
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan adalah sebuah institusi mulia yang mengikat dua insan 

berlainan jenis. Pernikahan memang suatu hal yang sakral dan sangat di inginkan 

oleh kaum laki-laki maupun perempuan yang sudah menginjak usia matang. 

Tujuan dari menikah adalah untuk menyatukan kedua insan yang saling berbeda. 

Pada umumnya, pernikahan dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak 

memandang profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di 

kota.
1
 Pernikahan juga pada hakikatnya bukan hanya ikatan untuk melegalkan 

hubungan biologis namun juga membentuk sebuah keluarga yang menuntut 

pelaku pernikahan mandiri dalam berpikir dan menyelesaikan masalah dalam 

rumah tangga.
2
 Pernikahan juga suatu penerimaan hubungan pasangan yang 

diharapkan dapat stabil dan bertahan. Pernikahan merupakan kebutuhan 

psikologis maupun fisiologis  manusia, oleh karena itu keputusan untuk menikah 

adalah keputusan yang sangat berat karena memerlukan kesiapan dalam segala 

hal.
3
 Banyak orang yang mengatakan “saya siap menikah” tanpa memikirkan 

kenyataan yang akan dihadapi setelah menikah.
4
  

Remaja merupakan generasi bangsa yang yang akan menentukan kuat atau 

tidak nya suatu bangsa. Pemuda/remaja sebagai kelompok tertentu dalam 
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masyarakat, dapat mewarnai kehidupan masyarakatnya dalam arti bahwa peranan 

yang dimainkan oleh pemuda dapat mempengaruhi masyarakatnya.
5
 Oleh sebab 

itu, remaja merupakan pemegang utama masa depan suatu bangsa. Akan tetapi, 

berbagai permasalahan muncul dari remaja itu sendiri, seperti banyaknya remaja 

yang tersandung pada lembah hitam dengan mengkonsumsi narkotika dan minum-

minuman keras, tindakan amoral yang tidak mencerminkan nilai-nilai bangsa, 

serta banyaknya remaja yang ingin menikah di uisa muda pun menjadi suatu 

permasalahan negara. 

Remaja yang menikah di usia muda merupakan sebuah masalah, sebab 

fokus kegiatan remaja yang menikah di usia muda hanya untuk mengurus rumah 

tangga. Mengingat bahwa para anak yang baru menginjak usia remaja belum 

sepenuhnya dikatakan dewasa, mereka masih perlu bimbingan dan pengarahan 

dari orang tua mereka serta harus ditempatkan pada lingkungan yang lebih positif 

seperti pesantren agar kebiasaan anak akan sesuai dengan nilai-nilai islami yang 

positif. Oleh sebab itu, remaja masih harus menjalani pendidikan yang lebih tinggi 

lagi guna meningkatkan mutu dari remaja itu sendiri demi kelangsungan hidupnya 

dan keluarga yang akan di bina olehnya kelak. Dengan demikian, menjadi sebuah 

tantangan bagi pemerintah agar lebih tegas lagi dalam mencanangkan program 

wajib belajar.  

Remaja yang menikah di usia yang masih muda rentan menghadapi 

berbagai masalah. Pernikahan dilakukan saat usia kedua atau salah satu pihak 

belum memenuhi standar pernikahan (Kurang dari 20 tahun) atau usia nya masih 
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dini sangat tidak di perkenankan, karena kurangnya kematangan perilaku dan pola 

pikir dalam mengurus rumah tangga sehingga rentan pula terjadi pertengakaran, 

yang tak jarang berujung pada perceraian. Menurut Para psikolog
6
, ditinjau dari 

sisi sosial pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini 

disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang 

belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang 

mempunyai banyak dampak negatif. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh charoters bahwa dampak dari 

seorang perempuan melahirkan di usia muda memiliki perasaan sangat mendalam 

pada anak yang dilahirkannya. Selain itu, terdapat hambatan-hambatan yang 

dihadapi sebagai seorang remaja yang harus berperan sebagai seorang ibu muda, 

diantaranya adalah bentuk identitas, kegelisahan pada kemandirian, dan pubertas. 

Hal tersebut sering membuat mereka terbebani oleh tanggung jawab sebagai orang 

tua, termasuk sebagai pengasuh dan model bagi anaknya.
7
 

Calon pasangan suami dan istri akan dihadapkan pada permasalahan yang 

sangat kompleks, tidak saja dari keberagaman yang telah ada sebelumnya, tetapi 

juga perbedaan seputar kehidupan baru yang sangat berbeda dari sebelumnya. 

Akibat tidak memikirkan resiko menikah dengan matang sehingga seseorang 

biasanya tidak siap dalam menghadapi setiap masalah dalam rumah tangga, dan 

cenderung akan mengeluh ketika mendapatinya. Faktor kesiapan mental sebagai 
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salah satu bagian dari unsur fsikologis merupakan faktor yang juga menjadi syarat 

penting.
8
 

Dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa 

perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak 

wanita sudah mencapai umur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 

ayat (1) perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan 

berusia minimal 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-

masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat 

izin kedua orangtua, sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan 

MOU yang menyatakan bahwa “Usia Perkawinan Pertama diijinkan apabila pihak 

pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun”.
9
 

Usia yang tertera dalam undang-undang tersebut diatas dianggap sebagai 

batasan usia dewasa baik dalam menentukan pandangan hidup pasca menikah, 

maupun dalam hal mengendalikan diri untuk hidup bersama. Selanjutnya, undang-

undang ini juga bertujuan sebagai upaya penyelesaian masalah sosial di 

masyarakat yang terjadi akibat pernikahan dini. Pembatasan usia untuk menikah 

menjadi penting mengingat dalam hal memantapkan taraf pendidikan dari kedua 

belah pihak harus mencapai tingkat yang paling tinggi. Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan pun mencanangkan program wajib belajar selama sembilan 

tahun. Artinya, anak pada kisaran usia 7-16 tahun hanya di tujukan untuk belajar. 

Akan tetapi kewajiban untuk belajar tidak hanya berhenti sampai disitu, masih ada 
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sekolah tingkat lanjut dan perguruan tinggi untuk lebih meningkatkan taraf 

pendidikan. Masalah pendidikan bagi perempuan merupakan hal yang sangat 

penting. Dengan pendidikan, seorang perempuan dapat menjalankan fungsinya 

secara sempurna sebagai seorang istri dan ibu. Akan tetapi, pendidikan yang 

dimaksud bukanlah pendidikan yang ditujukan untuk menjadi wanita karir 

melainkan untuk kematangan berfikir dalam membina rumah tangga dan upaya 

memberikan pendidikan anak, mengingat keluarga merupakan institusi awal sang 

anak dalam mendapatkan pendidikan.
10

 

Namun pada kenyataannya masih banyak yang melanggengkan pernikahan 

di bawah umur 20 tahun. Seperti yang terjadi di Desa Cimenteng Kecamatan 

Curugkembar Kabupaten Sukabumi. Menurut kategori Islam hal ini dirasa wajar 

karena seseorang yang sudah melewati masa baligh sudah seharusnya menikah 

demi kemaslahatan bersama. Akan tetapi, menurut kacamata sosial, pernikahan 

yang dilakukan sebelum seseorang mencapai kedewasaan dan kematangan fisik 

maupun mental akan menimbulkan berbagai masalah sosial.  

Ada beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya pernikahan usia dini di 

Desa Cimenteng Kecamatan Curugkembar Kabiupaten Sukabumi, diantaranya 

adalah, pertama; perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Orang tua dalam hal 

ini sangat berperan dalam menentukan masa depan anaknya. Namun seringkali 

orang tua yang masih terpengaruh oleh tradisi yang masih primitif menganggap 

bahwa menikahkan anak adalah sebuah keharusan untuk menghindari perzinaan 

dan sebagainya. Selain itu, masyarakat memandang bahwa seorang perempuan 
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setinggi apapun pendidikan yang ditempuhnya pasti akan kembali pada ranah 

domestik (sumur, kasur dan dapur). Oleh sebab itu, dalam pernikahan usia dini 

perempuan seringkali menjadi korban dari ideologi primitif yang selama ini 

menyebar luas di kalangan masyarakat.  

Kedua; akibat pergaulan bebas yang memaksa orang tua untuk 

menikahkan anaknya. Pergaulan anak yang kurang pengaturan dari orang tua 

menyebabkan seorang anak remaja perempuan hamil diluar  ikatan pernikahan, 

sehingga orang tua terpaksa menikahkan anaknya untuk menutupi aib tersebut. 

Ketiga; faktor ekonomi, hal ini selalu menjadi alasan orang tua yang memiliki 

tingkat ekonomi menengah ke bawah. Orang tua menagnggap ketika mereka 

menikahkan anaknya maka beban biaya hidup mereka akan berkurang. Keempat; 

faktor sosial, pemahaman pendidikan di Desa Cimenteng Kecamatan 

Curugkembar Kabupaten Sukabumi masih tergolong rendah. Sebab, beberapa 

masyarakat disana masih menganggap bahwa pendidikan sekolah itu kurang 

penting. Sehingga, banyak orang tua yang memilih untuk segera menikahkan 

anaknya yang lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah 

Atas (SMA). Karena hal ini dilakukan terus menerus, maka menikah di usia 20 

tahun adalah hal yang dianggap wajar. 

Secara sosiologis dampak pernikahan usia dini dapat menimbulkan 

berbagai masalah sosial seperti rendahnya pendidikan khusunya pada kaum 

perempuan sehingga rentan terjadinya perceraian dan penelantaran pada anak. 

Ditinjau dari penyebab terjadinya pernikahan usia dini dan dampak yang terjadi 

setelah menikah di usia dini bertitik tumpu pada faktor pendidikan yang kurang 



 

 

menunjang dan kemapanan emosional yang kurang mapan dari kedua belah pihak 

(laki-laki dan perempuan).  

Berdasarkan pemikiran diatas bahwa salah satu penyebab pernikahan dini 

yang terjadi di Desa Cimenteng Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi 

akibat kurang tersosialisai dengan jelas UU tentang perkawinan di kalangan 

masyarakat. Dengan demikian maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai fenomena nikah dini dengan fokus penelitian pada tindakan sosial 

remaja yang melakukan pernikahan dini dan mengambil judul penelitian: 

“Tindakan Sosial Para Pelaku Pernikahan Dini”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Keadaan ekonomi  masyarakat tergolong pada kelas menengah kebawah, 

dengan mayoritas mata pencaharian sebagai petani. Pergaulan bebas para remaja 

dan kurang pengendalian orangtua mengakibatkan beberapa remaja hamil diluar 

nikah. Selain itu, kurangnya pendidikan orang tua menjadi salah satu penyebab 

terjadinya pernikahan dini. Akibatnya, pendidikan pelaku (remaja yang menikah 

di usia dini) menjadi terbatas karena setelah menikah fokus kegitannya hanya 

mengurus rumah tangga. Dampak selanjutnya yakni rentan terjadi perceraian pada 

rumah tangga remaja yang menikah di usia muda. 

1.3. Rumusan Masalah 

Adapun dari identifikasi diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di 

Desa Cimenteng Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi? 



 

 

2. Apa tipe tindakan sosial remaja yang melakukan pernikahan dini di Desa 

Cimenteng Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi? 

3. Bagaimana dampak yang terjadi pada rumah tangga remaja yang 

melakukan pernikahan dini di Desa Cimenteng Kecamatan Curugkembar 

Kabiupaten Sukabumi? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya 

pernikahan dini di Desa Cimenteng Kecamatan Curugkembar Kabupaten 

Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui tipe tindakan sosial remaja yang melakukan pernikahan 

dini di Desa Cimenteng Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui dampak yang terjadi pada rumah tangga remaja yang 

melakukan pernikahan dini di Desa Cimenteng Kecamatan Curugkembar 

Kabiupaten Sukabumi. 

1.5. Kegunaan Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Secara akademik 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai tindakan 

sosial para pelaku pernikahan dini dan dianalisa dengan teori tindakan 

sosial dari Max Weber. Sehingga akan bermanfaat pula bagi almamater 

jurusan Sosiologi untuk tinjauan di kemudian hari. Penelitian ini juga 



 

 

dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya 

yang ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai pernikahan dini. 

2. Secara praktis  

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan pertimbangan bagi 

orangtua khususnya, umumnya bagi pemerintah untuk lebih tegas lagi 

dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini di kalangan masyarakat. 

Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan bacaan di perpustakaan bagi 

mahasiswa atau pihak lain yang berkepentingan. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi kepada pembaca terkait pernikahan usia dini. 

1.6. Kerangka Pemikiran 

Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di 

dalamnya terdapat suatu tanggung jaab dari kedua belah pihak.
11

 Pernikahan 

merupakan aturan Allah dan jalan yang terbaik untuk melestarikan kehidupan 

serta untuk memperoleh keturunan, sehingga tatanan kehidupan bertahan, setelah 

masing masing mengenal peran positif dan tugas rumah tangga yang mulia untuk 

merealisasikan tujuan tersebut.
12

 Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan 

dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal-persiapan 

fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka 

pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab 

segalanya belum dipersiapkan secara matang.
13
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Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini di kalangan para 

remaja, diantaranya adalah perjodohan yang dilakukan oleh orang tua yang 

percaya dengan suatu kebiasaan-kebiasaan yang takut anaknya menjadi perawan 

tua atau dengan alasan takut anak-anaknya berbuat zina bagi orang-orang muslim. 

Faktor lainnya adalah kecelakaan, hal ini terjadi karena arus modernisasi yang 

semakin cepat merebah ke dalam pergaulan setiap remaja sehingga biasanya 

remaja yang menikah di usia yang relatif masih muda dilakukan karena terpaksa. 

Pernikahan memang bukan sesuatu yang dapat menimbulkan masalah apabila 

dilakukan pada waktu yang tepat yakni di usia kedua mempelai sudah memasuki 

usia matang. Dari pernikahan, seseorang, terutama perempuan cenderung tidak 

memikirkan soal pendidikan. Yang dipikirkan hanya mengurusi suami dan anak, 

dan ruang perempuan hanya ada pada ranah domestik (sumur kasur, dapur). 

Pandangan kuno seperti ini sudah diwariskan secara turun temurun di kalangan 

keluarga yang minim akan pendidikan. Apabila ditinjau dari keadaan saat ini, 

pendidikan justru sangat berpengaruh bagi kehidupan perempuan dan masa depan 

bangsa. Karena, anak-anak bangsa akan dilahirkan dari rahim seorang perempuan 

dan diberi pendidikan pertama juga oleh seorang perempuan. Selain itu, 

pernikahan dini akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga para pelaku. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan: Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 

19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) 

tahun. Tetapi pasal ini tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah yang 



 

 

mewajibkan pendidikan 12 (duabelas) tahun.
14

 Oleh karena itu, terjadi 

ketimpangan antara pendidikan yang ditempuh oleh perempuan dan anak laki-

laki. Setelah menikah, pendidikan perempuan akan dibatasi karena harus 

mengurusi rumah tangga yang dianggap penting dan hanya dilakukan oleh 

perempuan sedangkan suami adalah yang bekerja di ruang publik dan 

memberikan nafkah kepada keluarga.  

Terdapat pandangan tokoh sosiolog yakni Max Weber mengenai 

Rasionalitas. Konsep rasionalitas Weber melihat bahwa perkembangan 

masyarakat yang modern ialah sebagai suatu hal yang menyangkut peningkatan 

yang mantap dalam bentuk rasionalitas. Rasionalitas merupakan suatu dasar yang 

logis dan obyektif untuk mendirikan suatu ilmu pengetahuan mengenai tindakan 

sosial serta institusi sosial, sementara itu membantu menegakkan hubungannya 

dengan arti yang subyektif. 

Menurut Weber, tidak semua tindakan manusia dapat dikatakan tindakan 

sosial. Suatu tindakan dapat dianggap tindakan sosial apabila tindakan tersebut 

dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada 

perilaku orang lain.
15

 Pola perilaku individu atau masyarakat mungkin bisa 

disesuaikan dengan tindakan sosial, akan tetapi dalam situasi-situasi tersebut 

mungkin akan nampak berbeda, tergantung pada orientasi subyektif dari individu 

yang sedang terlibat. Tindakan sosial subyektif dapat diartikan sebagai alat tujuan.  

Perspektif Weber dalam tindakan sosial yang mempunyai sifat probalistik 

dan bukan sebagai suatu kenyataan empirik yang ada, terlepas dari individu-
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individu, seperti hubungan sosial seluruhnya dan secara eksklusif telah terjadi 

karena adanya suatu probabilitas, dimana akan ada arah tindakan sosial di dalam 

masyarakat. Pada kemungkinan bahwa seperangat hubungan sosial akan 

dilahirkan pada suatu kepercayaan akan validitas keteraturan tersebut. Realitas 

akhir yang menjadi dasar satuan-satuan sosial yang lebih besar adalah suatu 

tindakan sosial yang dilakukan oleh seseorang, individu atau masyarakat, karena 

mencakup kepada kesadaran akan tindakan sosial yang mungkin akan mendapat 

reaksi-reaksi dari orang lain dan tanggapan yang berbeda-beda.
16

 

Menurut Weber tindakan sosial adalah segala perilaku manusia yang 

mempunyai makna subjektif. Tindakan dikatakan tindakan sosial apabila 

mengandung tiga unsur dibawah ini: 

1. Perilaku itu mempunyai makna subyektif 

2. Perilaku itu mempengaruhi perilaku-perilaku pelaku lain. 

3. Perilaku itu dipengaruhi oleh perilaku-perilaku pelaku lain. 

Unsur yang ditekankan oleh Weber adalah makna subyekif seorang 

pelaku. Tindakan sosial bagi weber tidak semestinya terbatas kepada tindakan 

positif yang dapat diperhatiakan secara langsung. Tindakan juga meliputi tindakan 

negatif seperti kegagalan melakukan sesuatu, atau penerimaan suatu situasi secara 

pasif. Dalam hal ini Weber membedakan empat jenis tindakan: 

1. Perbuatan Zwekrational atau tindakan rasional. Rasional yang berhubungan 

dengan suatu cita-cita. Tindakan dalam bentuk ini adalah tindakan rasional 
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yang original, yang melibatkan pertimbangan secara rasional mengenai 

hubungan diantara suatu cita-cita dengan usaha untuk mencapainya. 

2. Tindakan Wertrational atau tindakan rasional berhubungan dengan suatu 

nilai. Ini merupakan tindakan-tindakan yang tidak memandang bahaya atau 

kerugian, semata untuk mempertahankan kehormatan seseorang atau 

mencapai suatu nilai. 

3. Tindakan yang bercorak tradisi merupakan tindakan yang ditentukan oleh 

tradisi atau adat istiadat. Para pelaku melakukan sesuatu seperti yang telah 

ditentukan oleh tradisi tanpa memikirkan hubungan diantara cita-cita dengan 

usaha. 

4. Tindakan emosi atau afektual. Tindakan yang ada akibat reaksi dan emosi 

seseorang dalam keadaan tertentu. 

Keempat tindakan sosial yang telah dijelaskan diatas, dapat dikenal 

sebagai tipe-tipe yang ideal. Weber mengakui bahwa tidak banyak tindakan, kalau 

ada yang seluruhnya sesuai dengan salah satu tipe ideal tersebut, misalnya 

tindakan tradisional mencerminkan suatu kepercayaan yang sadar akan nilai sakral 

atau tradisi dalam suatu masyarakat.
17

 

Tindakan sosial seperti yang telah dijelaskan diatas mengandung makna 

rasionalitas yang berorientasi kepada suatu nilai atau mencerminkan adanya 

penilaian yang sadar akan sebuah alternatif-alternatif, mencerminkan suatu 

keputusan bahwa tradisi dan adat istiadat yang sudah mapan merupakan cara yang 
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paling baik untuk menempuh tujuan yang telah dipilih secara sadar diantara 

tujuan-tujuan lainnya. 

Tindakan sosial tersebut diperoleh melalui proses belajar, baik secara 

formal maupun informal. Tindakan sosial ini menunjukkan bahwa manusia akan 

selalu aktif dan tidak bisa diam dalam menjalani kehidupan sehari-hari di dalam 

masyarakat. Max Weber mengemukakan bahwa tindakan sosial merupakan 

kegiatan-kegiatan dari segala perilaku individu atau masyarakat yang memiliki 

tujuan yang ingin dicapainya dengan melalui tindakan sosial. Weber 

mengungkapkan bahwa suatu tindakan adalah perilaku manusia yang mempunyai 

makna subyektif bagi pelakunya yang ada dalam lingkungan masyarakat.
18

  

Dalam setiap penelitian selalu menggunakan kerangka berfikir sebagai alur 

dalam menentukan arah penelitian, hal ini dilakukan untuk menghindari  

terjadinya perluasan pembahasan yang menyebebkan penelitian ini tidak terfokus 

pada suatu masalah. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis 

bisa dilihat dari gambar dibawah ini: 
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Gambar 1.1 Skema  Konseptual 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMAJA 

Remaja berasal dari 

kata latin 

“adolensence” yang 

berarti tumbuh atau 

menjadi dewasa. 

Istilah 

“adolensence” 

mempunyai arti yang 

lebih luas lagi yang 

mencakup 

kematangan mental, 

emosional sosial dan 

fisik. Masa remaja 

berlangsung antara 

umur 12 tahun 

sampai dengan 21 

tahun bagi wanita 

dan 13 tahun sampai 

dengan 22 tahun 

bagi pria. 

(Hurlock, 1992) 

TINDAKAN 

SOSIAL 

 

 

1. Rasionalitas 

Instrumental 

(Zwekrational) 

2. Rasionalitas yang 

Berorientasi Nilai 

(Wertrational) 

3. Tindakan Tradisional 

4. Tindakan Emosi 

(Afektual) 

 

 

PERNIKAHAN 

DINI 

Pernikahan dini 

adalah 

pernikahan yang 

dilakukan di 

bawah usia yang 

seharusnya serta 

belum siap dan 

matang untuk 

melaksanakan 

pernikahan dan 

menjalani 

kehidupan rumah 

tangga.  

 

(Nukman, 2009) 

Tindakan sosial menurut 

Max Weber adalah suatu 

tindakan individu sepanjang 

tindakan itu mempunyai 

makna atau arti subjektif 

bagi dirinya dan diarahkan 

kepada tindakan orang  lain.  

(Ritzer, 2005) 

 


