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I. 	MAS?iLAH PENEL IT I AN DAN HI POTES I S 
Oulam perkawinan terdapat suatu tujuan yang baik 

luhur dan mulia yaitu membentuk keluarga sakinah" mawadda
tiln W~ rdhmah, keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat 
r i.dlu d"ri Tullan Yang Maha Esa, menciptakan rumah tangga 
y~lrly har-monis dengan penuh raSa kasitl dan sayang serta 
lema-It lE..:~mhu t sching,)a menimbul kan kesejukan j iwa dan 
kedamaian hatl bagi anak anak yang bert.duh dibawahnya. 
MellLiptdkan kr:?luarga yang sej ahtera, dimana anak dapat 
n)omper"oleh bimbingan, asuhan dar) didikan yang baik. 

Pdda real i tanya, per-kdwinclll dengan usia yang reI d ti-f 
rna'Jih mud.J. d~HI dibawah umur perk.::lwinan yang sudah di tC'ntu~ 
Ki"lrl musih juga ser-ing terjadia Karena itu sangat menar·ik 
un tuk di tc I j ti seber-apd j duh pcnYilruhnya ter-hadup pendidi ~ 
kdn anak d~n kesejahteraan keluar-ga. 

Kemudian iawaban sernentara terhadap permasalahan 
yimg akaro dikaj I dalam punel i tian Ini dapat dlruOluskan 
sebugai berikut: 
la Perkdwinan usia dibawat, umur mumpunyai pengarutl terha

dap pendidlkan anak di Kecamatan Rungkut Kotamadya 
Sur.J.baya .. 

2. 	Perkawinan usia dibawa~l umur mempunyai pengaruh terha
rlrin kpo::".,--,i.:1hh::.r.:1ri("l kplll;:}rn,""l rli K,--,r-.imrat;-an Runnklir Knram.::t. 
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dya Su ....abaya. 
II. TUJUAN PENEbITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelij::ian ini, 
adalah sebagai be .... ikut: 
1. 	Untuk mengetahui keadaan usia perkawinan di KE'camatan 

Rungkut Kotamadya Surabaya. 
2. 	Untuk mengetahui usia perkawinan dibawah umur terhadap 

pelaksanaan pendidikan anak eli Kecamatan Rungkut 
Kotamadya Su....abaya. 

3. 	Untuk mengetahui usia perkawinan dibawah umur di dalam 
membentuk kesejahte .... aan keluar"ga di Kecamatan Rungkut 
Kotamadya Surabaya. 

4. 	Untuk mengetahui pengaruh usia perkawinan dibawah umur 
te .... hadap pendidikan anak dan kesejahte .... aan kelua ....ga di 
Kecamatan Rungkut Kolamadya Su....abaya. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 
Daerah yang me .... njadi populasi dalam penelitian ini 

adalah Kecamatan Rungkul Kotamadya Surabaya, dengan men
gambil pasangan suami istri atau salah satunya yang kawin 
dibawah umu .... untuk menjadi responde" penelitian. 

Dalam penelitian inl menggunakan tehniksampel, 
artinya mengambil semua dari populasi untuk dijadikan 
responde,n. Adapun tehnik yang digunakan adalah tehnik 
total sampel. Setelah peneliti terjun ke lapangan bisa 
mendapatkan 39 responden. 

Untuk memperoleh data yang dikumpulkan, digunakan 
metode pengumpulan data yaitu observasi, interviG>w, angket 
dan dokumenter. Kemudian setelah data-data te .... sebut ter
kumpulkan dianalisis dengan tehnik anal isis statistik 
yaitu prosentase dan Chi Kwadrat. 
IV. KESIMPUbAN DAN SARAN 

Herdasa .... kan hasil da .... i analisa data, maka kesimpulan 
yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 
"BE'rdasarkan hasil perhitungan/analisis data dapat disim
pulkan bahwa usia perkawinan dibawah umur di KE'camatan 
Rungkut Kotamadya Su .... abaya mempunyai pengaruh te .... hadap 
pendidikan anak dan kesejahteraan keluarga". 

Kemudian saran-saran yang dapat dikemukakaf\ 
sarkan hasil penelitian ini adalah : 
1. 	Calon penganten putra maupun putri hem1aknya m,,'mper"ha

tikan syarat-syarat per·kawinan yang ditt?tapkdn olph 
Undang-Undang. 

2. 	Perkawinan hendaklah Jangan terlalu muda usianya seuab 
perkawinan harus dapat memelluhi kebutuhan udi.k jasmani 
maupun rohani "" 

3 .. 	 Bagi orang tua yang akan mengawinkan andk-anaknYd, hen'
daknya jangan hanya melihat besa .... fisiknya saja. tetapi 
harus juga memandang kesehatan., kesejahteraan rumah 
tangga dan pendidikan anak-anak yang dilahirkannya. 
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KATA PENGANTAR 

Pertama kali kami mengucapkan puji syukur ke hadirat 

Allah swt. karena penulisan laporan penelitian ini telah 

dapat terselasaikan. Ide sentral dari penulisan laporan 

ini berawal dari ketertarikan pada kenyataan yang berkem

bang di masyarakat masih banyak kita dapatkan adanya 

perkawinan dibawah I,Imur yang sebenarnya melanggar UU 

Perkawinan sebagaimana yang tereantl,lm dalam UU no. 1 tahun 

1974. Karena itu peneliti ingin mendapatkan gambaran 

tentang pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap pendidi

kan dan kesejahteraan keluarga. 

Laperan penelitian ini tampaknya masih ban yak keku

rangan dan kelemahan untuk bisa menjawab secara sempurna 

tentang masa l.:lh peneli tian yang diajukan, oleh karena it:u 

segala masukan yang bersifat konstruktif akan diterima 

dengan sebagaimana mestinya. 

Akhirnya kami menguc:apkan.terima kasih pada Lembaga 

Penelitian Universitas Airiangga yang telah memberikan 

kesempatan untuk melakukan penelitian. 

Uc:apan serupa kami sampaikan kepada : 

Dekan FISIP - UNAIR. 

Rekan-rekan anggeta tim yang membantu penelitian ini. 

Surabaya, April 1993 

Pene.liti. 
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