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ABSTRAK 

 

Sri Nurlaila Kadir Nim 281 413 024 “Kehidupan Sosial Ekonomi Remaja 

Yang Menikah di Usia Dini ” (Suatu Penelitian Di Kelurahan  Tenilo 

Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo). Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Gorontalo 2018. Dibimbing oleh  Ibu Yowan Tamu, S. 

Ag., M.A (Pembimbing I) dan  Bapak Funco Tanipu, M.A (Pembimbing II). 

 Penelitian ini mengkaji tentang Kehidupan Sosial Ekonomi Remaja Yang 

Menikah Di Usia Dini (Suatu Penelitian Di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota 

Barat Kota Gorontalo) Pada penelitian ini dijelaskan bagaimana kehidupan sosial 

dan ekonomi remaja yang menikah di usia dini yang berada di Kelurahan Tenilo 

Kecamatan Kota Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif sesuai dengan permasalahan  

yang diangkat yaitu Bagaimana Kehidupan Sosial Ekonomi Remaja Yang 

Menikah Di Usia Dini. 

 Kelurahan Tenilo Terdiri dari dua lingkungan yaitu Lingkungan I dan 

Lingkungan II. Karena daerah ini berada di perkotaan maka sebagian besar remaja 

sekarang sudah mengikuti zaman yang semakin modern. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang memicu terjadinya pernikahan dini 

pada masyarakat, yaitu dengan adanya pergaulan bebas, pasangan tersebut tidak 

dapat dikendalikan serta kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, yang 

menyebabkan pernikahan usia dini mudah sekali terjadi, dengan alasan  karena 

pernikahan dianggap salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang di 

hadapi oleh remaja, walaupun sering kali mendapatkan gunjingan atau penolakan 

dari masyarakat tersebut. Salah satu faktor yang menjadi pemicu pertengkaran 

pasangan suami istri yaitu permasalahan ekonomi, karena pasangan tersebut 

belum bisa memenuhi kebutuhannya sehari-sehari karena penghasilan suami yang 

belum mencukupi serta pekerjaan yang tidak menetap. Dalam kehidupan rumah 

tangga remaja yang menikah usia dini mereka masih bergantung kepada orang tua 

serta orang tua juga sangat berperan dalam kehidupan rumah tangga anaknya 

dengan membiayai kehidupan sehari-hari demi memenuhi kebutuhan anak dan 

cucunya, memberi tumpangan tempat tinggal dengan pengasuhan penuh terhadap 

cucu karena anaknya belum memiliki bekal dalam mengasuh anak. 
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