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LAMPIRAN-LAMPIRAN   

Lampiran 01 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

A. Identitas Diri 

Nama    : KHOLIFATUS SA’DIYAH 

Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 22 Juni 1996 

Jenis kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Alamat  : Desa Kedungcino Rt.15 Rw. 05 Kabupaten 

Jepara 

Email    : Diahkholifatus@gmail.com 

Nama ayah   : Supriyantono 

Pekerjaan   : Supir 

Nama ibu   : Sri Wahyuni 

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga  

B. Pendidikan Formal 

1. Tahun 2001-2002  : TK Pertiwi Kedungcino Jepara 

2. Tahun 2002-2009  : SD Negeri 04 Jepara 

3. Tahun 2009-2012  : SMP Negeri 4 Jepara 

4. Tahun 2012-2015  : SMK ISLAM JEPARA 

5. Tahun 2015-2020  :  Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam  

Nahdlatul Ulma’ (UNISNU) Jepara.
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Lampiran 02 

Adapun instrument wawancara sebagaimana terlampir  

 

No Objek Daftar Pertanyaan 

1 Remaja yang melakukan 

pernikahan dini Desa 

Kedungcino Jepara. 

 Mengapa anda melakukan 

pernikahan dini di desa 

kedungcino Jepara ? 

 Siapa yang paling mengingikan 

anda untuk melakukan 

pernikahan pada usia dini ? 

 Jika terjadi perselisihan dengan 

pasangan anda apa yang 

biasanya menjadi pemicu ? 

 Bagaimana anda mengatasi 

perselisihan perselisihan dalam 

perselisihan tersebut ? 

 Apakah orangtua ikut terlibat 

dalam penyelesaian dalam 

rumah tangga ? 

 Dari pernikahan dini anda, 

sudah mempunyai anak berapa ? 

 Setelah menikah apakah anda 

masih tinggal satu rumah dengan 
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orang tua ? 

2 Orangtua Desa 

Kedungcino Jepara 

 Apakah ibu mengenalkan 

Pendidikan Agama Islam 

dengan benar kepada anak-anak 

ibu,? 

 Apakah ibu memperhatikan 

anak ibu ketika di sekolahan apa 

ada masalah ataukah tidak? 

 Apakah ibu sibuk, sehingga 

anak ibu tidak diperhatikan 

ketika ada tugas Pekerjaan 

Rumah dari sekolahan? 

 Apakah hukuman dan juga 

ganjaran yang telah anak ibu 

beri ketika melakukan 

kesalahan? 

 Mengapa ibu, tidak melarang 

untuk menikah anak ibu pada 

usia dini tersebut, apakah itu kan 

tidak baik bagi kesehatannya 

tersebut ? 

 Bagaimana ibu mengajari anak 

ibu tentang pelajaran sekolah 
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jika ibu sendiri belum 

memahaminya? 

 Apakah ibu ikut menyelesaiakan 

perselisihan tersebut ? 

 Apakah anak ibu masih tinggal 

satu rumah sama ibu ? 

 Apakah ibu tidak khawatir 

melihat anak ibu melakukan 

pernikahan dini dengan dampak 

yang akan terjadi nantinya ? 

3 Kepala Desa Kedungcino 

Jepara 

 Jumlah penduduk Desa 

Kedungcino Jepara ini kurang 

lebih berapa orang ya Pak. ? 

 Apakah pernah terjadi 

pernikahan dini di Desa 

Kedungcino Jepara pak ? 

 Faktor apa saja yang 

mengakibatkan adanya 

pernikahan dini di Desa 

Kedungcino Pak ? 

 Dampak apa saja yang 

diakibatkan dari pernikahan dini 

tersebut ya pak ? 
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Lampiran 03 

HASIL WAWANCARA KEPALA DESA KEDUNGCINO JEPARA 

 

Nama  :Rohman 

Tempat  :di Desa Kedungcino Jepara 

Tanggal/Jam : 26 September 2020 09.30 WIB 

 

No  Pertanyaan  Jawaban  

1.  Apa yang anda 

ketahui tetang 

pernikahan dini, 

pak? 

“pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan 

oleh salah satu pengantin 2 pengantin yang berumur 

dibawah 18 tahun.”   

2.  Apa saja faktor 

yang 

mempengaruhi 

pernikahan dini 

di Desa 

Kedungcino 

Jepara ini pak,? 

“ekonomi , faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor 

media masa, faktor hamil diluar nikah, faktor adat 

istiadat.”  

3.  Apa definisi 

pendidikan 

agama Islam, 

menurut bapak? 

“pendidikan agama Islam adalah pembelajaran yang 

sudah terencana mempersiapkan peserta didik untuk 

mengetahui, memahami, dan mengimani ajaran 

agama Islam.” 

4.  Apakah ruang 

lingkup 

pendidikan 

agama Islam 

pak? 

“ruang lingkup agama Islam ada 4 mbak 

1. Manusia dengan Allah 

2. Manusia dengan manusia lain 

3. Manusia dengan Dinnya sendiri 

4. Manusia dengan mkhluk lain/ lingkungan.” 
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5.  Apakah tujuan 

pendidikan 

agama Islam 

anak pak.? 

“Tujuan agama Islam membimbing anak agar mereka 

menjadi muslim sejati, berkhlak baik, serta berguna 

bagi masyarakat.” 

6.  Bagaimana 

pendidikan 

formal anak 

dalam keluarga 

pak.? 

“orang tua mengarahkan dan mendukung anak dalam 

belajar formal dalam hal ini pembelajaran formal 

hanya mementingkan teori saya dan anak akan 

banyak ilmu tetapi miskin akhlak.” 
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Lampiran 04 

HASIL WAWANCARA IBU DARI PERNIKAHAN DINI KEDUNGCINO 

JEPARA 

Nama  :Ibu Ruminah 

Tempat  :di Desa Kedungcino Jepara 

Tanggal/Jam :  07 Agustus 2020 09.00 WIB 

1. Pendidikan apa saja yang ibu ajarkankepada anak ibu?  

Pendidikan duniawi contohnya kita harus mengajari tentang agama 

Islam terhadap anak-anak kita supaya ketika suatu saat ada tetangga kita 

meninggal kita dapat membacakan tahlilan 

2. Mengapa anak ibu tidak melarang untuk tidak menikah di usia dini? 

Karena, anak saya sudah lulus sekolah pertama mbak bagiku anak saya 

sudah siap untuk dinikahkan 

3. Apakah ibu tau kalau anak menikah pada usia dini itu tidak baik?tidak 

mbak 

4. Apakah ibu tidak melarang untuk tidak menikah di usia muda?tidak, 

karena anak saya sudah punya calon takutnya nanti malah membuat dosa 

5. Apakah ibu pernah mendengar dalam rumah tangga anak ibu terjadi 

perselisihan? Pernah mbak, karena masih satu rumah sama saya 

tinggalnya 
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Lampiran 05 

Hasil wawancara angket dampak pernikahan dini terhadap 

pendidikan agama Islam anak dalam keluarga di desa kedungcino 

jepara 

No Pertanyaan Benar Salah 

1 Kehamilan pada usia muda mempunyai 

dampak negativ terhadap kesejahteraan 

seseorang remaja 

  

2 Pernikahan dini sangat berpengaruh pada 

kesehatan reproduksi 

  

3 Menurunnya jumlah kematian ibu 

melahirkan merupakan dampak dari 

pernikahan dini  

  

4 Pernikahan dini akan berdampak pada 

tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga 

  

5 Pernikahan dini akan menjauhkan pasangan 

usia muda untuk melakukan penyimpangan 

seksual 

  

6 Ketidaksiapan mental pada saat pernikahan 

dini merupakan faktor terjadinya stress pada 

pasangan usia dini 

  

7 Pernikahan dini akan terjadi penyulian 

melahirkan seperti pendarahaan 
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8 Dampa pernikahan dini timbul ketika 

remaja bergaul di masyarakat 

  

9 Faktor pernikahan dini akan mengakibatkan 

perceraian  

  

10 Anak salah memilih teman sedangkan orang 

tua tidak memperhatikan anaknya  
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Lampiran 06 

FOTO DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ijin observasi pada pak CARIK di Balaidesa Desa Keduncino Jepara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ijin minta data umum desa Kedungcino Jepara 
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    Wawancara dengan Ketua RT Di desa Kedungcino Jepara 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan warga Desa Kedungcino Jepara 

 

 

 

 

 

 

 

   Bukti Buku Nikah 

 


