pandemi Covid-19 

di Kabupaten Ponorogo, kemudian peneliti memusatkan 

diri pada penemuan data-data peningkatan perkawinan di 

bawah umur dari anak di bawah umur yang 

                                                           
47 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian 

Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, t.t.), 405. 
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melangsungkan perkawinan pada masa pandemi Covid-19, 

keluarga dari anak di bawah umur tersebut, modin selaku 

perangkat desa serta kepala KUA di wilayah anak di 

bawah umur tersebut tinggal. 

b. Triangulasi, yaitu teknik pengecekan keabsahan data 

kepada pihak ketiga atau sumber data ketiga guna 

meningkatkan peluang-peluang agar temuan-temuan riset 

dan interpretasi terhadap temuan-temuan riset menjadi 

lebih kredibel. Pelaksanaan triangulasi dapat dilakukan 

melalui salah satu dari empat model, yaitu sumber data, 

metode, investigator, dan teori.48 Adapun model triangulasi 

yang peneliti pilih adalah triangulasi sumber data. 

Triangulasi dengan modus penggunaan sumber data yang 

berbeda dan lebih dari satu mengandung makna bahwa 

suatu informasi yang diperoleh dari sumber data dicek 

silang kepada sumber data yang lain. Tujuannya adalah 

untuk memperoleh informasi lain yang mungkin 

berlawanan dengan informasi yang diperoleh dari sumber 

data sebelumnya atau bahkan memperkaya informasi. 

 

 

                                                           
48 Mohammad Ali, Memahami Riset Perilaku dan Sosial (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2014), 270. 
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G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Agar penelitian ini terarah, maka penulis 

mengelompokkan hasil penelitian ini secara runtut. Adapun 

pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Berikut 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan gambaran secara umum isi 

tesis yang membicarakan fenomena peningkatan 

perkawinan anak di bawah umur pada masa 

pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo. 

Pendahuluan dalam tesis ini memuat latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  

BAB II : PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR 

DAN PERUBAHAN SOSIAL 

Bab II merupakan pemaparan kajian konseptual 

yang berguna sebagai alat untuk menganalisis, 

menafsirkan, serta memahami fenomena 

peningkatan perkawinan di bawah umur pada 

masa pandemi Covid-19 di Kabupaten 

Ponorogo. Adapun kajian konseptual yang 
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digunakan peneliti adalah perkawinan anak di 

bawah umur dan perubahan sosial perspektif 

Piotr Sztompka. 

BAB III : PERUBAHAN SOSIAL AKIBAT PANDEMI 

COVID-19 BERDAMPAK PADA 

PENINGKATAN PERKAWINAN ANAK DI 

BAWAH UMUR DI KABUPATEN 

PONOROGO 

Pada bab ini fenomena peningkatan perkawinan 

anak di bawah umur pada masa pandemi Covid-

19 peneliti analisis dengan konsep perubahan 

sosial dari Piotr Sztompka.  

BAB IV : BENTUK PROSES SOSIAL AKIBAT 

PANDEMI COVID-19 BERDAMPAK PADA 

PENINGKATAN PERKAWINAN ANAK DI 

BAWAH UMUR DI KABUPATEN 

PONOROGO 

Setelah dilakukan analisis pada bab tiga, pada 

bab empat ini peneliti menganalisis bentuk 

proses sosial yang terjadi dalam fenomena 

peningkatan perkawinan anak di bawah umur 

pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten 
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Ponorogo.   

BAB V : PERAN AGEN PERUBAHAN SOSIAL 

DALAM TERJADINYA PENINGKATAN 

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT 

PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN 

PONOROGO 

Pada bab V berisi analisis terkait dengan peran 

agen perubahan sosial dalam terjadi peningkatan 

perkawinan di bawah umur akibat pandemi 

Covid-19 di Kabupaten Ponorogo.  

BAB VI  PENUTUP 

Bab terakhir ini berisi penarikan kesimpulan dari 

hasil analisis terhadap fenomena peningkatan 

perkawinan di bawah umur pada masa pandemi 

Covid-19 di Kabupaten Ponorogo perspektif 

perubahan sosial yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya. Setelah dilakukan kesimpulan, bab 

ini juga menguraikan saran dari peneliti. 
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BAB II 

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR 

DAN PERUBAHAN SOSIAL 

 

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan sebuah teori. 

Menurut Sugiyono, teori merupakan alur logika atau penalaran, 

serta bisa didefinisikan sebagai seperangkat konsep, definisi, 

dan proposisi yang tersusun secara sistematis. Teori berfungsi 

untuk menjelasakan (explanation), meramalkan (prediction), 

dan pengendalian (control)1 suatu fenomena. Dalam penelitian 

ini fenomena yang akan diteliti adalah peningkatan perkawinan 

di bawah umur pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten 

Ponorogo. Guna menganalisis fenomena tersebut peneliti 

menggunakan landasan teori perkawinan anak di bawah umur 

dan perubahan sosial.  

Lebih khusus teori perubahan sosial yang peneliti 

gunakan adalah menurut Piotr Sztompka. Sesuai dengan tujuan 

penelitian yang telah peneliti tuliskan pada bab sebelumnya, 

teori perubahan sosial menurut Piotr Sztompka dirasa telah 

sesuai sebagai penjelas, peramalan serta pengendalian 

fenomena peningkatan perkawinan di bawah umur pada masa 

                                                           
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 81. 
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pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo. Teori ini berkaitan 

dengan rencana penelitian ini dalam melihat perubahan sosial 

akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada peningkatan 

angka perkawinan di bawah umur, bentuk proses sosialnya 

serta peran agen perubahan sosial pada masyarakat Kabupaten 

Ponorogo akibat pandemi Covid-19. Berikut tinjauan umum 

yang membantu peneliti dalam menganalisis fenomena 

tersebut: 

 

A. PERKAWINAN DI BAWAH UMUR 

1. Definisi Perkawinan di Bawah Umur 

Menurut Beni Ahmad Saebeni, perkawinan atau 

pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan 

membatasi hak dan kewajiban anatara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan yang bukan mahram.2 Adapun dasar-dasar 

substansial yang berkaitan dengan perkawinan atau pernikahan 

diantaranya yaitu pertama, dalam pernikahan terdapat 

hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon 

mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Kedua, 

dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad di antara kedua 

                                                           
2 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 

2013), 9. 
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belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi 

pasangan suami-istri. Ketiga, dalam pernikahan terdapat 

penentuan hak dan kewajiban suami-istri secara proporsional. 

Keempat, dalam pernikahan terdapat hubungan genetik antara 

pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan 

keluarganya. Terakhir, dalam pernikahan terdapat cita-cita 

untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak 

keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahim tanpa batas 

waktu yang ditentukan.3 

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

perkawinan dalam hukum Islam yakni pernikahan, yang 

didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat (mi>tha>qan 

ghali>z}an) guna mentaati perintah Allah serta melaksanakannya 

merupakan ibadah.4 Sedangkan menurut Undang-Undang 

Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir 

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.5 

                                                           
3 Ibid., 19. 
4 Kompilasi Hukum Islam, t.t., Pasal 2. 
5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, 2019, Pasal 1. 
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Guna mencapai tujuan dari perkawinan, maka dalam UU 

Perkawinan diaturlah syarat-syarat diperbolehkannya seseorang 

melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat tersebut diatur 

dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 UU Perkawinan. Salah satu 

syarat diperbolehkannya menikah adalah telah mencapai umur 

19 tahun bagi calon suami dan calon istri.6 Namun, apabila 

apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur 

terebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita 

diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke 

Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti 

pendukung.7 

Berdasarkan persyaratan yang telah dijelaskan di atas, 

maka anak di bawah umur yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah anak yang berusia kurang dari 19 tahun. Dengan 

demikian, perkawinan anak di bawah umur dalam penelitian ini 

didefinisikan sebagai akad di antara seorang pria dan wanita 

untuk membentuk sebuah keluarga, di mana usia salah satu 

mempelai ataupun keduanya kurang dari 19 tahun. 

 

 

                                                           
6 Ibid., Pasal 7 ayat (1). 
7 Ibid., Pasal 7 ayat (2). 
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2. Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur 

Terjadinya praktik perkawinan anak di bawah umur 

bukanlah tanpa sebab. Ada beberapa penyebab terjadinya 

perkawinan anak di bawah umur, di antaranya: 

a. Takut anak zina, orang tua mengalami kecemasan ketika 

anaknya memasuki masa pubertas. Ketika orang tua  

mengetahui anaknya memiliki pasangan atau bergaul 

dengan laki-laki, tingkat kecemasan orang tua meningkat, 

para orang tua biasanya memutuskan menikahkan anaknya 

sebelum terjadi perzinahan apalagi jika sampai Kehamilan 

Tidak Diinginkan (KTD).8 Orang tua beranggapan bahwa 

menikahkan anaknya yang masih di bawah  merupakan 

bentuk perlindungan terhadap anaknya.9 

b. Hamil di luar nikah, yang disebabkan oleh beberapa hal, 

yaitu faktor pergaulan, faktor kurangnya pengawasan dan 

                                                           
8 Sartika Nasmar, Mendobrak Kawin Anak: Membangun Kesadaran 

Kritis Pencegahan Kawin Anak (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 

2018), 51. 
9 Lukman Khakim dan Ahmad Thobroni, “Faktor Penyebab 

Perkawinan di Bawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah,” dalam 

Conference on Islamic Studies FAI 2019, 2020, 127. 
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interaksi orang tua,10 pengaruh kemajuan pengetahuan dan 

teknologi, serta pengaruh teman atau lingkungan.11 

c. Faktor ekonomi, orang tua yang tidak berpendapatan atau 

berpendapatan rendah memiliki hubungan dengan 

perkawinan anak di bawah umur.12 Selain itu, keterbatasan 

ekonomi tersebut juga menyebabkan putus sekolah, 

sehingga seseorang memutuskan untuk melakukan 

perkawinan. Mereka menganggap perkawinan merupakan 

solusi dari permasalahan tersebut.13 

d. Faktor pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan 

orang tua dan keluarga, maka semakin rendah terjadinya 

perkawinan di bawah umur. Begitu pula dengan 

sebaliknya. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi cara 

pandang dan pikir seseorang. Orang tua dengan tingkat 

pendidikan yang tinggi cenderung akan mengarahkan 

                                                           
10 Jannatun Nikmah, “Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah 

Pada Masa Pandemi: Studi Kasus Di Desa Ngunut,” Sakina: Journal of 

Family Studies 5, no. 3 (2021): 1. 
11 Khakim dan Thobroni, “Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah 

Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah,” 126. 
12 Kanella Ayu Wulanuari, Anggi Napida Anggraini, dan Suparman 

Suparman, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada 

Wanita,” Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia 5, no. 1 (2017): 72. 

13 Nasmar, Mendobrak Kawin Anak: Membangun Kesadaran Kritis 

Pencegahan Kawin Anak, 51. 



46 

 

 

 

 

anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi pula. 

Sebaliknya, orang tua dengan tingkat pendidikan yang 

rendah, mereka menganggap bahwa anak yang sudah aqil 

baliq sudah dapat dinikahkan.14 Selain itu, ada juga 

anggapan bahwa pernikahan anak tidak dilarang tetapi juga 

tidak dianjurkan kecuali dengan situasi dan kondisi yang 

memang terpaksa.15 

3. Dampak Perkawinan di Bawah Umur 

Telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa salah 

satu syarat diperbolehkannya menikah bagi pria maupun 

perempuan adalah telah berumur 19 tahun. Ketentuan dalam 

UU Perkawinan tersebut dibuat bukanlah tanpa sebab. Ada 

beberapa dampak yang terjadi apabila terjadi perkawinan anak 

di bawah umur. Adapun dampak dari perkawinan anak di 

bawah umur adalah sebagai berikut: 

 

                                                           
14 Brigita DS Simanjorang, “Kajian Hukum Perkawinan Anak 

Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang 

Perkawinan,” Lex Privatum 10, no. 1 (2022): 3.  
15 Heri Sunaryanto, “Analisis sosial-ekonomi faktor penyebab 

perkawinan anak di Bengkulu: Dalam perspektif masyarakat dan 

pemerintah (Studi kasus di Kabupaten Seluma),” Jurnal Sosiologi 

Nusantara 5, no. 1 (2019): 34. 
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a. Dampak terhadap hukum 

Adanya pelanggaran terhadap UU tentang Perlindungan 

Anak yaitu pada pasal 26. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa 

orang tua memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam hal, 

pertama mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi 

anak. Kedua, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan 

kemampuan, bakat dan minatnya. Ketiga, mencegah terjadinya 

perkawinan pada usia anak-anak.16 

b. Dampak biologis 

Perkawinan anak di bawah umur berdampak pada 

kesehatan ibu yang masih anak dan anak yang dilahirkannya. 

Bagi ibu akan berisiko pada kematian karena reproduksi ibu 

yang masih belum siap.  Selain berisiko pada kematian ibu, 

reproduksi yang belum siap juga berisiko pada keguguran, 

kanker dan penyakit seksual lainnya.17 Dampak selanjutnya 

bagi anak yang dilahirkan yaitu kemungkinan untuk lahir 

prematur dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi 

lebih tinggi. Selain itu, terjadi gangguan pada perkembangan 

                                                           
16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, 2002, Pasal 26. 
17 Bima Romadiansyah, “Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan 

Anak Di Bawah Umur,” Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 

(2022): 93.  
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anak, di mana anak mengalami gejala emosional, masalah 

perilaku, hiperaktif, dan masalah yang berhubungan dengan 

teman sebayanya.18  

c. Dampak psikologis 

Adanya ketidaksiapan untuk menghadapi tanggungjawab 

yang harus diemban bagi pasangan di bawah umur. Dalam 

kehidupan rumah tangga akan ada permasalahan-permasalahan 

baik ekonomi, pasangan, maupun anak. Sementara pasangan 

yang masih di bawah umur tersebut akan secara psikologis 

masih belum cukup mampu untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut.19 

d. Dampak sosial 

Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu 

dari fenomena sosial, di mana dampaknya juga terlihat dari 

segi sosial. Dampak sosialnya yaitu pertama, melanggengkan 

budaya patriarki yang bias gender. Kedua, terjadinya 

perceraian dini akibat emosi yang belum stabil. Ketiga, 

berkurangnya interaksi dengan lingkungan. Keempat, adanya 

                                                           
18 Nasmar, Mendobrak Kawin Anak: Membangun Kesadaran Kritis 

Pencegahan Kawin Anak, 24.  
19 Supri Yadin Hasibuan, “Pembaharuan hukum perkawinan tentang 

batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya,” Teraju: Jurnal 

Syariah dan Hukum 1, no. 02 (2019): 86. 
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ketidaksempurnaan dalam mendidik dan mengasuh anak dan 

keluarga.20 

 

B. PERUBAHAN SOSIAL 

1. Konsep Perubahan Sosial 

Manusia merupakan makhluk yang dinamis, di mana 

manusia selalu melakukan perubahan dalam segala aktivitas 

kehidupannya. Adanya perubahan sosial dikarenakan manusia 

menjadi bagian dari gejala perubahan sosial tersebut.21 

Perubahan-perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat 

adalah sebuah fenomena sosial yang wajar. Perubahan yang 

terjadi ini bisa berupa kemajuan atau bahkan sebaliknya yaitu 

suatu kemunduran. Adapun unsur-unsur kemasyarakatan yang 

biasa mengalami perubahan adalah menyangkut nilai-nilai 

sosial, norma-norma sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi 

sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, 

kekuasaan, tanggung jawab, kepemimpinan dan sebagainya.22 

                                                           
20 Simanjorang, “Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur 

Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan,” 51. 
21 Indraddin dan Irwan, Strategi dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: 

Deepublish, 2016), 35. 
22 J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi: Teks Pengantar & 

Terapan (Jakarta: Kencana, 2004), 162. 
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Menurut Piotr Sztompka, perubahan sosial merupakan 

sebuah perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem 

sosial. Singkatnya, ada perbedaan antara keadaan sistem sosial 

tertentu dalam jangka waktu yang berlainan. Dapat dikatakan 

bahwa konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan: 

(1) perbedaan; (2) pada waktu berbeda; dan (3) di antara 

keadaan sistem sosial yang sama.23 

Maksud dari gagasan pertama adalah adanya suatu 

keadaan yang berbeda dengan keadaan lainnya yang telah 

mengalami perubahan. Adapun maksud gagasan kedua yakni 

terjadi pada waktu berbeda dapat dipahami bahwa perubahan 

terjadi bukan dalam satu waktu yang bersamaan namun terjadi 

dalam waktu yang berbeda dengan jangka waktu tertentu.24 

Dalam hal ini bisa diketahui realitas sosial di masa lalu, masa 

kini, serta dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa 

depan. Gagasan terakhir yaitu di antara keadaan sistem sosial 

yang sama. Sistem yang dimaksud di sini adalah satu kesatuan 

kompleks, yang terdiri dari berbagai antarhubungan dan 

                                                           
23 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial. Judul Asli: The 

Sociology of Social Change, Penerjemah: Alimandan (Jakarta: Kencana, 

2017), 3. 
24 Safruddin Safruddin, “Sorong Serah (Studi Analitik Perubahan 

Kepatuhan Budaya),” Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan 

Pengembangan Pendidikan Sejarah 1, no. 1 (2018): 42. 
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dipisahkan dari lingkungan sekitar oleh batas tertentu. Sistem 

sosial terbagi dalam tiga tingkatan masyarakat. Pertama, 

tingkat makro yaitu keseluruhan masyarakat dunia. Kedua, 

tingkat mezo, yang memandang negara bangsa dan seluruh 

kesatuan politik sebagai sebuah sistem. Ketiga, tingkat mikro, 

di mana sebuah komunitas ataupun keluarga disebut sebagai 

sistem. 

Adapun yang mengalami perubahan di sini adalah:25 

a. Perubahan struktur  

Struktur sosial adalah jenis kerangka pembentukan 

masyarakat dan operasinya. Apabila struktur dalam suatu 

sistem berubah, maka semua unsur lain cenderung berubah. 

Contoh perubahan struktur di antaranya yaitu terciptanya 

ketimpangan, kristalisasi kekuasaan, munculnya ikatan 

persahabatan, terbentuknya kerja sama atau hubungan 

kompetitif. 

Dalam kajian sosiologi, konsep struktur terbagi menjadi 

dua macam. Pertama, konsep struktur berdasarkan pandangan 

teori fungsional struktural Talcott Parsons. Struktur menurut 

pandangan fungsional struktural adalah sesuatu yang berada di 

                                                           
25 Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial. Judul Asli: The Sociology of 

Social Change, Penerjemah: Alimandan, 4. 
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luar (eksternal) aktor dan memaksa (determinis) pada aktor 

atau individu dalam masyarakat. Masyarakat akan berada 

dalam keadaan harmonis dan seimbang bila institusi/atau 

lembaga-lembaga yang ada pada masyarakat dan negara 

mampu menjaga stabilitas pada masyarakat tersebut. Struktur 

masyarakat yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik 

dengan tetap menjaga nilai dan norma yang dijunjung tinggi 

oleh masyarakat, maka hal ini akan menciptakan stabilitas pada 

masyarakat itu sendiri.26 Jadi, struktur sosial berperan untuk 

membentuk, mengekang dan menentukan aktifitas sosial 

individu dalam masyarakat.27 

Konsep struktur kedua yaitu struktur menurut pandangan 

teori strukturasi yang digagas oleh Anthony Giddens. Struktur 

adalah rules and resources (aturan-aturan dan sumber daya-

sumber daya) yang bisa disendirikan dan menghasilkan risiko 

yang jelas, yaitu kesalahan interpretasi. Struktur terbentuk atau 

melekat dalam tindakan. Struktur merupakan pedoman yang 

                                                           
26 Purnomo Sidi, “Krisis karakter dalam perspektif teori struktural 

fungsional,” Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi 2, no. 

1 (2014): 75. 
27 Subhan Widiansyah, “Dampak Keberadaan Industri terhadap 

Perubahan Struktur Sosial Masyarakat (Studi Masyarakat Desa Bojong, 

Cikupa, Kabupaten Tangerang),” Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika 3, 

no. 2 (2017): 38. 
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dapat merentang dalam ruang dan waktu menjadi prinsip-

prinsip agen untuk melakukan tindakan.28 Struktur lambat laun 

akan menjadi sistem dalam kehidupan jika berulang dan 

teregulasi atau terlegitimasi oleh gugusan struktur yang 

akhirnya menjadi sistem budaya yang tidak dipertanyakan lagi. 

Nilai-nilai yang telah mapan akan tergerus seiring dengan 

proses strukturasi yang berulang dalam kehidupan masyarakat. 

Daya kritis akan melemah dan tergantikan dengan struktur-

struktur yang melembaga akibat kesadaran praktis.29 Sifat-sifat 

struktur dibagi menjadi tiga yaitu pertama, struktur merupakan 

suatu totalitas. Kedua, suatu struktur dapat bertransformasi. 

Ketiga, saat bertransformasi, terjadilah suatu autoregulasi, 

yakni pembentukan relasi-relasi baru dalam internal struktur 

tersebut.30 Sebagai sebuah aturan dan sumber daya, struktur 

memiliki tiga gugus dimensi, yaitu pertama, struktur 

penandaan (signification) yang menyangkut skema simbolik, 

pemaknaan, penyebutan dan wacana. Kedua, struktur 

penguasaan atau dominasi (domination) yang mencakup 

                                                           
28 Anthony Gidden, Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan 

Struktur Sosial Masyarakat (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 21. 
29 Ibid., 28–29. 
30 Munir Fuady, Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum (Jakarta: 

Kencana, 2013), 122. 
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skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang/hal 

(ekonomi). Ketiga, struktur pembenaran atau legitimasi 

(legitimation) yang menyangkut skemata peraturan normatif, 

yang terungkap dalam tata hukum.31 Jadi dalam pandangan 

teori strukturasi, makna struktur sosial bisa menggambarkan 

fenomena yang berskala makro dan juga menggambarkan 

fenomena yang mikro, keduanya (makro-mikro) saling 

mengisi.32 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa struktur sosial 

adalah pedoman yang membentuk dan mengekang agen dalam 

melakukan tindakan. Struktur sosial erat kaitannya dengan 

kaidah sosial. Ada empat kaidah sosial yang mengatur tingkah-

laku manusia di dalam masyarakat, diantaranya adalah:33 

1) Kaidah susila 

Kaidah susila merupakan peraturan hidup yang bersumber 

dari hati nurani. Kaidah susila akan mendorong manusia 

                                                           
31 Gidden, Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur 

Sosial Masyarakat, 29. 
32 Widiansyah, “Dampak Keberadaan Industri terhadap Perubahan 

Struktur Sosial Masyarakat (Studi Masyarakat Desa Bojong, Cikupa, 

Kabupaten Tangerang),” 38. 
33 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 

216–18. 
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untuk berakhlak baik. Sanksi dari pelanggaran atas kaidah 

ini adalah penyesalan. 

2) Kaidah kesopanan 

Kaidah kesopanan timbul dan diadakan oleh masyarakat 

guna mengatur pergaulan sehingga di antara anggota 

masyarakat saling hormat menghormati. Pelanggaran atas 

kaidah ini adalah sanksi sosial berupa pengucilan dari 

masyarakat. 

3) Kaidah agama 

Kaidah agama adalah kaidah sosial yang bersumber pada 

kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa yang isinya 

larangan, perintah-perintah dan ajaran. Sanksi dari 

pelanggaran atas kaidah ini adalah dari Tuhan. 

4) Kaidah hukum 

Ketiga kaidah di atas masih belum cukup menjamin tata 

tertib di dalam masyarakat, pergaulan hidup bermasyarakat 

karena tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan 

sebagai paksaan dari luar. Dengan demikian dibutuhkan 

kaidah hukum yang bersifat memaksa untuk melindungi 

kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya di 

masyarakat. Kaidah ini bersumber dari negara/pemerintah. 
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b. Perubahan fungsi 

Dalam keluarga ada fungsi-fungsi yang dapat 

mempengaruhi perkembangan individu. Fungsi keluarga dibagi 

menjadi lima, berikut penjelasannya:34 

1) Fungsi reproduksi, yaitu fungsi yang berkaitan dengan 

pemenuhan kebutuhan biologis.  

2) Fungsi psikologis. Fungsi ini dapat dimaknai bahwa 

keluarga menjadi tempat untuk menyalurkan kasih sayang, 

menyalurkan perhatian, tempat berkeluh kesah, serta 

memberi rasa aman antar anggota keluarga.  

3) Fungsi sosial. Ada dua fungsi sosial dalam keluarga yaitu 

sebagai tempat sosialisasi pertama bagi anak dan sebagai 

mekanisme atau alat untuk melakukan mobilitas sosial. 

4) Fungsi ekonomi. Pemenuhan ekonomi dalam anggota 

keluarga sudah menjadi tanggung jawab dari orang tua. 

5) Fungsi pendidikan. Keluarga menjadi tempat pertama dan 

utama bagi berlangsungnya pendidikan. Seorang anak 

berhak mendapatkan pendidikan dari keluarganya.35 

                                                           
34 Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial (Perspektif Klasik, 

Modern, Posmodernm dan Poskolonial) (Depok: RajaGrafindo Persada, 

2015), 240–42. 
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c. Perubahan lingkungan 

Dalam kajian perubahan sosial ada dua jenis lingkungan, 

yaitu lingkungan lebih intuitif dan lingkungan kurang intuitif. 

Kedua lingkungan tersebut akan mempengaruhi cara 

terbentuknya masyarakat. Berikut penjelasannya: 36 

1) Lebih intuitif, yaitu lingkungan alam.  

Lingkungan alam muncul dalam dua bentuk. Pertama, 

sebagai kondisi alam eksternal, tempat agen dan struktur 

bertindak dan beroperasi. Kedua, sebagai kondisi internal, 

yakni ciri-ciri individual yang menjadi substratum masyarakat. 

2) Kurang intuitif, yaitu kesadaran.  

Lingkungan intuitif adalah kesadaran sosial atau disebut 

dengan lingkungan ideologi, tempat beroperasi tindakan sosial. 

2. Bentuk-Bentuk Proses Sosial 

Menurut Sztompka perubahan sosial yang kompleks ini 

dapat dipahami dengan menggunakan tipologi proses sosial. 

Pengertian dari proses sosial sendiri adalah cara-cara 

berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan 

                                                                                                                           
35 Frans Pantan dan Priskila Issak Benyamin, “Peran Keluarga dalam 

Pendidikan Anak pada Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Kharismata 3, no. 

1 (Juli 2020): 21. 
36 Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial. Judul Asli: The Sociology of 

Social Change, Penerjemah: Alimandan, 244–45. 
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kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan 

sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang 

terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan 

goyahnya cara-cara hidup yang telah ada.37 Proses sosial dapat 

dirumuskan sebagai pengaruh timbal balik akibat hubungan 

timbal balik antara individu dengan individu dan dengan 

kelompok mengenai berbagai aspek kehidupan manusia.38 

Bentuk dari proses sosial ini terbagi menjadi tiga, yaitu:39 

a. Perkembangan Sosial 

Perkembangan sosial menggambarkan proses 

perkembangan potensi yang ada dalam suatu sistem sosial. 

Jalannya perkembangan sosial atau perubahan sosial dapat 

diilustrasikan sebagai proses garis lurus (linear). Arah dari 

proses linear ini dapat berupa kemajuan ataupun kemunduran. 

Dalam hal ini teori perkembangan menyatakan bahwa pada 

dasarnya pola evolusi manusia dan masyarakat berlangsung 

                                                           
37 Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2013), 165. 
38 Dewi Wulansari, Sosiologi Konsep dan Teori (Bandung: Refika 

Aditama, 2013), 35. 
39 Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial. Judul Asli: The Sociology of 

Social Change, Penerjemah: Alimandan, 7. 
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lambat, namun pasti. Karakteristik dari perkembangan sosial 

ini diantaranya sebagai berikut:40 

1) Menuju ke arah tertentu, di mana suatu keadaan sistem 

tertentu tidak akan terulang kembali. 

2) Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kecenderungan 

yang bersumber dari dalam sistem. 

3) Keadaan sistem pada waktu berikutnya menggambarkan 

tingkat lebih tinggi dari semula, atau bisa dari waktu ke 

waktu keadaan sistem akan mendekati ciri-ciri umum. 

Perkembangan sosial ini diwarnai oleh beberapa pemikiran 

para tokoh, diantaranya adalah Auguste Comte, Herbert 

Spencer, dan Emile Durkheim.41 Menurut Auguste Comte 

perkembangan masyarakat dikuasai oleh suatu hukum 

universal yang berlaku bagi semua orang. Adapun 

perkembangan masyarakat ini dibagi menjadi tiga tingkatan 

perkembangan yaitu pertama, tingkat teologis (khayalan) 

adalah tingkatan di mana masyarakat diwarnai oleh nilai-nilai 

yang dialami (supranatural). Kedua, tingkat metafisika 

(abstrak), yaitu tingkatan di mana masyarakat mengalami masa 

                                                           
40 Ibid. 
41 Robert H. Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2003), 71. 
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peralihan dari tingkat teologis menuju ketingkatan prinsip-

prinsip abstrak yang berperan sebagai dasar perkembangan. 

Ketiga, tingkat ilmiah atau positif, merupakan tingkatan 

perkembangan masyarakat yang diarahkan oleh kenyataan 

yang didukung oleh prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. 

Selanjutnya, Comte juga berpendapat bahwa perubahan sosial 

merupakan hal yang normal adanya.42 

Selanjutnya, menurut Herbert Spencer teori perubahan 

sosial bermula dari premis masyarakat adalah organisme atau 

sesuatu yang hidup. Kehidupan masyarakat adalah mengalami 

pertumbuhan terus menerus dan terjadi peningkatan 

kerumpilan struktur. Peningkatan kerumpilan struktur atau 

diferensiasi berarti peningkatan diferensiasi fungsi-fungsi. 

Speancer menggambarkan perubahan masyarakat dari 

homogen ke heterogen dengan membandingkan anatara 

masyarakat primitif dengan masyarakat modern. Selain itu, 

Speancer juga berpendapat bahwa masyarakat dapat 

mengalami kemunduran maupun kemajuan. Hal ini didasarkan 

pada hubungan antara struktur suatu masyarakat dan watak 

                                                           
42 Jacobus Ranjabar, Perubahan Sosial (Teori-Teori dan Proses 

Perubahan Sosial serta Teori Pembangunan) (Bandung: Alfabeta, 2015), 

23–24. 
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serta perilaku anggotanya. Hubungan tersebut dapat berubah, 

dan struktur masyarakatlah yang menuntut cara berpikir dan 

tipe kepribadian tertentu.43 

Terakhir, menurut Emile Durkheim, perubahan sosial atau 

perkembangan masyarakat terhadap konsekuensi sosial dari 

pembagian kerja membedakan masyarakat ke dalam tingkat 

solidaritas. Adapun tingkat solidaritas ini dibagi menjadi dua 

yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Solidaritas 

mekanis merupakan ciri dari masyarakat yang taraf pembagian 

kerjanya masih tergolong rendah dan masyarakatnya bersifat 

relatif utuh, di mana sanksi-sanksi represif masih diutamakan. 

Sedangkan solidaritas organis ditemukan pada masyarakat 

yang kompleks dengan taraf pembagian kerja yang tinggi. 

Adapun struktur sosial yang ada pada masyarakat ini tersusun 

dari unsur-unsur yang interdependen dan masing-masing 

menyumbang kebudayaan-kebudayaan khusus. Diferensiasi 

kepentingan masyarakat terlihat lebih tegas dan perkembangan 

ke arah spesialisasi.44 

 

 

                                                           
43 Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial, 81–84. 
44 Wulansari, Sosiologi Konsep dan Teori, 148. 
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b. Peredaran Sosial 

Cara umum dalam menguraikan arah perubahan manusia 

yaitu dengan mengilustrasikannya sebagai siklus, lingkaran. 

Siklus atau lingkaran yang dimaksud adalah bahwa perubahan 

sosial tersebut berpola melingkar. Menurut pola ini, perubahan 

yang terlihat meningkat atau menurun, sebenarnya hanyalah 

satu fase dari satu lingkaran, yang pada akhirnya arahnya akan 

berbalik dengan sendirinya.45 Adapun karakteristik dari pola ini 

diantaranya adalah sebagai berikut:46 

1) Mengikuti pola edaran, di mana akan terjadi perulangan 

suatu keadaan sistem pada waktu tertentu dan merupakan 

replika dari apa yang telah terjadi di masa lalu. 

2) Adanya perulangan ini dikarenakan kecenderungan 

permanen di dalam sistem karena sifatnya berkembang 

dengan cara bergerak ke sana kemari. Sehingga, meskipun 

dalam jangka pendek terjadi perubahan, tetapi dalam 

jangka panjang perubahan tidak terjadi karena sistem akan 

kembali seperti sediakala. 

                                                           
45 Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial, 40. 
46 Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial. Judul Asli: The Sociology of 

Social Change, Penerjemah: Alimandan, 7. 
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Pola lingkaran kehidupan pada tingkat peradaban atau 

masyarakat ini dikemukakan oleh beberapa tokoh diantaranya 

adalah Ibnu Khaldun, Arnold Toynbee, dan Petirim A. 

Sorokin.47 Ibnu Khaldun dalam memaparkan perubahan sosial 

dimulai dengan sejarah kesuksesan orang Badui merobohkan 

sejumlah peradaban di Afrika Utara dengan melalui dua bentuk 

organisasi sosial yang saling bertentangan, yaitu nomaden dan 

menetap. Selanjutnya, kunci teori perubahan sosial menurut 

Ibnu Khaldun ini terletak pada solidaritas. Kesatuan manusia 

yang memiliki solidaritas tinggi kemungkinan dapat 

menaklukkan manusia dengan solidaritas rendah. Dengan 

demikian, perubahan sosial dapat dimaknai sebagai lingkaran 

tanpa ujung dari pertumbuhan dan kehancuran, serta dari 

penaklukan dan keruntuhan. Tahapan-tahapan tersebut akan 

terluang kembali oleh karena itu teori ini dikenal dengan teori 

siklus.48 

Adapun menurut Arnold Toynbee gambaran sejarah 

manusia dapat digambarkan sebagai suatu lingkaran perubahan 

berkepanjangan dari peradaban: lahir, tumbuh, pecah, dan 

hancur. Keseluruhan proses tersebut berhubungan dengan 

                                                           
47 Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial, 56. 
48 Wulansari, Sosiologi Konsep dan Teori, 145–46. 
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pelaksanaan fungsi elit dan antar-hubungan elit dengan massa 

rakyat, baik dengan proletariat internal maupun eksternal. 

Arnold Toynbee menekankan perhatian pada faktor konflik 

dalam perubahan, pentingnya peranan elit dan hubungan antara 

elit dan massa rakyat, serta arti penting faktor sosio-psikologis 

dalam memahami perubahan sosial.49 

Selanjutnya, tawaran teori lingkaran perubahan sosial oleh 

Pitirim A. Sorokin. Sorokin menunjukkan kemanfaatan 

pendekatan historis dalam studi perubahan sosial, Sorokin juga 

membicarakan perubahan sebagai sesuatu yang normal 

ketimbang sebagai sejenis penyimpangan. Pemikiran Sorokin 

yang mengemukakan perubahan sosial ini bersifat siklus. 

Menurutnya, sejarah adalah ayunan antara tiap supra sistem 

sosiokultural. Pertama, perubahan mungkin diakibatkan faktor-

faktor eksternal terhadap sistem sosiokultural. Kedua, 

perubahan terjadi karena faktor-faktor internal yang ada dalam 

sistem itu sendiri (teori keabadian). Dengan kata lain, sistem 

itu sendirilah yang bersifat berubah. Sistem tak dapat 

membantu perubahan, meskipun semua kondisi eksternal tetap. 

Ketiga, mencari penyebab perubahan baik pada faktor internal 

maupun eksternal. Penekanan dari pemikiran Sorokin di sini 

                                                           
49 Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial, 56–57. 
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adalah pada pemahaman antar hubungan fenomena sosial yang 

mengalami perubahan, dan pemahamannya terhadap 

metodologi ilmiah yang benar, membantu kita dalam studi 

untuk memahami perubahan sosial.50 

c. Kemajuan Sosial 

Pemikiran kemajuan sosial menambahkan dimensi 

penilaian kategori yang lebih objektif dan netral terhadap aspek 

kehidupan normatif. Adapun karakteristik dari kemajuan sosial 

adalah sebagai berikut: 

1) Proses menjurus ke jurusan tertentu 

2) Terus-menerus membawa sistem sosial semakin mendekati 

keadaan yang lebih baik atau menguntungkan. 

Pemikiran tentang kemajuan ini sering melukiskan 

keadaan masyarakat menurut pandangan hidup pemikirnya. 

Pemikiran ini dianggap keluar dari kaidah ilmu, di mana kaidah 

ilmu membatasi perhatian pada apa adanya daripada apa yang 

seharusnya ada. Tetapi adakalanya pemikiran kemajuan sosial 

ini memdapat bumbu kategoris atau deskriptif. 51 

 

                                                           
50 Ranjabar, Perubahan Sosial (Teori-Teori dan Proses Perubahan 

Sosial serta Teori Pembangunan), 42–43.  
51 Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial. Judul Asli: The Sociology of 

Social Change, Penerjemah: Alimandan, 8. 
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3. Agen Perubahan Sosial 

Agen adalah orang yang menggunakan kuasa atau 

menghasilkan dampak. Dalam pembahasan perubahan sosial, 

agen dikonsepkan sebagai agen perubahan sosial. Pada 

mulanya, agen perubahan diposisikan di dalam bidang 

kekuasaan supranatural. Dalam hal ini agen disamarkan dalam 

bentuk Tuhan, agen dibayangkan beroperasi dari luar, 

membentuk dan mengendalikan kehidupan dan kolektif 

biografi manusia dan sejarah masyarakat. Selanjutnya, agen 

diilustrasikan sebagai kekuatan manusia, serta tidak seluruh 

manusia dapat menjadi agen perubahan. Agen perubahan 

semata-mata hanya ditempatkan di dalam diri “Manusia 

Besar”, seperti nabi, pahlawan, dan pemimpin. Pada tahap 

berikutnya, agen perubahan digambarkan dalam bentuk 

masyarakat, di mana perubahan sosial dilihat sebagai hasil 

gabungan dari apa yang dilakukan semua anggota 

masyarakat.52  

Teori agen perubahan sosial dimulai dari awal peradaban, 

di mana manusia berupaya untuk mencari penyebab terjadinya 

perubahan, yaitu kekuatan mana yang bertanggungjawab atas 

                                                           
52 Ibid., 211–12. 
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perubahan yang telah terjadi.53 Ada beberapa pemikiran tokoh 

mengenai agen perubahan sosial ini yaitu, pertama Amitai 

Etzioni. Etzioni mentipologikan masyarakat menjadi dua yaitu 

masyarakat aktif dan masyarakat pasif. Masyarakat aktif 

merupakan masyarakat yang tingkat kontrol dan konsensus 

yang tinggi, serta memiliki aktivitas yang mencapai tingkat 

kualitatif, menciptakan kondisi yang saling menguatkan. 

Masyarakat aktif disebut dengan self transformation. 

Sedangkan, masyarakat pasif dicirikan dengan tingkat kontrol 

diri bermasyarakat adalah rendah. Format konsensus dalam 

masyarakat tipe ini cenderung statis bahkan tidak bergerak 

menuju ke suatu tujuan.54 Selain Etzioni, ada Tom Burns 

dengan teori aturan sistemnya. Menurut Burns, sistem aturan 

sosial adalah buatan manusia, di mana agen manusia terus-

menerus membentuk dan membentuk ulang sistem aturan 

                                                           
53 Andry Andry, “Peran Agen Perubahan Pada Masyarakat Tradisional 

Untuk Diversifikasi Produk Mandau Sebagai Bentuk Perubahan Sosial,” 

Jurnal Rekarupa 4, no. 1 (2016): 77. 
54 Amang Fathurrohman, “Perkembangan Pendidikan Pesantren Di 

Indonesia Dari Era Pra Kemerdekaan Sampai Era ‘Indonesia Bersatu’ 

Dalam Perspektif Teori Arahan Masyarakat Amitei Etzioni,” At-Tajdid: 

Jurnal Ilmu Tarbiyah 5, no. 1 (2016): 110. 
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sosial. Agen manusia ini melakukannya dengan tiga cara yaitu 

menciptakan, menginterpretasikan, dan menerapkannya.55 

Adapun asumsi ontologis dari teori agen perubahan, 

diantaranya:56 

a. Masyarakat merupakan sebuah proses dan mengalami 

perubahan terus-menerus; 

b. Perubahan kebanyakan berasal dari dalam, berbentuk 

transformasi dirinya sendiri; 

c. Motor penggerak perubahan adalah kekuatan agen 

individual dan kolektif; 

Menurut Sztompka, agen perubahan sosial dibagi menjadi 

dua bentuk, yaitu:57 

a. Agen individual, yang terbagi menjadi tiga diantaranya 

adalah: 

1) Terdiri dari orang biasa dalam kegiatan sehari-hari. 

2) Terdiri dari individu yang karena kualitas pribadinya yang 

khas (pengetahuan, kecakapan, bakat, keterampilan, 

kekuatan fisik, kecerdikan atau karisma) bertindak 

mewakili orang lain, atas nama mereka, atau untuk 

                                                           
55 Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial. Judul Asli: The Sociology of 

Social Change, Penerjemah: Alimandan, 219. 
56 Ibid., 222. 
57 Ibid., 288. 
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kepentingan mereka. Yang termasuk dalam tipe kedua ini 

diantaranya adalah nabi, pemimpin, ideolog, kepala suku, 

negarawan dan diktaktor. 

3) Terdiri dari orang yang menduduki posisi luar biasa karena 

mendapat hak istimewa tertentu. Peran mereka 

memungkinkan dan bahkan memerlukan tindakan yang 

berakibat terhadap orang lain, menentukan nasib orang 

lain. Golongan yang termasuk dalam tipe ketiga ini 

diantaranya raja, anggota legislatif, manajer, dan 

administrator. Dalam hal ini pemerintah juga termasuk 

dalam golongan ketiga ini. Peran pemerintah sebagai agen 

perubahan sosial dilakukan melalui program-program yang 

bersinggungan langsung ataupun tidak langsung dengan 

perubahan struktur sosial masyarakat. Pemerintah dengan 

instrumen-instrumen yang dimilikinya akan menyebabkan 

perubahan sosial dalam masyarakat.58 

b. Agen kolektif 

Salah satu wujud dari agen perubahan sosial adalah 

gerakan sosial. Gerakan sosial telah menjadi bahasan popular 

                                                           
58 Anggalih Bayu Muh Kamim, “Pemerintah sebagai Agen Perubahan 

sosial yang Direncanakan: Studi Atas Pembangunan Kemaritiman Daerah 

Istimewa Yogyakarta,” Jurnal DIalektika Masyarakat, 2016, 116. 
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dikalangan sosiolog barat khususnya Amerika Serikat. Teori 

dan pendekatan gerakan sosial muncul setelah adanya studi-

studi tentang gerakan hak-hak sipil di kalangan kulit hitam di 

Amerika Serikat tahun 1950an dan 1960an, serta kajian 

mengenai berbagai gerakan, seperti gerakan mahasiswa tahun 

1960an dan 1980an.59 Ada beberapa gerakan sosial yang 

biasanya dipilih untuk dijadikan bahan studi, diantaranya 

Gerakan Perjuangan Etnis atau Nasionalis di negara-negara 

bagian (bekas) Uni Soviet, Gerakan Anti Apartheid di Afrika 

Selatan dan Gerakan Sosial di Negara Dunia Ketiga. Adapun 

Gerakan Sosial yang ada di Negara Dunia Ketiga secara tidak 

langsung berkaitan dengan pendekatan perubahan sosial yang 

dominan (mainstream approach), yaitu perubahan sosial yang 

direkayasa oleh Negara, melalui pembangunan.60 

Gerakan sosial dibagi menjadi dua pendekatan, 

diantaranya adalah pendekatan pertama, di mana teori ini 

cenderung memandang gerakan sosial sebagai suatu “masalah” 

atau disebut sebagai gejala penyakit kemasyarakatan. Teori ini 

                                                           
59 Mansour Fakih, Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial 

(Pustaka Pelajar, 1966), 35. 
60 Idil Akbar, “Demokrasi Dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan 

Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial),” Jurnal Wacana Politik 

1 (2 Oktober 2016): 111. 
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berakar pada teori sosiologi yang dominan yaitu 

fungsionalisme struktural. Pendekatan kedua, teori-teori ilmu 

sosial yang melihat gerakan sosial sebagai “fenomena positif”, 

atau sebagai sarana konstruktif bagi perubahan sosial. 

Pendekatan ini berakar dari teori konflik.61 

Guna memudahkan dalam memahami teori perubahan 

sosial sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, berikut 

peneliti tampilkan peta konsep dari teori perubahan sosial: 

  

                                                           
61 Fakih, Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, 36. 
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BAB III 

PERUBAHAN SOSIAL AKIBAT PANDEMI COVID-19 

BERDAMPAK PADA PENINGKATAN 

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR 

DI KABUPATEN PONOROGO 

 

A. PROFIL KABUPATEN PONOROGO 

Secara geografis, Kabupaten Ponorogo terletak pada 

koordinat antara 111° 17´ - 111° 52´ Bujur Timur dan 7° 49´ - 

8° 20´ Lintang Selatan serta mempunyai wilayah seluas 

1.371,78 km2. Di sebelah utara kabupaten ini berbatasan 

dengan Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk. Di sebelah 

timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan 

Trenggalek. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Pacitan. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten 

Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah). Adapun secara 

administratif wilayah Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 21 

kecamatan dengan jumlah desa 281 dan kelurahan berjumlah 

26. Kecamatan di Kabupaten Ponorogo di antaranya yaitu 

Kecamatan Ponorogo, Jetis, Kauman, Mlarak, Siman, Babadan, 

Pudak, Badegan, Bungkal, Sooko, Balong, Jambon, Jenangan, 

Ngebel, Sukorejo, Sambit, Sampung, Slahung, Sawoo, Pulung, 

dan Ngrayun. 
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Keadaan tipografi wilayah Kabupaten Ponorogo sebagian 

besar yaitu sekitar 79% merupakan daerah dataran, sedangkan 

sisanya yaitu 21% daerah lereng/puncak pegunungan. Wilayah 

yang termasuk kategori lereng/puncak pegunungan ini adalah 

Kecamatan Ngrayun, Ngebel, Sooko, Pudak, dan Pulung. 

Jumlah desa yang terletak pada ketinggian kurang dari 500 

meter di atas permukaan laut (mdpl) adalah 242 desa, 

sedangkan jumlah desa yang terletak di atas 700 mdpl adalah 

45 desa. Adapun wilayah tertinggi yaitu sekitar 959 mdpl 

diduduki oleh Kecamatan Pudak, sedangkan wilayah terendah 

dengan ketinggian sekitar 119 mdpl yaitu Kecamatan Sukorejo. 

Selain menempati wilayah tertinggi, Kecamatan Pudak 

juga termasuk dalam kecamatan dengan jarak terjauh dari 

ibukota kabupaten yaitu sekitar 33 km. Selanjutnya adalah 

Kecamatan Ngebel dan Kecamatan Ngrayun dengan jarak 

sekitar 30 km dari ibukota kabupaten. Sedangkan kecamatan 

terdekat dengan ibukota kabupaten adalah Kecamatan 

Ponorogo, Kecamatan Siman dan Kecamatan Babadan.1 

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, penduduk 

Kabupaten Ponorogo berjumlah 949.318 jiwa yang terdiri dari 

474.257 jiwa penduduk laki-laki dan 475.061 jiwa penduduk 

                                                           
1 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, “Statistik Daerah 

Kabupaten Ponorogo 2021” (Ponorogo, Desember 2021), 1–2. 
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perempuan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2019-

2020 sebesar 1,01% dengan sex ratio sebesar 99,83. Laju 

pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kecamatan Jenangan 

sebesar 1,60%. Sex ratio tertinggi berada di Kecamatan 

Ngrayun yang mencapai 104,5. 

Adapun kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo pada 

tahun 2020 sebesar 692 jiwa/km2. Kecamatan terpadat 

diduduki oleh Kecamatan Ponorogo dengan kepadatan 3.438 

jiwa/km2. Selain itu, Kecamatan Ponorogo juga menduduki 

jumlah penduduk terbesar yaitu 76,69 ribu jiwa atau sebesar 

8,08% dari total penduduk di Kabupaten Ponorogo. 

Selanjutnya, jumlah penduduk terbesar kedua adalah 

Kecamatan Babadan sebesar 7,42% dan Kecamatan Sawoo 

sebesar 6,41%. Sedangkan jumlah penduduk terkecil diduduki 

oleh Kecamatan Pudak yaitu 9,16 ribu jiwa atau sebesar 0,97%. 

Selanjutnya, jumlah penduduk terkecil kedua ditempati oleh 

Kecamatan Ngebel sebesar 2,22% dan ketiga ditempati oleh 

Kecamatan Sooko sebesar 2,52% dari total penduduk di 

Kabupaten Ponorogo.2 

Dalam bidang kesehatan, di tahun 2020 jumlah penduduk 

yang mengalami keluhan kesehatan yaitu penduduk yang 

                                                           
2 Ibid., 4–5. 
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mengalami panas, batuk, pilek, diare, pusing, penyakit kronis 

dan lainnya selama sebulan terakhir sebanyak 46,25% dari total 

penduduk. Peningkatan tersebut searah dengan dampak 

pandemi Covid-19. Adapun penduduk yang mengalami 

keluhan kesehatan dari total penduduk Kabupaten Ponorogo 

sebesar 39,16% yang mengalami gangguan sakit, yaitu 

penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan 

mengganggu kegiatan sehari-harinya.3 

Dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo, 

peneliti hanya memfokuskan pada tiga wilayah yaitu 

Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Sawoo dan Kecamatan 

Ponorogo. Ketiga kecamatan tersebut peneliti pilih dengan 

dasar, bahwa di antara 21 kecamatan, ketiga kecamatan 

tersebut merupakan penyumbang terbanyak angka perkawinan 

anak di bawah umur pada masa pandemi Covid-19. 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di PA 

Kabupaten Ponorogo, permohonan dispensasi kawin pada 

tahun 2020 yang tertinggi adalah Kecamatan Ngrayun dengan 

jumlah 23 permohonan. Selanjutnya, disusul oleh Kecamatan 

Sawoo dengan jumlah 22 permohonan, dan Kecamatan 

Ponorogo dengan jumlah 22 permohonan. Adapun pada tahun 

                                                           
3 Ibid., 8. 
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2021, permohonan dispensasi kawin tertinggi juga ditempati 

oleh Kecamatan Ngrayun dengan jumlah 39 permohonan. 

Kedua, Kecamatan Sawoo dengan jumlah 27 permohonan. Dan 

ketiga, Kecamatan Ponorogo dengan jumlah 14 permohonan. 

Berikut peneliti tampilkan profil dari ketiga kecamatan di atas: 

1. Kecamatan Ngrayun 

Secara tipografi, Kecamatan Ngrayun termasuk dalam 

daerah lereng/puncak pegunungan. Ketinggian kecamatan ini 

yaitu 553 mdpl. Kecamatan Ngrayun menjadi salah satu 

kecamatan dengan jarak terjauh dari ibukota kabupaten dengan 

jarak sekitar 30 km dari ibukota kabupaten.4 Adapun total luas 

dari Kecamatan Ngrayun adalah 18475,76 km2. Jumlah 

desa/kelurahan yang berada di Kecamatan Ngrayun ada 11, 

yaitu Desa Baosan Kidul, Wonodadi, Sendang, Mrayan, 

Binade, Baosan Lor, Ngrayun, Temon, Selur, Cepoko, dan 

Gedangan.5 

Dari ke-11 desa tersebut, peneliti memilih Desa Baosan 

Kidul sebagai tempat penelitian. Pemilihan Desa Baosan Kidul 

bukanlah tanpa alasan. Adapun alasan peneliti memilih Desa 

Baosan Kidul karena di desa tersebut angka perkawinan anak 

                                                           
4 Ibid., 1. 
5 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, “Kecamatan Ngrayun 

dalam Angka 2021” (Ponorogo, Desember 2021), 3. 
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di bawah umur selama pandemi Covid-19 menduduki 

peringkat tertinggi di antara 11 desa yang ada. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Ngrayun pada tahun 2020 jumlah 

anak di bawah umur yang melangsungkan perkawinan ada 6. 

Sedangkan, pada tahun 2021 jumlahnya tetap yaitu 6 yang 

terdiri dari 5 perempuan dan 1 laki-laki.6  

Secara geografi, luas Desa Baosan Kidul adalah 2.562,01 

atau sekitar 13,87% dari luas Kecamatan Ngrayun. Sedangkan 

tinggi wilayah di Desa Baosan Kidul adalah 568 mdpl. Secara 

administratif, Desa Baosan Kidul terdiri dari 64 RT, dengan 

jumlah penduduk 6.789 ribu atau sekitar 11,36% dari seluruh 

penduduk Kecamatan Ngrayun.7 Dalam bidang komunikasi, 

jumlah menara telepon seluler di Desa Baosan Kidul berjumlah 

satu menara. Sedangkan jumlah operator layanan komunikasi 

telepon seluler yang menjangkau desa tersebut ada 2 operator 

dengan kondisi sinyal telepon yang lemah.8 

2. Kecamatan Sawoo 

Secara tipografi, Kecamatan Sawoo termasuk dalam 

daerah dataran, dengan ketinggian wilayah 173 mdpl. Luas 

                                                           
6 KUA Kecamatan Ngrayun, Dokumentasi, 10 Januari 2022. 
7 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, “Kecamatan Ngrayun 

dalam Angka 2021,” 1–7. 
8 Ibid., 59. 
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area Kecamatan Sawoo adalah 12.470,2 km2.9 Jumlah 

desa/kelurahan di Kecamatan Sawoo ada 14 desa/kelurahan. 14 

desa/kelurahan tersebut di antaranya yaitu Desa Tumpuk, 

Pangkal, Tumpak Pelem, Tempuran, Sriti, Temon, Sawoo, 

Prayungan, Tugurejo, Gragal, Ketro, Kari, Bondrang, dan 

Ngideng.10 

Dari ke-14 desa/kelurahan tersebut, peneliti memilih Desa 

Bondrang sebagai tempat penelitian. Hal ini karena desa 

tersebut menjadi desa yang menyumbang terbanyak angka 

perkawinan anak di bawah umur pada masa pandemi Covid-19. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di 

KUA Kecamatan Sawoo, pada tahun 2020 ada 31 anak di 

bawah umur yang menikah, yang terdiri dari 27 perempuan dan 

4 laki-laki yang beralamatkan Desa Bondrang. Sedangkan pada 

tahun 2021, Desa Tempuran menempati posisi pertama sebagai 

penyumbang angka perkawinan anak di bawah umur dengan 

jumlah 8, yang terdiri dari 7 perempuan dan 1 laki-laki.11 Jika 

dianalisis lebih lanjut, penyumbang terbanyak angka 

perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Sawoo adalah 

                                                           
9 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, “Statistik Daerah 

Kabupaten Ponorogo 2021,” 1. 
10 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, “Kecamatan Sawoo 

dalam Angka 2021” (Ponorogo, Desember 2021), 3. 
11 KUA Kecamatan Sawoo, Dokumentasi, 14 Januari 2022. 
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dari Desa Bondrang dengan jumlah 31 anak di bawah umur 

yang menikah selama masa pandemi Covid-19. 

Secara geografi, Desa Bondrang memiliki luas 436,6 km2 

atau sekitar 3,50% dari luas Kecamatan Sawoo. Sedangkan 

tinggi wilayahnya adalah 157 mdpl. Secara administratif, Desa 

Bondrang terdiri dari 16 RT dengan jumlah penduduk 1.960 

ribu atau sekitar 3,22% dari jumlah penduduk Kecamatan 

Sawoo.12 Dalam bidang komunikasi, di Desa Bondrang tidak 

ada menara telepon seluler. Adapun operator layanan 

komunikasi telepon selular yang menjangkau di Desa 

Bondrang berjumlah 5 dengan kondisi sinyal telepon seluler di 

sebagian besar desa yang lemah.13 

3. Kecamatan Ponorogo 

Secara tipografi, Kecamatan Ponorogo merupakan daerah 

dataran dengan ketinggian wilayah 123 mdpl. Sedangkan luas 

keseluruhannya adalah 22.31 km2. Kecamatan ini menjadi 

kecamatan dengan jarak terdekat dengan ibukota kabupaten.14 

Kecamatan Ponorogo terdiri dari 19 desa/kelurahan, di 

antaranya Desa Paju, Brotonegaran, Pakunden, Kepatihan, 

                                                           
12 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, “Kecamatan Sawoo 

dalam Angka 2021,” 13. 
13 Ibid., 59. 
14 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, “Statistik Daerah 

Kabupaten Ponorogo 2021,” 1–2. 
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Surodikraman, Puebosuman, Tonatan, Bangunsari, 

Tamanarum, Kauman, Tambakbayan, Pinggirsari, 

Mangkujayan, Banyudono, Nologaten, Cokromenggalan, 

Keniten, Jingglong, dan Beduri.15  

Dari ke-19 desa/kelurahan tersebut, peneliti memilih Desa 

Keniten sebagai lokasi penelitian selanjutnya. Peneliti memilih 

Desa Keniten karena di antara ke-19 desa yang ada di 

Kecamatan Ponorogo menjadi desa penyumbang angka 

perkawinan anak di bawah umur tertinggi. Berdasarkan hasil 

penelitian yang peneliti lakukan di KUA Kecamatan Ponorogo, 

pada tahun 2020 Desa Bangunsari menjadi penyumbang 

terbanyak dengan jumlah 3 anak di bawah umur yang 

melakukan perkawinan, yang terdiri dari 2 perempuan dan 1 

laki-laki. Sedangkan pada tahun 2021 penyumbang terbanyak 

angka perkawinan anak di bawah umur adalah dari Desa 

Keniten dengan jumlah 5, yang terdiri dari 3 perempuan dan 1 

laki-laki.16 Jika dianalisis lebih jauh, penyumbang angka 

perkawinan anak selama masa pandemi Covid-19 adalah Desa 

Keniten dengan jumlah 5 anak di bawah umur yang 

melangsungkan perkawinan. 

                                                           
15 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, “Kecamatan Ponorogo 

dalam Angka 2021” (Ponorogo, Desember 2021), 3. 
16 KUA Kecamatan Ponorogo, Dokumentasi, 17 Januari 2022. 
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Secara geografi, Desa Keniten memiliki luas 277 km2 atau 

sekitar 12,43% dari luas Kecamatan Ponorogo. Desa ini berada 

diketinggian 129 mdpl. Secara administratif, Desa Keniten 

terdiri dari 49 RT. Adapun jumlah penduduk di Desa Keniten 

berjumlah 8.918 ribu jiwa atau sekitar 11,63% dari seluruh 

penduduk Kecamatan Ponorogo.17 Dalam bidang komunikasi, 

jumlah menara telepon seluler di Desa Keniten berjumlah 4. 

Adapun jumlah operator layanan komunikasi telepon seluler 

yang menjangkau di desa tersebut berjumlah 5, dengan kondisi 

sinyal telepon seluler di sebagian besar wilayah desa yang 

kuat.18 

 

B. PERUBAHAN SOSIAL AKIBAT PANDEMI COVID-

19 BERDAMPAK PADA PENINGKATAN 

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI 

KABUPATEN PONOROGO 

Menurut Piotr Sztompka, perubahan sosial merupakan 

sebuah perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem 

sosial. Singkatnya, ada perbedaan antara keadaan sistem sosial 

tertentu dalam jangka waktu yang berlainan. Dapat dikatakan 

                                                           
17 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, “Kecamatan Ponorogo 

dalam Angka 2021,” 14. 
18 Ibid., 59. 
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bahwa konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan: 

(1) perbedaan; (2) pada waktu berbeda; dan (3) di antara 

keadaan sistem sosial yang sama.19 

Berdasarkan gagasan Sztompka tersebut, peneliti akan 

menganalisis adanya keadaan yang berbeda karena terjadinya 

sebuah perubahan. Perubahan ini terjadi dalam waktu yang 

berbeda. Perbedaan waktu yang dimaksud dalam penelitian ini 

yakni sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dan selama 

pandemi Covid-19. Terjadinya perubahan pada waktu yang 

berbeda tersebut berlangsung dalam sebuah sistem sosial yaitu 

masyarakat di Kabupaten Ponorogo. 

Berdasarkan hasil research yang peneliti lakukan, 

beberapa hal yang mengalami perubahan di antaranya: 

1. Perubahan Struktur 

Struktur menjadi pedoman bagi agen dalam melakukan 

setiap tindakannya. Struktur ini dapat mengalami perubahan, 

hal ini terlihat dari adanya struktur yang mulanya tidak ada 

menjadi ada. Struktur yang dimaksud di sini diantaranya adalah 

aturan-aturan yang diterbitkan sebagai respon adanya suatu 

bencana non alam berupa penyebaran Covid-19. Covid-19 

                                                           
19 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial. Judul Asli: The 

Sociology of Social Change, Penerjemah: Alimandan (Jakarta: Kencana, 

2017), 3. 
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pertama kali ditemukan di Tiongkok, Wuhan pada akhir tahun 

2019.20 Penyebaran Covid-19 tidak hanya di Cina saja, 

melainkan ke seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Di 

Indonesia sendiri, Covid-19 pertama kali ditemukan pada 2 

Maret 2020. 

Penyebaran Covid-19 yang cukup cepat di Indonesia, 

membuat pemerintah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai 

bencana nasional. Penetapan tersebut sesuai dengan Keputusan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana 

Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) yang dikeluarkan pada 13 April 2020.21 Merespons 

penyebaran Covid-19 yang cukup cepat tersebut, pemerintah 

mengeluarkan berbagai aturan guna mencegah dan 

mengendalikan penyebaran Covid-19. Pada tingkat nasional, 

pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kriteria 

wilayah yang mengharuskan untuk melakukan PSBB yaitu 

                                                           
20 Ririn Noviyanti Putri, “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi 

Covid-19,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 20, no. 2 (1 Juli 

2020): 705. 
21 Fitri Wardatul, “Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana 

Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap 

Perbuatan Hukum Keperdataan,” SUPREMASI HUKUM 9, no. 1 (1 Juni 

2020): 81. 
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pertama, terjadinya peningkatan dan penyebaran secara cepat 

dalam kasus dan kematian akibat Covid-19. Kedua, terdapat 

kaitan epidemologis dengan kejadian yang mirip di wilayah 

atau negara lain.22 

Istilah pembatasan guna mencegah penularan Covid-19 

mengalami beberapa kali perubahan di antaranya PSBB yang 

diterapkan mulai 7 April 2020, PSBB Transisi yang diterapkan 

mulai 12 Oktober 2020, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang diterapkan pada 26 

Januari 2021, PPKM Mikro yang diterapkan mulai 9 Februari 

2021, PPKM Darurat yang diterapkan mulai 2 Juli 2021, 

hingga PPKM 4 level yang mulai diterapkan 26 Juli.23 

PPKM 4 Level tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam 

Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat. Salah satu aturan tentang PPKM tersebut adalah 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022 yang 

berisi tentang perpanjangan PPKM di Jawa Bali yang mulai 

berlaku 8 Februari 2022. PPKM diberlakukan sesuai dengan 

                                                           
22 Muh Hasrul, “Aspek hukum pemberlakuan pembatasan sosial 

berskala besar (psbb) dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 

(covid-19),” Jurnal Legislatif, 2020, 388. 
23 Novita Maulida Ikmal dan Machdian Noor, “Kebijakan Pemerintah 

Indonesia Dalam Penanganan Covid-19,” Jurnal Litbang Provinsi Jawa 

Tengah 19, no. 2 (2021): 159–60. 
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level yang telah ditentukan dalam instruksi menteri dalam 

negeri tersebut. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, 

level PPKM ada empat yaitu level 1, level 2, level 3, dan level 

4. 

Sebagai penjelas dan pelaksana atas diterbitkannya 

Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM, pada tingkat 

kabupaten diterbitkanlah keputusan bupati. Salah satu 

kabupaten yang menerbitkan keputusan bupati yaitu Kabupaten 

Ponorogo. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan 

Bupati Ponorogo Nomor 188.45/153/405.01.3/2021 tentang 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 

Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Ponorogo yang 

berlaku mulai 14 Desember 2021. 

Selain aturan PPKM sebagai langkah pencegahan 

penyebaran Covid-19 yang dikeluarkan oleh menteri dalam 

negeri serta Bupati Ponorogo, menteri pendidikan dan 

kebudayaan juga menerbitkan surat edarannya. Salah satu surat 

edarannya yaitu tentang pencegahan Covid-19 pada satuan 

pendidikan yang bernomorkan 3 tahun 2020. Guna memenuhi 

hak-hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan selama 

pandemi Covid-19 maka diterbitkanlah Surat Edaran Sekretaris 

Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 
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Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari 

Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 

(Covid-19). 

Kebijakan-kebijakan di atas berdampak pada seluruh 

sektor kehidupan masyarakat. Salah satu sektor yang 

terdampak adalah sektor sosial. Dalam sektor sosial terdapat 

sebuah sistem sosial, di mana lembaga terkecil dari sistem 

sosial tersebut juga ikut merasakan dampaknya. Lembaga 

terkecil dari sistem sosial yang peneliti maksud di sini adalah 

keluarga. 

Dampak yang dirasakan oleh lembaga terkecil dari sistem 

sosial ini adalah terjadinya perkawinan anak di bawah umur. 

Beberapa kebijakan di atas memaksa masyarakat untuk 

membatasi kegiatannya, terutama kegiatan yang dilakukan 

dengan berinteraksi dengan banyak orang. Dampak 

pembatasan kegiatan tersebut juga dirasakan oleh RV. Berikut 

penjelasan RV: 

“Kerja mbak, awit ditinggal bapake, niki sekolah online 

kalih jualan online. Sak derange kerjo teng konter celake 

alon-alon. Tapi sak niki mpun mboten.”24 

 

                                                           
24 RV, Wawancara, 2 Februari 2022, Ponorogo. 
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Berdasarkan pernyataan RV di atas, dapat diketahui bahwa 

RV yang terpaksa menjadi tulang punggung keluarga 

mengharuskannya untuk mencari nafkah. Sebelum pandemi 

Covid-19, RV telah bekerja di gerai pulsa dan paket data yang 

berada di pusat kota. Namun, setelah pandemi Covid-19, RV 

terpaksa berhenti bekerja pada gerai tersebut. RV tetap mencari 

nafkah dengan berjualan secara online, dengan penghasilan 

yang tidak menentu. Faktor ekonomi tersebut membuat RV 

memilih untuk menikah meskipun dia menyadari bahwa masih 

di bawah umur. 

Selain itu, pembatasan kegiatan sebagai pencegahan 

penyebaran Covid-19 juga dirasakan oleh anak-anak yang 

masih duduk di sekolah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh 

menteri pendidikan dan kebudayaan terkait dengan 

penyelenggaraan belajar dari rumah berdampak pada proses 

kegiatan belajar mengajar para siswa. Ada beberapa kendala 

yang dirasakan oleh para siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran dari rumah. Salah satu kendalanya adalah kondisi 

sinyal yang lemah. Kendala ini dirasakan oleh TY yang tinggal 

di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun. Berikut pernyataan 

orang tua TY: 

“Larene niku mboten sekolah, malah mbantu orang tua, 

koyok-koyok wong dewasa. Ser dolan niku nggeh dolan. 
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Jane nggih taseh sekolah, tapi jarene mpon mboten minat 

sekolah. Nek pengawasan nggih sampun diawasi, tapi 

masalahe dolan niku, mboten saget ngawasi, lare sak niki 

mboten saget teng griyo mawon”25  

 

Dari pernyataan orang tua TY, dapat diketahui bahwa 

selama masa pandemi Covid-19, TY tidak bisa melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar dikarenakan kondisi sinyal di tempat 

tinggalnya sangat lemah. Hingga akhirnya TY kehilangan 

minat untuk sekolah. Tidak terlaksanakannya kegiatan belajar 

mengajar tersebut menjadikan minimnya aktivitas keseharian 

TY. Minimnya aktivitas ini menjadikan TY leluasa dalam 

bergaul di lingkungan sekitarnya. Pergaulan yang tidak 

diimbangi dengan nilai dan norma tersebut berakhir pada 

perkawinan anak di bawah umur karena terjadinya kehamilan 

yang tidak diinginkan pada teman perempuannya. 

Selain terjadi pada TY, kebijakan belajar dari rumah juga 

dirasakan oleh XX. Penggunaan gawai pada saat pembelajaran 

dilakukan dari rumah menjadi penting adanya. Kemajuan 

teknologi dalam menunjang pembelajaran selama pandemi 

Covid-19 haruslah diimbangi dengan pengawasan orang tua. 

Penggunaan gawai tanpa pengawasan dapat menyebabkan 

                                                           
25 AR, Wawancara, 26 Januari 2022, Ponorogo. 
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penyalahgunaan gawai. Berikut penyataan Bapak Puryadi 

selaku modin di wilayah tempat tinggal XX: 

“Berdasarkan keterangan keluarga dan orang terdekatnya, 

karena si anak tersebut selama masa pandemi sekolah 

dilakukan dengan daring, kurangnya pengawasan, 

jamannya sekarang lewat medsos, yang seharusnya alat 

komunikasi digunakan untuk daring, dari mereka untuk 

kegiatan lainnya (membuka fb yang sifatnya berhubungan 

dengan dunia luar), karena yang satu kasus, satu keniten 

satunya tuban. Orang tuanya tidak tahu, tahu-tahu anaknya 

pergi tanpa pamit, di telusuri bertemu kenalannya. Setelah 

sekolah dilakukan tatap muka, si anak sudah tidak 

semangat sekolah, lambat laun tidak mengira ternyata anak 

tersebut sudah hamil 5 bulan. Anak ini umur 18 tahun.”26 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa 

orang tua XX melonggarkan pengawasannya selama pandemi 

Covid-19. Hal ini menyebabkan XX menyalahgunakan gawai 

yang digunakannya dalam kegiatan belajar mengajar. Hingga 

akhirnya terjadi perkawinan di bawah umur karena terjadi 

kehamilan yang tidak diinginkan.  

2. Perubahan Fungsi 

Seperti yang telah dijelaskan di sebelumnya, pandemi 

Covid-19 berdampak pada salah satu sektor kehidupan yaitu 

sektor sosial. Sektor sosial yang terdampak adalah keluarga. 

                                                           
26 Puryadi, Wawancara, 5 Februari 2022, Ponorogo. 
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Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan sosial dan 

memiliki peran yang besar dalam membentuk sumber daya 

manusia yang berkualitas. Dalam sebuah keluarga terdapat 

beberapa fungsi yang harus berfungsi sebagaimana mestinya. 

Keberfungsian keluarga dapat menjadikan keluarga sejahtera 

dan berkualitas.27 Adapun fungsi-fungsi keluarga terdiri dari 

lima fungsi, diantaranya fungsi reproduksi, fungsi psikologis, 

fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan fungsi pendidikan.28 

Berdasarkan hasil research yang peneliti lakukan terjadi 

selama pandemi Covid-19, tidak hanya perubahan struktur saja 

yang terjadi, tetapi juga terjadi perubahan dalam fungsi 

keluarga. Ada beberapa fungsi keluarga yang mengalami 

perubahan selama masa pandemi Covid-19, di antaranya: 

a. Fungsi reproduksi 

Salah satu fungsi reproduksi dalam keluarga adalah 

memberikan pendidikan seks pada anak. Banyak orang tua 

yang menganggap tabu ketika harus memberikan pendidikan 

tentang seks pada anak mereka. Selain itu, pengetahuan tentang 

                                                           
27 Tin Herawati dkk., “Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan 

fungsi keluarga di Indonesia,” Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen 13, no. 3 

(2020): 214. 
28 Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial (Perspektif Klasik, 

Modern, Posmodernm dan Poskolonial) (Depok: RajaGrafindo Persada, 

2015), 42. 
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seks yang dimiliki oleh orang tua juga masih minim. Kedua hal 

tersebut menjadi sebab tidak diberikannya pendidikan seks 

pada anak mereka.29 Pendidikan seks yang tidak diberikan pada 

anak sejak dini akan berakibat pada perkawinan anak di bawah 

umur karena terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. 

Perkawinan anak di bawah umur karena kehamilan yang tidak 

diinginkan tersebut dialami oleh TY dan juga XX. Berikut 

pernyataan orang tua TY dan Bapak Puryadi selaku modin di 

tempat tinggal XX: 

“Dari dinas kesehatan sampun wonten laporan nek positif 

2 bulan. Ngesakne larene nek mboten dinikahkan, mengke 

mboten diakui pemerintah mboten saget damel akte. Pihak 

mriki mencoba bertanggung jawab. Pihak mriko sampun 

setuju, nggih sampun biasa mawon”30 

 

“Setelah sekolah dilakukan tatap muka, si anak sudah tidak 

semangat sekolah, lambat laun tidak mengira ternyata anak 

tersebut sudah hamil 5 bulan. Anak ini umur 18 tahun.”31 

 

Terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan tersebut tidak 

lain disebabkan oleh fungsi reproduksi dalam keluarga yang 

tidak terlaksanakan dengan baik. Ketidakberfungsian fungsi 

                                                           
29 Bagaimana Aprilia Kartikasari dan Nina Setiawati, “Bagaimana 

Komunikasi Orangtua terkait Pendidikan Seks pada Anak Remaja 

Mereka?,” Journal of Bionursing 2, no. 1 (2020): 26. 
30 AR, Wawancara, 26 Januari 2022, Ponorogo. 
31 Puryadi, Wawancara, 5 Februari 2022, Ponorogo. 
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reproduksi ini diperparah dengan adanya pandemi Covid-19. 

Dampak yang terlihat adalah terjadinya perkawinan anak di 

bawah umur yang disebabkan oleh kehamilan yang tidak 

diinginkan.  

b. Fungsi psikologi 

Fungsi psikologi dapat dimaknai bahwa keluarga menjadi 

tempat untuk menyalurkan kasih sayang, menyalurkan 

perhatian, tempat berkeluh kesah, serta memberi rasa aman 

antar anggota keluarga.32 Fungsi psikologi dalam sebuah 

keluarga haruslah berfungsi sebagaimana mestinya, tak 

terkecuali ketika pandemi Covid-19. Namun, fungsi psikologi 

ini tidak berfungsi pada kasus XX. Ketidakberfungsian ini 

terlihat dari pernyataan Bapak Samuri dan Bapak Puryadi. 

Berikut pernyataan Bapak Samuri selaku Kepala KUA 

Kecamatn Ponorogo tempat XX tinggal: 

“Salah satu penyebab praktis dan yang paling 

mendominasi adalah karena hamil duluan. Hal ini terjadi 

di masa pandemi, di mana kegiatan sekolah daring hanya 

memakan waktu setengah jam, dan selebihnya digunakan 

untuk bermain. Adanya sekolah daring membuat para 

orang tua merasa nyaman dengan keberadaan anaknya di 

                                                           
32 Martono, Sosiologi Perubahan Sosial (Perspektif Klasik, Modern, 

Posmodernm dan Poskolonial), 240–42. 
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rumah. Sehingga pengawasan yang diberikan kepada anak 

menjadi longgar.”33 

 

Pernyataan dari Bapak samuri dibenarkan oleh Bapak 

Puryadi selaku modin tempat XX tinggal, berikut 

pernyataannya: 

“Berdasarkan keterangan keluarga dan orang terdekatnya, 

karena si anak tersebut selama masa pandemi sekolah 

dilakukan dengan daring, kurangnya pengawasan, 

jamannya sekarang lewat medsos, yang seharusnya alat 

komunikasi digunakan untuk daring, dari mereka untuk 

kegiatan lainnya (membuka fb yang sifatnya berhubungan 

dengan dunia luar), karena yang satu kasus, satu Keniten 

satunya Tuban. Orang tuanya tidak tahu, tahu-tahu 

anaknya pergi tanpa pamit, di telusuri bertemu kenalannya. 

Setelah sekolah dilakukan tatap muka, si anak sudah tidak 

semangat sekolah, lambat laun tidak mengira ternyata anak 

tersebut sudah hamil 5 bulan. Anak ini umur 18 tahun.”34 

 

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Samuri dan Bapak 

Puryadi dapat diketahui bahwa terjadi perubahan fungsi 

psikologis dari orang tua XX sebelum dan selama pandemi 

Covid-19. Perubahan tersebut terihat dari sikap orang tua XX. 

Selama masa pandemi Covid-19 sistem pembelajaran 

dilakukan dari rumah. Mengetahui anaknya hanya di rumah, 

                                                           
33 Samuri, Wawancara, 17 Januari 2022, Ponorogo. 
34 Puryadi, Wawancara, 5 Februari 2022, Ponorogo. 
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perhatian orang tua XX menjadi berkurang. Berkurangnya 

perhatian dari orang tuanya tersebut lantas menjadikan XX 

mencari pelarian yaitu dengan menggunakan gawainya untuk 

mengakses media sosial. Penyalahgunaan gawai ini berakibat 

pada pergaulan bebas dan berakhir pada perkawinan di bawah 

umur karena terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. 

c. Fungsi sosiologis 

Fungsi sosiologis dalam keluarga meliputi fungsi membina 

sosialisasi pada anak, meneruskan nilai-nilai keluarga dan 

membina norma-norma tingkah laku sesuai dengan 

perkembangan anak.35  Fungsi yang seharusnya terlaksana 

dengan baik tersebut selama masa pandemi Covid-19 

mengalami perubahan. Keluarga yang seharusnya dapat 

membina nilai dan norma tingkah laku tidak berfungsi dengan 

baik.  

Hal ini terlihat dari perilaku anak di bawah umur (TY) 

yang harus menikah untuk mempertanggungjawabkan 

perbuatannya, di mana perbuatannya tersebut menyebabkan 

terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan pada teman 

perempuannya. Orang tua TY menyatakan bahwa ketika 

                                                           
35 i. Dewa Made Suka, “Strategi Penguatan Fungsi Keluarga Pada Era 

Pandemi Covid-19,” Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS 1, no. 1 (2021): 

40.  
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anaknya menginginkan untuk bermain, maka peringatan orang 

tuanya pun tidak dihiraukan. Berikut pernyataan orang tuanya:  

“Langkahe sampun kebablasan, diomongne lingkungan 

mboten sekeco. Nek pengawasan nggih sampun diawasi, 

tapi masalahe dolan niku, mboten saget ngawasi, lare sak 

niki mboten saget teng griyo mawon.”36 

 

Keberfungsian dari fungsi sosial dalam keluarga ini tidak 

hanya tugas orang tua saja, tetapi juga dari anak yang juga 

merupakan anggota keluarga. Dari pernyataan orang tua TY di 

atas, terlihat bahwa penanaman nilai dan norma yang 

seharusnya terlaksanakan dengan baik tidak terwujud. Orang 

tua yang sudah selayaknya memberikan peringatan kepada 

anaknya untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan 

usianya tidak dapat terlaksana karena tidak dapat mengontrol 

keinginan anaknya sendiri. Selain itu, nasehat dari kedua orang 

tuanyapun juga tidak dihiraukan oleh TY. 

Selain apa yang terjadi pada TY, ketidakberfungsian dari 

fungsi sosiologis ini juga terjadi pada XX. Berikut penjelasan 

dari Bapak Puryadi selaku modin di Desa Keniten tempat XX 

tinggal: 

“Si anak tersebut selama masa pandemi sekolah dilakukan 

dengan daring, kurangnya pengawasan, jamannya sekarang 

                                                           
36 AR, Wawancara, 26 Januari 2022, Ponorogo. 
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lewat medsos, yang seharusnya alat komunikasi digunakan 

untuk daring, dari mereka untuk kegiatan lainnya 

(membuka fb yang sifatnya berhubungan dengan dunia 

luar), karena yang satu kasus, satu Keniten satunya Tuban. 

Orang tuanya tidak tahu, tahu-tahu anaknya pergi tanpa 

pamit, di telusuri bertemu kenalannya.”37 

 

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Puryadi di atas, terlihat 

bahwa penggunaan gawai sudah menjadi keharusan bagi 

seorang siswa guna menunjang kegiatan belajar mengajar 

selama masa pandemi Covid-19. Gawai yang seharusnya 

digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, disalahgunakan 

oleh XX. XX menggunakannya untuk mengakses media sosial. 

Dari media sosial tersebut XX berkenalan dengan seorang laki-

laki, dan bertemu secara langsung dengan teman laki-lakinya 

tersebut tanpa sepengetahuan orang tuanya. Hal ini 

memperlihatkan bahwa nilai dan norma tingkah laku tidak 

direalisasikan oleh XX. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi orang 

tua, terlihat bahwa selama masa pandemi Covid-19 

pengawasan akan penerapan nilai dan norma dalam tingkah 

laku menjadi berkurang. Hingga akhirnya terjadi perkawinan 

anak di bawah umur. 

 

                                                           
37 Puryadi, Wawancara, 5 Februari 2022, Ponorogo. 
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d. Fungsi ekonomi 

Fungsi ekonomi meliputi fungsi dalam mencari sumber-

sumber penghasilan, mengatur penggunaan penghasilan 

keluarga dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, serta 

menabung dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga di 

masa yang akan datang.38 Guna mencapai kesejahteraan 

keluarga, fungsi ekonomi haruslah terlaksana. Selama masa 

pandemi Covid-19 fungsi ekonomi keluarga menjadi semakin 

berat. Salah satu keluarga yang merasakan dampak dari 

pandemi Covid-19 yaitu keluarga RV. 

RV merupakan seorang anak perempuan di bawah umur 

yang sejak ditinggal oleh ayahnya menjadi tulang punggung 

keluarga. Ibunya tidak dapat bekerja karena memiliki anak 

yang masih balita. Sebelum pandemi, RV mencari nafkah 

dengan bekerja di gerai pulsa dan paket data yang berada di 

pusat kota. Namun, setelah pandemi Covid-19, RV memenuhi 

ekonomi keluarganya hanya dengan berjualan secara online 

yang penghasilannya tidak menentu. Berikut pernyataan RV: 

“Kerja mbak, awit ditinggal bapake, niki sekolah online 

kalih jualan online. Sak derange kerjo teng konter celake 

alon-alon. Tapi sak niki mpun mboten.”39 

                                                           
38 Suka, “Strategi Penguatan Fungsi Keluarga Pada Era Pandemi 

Covid-19,” 40. 
39 RV, Wawancara, Ponorogo. 
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Fungsi ekonomi yang mengalami perubahan ini membuat 

RV memutuskan untuk menikah. Ibunya sebagai orang tua 

tunggalpun tidak bisa menolak permintaan RV. Berikut 

pernyataan dari orang tua RV: 

“Mpun kenal satu sama lain, kulo sebagai wong tuo was-

was nggihan, anak kulo nggih mpun sanggup, triose nggih 

mpun jibek kaleh kesehariane. Tiyang sepah nggih ajrih 

nek terjadi sing mboten-mboten, opo maneh tiyang sepahe 

mboten wonten. Anak kulo tekoni nggihan mbak, sambate 

kesel kerjo, mumpung enek sinafkahi, sanggup nafkahi 

ibuk kaleh adek.”40 

 

Dari pernyataan orang tua RV tersebut terlihat bahwa 

terjadi ketidakberfungsian dari fungsi ekonomi dalam keluarga 

RV akibat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 semakin 

memperburuk kondisi ekonomi keluarga RV. Keluarga yang 

seharusnya mencari sumber penghasilan serta mengatur 

penggunaan penghasilan keluarga dalam rangka memenuhi 

kebutuhan keluarga tidak dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya. Ketidakberfungsian dari fungsi ekonomi tersebut 

mengakibatkan RV tidak bisa melanjutkan sekolah dan 

berakhir pada perkawinan. Perkawinan tersebut tetap 

dilangsungkan meskipun RV dan orang tuanya menyadari 

                                                           
40 MH, Wawancara, 2 Februari 2022, Ponorogo. 
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bahwa RV masih di bawah umur. Dengan perkawinannya 

tersebut, RV dan orang tuanya berharap ekonomi keluarganya 

semakin membaik. 

e. Fungsi pendidikan 

Meliputi fungsi mendidik anak sesuai dengan tingkat 

perkembangannya, menyekolahkan anak agar memperoleh 

pengetahuan, keterampilan dan membentuk perilaku anak 

sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya serta 

mempersiapkan anak dalam memenuhi peranannya sebagai 

orang dewasa untuk kehidupan dewasa di masa yang akan 

datang.41 Sebelum pandemi Covid-19, sekolah berjalan seperti 

biasanya, di mana kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan 

secara bertatap muka di sekolah. Namun, ketika pandemi 

Covid-19 kegiatan belajar mengajar harus dilakukan secara 

daring, guna mencegah penyebaran Covid-19.  

Pembelajaran melalui daring tersebut dilakukan dengan 

mengandalkan gawai melalui berbagai aplikasi yang dapat 

mendukung kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan secara daring ini pastilah 

mengandalkan sinyal telepon. Salah satu daerah di Kabupaten 

Ponorogo ada yang masih kesulitan untuk menggunakan 

                                                           
41 Suka, “Strategi Penguatan Fungsi Keluarga Pada Era Pandemi 

Covid-19,” 40. 
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internet karena kondisi sinyal di daerah tersebut masih lemah. 

Daerah yang peneliti maksud di sini adalah di Kecamatan 

Ngrayun.42  Berdasarkan hasil research yang peneliti lakukan, 

selama pandemi Covid-19, kegiatan yang TY lakukan adalah 

membantu orang tua serta bermain bersama temannya. Berikut 

pernyataan orang tua TY: 

“Larene niku mboten sekolah, malah mbantu orang tua, 

koyok-koyok wong dewasa. Ser dolan nggih dolan. Jane 

nggih taseh sekolah, tapi mpun mboten minat sekolah. Nek 

mpun mboten minat niki nggih kulo sing susah.”43 

 

Dari pernyataan orang tua TY di atas terlihat bahwa 

selama masa pandemi Covid-19, TY tidak melakukan tugasnya 

sebagai seorang siswa. Terkendalanya kegiatan belajar 

mengajar tersebut menjadikan TY kehilangan minat belajarnya. 

Pada kenyataannya, TY menghabiskan waktunya untuk bergaul 

bersama teman-teman di lingkungan sekitar rumahnya. 

Keleluasaan dalam bergaul tersebut berujung pada perkawinan 

anak di bawah umur. 

Selain TY, XX juga mengalami hal serupa. Sistem 

pembelajaran yang telah berubah menjadi dalam jaringan 

                                                           
42 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, “Kecamatan Ngrayun 

dalam Angka 2021,” 2. 
43 AR, Wawancara, 26 Januari 2022, Ponorogo. 
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membuat para siswa dituntut untuk menguasai teknologi yang 

semakin berkembang pesat. Sistem pembelajaran tersebut 

menjadikan peran keluarga menjadi lebih besar, di mana 

keluarga khususnya orang tua perlu memberikan bimbingan 

atau pendampingan pada anak. Supaya pembelajaran dapat 

terlaksana dengan baik. Namun, pada kasus XX fungsi 

pendidikan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 

Berikut pernyataan Bapak Puryadi selaku modin Desa Keniten 

tempat tinggal XX: 

“Si anak tersebut selama masa pandemi sekolah dilakukan 

dengan daring, kurangnya pengawasan, jamannya sekarang 

lewat medsos, yang seharusnya alat komunikasi digunakan 

untuk daring, dari mereka untuk kegiatan lainnya 

(membuka fb yang sifatnya berhubungan dengan dunia 

luar), karena yang satu kasus, satu Keniten satunya Tuban. 

Orang tuanya tidak tahu, tahu-tahu anaknya pergi tanpa 

pamit, di telusuri bertemu kenalannya.”44 

 

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Puryadi di atas, 

ketidakberfungsian dari fungsi pendidikan di sini bermula dari 

penggunaan gawai dalam pelaksanaan pembelajaran selama 

pandemi Covid-19. Kegiatan pembelajaran yang menggunakan 

gawai haruslah ada bimbingan serta pendampingan dari orang 

tua. Namun, pada kenyataannya peran orang tua tersebut tidak 

                                                           
44 Puryadi, Wawancara, 5 Februari 2022, Ponorogo. 
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terlaksana dengan baik. Tidak terlaksananya fungsi pendidikan 

tersebut menjadikan XX menyalahgunakan gawainya hingga 

berakhir pada perkawinan di bawah umur karena telah terjadi 

kehamilan yang tidak diinginkan. 

3. Perubahan Lingkungan 

Lingkungan menurut teori perubahan sosial terdiri dari dua 

macam yaitu lingkungan alam dan lingkungan kesadaran.45 

Berdasarkan hasil research yang peneliti lakukan, terjadi 

perubahan lingkungan alam yaitu munculnya pandemi Covid-

19. Sejak diberitakan pertama kali di akhir Desember 2019, 

Covid-19 telah menyebar keseluruh dunia salah satunya di 

Indonesia. Penyebaran Covid-19 ini sangat cepat, pada bulan 

Maret Indonesia menetapkannya sebagai bencana non alam. Di 

Indonesia sendiri, kasus pertama ditemukan di Depok Jawa 

Barat. Setelah ditemukan kasus pertama tersebut, penyebaran 

Covid-19 di Indonesia sangat cepat. Salah satu daerah yang 

juga merasakan penyebaran Covid-19 yaitu Kabupaten 

Ponorogo. Kabupaten Ponorogo sempat menduduki jumlah 

                                                           
45 Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial. Judul Asli: The Sociology of 

Social Change, Penerjemah: Alimandan, 244–45. 
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kasus Covid-19 tertinggi se-Jawa Timur jumlah kasus aktif per 

29 Agustus 2021 sebanyak 864 kasus.46   

Berdasarkan hasil research yang peneliti lakukan di tiga 

lokasi yang telah peneliti tetapkan sebelumnya yaitu Desa 

Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun, Desa Bondrang Kecamatan 

Sawoo, dan Desa Keniten Kecamatan Ponorogo. Dari ketiga 

lokasi penelitian tersebut telah mewakili daerah perkotaan 

maupun pedesaan yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo. 

Di wilayah perkotaan yaitu Desa Keniten Kecamatan 

Ponorogo, jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 mengalami 

peningkatan pada bulan Juni hingga Agustus 2021. Berikut 

pernyataan Bapak Puryadi: 

“Ada yang isoman, isolasi di shelter, jumlah yang 

meninggal lebih banyak dari sebelum pandemi, ada 36 

orang yang meninggal. Juni-Agustus menjadi puncaknya 

pandemi di desa Keniten, banyak di antara mereka yang 

isoman, bahkan shelterpun telah overload.”47 

Penyebaran Covid-19 tidak hanya di perkotaan yang padat 

penduduknya, tetapi di pedesaan juga terjadi penyebaran yang 

tak kalah cepatnya. Di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo juga 

                                                           
46 Charolin Pebrianti, “Ponorogo Jadi Kasus Positif COVID-19 

Terbanyak Se-Jatim,” detiknews, diakses 18 Oktober 2021, 

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5702441/ponorogo-jadi-kasus-

positif-covid-19-terbanyak-se-jatim. 
47 Cipto, Wawancara, 2 Februari 2022, Ponorogo. 
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terjadi demikian. Berikut pernyataan Bapak Cipto selaku 

perangkat Desa Bondrang: 

“Ingkang meninggal positif Covid ada 4 orang. Ingkang 

dinyatakan positif dan dinyatakan sembuh kurang lebih 

ada sembilanan orang.”48 

 

Dari pernyataan Bapak Cipto di atas, terlihat bahwa 

meskipun mobilitas warganya sangat rendah masih bisa 

terkonfirmasi positif Covid-19. Selain di Desa Bondrang, 

daerah pedesaan yang juga ikut merasakan perubahan 

lingkungan alam ini adalah Desa Baosan Kidul Kecamatan 

Ngrayun. Desa Baosan Kidul termasuk dalam daerah 

pegunungan yang mayoritas pekerjaannya adalah petani. 

Meskipun mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani 

dengan mobilitas yang rendah bukan berarti masyarakat di desa 

tersebut bebas dari Covid-19. Berikut pernyataan dari Bapak 

Jemani selaku modin di desa tersebut: 

“Selama pandemi ini jumlah warga yang positif ada 12. 

Yang meninggal karena Covid-19 ada 2, dan yang diduga 

meninggal karena Covid-19 ada 2.”49 

 

Beberapa penjelasan di atas, memang terlihat adanya 

perubahan lingkungan alam yaitu munculnya pandemi Covid-

                                                           
48 Cipto, Wawancara, 2 Februari 2022, Ponorogo. 
49 Jemani, Wawancara, 26 Januari 2022, Ponorogo. 
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19. Adanya pandemi Covid-19 tersebut berdampak pada 

kesehatan masyarakat, di mana banyak masyarakat yang 

terkena Covid-19 dan bahkan ada yang meninggal dunia. 

Perubahan lingkungan yang terjadi tidak hanya pada 

lingkungan alam saja, namun juga terjadi pada tipe lingkungan 

yang kedua yaitu kesadaran sosial. Kesadaran sosial 

merupakan kesadaran seseorang secara penuh akan hak dan 

kewajiban sebagai anggota masyarakat. Konsep kesadaran 

sosial mempunyai dua keutamaan hidup manusia yang tidak 

dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, yaitu hak dan 

kewajiban seorang pribadi manusia sosial.50 Perubahan pada 

kesadaran sosial selama masa pandemi Covid-19 terlihat dari 

yang mulanya TY bersekolah menjadi tidak lagi minat 

bersekolah. Tidak minatnya TY untuk bersekolah karena 

selama kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring 

terkendala dengan sinyal yang lemah. Kekosongan waktu 

akibat tidak bersekolah menjadikan TY bermain tanpa 

menghiraukan nilai dan norma yang ada. 

Selain TY, RV pun juga mengalami hal serupa. RV tidak 

dapat melanjutkan pendidikannya karena hilangnya minat 

belajar. Hilangnya minat belajar ini bukanlah tanpa sebab, RV 

                                                           
50 Erniwati La Abute, “Konsep Kesadaran Sosial Dalam Pendidikan,” 

Jurnal Pendidikan Glasser 3, no. 2 (2019): 188. 
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dituntut untuk mencari nafkah bagi keluarganya setelah 

ayahnya meninggal. Berbeda latar belakang dari TY dan RV, 

kesadaran sosial XX juga mengalami perubahan. Perubahan ini 

terlihat dari nilai dan norma yang dilanggarnya, di mana XX 

menyalahgunakan gawai yang seharusnya digunakan untuk 

menunjang kegiatan belajarnya. Beberapa kasus di atas 

menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19 terjadi 

perubahan kesadaran sosial para anak di bawah umur hingga 

berakhir pada perkawinan. 

Berikut peneliti tampilkan tabel perubahan sosial akibat 

pandemi Covid-19 berdampak pada peningkatan perkawinan di 

bawah umur di Kabupaten Ponorogo. 

Tabel 3.1 

Perubahan Sosial Akibat Pandemi Covid-19 Berdampak 

pada Peningkatan Perkawinan di Bawah Umur di 

Kabupaten Ponorogo 

Faktor 

Penyebab 

Perubahan Dampak 

Pandemi 

Covid-19 

1. Struktur - 

a. Kebijakan 

PPKM 

PHK  Meringankan 

beban ekonomi keluarga 

 Perkawinan di bawah 

umur 
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b. Kebijakan 

pembelajaran 

dalam jaringan 

Kondisi sinyal lemah  

Minat belajar menurun 

 Keleluasaan bergaul 

 KTD pada teman 

perempuannya  

Perkawinan anak di 

bawah umur 

Kemajuan teknologi  

Penyalahgunaan 

teknologi  KTD  

Perkawinan di bawah 

umur 

2. Fungsi Keluarga - 

a. Psikologi Perhatian orang tua yang 

berkurang  

Penyalahgunaan gawai 

 KTD  Perkawinan 

di bawah umur 

b. Sosiologi Pembinaan dan 

penerapan nilai dan 

norma tingkah laku yang 

tidak terealisasi  
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Pergaulan bebas  

KTD  Perkawinan di 

bawah umur 

c. Ekonomi Beban ekonomi keluarga 

yang semakin berat  

Meringankan beban 

ekonomi keluarga  

Perkawinan di bawah 

umur 

d. Pendidikan Kondisi sinyal lemah  

Minat belajar berkurang 

 Keleluasaan bergaul 

 KTD pada teman 

perempuannya  

Perkawinan di bawah 

umur 

Kemajuan teknologi  

Pendampingan dalam 

pembelajaran yang 

kurang  

Penyalahgunaan 

teknologi  Pergaulan 
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bebas  KTD  

Perkawinan 

3. Lingkungan - 

a. Alam Pandemi Covid-19 

b. Kesadaran 

Sosial 

Kesadaran yang rendah 

akan hak dan kewajiban 

dalam memperoleh 

pendidikan  

Perkawinan 
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BAB IV 

BENTUK PROSES SOSIAL AKIBAT PANDEMI 

COVID-19 PADA PENINGKATAN PERKAWINAN 

DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN PONOROGO 

 

A. DESKRIPSI TERJADINYA PERKAWINAN DI 

BAWAH UMUR PADA MASA PANDEMI COVID-19 

DI KABUPATEN PONOROGO 

Pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo 

melaporkan adanya kasus pertama infeksi Covid-19 di 

Indonesia.1 Pasien yang terkonfirmasi Covid-19 tersebut 

bermula dari sebuah acara di Jakarta, di mana pasien tersebut 

kontak langsung dengan seorang warga negara asing yang 

berasal dari Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah 

pertemuan tersebut pasien tersebut merasakan demam, batuk 

dan sesak nafas.2 Terjadinya pandemi Covid-19 berdampak 

pada beberapa sektor. Salah satu sektor yang terdampak yiatu 

sektor sosial. Unit terkecil dalam sistem sosial yang terdampak 

pandemi Covid-19 adalah keluarga. Dampak pandemi Covid-

19 ini terlihat dari lonjakan yang signifikan pada angka 

perkawinan anak di bawah umur. 

                                                           
1 Ririn Noviyanti Putri, “Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-

19,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 20, no. 2 (2020): 705. 
2 Ibid. 
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Berdasarkan hasil research yang telah peneliti lakukan 

diperoleh data yang menggambarkan lonjakan yang signifikan 

dari tahun 2019 menuju tahun 2020. Pada tahun 2019 terdapat 

97 perkawinan anak di bawah umur, sedangkan pada tahun 

2020 terdapat 235 perkawinan anak di bawah umur. Perlu 

diketahui bahwa pada tahun 2020 menjadi awal pernyebaran 

Covid-19 di Indonesia.  

Jika diteliti lebih lanjut, penyumbang angka perkawinan 

anak di bawah umur terlihat di beberapa kecamatan, berikut 

data yang peneliti peroleh dari PA Kabupaten Ponorogo.3 

4.1 Tabel Permohonan Dispensasai Kawin Per Kecamatan 

No. Kecamatan Jumlah 

2020 2021 

1. Babadan 13 8 

2. Badegan 12 6 

3. Balong 6 7 

4. Bungkal 10 8 

5. Jambon 9 8 

6. Jenangan 8 8 

7. Jetis 1 5 

                                                           
3 Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, Dokumentasi, 7 Januari 

2022, Ponorogo. 
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8. Kauman 7 9 

9. Mlarak 12 6 

10. Ngebel 8 8 

11. Ngrayun 23 39 

12. Ponorogo 22 14 

13. Pudak 5 7 

14. Pulung 20 16 

15. Sambit 13 11 

16. Sampung 4 4 

17. Sawoo 22 27 

18. Siman 4 7 

19. Slahung 17 12 

20. Sooko 6 13 

21. Sukorejo 13 14 

Jumlah 235 237 

Sumber: PA Kabupaten Ponorogo 

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa penyumbang 

angka perkawinan anak di bawah umur yaitu Kecamatan 

Ngrayun, Kecamatan Sawoo, dan Kecamatan Ponorogo. Di 

Kecamatan Ngrayun jumlah anak yang melakukan perkawinan 

adalah 62. Sedangkan, di Kecamatan Sawoo berjumlah 49, dan 

di Kecamatan Ponorogo berjumlah 36.  
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Berdasarkan hasil analisis di atas, peneliti melakukan 

research lebih lanjut ke KUA Kecamatan Ngrayun, KUA 

Kecamatan Sawoo, dan KUA Kecamatan Ponorogo. Pertama, 

kepala KUA Kecamatan Ngrayun membenarkan bahwa terjadi 

lonjakan angka perkawinan anak di bawah umur selama masa 

pandemi Covid-19. Berikut data per desa yang bersumber dari 

KUA Kecamatan Ngrayun:4 

4.2 Tabel Jumlah Pengantin Usia < 19 Tahun 

Kecamatan Ngrayun Tahun 2020-2021 

No Desa/ 

Kelurahan 

Jumlah Pengantin 

Tahun 2020 Tahun 2021 

Laki-

Laki 

Perempuan Laki- 

Laki 

Perempuan 

1. Ngrayun 0 3 1 2 

2. Baosan Lor 0 2 1 4 

3. Baosan 

Kidul 

0 6 1 5 

4. Temon 0 1 1 2 

5. Selur 0 4 0 3 

6. Mrayan 0 4 0 4 

7. Bunade 1 1 0 2 

                                                           
4 KUA Kecamatan Ngrayun, Dokumentasi, 10 Januari 2022, 

Ponorogo. 
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8. Wonodadi 1 3 0 3 

9. Sendang 0 3 0 2 

10 Cepoko 0 4 1 5 

11 Gedangan 0 2 1 2 

Jumlah 2 33 6 34 

Sumber: KUA Kecamatan Ngrayun   

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa di 

Kecamatan Ngrayun desa yang paling banyak menyumbang 

angka perkawinan anak adalah Desa Baosan Kidul. Pernyataan 

kepala KUA tersebut dibenarkan oleh Bapak Jemani selaku 

modin Desa Baosan Kidul. Berikut pernyataannya: 

“Nek dikatakan tertinggi iya jelas mbak. Dan kadang-

kadang mereka sudah hamil dulu, untuk persyaratan 

pernikahan karena kurang umur itu harus kejadian dulu. 

Kalau tidak terjadi kumpul dan hamil dulu niku mboten 

wanton ke PA, karenakan mboten saget. Alasan apa kok 

ini dinikahkan. Kalau sudah membawa tes positif hamil 

bisa. Yang kita khawatirkan, pengen nikah tapi hasil 

sidang terbukti masih negatif, bisa jadi ben positif piye, 

akhirnya sidang lagi, dan lolos. Bisa jadi kekhawatiran kita 

itu terjadi. Biasanya dari bidan/mantri puskesmas 

pembantu ketika ada yang terdeteksi hamil duluan sebelum 

pernikahan, akan ada laporan ke desa, desa 

memberitahukan ke orang tua. Hemat saya pernikahan dini 

itu pertama karena kesadaran wajib belajar, ini alasan dulu 

di tahun 2000-an, yang orang tuanya dulunya juga 

melakukan pernikahan dini. wajib belajar belum ada. 

Setelah tahun itu, rata-rata sudah sadar akan pendidikan. 
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Kalaupun sekarang masih ada pernikahan dini itu, pertama 

karena pengawasan orang tua yang kurang karena apa 

orang tuanya ini dulunya masih kebanyakan pernikahan 

dini. Selain itu, karena sudah sering ngumpul dan 

dilingkunganpun jangan sampai terjadi tidak nikah karena 

sudah bukti. Hal ini juga berlaku hukum adat di 

masyarakat, artinya gini yang cowo yang moro kemudian 

sudah di luar jam, tetangga sudah memperingatkan orang 

tuanya itu. Jika anak itu sungkan di salah satu rumah itu, 

bisa jadi mereka keluar, dan bisa sampai hamil. Orang tua 

yang bekerja sebagai tani, ketika musiman para orang tua 

ini akan turun ke Siman atau sampai keluar pulau untuk 

mencari nafkah, kadang-kadang anak dirumah tanpa 

pengawasan.”5 

 

Dari pernyataan Bapak Jemani di atas, dapat diketahui 

bahwa memang terjadi lonjakan angka perkawinan anak di 

desanya. Rata-rata mereka yang melakukan perkawinan di 

bawah umur dikarenakan telah terjadi kehamilan yang tidak 

diinginkan. Hal ini karena kurangnya pengawasan dari orang 

tua. 

Pernyataan Bapak Jemani tersebut selaras dengan 

pernyataan orang tua dari anak yang melakukan perkawinan di 

bawah umur (orang tua TY). Berikut pernyataan orang tua TY: 

“Ser dolan niku nggeh dolan. Masalahe langkah e sampun 

kebablasan, diomongne lingkungan mboten sekeco, pihak 

mriko kaleh mriki sampun setuju dadine dilanjutne. Jane 

                                                           
5 Jemani, Wawancara, 26 Januari 2022, Ponorogo. 
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nggih taseh sekolah, tapi jarene mpon mboten minat 

sekolah. Nek mpun mboten minat niki nggih kulo sing 

susah. Nek pengawasan nggih sampun diawasi, tapi 

masalahe dolan niku, mboten saget ngawasi, lare sak niki 

mboten saget teng griyo mawon. Dari dinas kesehatan 

sampun wonten laporan nek positif 2 bulan. Ngesakne 

larene nek mboten dinikahkan, mengke mboten diakui 

pemerintah mboten saget damel akte. Pihak mriki 

mencoba bertanggung jawab.”6 

 

Dari pernyataan orang tua TY di atas, secara spesifik 

selama masa pandemi kegiatan belajar mengajar dilakukan 

secara daring, namun karena kondisi sinyal yang lemah 

membuat TY tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar 

tersebut. Dan hal tersebut membuat TY melakukan kegiatan 

membantu orang tua dan selebihnya bermain.  

Selanjutnya, Kecamatan Sawoo juga menjadi kecamatan 

penyumbang angka perkawinan anak di bawah umur kedua 

setelah Kecamatan Ngrayun. Bapak Anwar selaku Kepala 

KUA Kecamatan Sawoo membenarkan adanya lonjakan angka 

perkawinan anak di Kecamatan Sawoo. Berikut data per desa 

yang peneliti peroleh dari KUA Kecamatan Sawoo:7 

 

 

                                                           
6 AR, Wawancara, 26 Januari 2022, Ponorogo. 
7 KUA Kecamatan Sawoo, Dokumentasi, 14 Januari 2022, Ponorogo. 
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4.3 Tabel Jumlah Pengantin Usia < 19 Tahun 

Kecamatan Sawoo Tahun 2020-2021 

No Desa/ 

Kelurahan 

Jumlah Pengantin Usia < 19 Tahun 

Tahun 2020 Tahun 2021 

Laki-

Laki 

Perempuan Laki-

Laki 

Perempuan 

1. Tumpuk 0 3 1 4 

2. Pangkal 1 9 0 4 

3. Tumpakpelem 0 1 0 3 

4. Tempuran 0 3 1 7 

5. Sriti 1 4 0 2 

6. Temon 0 0 0 3 

7. Sawoo 0 0 1 3 

8. Prayungan 0 1 0 0 

9. Tugurejo 0 0 0 0 

10 Grogol 0 0 0 2 

11. Kerto 0 0 0 0 

12. Kori 1 1 0 0 

13. Bondrang 4 27 0 0 

14. Ngindeng 0 0 1 1 

Jumlah 7 49 4 29 

Sumber: KUA Kecamatan Sawoo 
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Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa selama 

masa pandemi Covid-19, Desa Bondrang menjadi desa 

penyumbang angka perkawinan terbanyak. Jumlah perkawinan 

anak di bawah umur di desa tersebut ada 31 dengan rincian 

laki-laki berjumlah 4 dan perempuan berjumlah 27.  

Menurut Bapak Anwar alasan anak di bawah umur 

melangsungkan perkawinan karena sudah siap untuk berumah 

tangga. Berikut pernyataan Bapak Anwar: 

“Secara umum mereka hanya mengatakan sudah siap 

untuk berumah tangga, dan untuk alasan lain tidak pernah 

diungkapkan. Sehingga kita menitikberatkan pada 

kesiapan-kesiapan itu”.8 

 

Dari pernyataan Bapak Anwar di atas dapat diketahui 

bahwa anak di bawah umur yang melangsungkan perkawinan 

tidak mengungkapkan alasan-alasan yang spesifik mengapa 

mereka melangsungkan perkawinan ketika masih di bawah 

umur. Namun, mereka hanya mengatakan bahwa sudah siap 

untuk berumah tangga. 

Lonjakan angka perkawinan anak di Desa Bondrang 

dibenarkan oleh Bapak Cipto selaku Modin Desa Bondrang. 

Berikut pernyataan Bapak Cipto: 

                                                           
8 Anwar, Wawancara, 14 Januari 2022, Ponorogo. 
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“Inggih mbak, terbanyak mriki. Sakderenge covid dereng 

wonten mbak. Terakhir kasus di masa pandemi ini faktor 

penyebabe nggih, nyambut damele teng warung trus akhir 

e kenal cowo, cowo e mrika-mriki, jane ora digrebek 

intine, Cuma di tekoni “kowe rena-rene ki tujuanmu opo, 

rabi opo konconan”. Akhir e nikah, dan harus mencari 

solusi gimana, karena ditunda ndak mau. Mpun mboten 

sekolah, tamat smp, yowes anak e mbok rondo, neng omah 

gur kui dadi tulang punggung e wong tuo.”9 

 

Berdasarkan pernyataan Bapak Cipto di atas, terlihat 

bahwa di masa pandemi Covid-19 anak di bawah umur yang 

melakukan perkawinan dikarenakan anak tersebut sering 

membawa teman laki-lakinya untuk berkunjung ke rumah. Hal 

ini membuat tetangga menjadi tidak nyaman, dan pada 

akhirnya tetangganya mengusulkan jika memang tujuannya 

untuk menikah, lebih baik segera menikah. 

Pernyataan Bapak Cipto tersebut selaras dengan 

pernyataan orang tua dari anak yang melakukan perkawinan di 

bawah umur (RV). Berikut pernyataan orang tua RV: 

“Niki nggih mpun kerjo, si jaler nggih mpun kerjo, istilah 

e nggih mpun kenal satu sama lain, kulo sebagai wong tuo 

was-was nggihan, anak kulo nggih mpun sanggup, triose 

nggih mpun jibek kaleh kesehariane. Tiyang sepah nggih 

ajrih nek terjadi sing mboten-mboten, opomaneh tiyang 

sepahe mboten wonten. Anak kulo tekoni nggihan mbak, 

                                                           
9 Cipto, Wawancara, 2 Februari 2022, Ponorogo. 
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sambate kesel kerjo, mumpung enek si nafkahi, sanggup 

nafkahi ibuk kaleh adek.”10 

 

Dari pernyataan orang tua RV di atas, maka benar jika 

orang tua RV memiliki kekhawatiran akan pergaulan anaknya. 

Namun, jika ditelisik lebih dalam, RV yang telah menamatkan 

kewajiban belajar pada jenjang menengah pertama, tetapi 

setelah lulus RV tidak lagi melanjutkan sekolahnya di jenjang 

menengah atas karena faktor ekonomi. RV memilih bekerja, 

karena RV merupakan tulang punggung keluarga. Pada 

akhirnya memutuskan untuk menikah dengan harapan kondisi 

ekonomi keluarganya semakin membaik. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, secara spesifik faktor ekonomi yang 

semakin memburuk akibat pandemi Covid-19 juga menjadi 

salah satu penyebab RV melakukan perkawinan. 

Setelah Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Sawoo, 

kecamatan penyumbang angka perkawinan anak di bawah 

umur ketiga adalah Kecamatan Ponorogo. Bapak Samuri 

selaku Kepala KUA Kecamatan Ponorogo membenarkan 

bahwa terjadi lonjakan angka perkawinan anak di bawah umur 

selama masa pandemi Covid-19. Berikut data jumlah 

                                                           
10 MH, Wawancara, 2 Februari 2022, Ponorogo. 
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perkawinan anak di bawah umur yang peneliti peroleh dari 

KUA Kecamatan Ponrogo:11 

4.4 Tabel Jumlah Pengantin Usia < 19 Tahun 

Kecamatan Ponorogo Tahun 2020-2021 

No Desa/ 

Kelurahan 

Jumlah Pengantin 

Tahun 2020 Tahun 2021 

Laki-

Laki 

Perempuan Laki-

Laki 

Perempuan 

1 Paju 0 0 1 1 

2 Brotonegaran 0 1 0 1 

3 Pakunden 0 0 0 2 

4 Kepatihan 0 0 0 0 

5 Surodikrman 0 0 0 0 

6 Purbosuman 0 0 0 1 

7 Tonatan 0 1 0 1 

8 Bangunsari 1 2 0 0 

9 Tamanarum 0 0 0 0 

10 Kauman 0 0 0 0 

11 Tambakbayan 0 0 0 0 

12 Pinggirsari 0 0 0 1 

13 Mangkujayan 0 0 1 1 

                                                           
11 KUA Kecamatan Ponorogo, Dokumentasi, 17 Januari 2022, 

Ponorogo. 
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14 Banyudono 0 0 1 1 

15 Nologaten 0 1 1 1 

16 Cokromeng-

gala 

0 0 0 0 

17 Keniten 0 0 2 3 

18 Jingglong 0 1 1 0 

19 Beduri  0 0 0 0 

Jumlah 1 6 6 13 

Sumber: KUA Kecamatan Ponorogo 

Berdasarkan data di atas, angka perkawinan tertinggi se-

Kecamatan Ponorogo berada di Desa Keniten. Jumlah 

perkawinan anak di bawah umur selama masa pandemi Covid-

19 adalah 5, dengan rincian laki-laki berjumlah 2, sedangkan 

perempuan berjumlah 3.  

Menurut Bapak Samuri, anak di bawah umur ini 

melangsungkan perkawinan dengan berbagai alasan. Alasan-

alasan tersebut tidak lepas dari adanya pandemi Covid-19. 

Berikut pernyataan Bapak Samuri: 

“Salah satu penyebabnya adalah perubahan usia 

perkawinan bagi perempuan yang dituangkan dalam UU 

Perkawinan. Adapun penyebab praktis dan yang paling 

mendominasi adalah karena hamil duluan. Hal ini terjadi 

di masa pandemi, di mana kegiatan sekolah daring hanya 

memakan waktu setengah jam, dan selebihnya digunakan 
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untuk bermain. Adanya sekolah daring membuat para 

orang tua merasa nyaman dengan keberadaan anaknya di 

rumah. Sehingga pengawasan yang diberikan kepada anak 

menjadi longgar. Selain itu, kasus ini juga banyak terjadi 

pada anak di bawah umur yang tinggal hanya dengan 

mbahnya, atau salah satu orang tuanya atau hanya dengan 

kakaknya karena salah satu orang tuanya bekerja di luar 

negeri atau orang tua sudah bercerai. Mereka akan 

memberikan apapun yang diinginkan anaknya dan 

pemberian ini tidak dibarengi dengan pengawasan dari 

orang tua.”12 

 

Berdasarkan pernyataan Bapak Samuri di atas, secara 

umum penyebab praktis terjadinya perkawinan anak di 

Kecamatan Ponorogo adalah karena telah terjadi karena 

kehamilan yang tidak diinginkan. Terjadinya hal tersebut 

disebabkan oleh pengawasan orang tua yang longgar selama 

kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan secara daring menjadikan 

anak lebih banyak menghabiskan kegiatannya di rumah. Ketika 

waktu anak banyak dihabiskan di rumah, orang tua merasa 

nyaman, sehingga pengawasan yang diberikan menjadi 

longgar.  

                                                           
12 Samuri, Wawancara, 17 Januari 2022, Ponorogo. 
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Lonjakan angka perkawinan anak yang terjadi di Desa 

Keniten dibenarkan oleh Bapak Puryadi selaku modin di Desa 

Keniten. Berikut pernyataannya: 

“Kalau sebelum pandemi dulu juga ada dalam satu tahun, 

tapi jarang mungkin 1 atau bahkan tidak ada. Selama 

pandemic meningkat. Ada berbagai alasan, berdasarkan 

keterangan keluarga dan orang terdekatnya, karena si anak 

tersebut selama masa pandemi sekolah dilakukan dengan 

daring daring, kurangnya pengawasan, jamannya sekarang 

lewat medsos, yang seharusnya alat komunikasi digunakan 

untuk daring, dari mereka untuk kegiatan lainnya 

(membuka fb yang sifatnya berhubungan dengan dunia 

luar), karena yang satu kasus, satu keniten satunya tuban. 

Orang tuanya tidak tahu, tahu-tahu anaknya pergi tanpa 

pamit, di telusuri bertemu kenalannya. Setelah sekolah 

dilakukan tatap muka, si anak sudah tidak semangat 

sekolah, lambat laun tidak mengira ternyata anak tersebut 

sudah hamil 5 bulan. Anak ini umur 18 tahun.”13 

 

Berdasarkan pernyataan Bapak Puryadi di atas, dapat 

diketahui bahwa penyebab terjadinya perkawinan anak di 

bawah umur pada masa pandemi Covid-19 adalah kurangnya 

pengawasan orang tua dan pergaulan anak yang semakin bebas. 

Jika ditelisik lebih dalam, pandemi sangat berdampak pada 

perubahan perilaku, baik pada orang tua ataupun anak. Sekolah 

yang pada awalnya dilakukan dengan bertatap muka tidak bisa 

                                                           
13 Cipto, Wawancara, Ponorogo. 
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dilakukan secara langsung tetapi harus dilakukan di rumah 

dengan menggunakan teknologi berupa gawai ataupun laptop. 

Ketika sekolah dilakukan dari rumah, orang tua merasa 

anaknya telah dalam pengawasannya secara penuh.   

 

B. BENTUK PROSES SOSIAL AKIBAT PANDEMI 

COVID-19 PADA PENINGKATAN PERKAWINAN 

ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN 

PONOROGO 

Menurut Sztompka, perubahan sosial terjadi sangatlah 

kompleks. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk memahami 

perubahan sosial yang kompleks ini adalah dengan 

menggunakan tipologi proses sosial. Proses sosial adalah cara 

berhubungan yang dapat dilihat jika orang perorangan dan 

beberapa kelompok manusia saling berjumpa dan menentukan 

sistem serta bentuk-benuk hubungan tersebut atau apa yang 

terjadi jika ada perubahan-perubahan yang menyebabkan 

goyahnya cara-cara hidup yang telah ada.14 

Bentuk proses sosial akibat pandemi Covid-19 pada 

peningkatan perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten 

Ponorogo temasuk dalam perkembangan sosial. Perkembangan 

                                                           
14 Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2013), 165. 
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sosial menggambarkan proses perkembangan potensi yang ada 

dalam suatu sistem sosial. Jalannya perkembangan sosial atau 

perubahan sosial dapat diilustrasikan sebagai proses garis lurus 

(linear). Arah dari proses linear ini dapat berupa kemajuan 

ataupun kemunduruan.15 

Bentuk proses sosial akibat pandemi Covid-19 pada 

peningkatan perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten 

Ponorogo tersebut dapat terlihat dari karakteristik 

perkembangan sosial, di antaranya adalah pertama, menuju 

arah tertentu, di mana suatu keadaan sistem tertentu tidak akan 

terulang kembali.16 Titik tekan dari karakteristik pertama ini 

adalah keadaan sistem. Keadaan sistem yang peneliti maksud 

yakni keadaan sistem sebelum dan selama terjadinya pandemi 

Covid-19. Secara lebih spesifik lagi keadaan sistem dalam 

penelitian ini adalah sistem pembelajaran, di mana sistem 

pembelajaran erat kaitannya dengan anak di bawah umur. 

Sebelum pandemi Covid-19 terjadi, sistem pembelajaran yang 

diterapkan adalah pembelajaran tatap muka secara langsung 

atau disebut dengan istilah luar jaringan (luring).  

                                                           
15 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial. Judul Asli: The 

Sociology of Social Change, Penerjemah: Alimandan (Jakarta: Kencana, 

2017), 7. 
16 Ibid. 
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Namun, ketika terjadi pandemi Covid-19 keadaan sistem 

tersebut mengalami perubahan. Perlu diketahui bahwa 

penyebaran Covid-19 di Indonesia dimulai sejak tanggal 2 

Maret 2020. Penyebaran yang sangat cepat ini membuat 

Indonesia menetapkan status siaga darurat. Status siaga dan 

darurat ini perlu diterapkan karena Covid-19 telah ditetapkan 

sebagai pandemi.17  

Penetapan pandemi dari pemerintah tersebut dibarengi 

dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan-kebijakan guna 

mencegah penyebaran Covid-19. Kebijakan dalam pencegahan 

penyebaran Covid-19 yaitu himbauan agar masyarakat 

melakukan jaga jarak serta menghindari aktivitas yang 

berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang. Perlu 

diketahui bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sebelum 

pandemi Covid-19 tidak pernah ada. 

Adanya kebijakan pembatasan dalam interaksi, direspon 

oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan 

mengeluarkan kebijakan belajar mengajar yang semula bertatap 

muka secara langsung diubah dengan sistem dalam jaringan 

(daring).18 Pembelajaran yang dilakukan secara online atau 

                                                           
17 Putri, “Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19,” 706. 
18 Matdlo Slahaan, “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Dunia 

Pendidikan,” Jurnal Kajian Ilmiah, no. 1 (Juli 2020): 2. 
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daring dari rumah masing-masing ini bertujuan guna mencegah 

serta memutus rantai penyebaran Covid-19.  

Pelaksanaan pembelajaran dengan sistem daring dilakukan 

dengan memanfaatkan teknologi khususnya internet. Adapun 

media yang digunakan dalam sistem pembejalaran daring 

diantaranya yaitu dengan media cetak (modul) serta non cetak 

(audio/video), komputer/internet, gawai, siaran radio dan 

televisi.19 Dengan media di atas, pembelajaran dapat dilakukan 

diberbagai platform seperti zoom, whatsapp grup, youtube, 

google classroom, e-learning. Berbagai platform tersebut dapat 

dimanfaatkan guna mengefektifkan proses pembelajaran 

dengan sistem daring.20 

Dalam karakteristik pertama dari perkembangan sosial 

disebutkan bahwa suatu keadaan sistem tertentu tidak akan 

terulang kembali. Sistem pembelajaran secara luring yang 

diterapkan sebelum pandemi Covid-19 tidak akan terulang 

kembali selayaknya sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Hal 

                                                           
19 Syarifuddin, St Aisyah, dan Yuli Triana, “Meningkatkan Motivasi 

Belajar Peserta Didik pada Pembelajaran Tatap Muka Usai Belajar Online 

Akibat Pandemi Covid-19,” Jurnal Edukatif 4, no. 1 (2022): 279. 
20 Lely Suryani dkk., “Analisis Implementasi Pelaksanaan 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Masa New Normal,” Jurnal Obsesi 

6, no. 3 (2022): 2235. 
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ini karena telah terjadi perubahan sistem dari sebelum pandemi 

Covid-19 menuju pandemi Covid-19.  

Karakteristik perkembangan sosial yang kedua yakni 

keadaan sistem pada waktu berikutnya menggambarkan tingkat 

lebih tinggi dari semula.21 Sistem pembelajaran secara daring 

yang telah diterapkan pada masa pandemi Covid-19 

menimbulkan dampak pada beberapa sektor kehidupan. Salah 

satu sektor yang terdampak adalah sektor sosial. Keluarga yang 

menjadi unit terkecil dalam sistem sosial merupakan salah satu 

bagian dari sektor sosial yang terdampak. Adapun dampaknya 

yaitu terjadinya peningkatan angka perkawinan anak di bawah 

umur selama masa pandemi Covid-19. Berikut data yang 

peneliti peroleh dari PA Kabupaten Ponorogo: 

4.5 Tabel Permohonan Dispensasi Kawin 

Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin 

Sebelum Pandemi Covid-19 Selama Pandemi Covid-19 

2019 2020 2021 

97 235 237 

Sumber: PA Kabupaten Ponorogo 

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa ada peningkatan 

angka perkawinan anak pada tahun 2020 – 2021. Kedua tahun 

                                                           
21 Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial. Judul Asli: The Sociology of 

Social Change, Penerjemah: Alimandan, 7. 
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tersebut merupakan tahun di mana terjadinya pandemi Covid-

19.  

Terjadinya peningkatan perkawinan anak di bawah umur 

tersebut merupakan sebuah proses kemunduran. Peneliti 

menyebut hal ini sebagai proses kemunduran bukanlah tanpa 

sebab. Salah satu sebab yang paling utama adalah karena 

praktik perkawinan anak di bawah umur sudah seharusnya 

dicegah. Pencegahan perkawinan anak di bawah umur 

dilakukan karena banyaknya dampak yang ditimbulkanya. 

Beberapa dampak yang ditimbulkan di antaranya yaitu 

pertama, dampak sosial yaitu berpotensinya terjadi 

perselingkuhan maupun perceraian bahkan terjadi kekerasan 

dalam rumah tangga, hal ini disebabkan karena emosi yang 

dimiliki anak di bawah umur masih belum stabil. Kedua, 

dampak kesehatan yaitu bahwa anak di bawah umur memiliki 

risiko tinggi menghadapai berbagai masalah kesehatan, 

tingginya angka kematian ibu setelah melahirkan. Selain itu, 

14% bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 17 tahun lahir 

dengan prematur, juga mengalami hambatan pertumbuhan 

(stunting.). Ketiga, dampak ekonomi seringkali perkawinan 

anak belum mapan secara ekonomi, dan hal ini akan membawa 

kemiskinan. Keempat, dampak psikologi, secara mental anak 
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yang menikah di bawah umur belum memiliki kesiapan untuk 

menghadapi perubahan peran dan menghadapi berbagai 

persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Kelima, perkawinan 

anak di bawah umur akan menghambat agenda pemerintah 

berupa keluarga berencana, generasi berencana, pengentasan 

kemiskinan, dan wajib belajar 12 tahun.22  

Selanjutnya, karakteristik perkembangan sosial yang 

ketiga menyatakan bahwa, perkembangan tersebut dipengaruhi 

oleh kecenderungan yang bersumber dari dalam sistem. Sistem 

adalah hubungan saling terkait antara bagian satu dan bagian 

lainnya yang berfungsi melakukan mekanisme kerja untuk 

mencapai tujuan tertentu. Dalam ilmu sosial, sistem sosial 

diartikan sebagai hubungan antara bagian-bagian (elemen-

elemen) di dalam kehidupan masyarakat terutama tindakan-

tindakan manusia, lembaga sosial, dan kelompok-kelompok 

sosial yang saling mempengaruhi. Hubungan antar-elemen 

tersebut selanjutnya menghasilkan produk-produk interaksi itu 

                                                           
22 Ratnaningsih Ratnaningsih dan Sudjatmiko Sudjatmiko, “Menakar 

Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan 

Perkawinan Anak,” Journal Economic & Business Law Review 1, no. 1 

(2021): 58–59. 
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sendiri, yaitu nilai-nilai dan norma-norma sosial yang 

keadaannya selalu dinamis.23 

Sistem yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sistem-

sistem yang lahir akibat dari pandemi Covid-19. Adanya 

pandemi Covid-19 membuat masyarakat harus melakukan jaga 

jarak dan menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan 

kerumunan banyak orang. Salah satu yang bisa dilakukan oleh 

masyarakat adalah dengan menerapkan sistem daring dalam 

aktivitasnya yang mengharuskan berhubungan dengan orang 

lain. Secara spesifik dalam penelitian ini, sistem daring 

diterapkan dalam bidang pendidikan. 

Sistem daring dalam bidang pendidikan menemui berbagai 

masalah, di antaranya kondisi sinyal yang lemah, 

penyalahgunaan gawai sebagai alat penunjang kegiatan belajar 

mengajar serta kesadaran akan hak dan kewajiban memperoleh 

pendidikan. Berikut penjelasannya, pertama sistem 

pembelajaran secara daring sangat mengandalkan kondisi 

sinyal. Apabila kondisi sinyal lemah, kegiatan belajar mengajar 

tidak dapat berjalan dengan baik. Salah satu daerah dengan 

kondisi sinyal yang lemah dalam hal ini adalah di Desa Baosan 

Kidul Kecamatan Ngrayun. Kendala dalam kegiatan belajar 

                                                           
23 Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, Pengantar Studi Sosiologi 

Keluarga (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 33. 
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mengajar secara daring tersebut dirasakan oleh TY. Seiring 

dengan berjalannya waktu, minat belajar TY menjadi 

berkurang. Hal ini karena selama masa pandemi Covid-19 

aktivitas TY menjadi minim. Minimnya aktivitas TY 

menjadikan keleluasaan dalam bergaul dengan lingkungan di 

sekitarnya. Kelaluasaan dalam bergaul yang tidak diimbangi 

dengan pengawasan orang tua serta penerapan nilai dan norma 

dalam bergaul menjadikannya berakhir pada perkawinan di 

bawah umur. Perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh 

TY disebabkan karena telah terjadinya kehamilan yang tidak 

diinginkan oleh teman perempuannya. 

Berbeda dengan kasus TY, sistem pembelajaran secara 

daring membuat XX menyalahgunakan gawainya. Kemajuan 

teknologi yang dimanfaatkan untuk pembelajaran daring dapat 

menjadi dampak negatif jika tidak diimbangi dengan 

pendampingan oleh orang tua. Penggunaan gawai yang 

seharusnya untuk kegiatan belajar mengajar telah 

disalahgunakan oleh XX. Penyalahgunaan gawai terjadi bukan 

tanpa sebab. Penyebabnya yaitu pertama, jam belajar yang 

lebih singkat jika dibandingkan dengan pembelajaran secara 

tatap muka sebelum pandemi Covid-19. Kedua, kurangnya 

pendampingan dalam kegiatan belajar mengajar serta 
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pengawasan dari orang tua yang longgar selama masa pandemi 

Covid-19. Pendampingan dan pengawasan yang berkurang 

tersebut disebabkan karena selama masa tersebut orang tua 

merasa aman melihat anaknya hanya di rumah. Beberapa 

penyebab tersebut menjadi alasan XX menggunakan gawainya 

untuk hal lain yaitu untuk mengakses media sosial. Dengan 

media sosial tersebut XX berkenalan secara virtual dengan 

teman laki-lakinya. Setelah berkenalan secara virtual, XX 

bertemu secara langsung dengan temannya tersebut tanpa 

sepengetahuan orang tuanya. Pergaulan yang tidak dilandasi 

dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat ini 

berujung pada perkawinan di bawah umur karena telah terjadi 

kehamilan yang tidak diinginkan pada XX. 

Perubahan sistem selanjutnya yaitu dalam bidang 

ekonomi. Semula para penjual dan pembeli harus bertemu 

langsung untuk melakukan aktivitas jual beli, namun selama 

pandemi Covid-19 berlangsung sistem jual beli berubah secara 

online. Sistem jual beli yang dilakukan secara online tersebut 

dilakukan guna mencegah penyebaran Covid-19. Perubahan 

sistem tersebut membuat banyak toko melakukan pengurangan 

karyawan. Salah satu toko yang melakukan pengurangan 

karyawan adalah toko di mana RV bekerja. Akibat 
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pengurangan karyawan, ekonomi keluarga RV menjadi tidak 

stabil. RV berusaha untuk berjualan secara online, meskipun 

penghasilannya tidak menentu. RV yang merupakan tulang 

punggung keluarga tidak bisa hanya diam. RV memutuskan 

untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikannya. Selama 

bekerja RV bertemu dengan teman laki-lakinya. Temannya 

tersebut sering berkunjung ke rumah RV. Hal ini membuat 

tetangga merasa risih, dan menyarankan untuk menikah. Saran 

dari tetangganya, direspon oleh orang tua RV. Orang tua RV 

juga merasa khawatir akan pergaulan anaknya. Selain karena 

kekhawatiran akan pergaulan anaknya, alasan ekonomi 

menjadi alasan terkuat atas perkawinan yang dilakukan oleh 

RV. Keluarga RV berharap dari perkawinan yang dilakukan 

oleh anaknya, beban ekonomi keluarga menjadi semakin 

ringan. Terjadinya perkawinan anak di bawah umur yang 

dilakukan oleh RV tersebut juga mencerminkan akan 

kesadaran hak dan kewajiban dalam aspek pendidikan yang 

kurang.  

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti akan menampilkan 

tabel guna mempermudah dalam memahami bentuk proses 

sosial akibat pandemi Covid-19 pada peningkatan perkawinan 

di bawah umur di Kabupaten Ponorogo, berikut penjelasannya: 
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4.6 Perkembangan Sosial Akibat Pandemi Covid-19 pada  

Peningkatan Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten 

Ponorogo 

 

No. Kriteria 

Perkembangan Sosial 

Dampak yang Terjadi 

1. Menuju arah tertentu, 

di mana suatu keadaan 

sistem tertentu tidak 

akan terulang kembali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum 

pandemi 

Covid-19 

Selama 

pandemi 

Covid-19 

 

Sistem 

pembelajaran 

luring 

 

Sistem 

pembelajaran 

daring 

 

- Sistem 

pembelajaran 

luring tidak 

akan terulang 

kembali, 

baik selama 

maupun 

setelah 

pandemi 
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Covid-19 

2. Keadaan sistem pada 

waktu berikutnya 

menggambarkan 

tingkat lebih tinggi dari 

semula 

 

 

Peningkatan perkawinan di 

bawah umur.  

Sebelum 

Pandemi 

Covid-19 

Selama 

Pandemi 

Covid-19 

2019 2020 2021 

97 235 237 
 

3. Perkembangan tersebut 

dipengaruhi oleh 

kecenderungan yang 

bersumber dari dalam 

sistem 

a. Kondisi sinyal lemah  

Minat belajar berkurang  

minimnya aktifitas anak  

Keleluasaan bergaul  

KTD pada teman 

perempuannya  

Perkawinan di bawah umur 

b. Kemajuan teknologi  

Pendampingan dalam 

pembelajaran yang kurang 

 Penyalahgunaan 

teknologi  Pergaulan 

bebas  KTD  

Perkawinan di bawah umur 
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c. Beban ekonomi keluarga 

yang semakin berat  

Kesadaran hak dan 

kewajiban dalam aspek 

pendidikan berkurang  

Perkawinan di bawah umur 
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BAB V 

PERAN AGEN PERUBAHAN SOSIAL DALAM 

TERJADINYA PENINGKATAN PERKAWINAN 

DI BAWAH UMUR AKIBAT PANDEMI COVID-19 

DI KABUPATEN PONOROGO 

 

A. DISKRIPSI PERAN MASYARAKAT DALAM 

TERJADINYA PENINGKATAN PERKAWINAN DI 

BAWAH UMUR AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI 

KABUPATEN PONOROGO 

Angka perkawinan anak di Kabupaten Ponorogo setiap 

tahunnya selalu mengalami peningkatan. Namun, pada masa 

pandemi Covid-19 terjadi peningkatan yang signifikan. 

Pernyataan di atas berdasarkan pada data permohonan 

dispensasi kawin yang bersumber dari PA Kabupaten 

Ponorogo, di mana pada tahun 2019 terdapat 97 permohonan 

dispensasi kawin. Tahun 2020 terdapat 235 permohonan 

dispensasi kawin. 

Dari paparan data yang bersumber dari PA Kabupaten 

Ponorogo di atas terlihat jelas bahwa terjadi peningkatan 

signifikan pada tahun 2020, di mana pada tahun tersebut 

menjadi awal mula terjadinya pandemi Covid-19. Perkawinan 

anak di bawah umur membawa dampak pada beberapa aspek 
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kehidupan anak, diantaranya pada akses pendidikan, kualitas 

kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup 

dalam kemiskinan. Perkawinan anak di bawah umur 

merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang merampas 

kesempatan pendidikan, kesehatan dan keamanan anak.1 

Melihat dampak dari perkawinan anak di bawah umur 

yang tidak sedikit tersebut, sudah menjadi keharusan bagi 

setiap anggota masyarakat untuk mencegah terjadinya 

perkawinan anak di bawah umur tersebut. Adapun yang 

dimaksud anggota masyarakat dalam penelitian ini adalah 

masyarakat Kabupaten Ponorogo. Secara lebih spesifik 

masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 

masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Ngrayun, 

Kecamatan Sawoo, dan Kecamatan Ponorogo. Anggota 

masyarakat di setiap kecamatan di atas memiliki peran dalam 

terjadinya peningkatan perkawinan di bawah umur di 

Kabupaten Ponorogo. Peran dari anggota masyarakat tersebut 

diantaranya adalah melakukan berbagai upaya guna mencegah 

perkawinan di bawah umur. Berikut upaya yang dilakukan 

masyarakat dari ketiga kecamatan di atas dalam terjadinya 

                                                           
1 Ahmad Muqaffi, Rusdiyah Rusdiyah, dan Diana Rahmi, “Menilik 

Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak 

Pasca Revisi UU Perkawinan,” Journal Of Islamic And Law Studies 5, no. 3 

(2022): 365. 
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peningkatan perkawinan anak di bawah umur baik sebelum 

maupun selama pandemi Covid-19: 

1. Masyarakat Kecamatan Ngrayun 

Upaya yang dilakukan guna mencegah perkawinan di 

bawah umur dilakukan oleh pihak KUA, pihak desa serta 

keluarga. Upaya yang dilakukan oleh KUA dalam hal ini 

adalah dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada 

masyarakat yang datang ke kantor KUA. Dan selanjutnya, 

informasi yang diberikan oleh pihak KUA tersebut diharapkan 

dapat disebarluaskan pada masyarakat sekitar. Berikut 

pernyataan Bapak Munir selaku kepala KUA Kecamatan 

Ngrayun: 

 “Tidak ada upaya khusus mbak. Kami tidak melakukan 

sosialisasi dari desa ke desa. Hal ini karena anggaran yang 

diberikan oleh pemerintah tidak mencukupi jika harus 

digunakan untuk sosialisasi. Namun, kami tetap 

melakukan sosialisasi ketika masyarakat berkunjung ke 

kantor kami.”2 

 

Berdasarkan pernyataan Bapak Munir di atas, maka dapat 

diketahui bahwa pencegahan perkawinan anak di bawah umur 

dilakukan dengan sosialisasi yang dilakukan secara langsung. 

Sosialisasi ini dilakukan pada masyarakat yang datang 

langsung ke KUA. Masyarakat yang telah mendapatkan 

                                                           
2 Munir, Wawancara, 10 Januari 2022, Ponorogo. 
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informasi dari pihak KUA tersebut diharapkan dapat 

memberikan informasi yang telah didapatkannya kepada 

lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Lebih lanjut, pihak KUA 

tidak melakukan sosialisasi dari desa ke desa karena minimnya 

anggaran dari pemerintah. 

Selain pencegahan dari KUA, upaya pencegahan 

perkawinan anak di bawah umur juga dilakukan oleh 

pemerintahan desa yang menjadi penyumbang angka 

perkawinan anak di bawah umur tertinggi se-Kecamatan 

Ngrayun. Desa tersebut adalah Desa Baosan Kidul. Berikut 

pernyataan Bapak Jemani selaku Modin Desa Baosan Kidul. 

“Sebenarnya di desa sudah melakukan sosialisasi ke 

masyarakat jangan sampai nikah dulu, yang kita wajibkan 

itu setidaknya tuntas wajib belajar 12 tahun, namum 

prkatiknya seperti ini, karena pengaruh pergaulan, ora kok 

penghasilan dulu tapi kumpulnya dulu. Sosialisasi 

dilakukan di masing-masing RT. Hambatan dalam 

sosialisasi tidak ada, namun masyarakat ada yang 

nggatekne ada yang tidak. Sosialisasi kita diterima 

masyarakat, namun karena jumlah masyarakat kita banyak 

jadi ya agak susah. Selama pandemi sosialisasi by media 

karena kita tidak bisa mengumpulkan, kumpul-kumpul 

tidak bisa, apapun kita melalui media, di desa ini kita 

punya grup perangkat, punya grup kasun, masing-masing 

kasun itu punya grup per RT.”3 

 

                                                           
3 Jemani, Wawancara, 26 Januari 2022, Ponorogo. 
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Dari pernyataan Bapak Jemani di atas, diketahui bahwa 

upaya yang dilakukan guna menyelesaikan lonjakan angka 

perkawinan anak di desanya dilakukan dengan sosialisasi. 

Sosialisasi dilakukan dengan menitikberatkan pada hak anak 

yaitu hak memperoleh pendidikan selama 12 tahun. Selama 

pandemi Covid-19 sosialisasi tersebut dilakukan dengan 

bantuan media sosial. Media sosial yang dipilih untuk 

mensosialisasikan berupa whatsapp. Melalui whatsapp 

dibuatlah grup perangkat desa, dari grup perangkat desa 

dibuatlah grup kasun, dan dari masing-masing grup kasun 

dibuatlah grup RT setempat.  Penggunaan media sosial ini 

dilakukan sebagai langkah untuk meminimalisir penyebaran 

Covid-19.  

Selain dari pemerintah desa, pihak keluarga dari anak di 

bawah umur yang melakukan perkawinan tersebut juga 

berperan dalam meminimalisir terjadinya dampak 

berkelanjutan dari perkawinan yang dilakukan oleh anaknya. 

Berikut pernyataan orang tua TY: 

“Sosialisasi sampun wonten, lingkungan RT sampun 

ngemotaken, lingkungan. Dukungan sangking orangtua 

kaleh lingkungan, umpami nek mboten diterusne malah 

lingkungan ruame.”4 

 

                                                           
4 AR, Wawancara, 26 Januari 2022, Ponorogo. 
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Dari pernyataan orang tua TY di atas dapat diketahui 

bahwa upaya yang bisa dilakukan orang tuanya hanya memberi 

dukungan baik secara moril maupun materiil. Hal ini karena 

orang tua TY merasa bahwa anaknya harus tanggung jawab 

akan apa yang telah diperbuatnya. Pergaulan bebas yang 

dilakukan oleh anaknya menyebabkan kehamilan yang tak 

diinginkan pada teman perempuannya. 

2. Masyarakat Kecamatan Sawoo 

Pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan 

Sawoo terdiri dari pihak KUA, pihak desa, dan keluarga. 

Upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang 

dilakukan oleh pihak KUA adalah dengan sosialisasi. 

Sosialisasi tersebut dilakukan tidak hanya ketika pandemi saja, 

tetapi sebelum pandemi juga telah dilakukan. Berikut 

pernyataan Bapak Anwar selaku kepala KUA Kecamatan 

Sawoo: 

“Bukan hanya disaat pandemi saja mbak, jadi sebelum 

pandemipun sudah kita laksanakan. Jika fokusnya pada 

upaya, maka upaya dari KUA pasti ada. Upaya yang 

dilakukan, diantaranya: Sosialisasi, dalam bentuk: 

sosialisasi secara langsung kemasyarakat, melalui 

kemitraan dengan kasi pelayanan desa (modin), sosialisasi 

kepada orang tua, sosialisasi kepada para mempelai, dan 

sosialisasi tentang perubahan usia perkawinan kepada 

rapat-rapat lintas sektoral. Tentunya kalau caranya 

sebelum pandemi dan setelah pandemi yang membedakan 
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yaitu tidak dilakukannya sosialisasi lintas sektoral. Tetapi 

untuk sosialisasi dengan cara memanggil orang tua, dan 

para mempelai tetap dilakukan karena tidak terlalu banyak 

orang yang harus berkumpul, hanya kedua mempelai, 

kedua orang tuanya serta kasi pelayanan desa. Kendala 

pasti ada, yaitu kadang-kadang mempelai tidak bisa hadir 

bersama-sama ataupun tidak bisa hadir salah satu dari 

keluarga karena berada di luar kota.”5 

 

Dari pernyataan Bapak Anwar di atas, terlihat bahwa 

sosialisasi dilakukan secara langsung ataupun melalui pihak 

kedua yaitu modin serta sosialisasi lintas sektoral. Ketika masa 

pandemi Covid-19, sosialisasi lintas sektoral tidak tidak 

terlaksana. Hal ini karena dalam sosialisasi lintas sektoral 

berpotensi mengumpulkan banyak orang, sedangkan 

pengumpulan banyak orang semasa pandemi Covid-19 harus 

ditiadakan. 

Selanjutnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh 

pemerintah Desa sebagai penyumbang angka perkawinan anak 

di bawah umur tertinggi se-Kecamatan Sawoo yaitu Desa 

Bondrang di antaranya adalah dengan melakukan sosialisasi. 

Berikut pernyataan Bapak Cipto: 

“Sering sosialisasi dateng yasin-yasinan. Pengarahan 

saking desa nggih wonten. Kados kejadian ngeten nikikan 

desa kalihan lingkungan menolak. Daripada mbahayani, 

                                                           
5 Anwar, Wawancara, 14 Januari 2022, Ponorogo. 



147 

 

 

 

nggih diterusne sesuai syariat. Selama pandemi sosialisasi 

dateng yasinan tetep dilakukan.”6 

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Cipto di atas, upaya 

yang dilakukan oleh pihak desa dalam menghadapi lonjakan 

angka perkawinan anak di desanya yaitu melalui sosialisasi. 

Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan bersamaan dengan 

kegiatan keagamaan di lingkungan tersebut. Dan selama masa 

pandemi Covid-19 sosialisasi ini tetap dilakukan. 

Selain upaya yang dilakukan KUA dan pemerintah desa, 

pihak keluarga dari anak di bawah umur yang melakukan 

perkawinan pada masa pandemi Covid-19 juga berperan dalam 

upaya meminimalisir terjadinya dampak dari perkawinan yang 

dilakukan anaknya tersebut. Berikut pernyataan orang tua dari 

anak tersebut: 

“Kedepane nek si jaler bertanggungjawab penuh mau 

menafkahi ibu, adek lan istri.”7 

 

Dari pernyataan di atas, upaya yang dilakukan orang tua 

RV dalam meminimalisir terjadinya dampak dari perkawinan 

RV lebih ditekankan pada faktor ekonomi. Tanggung jawab 

akan nafkah bagi anaknya yang masih di bawah umur menjadi 

pertimbangan yang utama bagi orang tua RV dalam 

mengizinkan anaknya untuk menikah. 

                                                           
6 Cipto, Wawancara, 2 Februari 2022, Ponorogo. 
7 MH, Wawancara, 2 Februari 2022, Ponorogo. 
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3. Masyarakat Kecamatan Ponorogo 

Seperti pada dua kecamatan sebelumnya, upaya 

pencegahan perkawinan anak di bawah umur dilakukan oleh 

KUA dan pemerintah Desa Keniten. Berikut pernyataan Bapak 

Samuri selaku kepala KUA Kecamatan Ponorogo terkait 

dengan upaya yang dilakukan guna mencegah perkawinan anak 

di bawah umur: 

“Upaya yang kami lakukan adalah koordinasi dengan 

mitra (modin dan penyuluh dari Kecamatan Ponorogo), 

melalui pamflet, dan upaya sosialisai melalui kepala desa 

serta ibu-ibu PKK. Kendala tidak ada, namun prosentase 

keberhasilan belum maksimal dengan melihat kenyataan 

dilapangan bahwa angka perkawinan anak masih sangat 

tinggi.”8 

 

Berdasarkan pernyataan Bapak Samuri selaku Kepala 

KUA Kecamatan Ponorogo upaya yang dilakukan oleh pihak 

KUA dalam menghadapi lonjakan angka perkawinan anak di 

bawah umur adalah melalui koordinasi dengan para mitra. 

Mitra yang dimaksud di sini adalah modin dan juga penyuluh 

agama. Selain itu informasi-informasi akan tentang perkawinan 

anak di bawah umur juga disebarkan melalui pamflet. 

Selanjutnya, upaya sosialisasi juga dilakukan melalui kerja 

sama dengan ibu-ibu PKK. 

                                                           
8 Samuri, Wawancara, 17 Januari 2022, Ponorogo. 
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Selanjutnya, upaya pencegahan perkawinan anak di bawah 

umur oleh pemerintah Desa Keniten, di mana Desa Keniten 

merupakan penyumbang tertinggi angka perkawinan anak se-

Kecamatan Ponorogo. Berikut pernyataan Bapak Puryadi 

selaku modin Desa Keniten: 

“Dari pihak desa bekerjasama dengan puskesmas melalui 

bidan desa telah memberikan sosialisasi tentang batasan 

umur untuk persyaratan menikah, dari pihak bidan melalui 

posyandu sering melakukan sosialisasi bab kesehatan 

reproduksi. melalui sosialisasi ke lingkungan-lingkungan, 

pertemuan-pertemuan mengenai dampak perkawinan dini. 

Selama pandemi karena terbatas, maka kami bekerja sama 

dengan bidan melalui posyandu, bilamana ada pertemuan 

kader, atau pertemuan saat imunisasi, atau pertemuan ibu-

ibu PKK.”9 

 

Dari pernyataan Bapak Puryadi di atas, dapat diketahui 

bahwa upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam 

menghadapi lonjakan angka perkawinan anak di bawah umur 

adalah melalui kerjasama dengan tenaga kesehatan yaitu 

puskesmas dan bidan desa. Upaya yang dilakukan yaitu 

melalui sosialisasi. Sosialisasi ini ditekankan pada hak 

kesehatan yang seharusnya diterima oleh anak. Materi yang 

diberikan dalam sosialisasi tersebut adalah terkait batasan usia 

untuk menikah, kesehatan reproduksi, dan macam-macam 

                                                           
9 Puryadi, Wawancara, 5 Februari 2022, Ponorogo. 
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dampak akibat dari perkawinan anak di bawah umur. Selama 

pandemi, sosialisasi dilakukan secara terbatas guna mencegah 

penyebaran Covid-19. 

 

B. PERAN MASYARAKAT SEBAGAI AGEN 

PERUBAHAN SOSIAL DALAM TERJADINYA 

PENINGKATAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR 

AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN 

PONOROGO 

Akibat pandemi Covid-19 terjadi perubahan sosial pada 

masyarakat Kabupaten Ponorogo. Namun, perubahan yang 

dialami oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo selama masa 

pandemi Covid-19 ini merupakan sebuah kemunduran. Peneliti 

menyebut sebagai sebuah perubahan sosial yang mengarah 

pada kemunduran karena selama pandemi Covid-19 terjadi 

peningkatan angka perkawinan anak di bawah umur. 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil research di 

PA Kabupaten Ponorogo diperoleh data, pada tahun 2019 

terdapat 97 anak di bawah umur yang melakukan perkawinan. 

Pada tahun berikutnya, terdapat 235 anak di bawah umur yang 

melakukan perkawinan. Tahun 2020 menjadi awal penyebaran 

Covid-19 di Indonesia. 
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Perubahan sosial yang terjadi di Kabupaten Ponorogo 

akibat pandemi Covid-19 berdampak pada peningkatan 

perkawinan anak di bawah umur. Dalam fenomena 

peningkatan angka perkawinan anak di bawah umur selama 

masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Ponorogo tidak lepas 

dari peran agen perubahan. Dalam gagasan perubahan sosial 

yang dikemukakan oleh Sztompka, agen perubahan sosial 

menjadi salah satu bagian dari pembahasannya. Agen 

merupakan orang yang menggunakan kuasa atau menghasilkan 

dampak.10 Agen perubahan adalah setiap orang yang ikut 

terlibat dalam proses perubahan pada suatu masyarakat.11 Agen 

perubahan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu keluarga 

dari anak di bawah umur yang melakukan perkawinan, modin 

selaku pemerintah desa, dan kepala KUA selaku pimpinan 

KUA kecamatan. Adapun yang menjadi motor penggerak 

perubahan di sini adalah kekuatan agen individual dan kolektif, 

berikut penjelasannya:12 

 

                                                           
10 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial. Judul Asli: The 

Sociology of Social Change, Penerjemah: Alimandan (Jakarta: Kencana, 

2017), 211–12. 
11 Andry Andry, “Peran Agen Perubahan Pada Masyarakat Tradisional 

Untuk Diversifikasi Produk Mandau Sebagai Bentuk Perubahan Sosial,” 

Jurnal Rekarupa 4, no. 1 (2016): 1574. 
12 Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial. Judul Asli: The Sociology of 

Social Change, Penerjemah: Alimandan, 219. 
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1. Agen individual 

Agen individu terbagi menjadi tiga, di antaranya: 

a. Terdiri dari orang biasa dalam kegiatan sehari-hari.  

Orang biasa yang dimaksud adalah pihak keluarga. Salah 

satu penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur 

dalam hal ini yaitu karena adanya perubahan peran dari 

keluarga selama masa pandemi Covid-19. Perubahan peran ini 

terlihat dari ketiga keluarga, di mana anaknya telah melakukan 

perkawinan meski masih di bawah umur. Terdapat tiga 

perubahan peran dalam keluarga, di antaranya pertama, dalam 

hal pengawasan. Selama masa pandemi Covid-19, anak hanya 

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Pengawasan dari 

orang tuapun diperlonggar karena orang tua merasa aman 

karena anaknya hanya bergaul di lingkungan sekitar. 

Pengawasan yang diperlonggar ini membuat anak merasa 

memiliki keleluasaan dalam bergaul, hingga melupakan nilai 

dan norma. Keleluasaan dalam bergaul tersebut, berakhir pada 

perkawinan karena telah terjadi kehamilan yang tidak 

diinginkan. 

Kedua, perubahan peran juga terjadi pada pemenuhan 

ekonomi keluarga. Masa pandemi Covid-19 membuat ekonomi 

keluarga menjadi semakin berat. Beratnya beban ekonomi 

keluarga tersebut membuat orang tua memilih untuk 



153 

 

 

 

menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Dengan 

menikahkan anaknya, orang tua berharap beban ekonomi 

keluarga menjadi lebih ringan. 

Ketiga, perubahan peran orang tua dalam hal 

pendampingan proses pembelajaran anaknya. Selama masa 

pandemi Covid-19 peran orang tua menjadi semakin berat. 

Proses pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah 

dilaksanakan di rumah masing-masing guna mencegah 

penyebaran Covid-19. Penggunaan gawai sebagai media 

pembelajaran menjadi sebuah keharusan. Penggunaan gawai 

tersebut haruslah diimbangi dengan pendampingan serta 

pengawasan dari orang tua. Jika hal ini tidak dilakukan, maka 

akan timbul dampak-dampak negatif. Namun, peran dalam 

pendampingan proses pembelajaran ini semakin berkurang. 

Berkurangnya peran tersebut disebabkan karena orang tua telah 

merasa aman ketika anaknya hanya belajar dari rumah. Hingga 

akhirnya timbullah dampak perkawinan di bawah umur karena 

penyalahgunaan gawai. 

b. Terdiri dari individu yang bertindak mewakili orang lain, 

atas nama mereka, atau untuk kepentingan mereka 

Individu yang bertindak mewakili orang lain, atas nama 

mereka atau untuk kepentingan mereka dalam hal ini adalah 

pemeritah desa. Pemerintah desa yang peneliti pilih dalam 
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penelitian ini yaitu pemerintah Desa Baosan Kidul Kecamatan 

Ngrayun, Desa Bondrang Kecamatan Sawoo, dan Desa 

Keniten Kecamatan Ponorogo. Ketiga desa tersebut merupakan 

penyumbang angka perkawinan anak tertinggi di Kabupaten 

Ponorogo, di mana dari ketiga pemerintah desa tersebut 

memiliki peran sebagai agen perubahan sosial. Peran 

pemerintahan desa dalam menyelesaikan lonjakan angka 

perkawinan anak di bawah umur selama masa pandemi Covid-

19 dilakukan dengan beberapa cara, berikut penjelasannya: 

Pertama, pemerintah Desa Baosan Kidul melakukan 

beberapa upaya dalam menghadapi perkawinan anak di bawah 

umur yang ada di desanya. Upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah Desa Baosan Kidul adalah berupa sosialisasi. 

Sosialisasi yang dilakukan adalah akan hak yang harus diterima 

oleh anak-anak di Desa Baosan Kidul akan pendidikan. 

Program pendidikan wajib belajar 12 tahun menjadi prioritas 

utama bagi pemerintah Desa Baosan Kidul. Hak memperoleh 

pendidikan merupakan salah satu hak yang terampas akibat 

terjadinya perkawinan anak di bawah umur.  

Selama masa pandemi Covid-19, sosialisasi yang 

dilakukan pemerintah Desa Baosan Kidul melalui media sosial. 

Penggunaan media sosial sebagai tempat melakukan sosialisasi 

menjadi alternatif guna mencegah terjadinya penyebaran 
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Covid-19 karena pengumpulan masa. Media sosial yang 

digunakan berupa whatsapp. Sosialisasi yang dilakukan 

melalui whatsapp ini dilakukan secara bertahap, di mana dari 

pemerintah desa akan menyampaikan ke grup kepala dusun, 

dan dari masing-masing kepala dusun akan menyampaikannya 

ke ketua RT. Selanjutnya, sosialisasi yang telah diterima oleh 

ketua RT disampaikan kepada warga RT tersebut. 

Adanya perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di 

desa tersebut menjadi fakta bahwa upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah desa melalui sosialisasi tidak efektif. Peneliti 

menyebut tidak efektif karena selama masa pandemi Covid-19 

sosialisasi dilakukan dengan media sosial. Penggunaan media 

sosial tersebut membutuhkan koneksi internet, sementara 

kondisi sinyal di Desa Baosan Kidul sangat lemah. Dengan 

demikian, peran pihak desa dalam pencegahan perkawinan 

anak di bawah umur selama masa pandemi Covid-19 dinilai 

belum berhasil. 

Kedua, sadar akan terjadinya lonjakan angka perkawinan 

anak di desanya, pemerintah Desa Bondrang melakukan 

beberapa upaya dalam menghadapi fenomena tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa 

Bondrang, upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu 

sosialisasi dan pengarahan akan pentingnya menghindari 
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perkawinan anak di bawah umur. Sosialisasi tersebut dilakukan 

dalam forum keagamaan yang dilakukan di lingkungan sekitar. 

Pada masa pandemi Covid-19, sosialisasi yang dilakukan 

tersebut tetap dilakukan oleh pemerintah desa. Selain 

penyelesian melalui sosialisasi, pemerintah desa juga 

melakukan penolakan apabila ada warganya yang mengajukan 

untuk melakukan perkawinan namun masih di bawah umur. 

Akan tetapi pemerintah desa juga mempertimbangkan akan 

terjadinya pergaulan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma 

sehingga menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan.  

Melihat fakta bahwa masih banyak terjadi perkawinan 

anak di bawah umur di desa tersebut menjadi indikasi bahwa 

sosialisasi yang dilakukan pada kegiatan keagamaan kurang 

efektif. Dalam hal ini kegiatan keagamaan yang dimaksud 

adalah kegiatan yang rutin dilakukan oleh masyarakat 

setempat, namun beberapa masyarakat tidak mengikuti 

kegiatan tersebut. Dengan demikian, masih banyak masyarakat 

yang belum menerima informasi dalam upaya pencegahan 

perkawinan anak di bawah umur. Selain itu, penolakan bagi 

calon pengantin yang masih di bawah umur untuk 

melangsungkan perkawinan tidak dibarengi dengan 

memberikan pemahaman tentang dampak dari perkawinan 
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anak di bawah umur serta solusi yang bisa dijadikan jalan 

keluar agar tidak terjadi perkawinan anak di bawah umur. 

Terakhir, pemerintah Desa Keniten juga melakukan upaya 

guna mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur di 

desanya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa di 

antaranya adalah sosialisasi. Pemerintah desa memberikan 

sosialisasi terkait dengan batas usia perkawinan untuk 

persyaratan menikah. Selain itu, pemerintah desa bekerjasama 

dengan pihak puskesmas melalui bidan desa. Bidan desa 

memberikan sosialisakan akan dampak yang ditimbulkan jika 

terjadi perkawinan anak di bawah umur. Sosialisasi tersebut 

menekankan pada hak anak berupa kesehatan. Selama masa 

pandemi Covid-19, sosialisasi tersebut dilakukan secara 

terbatas, guna mencegah penyebaran covid-19. Sosialisasi 

dilakukan dalam forum posyandu, pertemuan kader, pertemuan 

ibu-ibu PKK. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa selama 

masa pandemi Covid-19 sosialisasi dilakukan secara terbatas. 

Terbatasnya sosialisasi ini juga mempengaruhi jumlah 

masyarakat yang mengetahui materi-materi yang disampaikan 

dalam sosialisasi tersebut. Sosialisasi yang hanya dilakukan 

dalam forum posyandu, pertemuan kader, dan pertemuan ibu-

ibu PKK, menjadikan hanya orang-orang tertentu saja yang 
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mendapatkan sosialisasi, sedangkan masih banyak masyarakat 

yang tidak menerima sosialisasi tersebut. Dengan demikian, 

perkawinan anak di bawah umur pada masa pandemi Covid-19 

terjadi.  

c. Terdiri dari orang yang menduduki posisi luar biasa karena 

mendapat hak istimewa tertentu. 

Golongan yang termasuk dalam tipe ketiga di sini adalah 

pemerintah. Sebagai agen perubahan pemerintah berperan 

dalam melakukan program-program yang bersinggungan 

langsung ataupun tidak langsung dengan masyarakat. 

Pemerintah yang berperan dalam penyelesaian peningkatan 

perkawinan anak di bawah umur akibat pendemi Covid-19 

dalam penelitian ini yaitu pemerintah dalam lembaga Kantor 

Urusan Agama (KUA). Peneliti melakukan penelitian di KUA 

Kecamatan Ngrayun, KUA Kecamatan Sawoo, dan KUA 

Kecamatan Ponorogo. Berikut upaya yang dilakukan guna 

menghadapi peningkatan perkawinan anak di bawah umur pada 

masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh ketiga KUA di 

Kabupaten Ponorogo. 

Pertama, upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan 

Ngrayun yaitu dengan sosialisasi pada setiap masyarakat yang 

datang ke KUA. Pihak KUA tidak melakukan sosialisasi dari 

desa ke desa. Adapun informasi yang diberikan dalam 
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sosialisasi tersebut adalah mengenai batas usia 

diperbolehkannya menikah. Melihat fakta adanya lonjakan 

angka perkawinan anak di Kecamatan Ngrayun menjadi bukti 

bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA tersebut 

belum berhasil.  

Kedua, upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan 

Sawoo berupa sosialisasi. Pihak KUA memberikan sosialisasi 

akan batas usia dibolehkannya menikah berdasarkan undang-

undang. Pemahaman akan batas usia perkawinan dalam hal ini 

diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum akan 

pentingnya melaksanakan undang-undang tersebut. Sosialisasi 

dilakukan dengan beberapa bentuk, pertama, dilakukan secara 

langsung kemasyarakat. Kedua, melalui kemitraan dengan kasi 

pelayanan desa. Ketiga, kepada orang tua serta kepada para 

calon mempelai. Selama masa pandemi Covid-19 sosialisasi 

tetap dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 

guna mencegah penyebaran Covid-19. Sosialisasi yang 

berpotensi mengumpulkan banyak orang selama masa pandemi 

Covid-19 sementara ditiadakan. Sosialisasi yang dimaksud 

adalah sosialisasi lintas sektoral.  

Sosialisasi yang diharapkan dapat menekan angka 

perkawinan anak di bawah umur tersebut nyatanya masih juga 

belum berhasil. Hal ini terlihat dari tingginya angka 
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perkawinan anak yang ada di Kecamatan Sawoo. Belum 

berhasilnya sosialisasi ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu 

ketika sosialisasi diadakan, pihak-pihak yang menjadi sasaran 

dari diadakannya sosialisasi tersebut tidak bisa hadir. Pihak-

pihak yang menjadi sasaran yang dimaksud di sini adalah anak 

di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan serta 

orang tuanya. Secara lebih spesifik, penyebab mereka tidak 

hadir karena salah satu pihak berada diluar kota ataupun 

mereka tidak bisa hadir bersama-sama. Selain alasan tersebut, 

menurut pernyataan Bapak Anwar selaku kepala KUA 

Kecamtan Sawoo, ketidakhadiran mereka karena mereka 

enggan untuk datang.  

Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan 

Ponorogo guna menghadapi lonjakan perkawinan anak pada 

masa pandemi Covid-19 di wilayah kerjanya berupa koordinasi 

dengan mitra yaitu modin dan juga penyuluh. Selanjutnya 

melalui pamflet. Dan yang terakhir melalui sosialisasi yang 

melibatkan kepala desa dan ibu-ibu PKK. Meskipun sosialisasi 

telah dilakukan, namun prosentasi keberhasilan dari sosialisasi 

tersebut masih belum maksimal. Hal ini karena fakta di 

lapangan menunjukkan bahwa angka perkawinan anak masih 

sangat tinggi. 
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2. Agen Kolektif 

Wujud dari agen perubahan sosial adalah gerakan sosial. 

Gerakan sosial tidak hanya dipandang sebagai produk 

perubahan sosial, tetapi juga dapat menghasilkan transformasi 

sosial berikutnya.13 Dalam menghadapi lonjakan angka 

perkawinan anak di bawah umur pada masa pandemi Covid-19 

di Kabupaten Ponorogo dilakukan sebuah gerakan sosial oleh 

agen kolektif.  

Agen kolektif melakukan berbagai sosialisasi lintas 

sektoral, di mana yang terlibat dalam sosialisasi ini adalah 

KUA, pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan keluarga. 

Sosialisasi dilakukan dengan menekankan banyak aspek, di 

antaranya batas usia yang dianjurkan oleh pemerintah dalam 

menikah, hak pendidikan dan hak kesehatan yang harus 

diterima anak, serta dampak-dampak yang disebabkan dari 

perkawinan anak di bawah umur. Bagi perkawinan anak di 

bawah umur yang telah terjadi, maka pihak keluarga berperan 

besar dalam meminimalisir terjadinya dampak-dampak yang 

ditimbulkan dari perkawinan tersebut. 

                                                           
13 Dwi Retno Hapsari, “Peran jaringan komunikasi dalam gerakan 

sosial untuk pelestarian lingkungan hidup,” Jurnal Komunikasi Ikatan 

Sarjana Komunikasi Indonesia 1, no. 1 (2016): 27–28. 
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Selama masa pandemi Covid-19, sosialisasi lintas sektoral 

ditiadakan. Hal ini karena sosialisasi tersebut melibatkan 

banyak orang di dalamnya. Peniadaan sosialisasi lintas sektoral 

dilakukan guna mencegah penyebaran Covid-19. Dengan 

demikian, peran agen kolektif dalam upaya menghadapi 

perkawinan anak di bawah umur mengalami perubahan. 

Perubahan peran agen kolektif selama masa pandemi Covid-19 

secara tidak langsung berkaitan dengan peningkatan 

perkawinan anak di bawah umur. 

Berdasarkan analisis di atas, peneliti menuliskannya dalam 

bentuk tabel, guna mempermudah dalam memahami peran 

masyarakat sebagai agen perubahan sosial dalam terjadinya 

peningkatan perkawinan di bawah umur akibat pandemi Covid-

19 di Kabupaten Ponorogo.  
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5.1 Peran Masyarakat sebagai Agen Perubahan Sosial dalam Terjadinya  

Peningkatan Perkawinan di Bawah Umur Akibat Pandemi Covid-19 

di Kabupaten Ponorogo. 

No. Agen 

Perubahan 

Peran Dampak 

1. Agen 

individual 

Orang biasa 

dalam 

kegiatan 

sehari-hari 

Keluarga TY Pengawasan 

orang tua yang 

berkurang, 

karena 

minimnya 

aktivitas anak 

Keleluasaan anak dalam 

bergaul di lingkungan sekitar 

 Perkawinan di bawah 

umur 

Keluarga RV Kesulitan 

dalam 

memenuhi 

ekonomi 

Guna meringankan beban 

keluarga  Perkawinan di 

bawah umur 
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keluarga, 

karena terjadi 

PHK 

Keluarga XX Pendampingan 

dalam proses 

pembelajaran 

anak 

berkurang, 

karena 

pembelajaran 

daring 

Penyalahgunaan gawai  

Perkawinan di bawah umur 
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  Individu 

yang 

bertindak 

mewakili 

orang lain, 

atas nama 

mereka, 

atau untuk 

kepentingan 

mereka 

Desa Baosan 

Kidul 

Kecamatan 

Ngrayun 

Sosialisasi 

hanya 

dilakukan 

dengan media 

sosial, 

sementara 

kondisi sinyal 

lemah  

Sosialisasi tidak 

tersampaikan  

Peningkatkan perkawinan di 

bawah umur 

Desa 

Bondrang 

Sawoo 

Sosialisasi 

dalam forum 

keagamaan, 

karena selama 

masa pandemi 

Covid-19 

Tidak semua warga 

mengikuti forum keagamaan 

 Sosialisasi tidak 

tersampaikan keseluruh 

masyarakat  Peningkatkan 

perkawinan di bawah umur 
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hanya forum 

keagamaan 

masih tetap 

dilaksanakan 

Desa Keniten 

Ponorogo 

Sosialisasi 

hanya 

dilakukan 

dalam forum 

Posyandu dan 

PKK, guna 

mencegah 

penyebaran 

Covid-19 

Sosialisasi hanya berhenti 

pada anggota forum tersebut 

 Sosialisasi tidak 

tersampaikan keseluruh 

masyarakat  Peningkatkan 

perkawinan di bawah umur 

  Orang yang KUA Sosialisasi  Sosialisasi terhenti pada 
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menduduki 

posisi luar 

biasa 

karena 

mendapat 

hak 

istimewa 

tertentu 

Kecamatan 

Ngrayun 

hanya 

dilakukan 

pada 

masyarakat 

yang datang 

ke KUA, guna 

mencegah 

penyebaran 

Covid-19  

masyarakat yang datang ke 

KUA  Sosialisasi tidak 

tersampaikan pada seluruh 

masyarakat  Peningkatan 

perkawinan di bawah umur 

KUA 

Kecamatan 

Sawoo 

Sosialisasi 

hanya 

dilakukan 

pada 

mempelai dan 

Pencegahan perkawinan di 

bawah umur tidak terealisasi 

 Peningkatan perkawinan 

di bawah umur 



168 

 

 

 

orang tuanya, 

guna 

mencegah 

penyebaran 

Covid-19 

KUA 

Kecamatan 

Ponorogo 

Sosialisasi 

hanya 

dilakukan 

melalui mitra 

(penyuluh, 

kepala desa, 

modin, dan 

PKK ) dan 

dengan media 

Sosialisasi belum dilakukan 

dengan maksimal  

Peningkatan perkawinan di 

bawah umur  
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pamflet, guna 

mencegah 

penyebaran 

Covid-19 

2. Agen 

kolektif 

- - Peniadaan 

sosialisasi 

lintas sektoral, 

guna 

mencegah 

penyebaran 

Covid-19 

Sosialisasi upaya 

pencegahan perkawinan di 

bawah umur tidak 

tersampaikan pada 

masyarakat  Peningkatan 

perkawinan di bawah umur  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Merujuk pada seluruh pembahasan dalam penelitian ini, 

khususnya pada bab tiga, bab empat, dan bab lima, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan sosial di 

Kabupaten ponorogo. Perubahan sosial yang terjadi 

meliputi tiga aspek, yaitu struktur, fungsi keluarga, dan 

lingkungan. Perubahan sosial tersebut berdampak pada 

peningkatan perkawinan di bawah umur. 

2. Bentuk proses sosial akibat pandemi Covid-19 yang 

berdampak pada peningkatan perkawinan di bawah umur 

di Kabupaten Ponorogo adalah perkembangan sosial. 

3. Selama masa pandemi Covid-19 terjadi perubahan peran 

masyarakat sebagai agen perubahan sosial yang 

berdampak pada peningkatan perkawinan di bawah umur. 

Perubahan peran ini terjadi pada agen individual dan agen 

kolektif. Kedua peran agen tersebut tidak berperan secara 

maksimal sehingga terjadi peningkatan perkawinan di 

bawah umur. 
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B. SARAN 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi 

peningkatan perkawinan di bawah umur selama masa pandemi 

Covid-19. Peningkatan ini disebabkan oleh perubahan sosial 

pada masyarakat Kabupaten Ponorogo selama masa pandemi 

Covid-19. Perkawinan di bawah umur membawa berbagai 

dampak.  Banyaknya dampak yang ditimbulkan akibat 

perkawinan di bawah umur ini, maka penting adanya upaya 

pencegahan perkawinan di bawah umur. Upaya pencegahan 

dimulai dari keluarga, yaitu dengan mewujudkan fungsi-fungsi 

keluarga. Selain dari keluarga, upaya pencegahan perkawinan 

di bawah umur juga harus dilakukan oleh pihak pemerintah 

desa serta pihak KUA. Upaya yang dilakukan yaitu melalui 

pengetatan pendaftaran perkawinan di bawah umur, menjalin 

kerjasama lintas sektoral, serta mengedukasi masyarakat yang 

dikemas dalam kegiatan sosialisasi dan memberikan solusi 

berupa saran-saran untuk menunda perkawinan jika masih di 

bawah umur. 
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