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 ii  ABSTRAK 

Perkawinan atau pernikahan merupakan al-mitha>q al-
ghalid} (ikatan yang kokoh) yang mempersatukan dua anak 
manusia, laki-laki dan perempuan, dalam sembuah komitmen 
membangun rumah tangga.  Melalui pernikahan sebuah rumah 
tangga akan dimulai, yang mana berbagai hak dan kewajiban 
akan melekat dalam perjalanan sebuah keluarga. Antara lain 
sebuah arti dan tujuan sebuah ikatan pernikahan. Terlebih jika 
pengelola rumah tangga tersebut merupakan pasangan usia 
muda yang jika dilihat dari umur masih berusia belasan tahun 
(usia remaja) dengan kata lain belum genap 20 Tahun. 

Dalam penelitian ini bermaksud mendalami 
bagaimana arti dan tujuan pernikahan bagi keluarga pasangan 
usia muda di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. 
Permasalahan tersebut dibahas dengan mengunakan 
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan 
yang terjadi di Kecamatan Arjosari dengan subyek penelitian 
yang merupakan pasangan usia muda yang tercatat menikah 
pada Tahun 2015-2020 di KUA Kecamatan Arjosari 
Kabupaten Pacitan. 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa: (1) Arti nikah 
dari pemahaman pasangan usia muda tersebut adalah: 
Mengikat antara pria dan wanita melalui akaq ijab dan qabul 
dengan rukun dan syarat pernikahan, Untuk menjadi suami-
istri yang memberikan hak untuk bergaul (berhubungan 
seksual),  Membentuk keluarga, Melangsungkan keturunan, 
Tidak melanggar norma maupun adat istiadat dan Legalitas 
dari unsur agama maupun undang-undang yang berlaku. (2) 
keluarga pasangan usia muda memahami bahwa pernikahan 
bertujuan untuk membentuk keluarga dengan menjalankan 
hak dan kewajiban masing-masing dan melanjutkan 
keturunan. 



 iii  ABSTRAC 

 Marriage or marriage is al-mitha>q al-ghalid} (a strong 
bond) which unites two human children, a boy and a girl, in a 
commitment to build a household. Through marriage a 
household will begin, in which various rights and obligations 
will be inherent in the journey of a family. Among other 
things, a meaning and purpose of a marriage bond. Especially 
if the household manager is a young couple who, when viewed 
from their age, are still in their teens (teenagers) in other 
words, they are not even 20 years old. 
 This study intends to explore the meaning and 
purpose of marriage for families of young couples in Arjosari 
District, Pacitan Regency. These problems were discussed 
using a qualitative approach with the type of field study 
research that occurred in Arjosari District with research 
subjects who were young couples who were recorded to be 
married in 2015-2020 at KUA Arjosari District, Pacitan 
Regency. 
 From the results of the study it was found that: (1) 
The meaning of marriage from the understanding of the young 
couple are: Binding between men and women through akaq 
ijab and qabul with the pillars and conditions of marriage, To 
become husband and wife who give the right to get along 
(sexual intercourse), Forming a family, Continuing 
descendants, Not violating the norms and customs and the 
legality of religious elements and applicable laws. (2) Families 
of young couples understand that marriage aims to form a 
family by exercising their respective rights and obligations 
and continuing their offspring    



 iv    



 v    



 vi     



 vii   



 1  BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah  Perkawinan atau pernikahan merupakan al-mi>tha>q al-ghali>z} (ikatan yang kokoh) yang mempersatukan dua anak manusia, lelaki dan perempuan, dalam sembuah komitmen membangun rumah tangga. Berbicara pernikahan berarti berbicara tentang rumah tangga. Sebab, adanya pernikahan itulah yang menjadikan kehidupan manusia berkelanjutan dan terjaga keturunannya, dan dengan berumah tangga juga menambah ikatan tali-temali antar keluarga. Secara sosiologis, rumah tangga disebut sebagai unit-unit terkecil untuk terwujudnya sebuah negara-bangsa.  Pernikahan, dalam bentuk apapun dan alasan apapun merupakan salah satu kajian penting dalam hukum Islam, sebab dalam pernikahan ini pula terjalin dua hubungan sekaligus, yakni hubungan manusia dengan manusia atau populer dengan sebutan hablu min an-na>s sekaligus hubungan manusia dengan Alla>h yang populer dengan sebutan hablu min Alla>h, maka tak berlebihan jika kajian pernikahan hampir selalu masuk dalam kajian fikih Islam 



2   tingkat menengah hingga tingkat lanjut. Dalam hukum Islam modern, pernikahan termasuk dalam rumpun hukum ahwal syakhshiyyah yang dibedakan dari fiqh al-‘ibadah, mu’amalah (hukum perdata), dan jina>yah (hukum pidana). Selain soal pernikahan, dalam ahwal syakhshiyah juga tercakup seluruh persoalan rumah tangga, perwalian, harta peninggalan orang tua, serta hak waris dan lain-lain.1 Melihat realitas bahwa hubungan dan dampak dari sebuah pernikahan tidak hanya sebatas dua orang yang menjalin hubungan untuk membangun keluarga, namun juga berhubungan secara keluarga, sosial dan kemasyarakatan, lebih khusus dalam bingkai kegamaan terutama islam, maka kiranya perlu mengkaji lebih dalam dan detail mengenai hal ini. Terutama, dalam kajian keagamaan. Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah, apakah pernikahan merupakan merupakan persoalan diniyah (keagamaan) atau madaniyyah (peradaban dunia)? Atau pertanyaan yang lebih spesifik lagi, apakah                                                            1 Wahhab al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu Jilid V, (Damaskus: Daar al-fikr, 2010), 20. 



3   pernikahan merupakan persoalan ibadah atau termasuk persoalan aktifitas duniawi mu’amalah antar-manusia? Pertanyaan tersebut penting untuk diajukan sebab, segala perbuatan dan perilaku umat Islam selalu terikat dalam dua kategori tersebut terutama terkait pernikahan yang sering kali berhubungan antara ibadah dan non ibadah, meskipun jika melihat pendapat para ulama klasik, persoalan yang ditanyakan itu bersifat debatable. Sebagian mengatakan bahwa pernikahan bisa menjadi ibadah kalau diniatkan dengan beribadah kepada-Nya. Sebagian lainya berpendapat, di antara Imam Syafi’i, bahwa pernikahan merupakan aktifitas duniawi belaka yang hukumnya sama dengan akad jual beli dan transaksi sejenisnya. Artinya, pernikahan tidak tergolong ‘iba>dah. Sebab tujuan pernikahan adalah memenuhi kebutuhan syahwat birahi secara halal, membangun rumah tangga dan memelihara keturunan. Adapun ‘iba>dah adalah ritual yang ditentukan dengan berbagai tata cara untuk menghadap dan mendekatkan diri kepada-Nya.2 Melihat argumentasi dari kedua kelompok itu, perbedaan terjadi karena perbedaan sudut pandang dan                                                            2 Ibid., 48-49. 



4   tinjauan. Golongan yang berpendapat bahwa pernikahan adalah ‘iba>dah, mereka berpandangan dari aspek niat dan motivasinya, sedangkan golongan yang berpendapat bahwa pernikahan bukan ibadah, tetapi ‘iba>dah mu’amalah duniawi, mereka melihat dari aspek hukum asal tanpa melihat faktor niat atau yang lain.  Niat bersifat abstrak, tidak bisa dijadikan standar kepastian hukum. Niat juga bersifat private dan subjektif, bukan persoalan public. Dalam prinsip fikih ditegaskan, Al-h}ukmu bi al-jawa>hir, (hukum syariat dengan melihat tampak dipermukaan). Dengan cara berfikir serupa itu, jelas sudah bahwa pernikahan sejatinya bukan ibadah melainkan muamalah duniawi. Sebab, niat baik tidak hanya berlaku pada pernikahan saja melainkan berlaku pada semua persoalan. Dan yang perlu dicatat juga bahwa yang termasuk ke dalam kategori ibadah itu adalah niat baiknya, bukan lantas aktivitasnya sebagai jenis atau bentuk dari sebuah ibadah. Pernikahan tetap sebagai sebuah aktivitas mua’malah duniawi yang berorientasi madaniyyah, pembangunan peradaban umat manuasia, sedangkan niat itu tidak bisa mengkategorisasikan. 



5   Berbicara soal pernikahan yang berkaitan dengan hukum fikih, untuk membedakan pernikahan masuk dalam kategori madaniyah atau diniyah, maka kiranya juga perlu dijelaskan prinsip dasar fikih berdasarkan pendapat umum para ulama. Para ulama fikih membagi permaslahan umum fikih ke dalam empat macam, yaitu ‘ubudiyah (peribadatan), mua’malah (transaksi sosial), munakah}at (pernikahan), dan jina>yat (pidana). Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun atas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri, dan anak. Pernikahan, sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, yang juga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia dalam kontek bermasyarakat. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.3  Adapun keluarga merupakan sebuah institusi/organisasi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram,                                                            3 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 471. 



6   sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara para anggotanya. Undang-undang tentang perkawinan juga menyebutkan kesamaan antara konsep nikah dangan konsep perkawinan, yaitu berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.4 Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sagat kuat untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rah}mah.5 Menurut BKKBN, pernikahan dibawah usia 20 tahun merupakan pernikahan anak/pernikahan dini karena dari sisi organ reproduksi perempuan di usia tersebut masih belum matang secara sepenuhnya, juga dari kecakapan dalam pemikiran belum sepenuhnya dewasa. Selain itu dari segi Undang-Undang Perkawinan No. 1                                                            4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 5 Abdur Rahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 114. 



7   Tahun 1974 juga mensyaratkan izin dari orang tua/wali bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun dan harus mendapat izin dari pengadilan apabila kurang dari 16 tahun bagi calon istri serta 19 tahun bagi calon suami. Tetapi  berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batas usia minimal calon mempelai adalah 19 tahun yang berlaku untuk calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam usia tersebut belum sepenuhnya bisa mandiri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan tesebut dalam istilah Islam adalah Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah, yaitu keluarga yang tenang dan tentram antara suami dan istri terjalin hubungan cinta dan kasih yang diridloi oleh Allah SWT.  Pernikahan dilakukan untuk membentuk sebuah keluarga, maka pembahasan pernikahan tak bisa dilepaskan dari pembahasan keluarga sebagai langkah 



8   awal agar pembahasan pernikahan bisa lebih terfokus dan memahamkan. Maka berikut ini penulis sertakan pembahasan keluarga sebagai langkah awal menuju pembahasan pernikahan secara khusus dan spesifik. Secara definitif, keluarga menurut Abu Zahra adalah institusi keluarga yang mencakup suami, istri, anak-anak, dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara kandung dan anak-anaknya, dan mencakup saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak-anak mereka (sepupu).6 Sedangkan menurut psikologi keluarga bisa diartikan sebagai dua orang laki-laki dan perempuan yang berjanji hidup bersama yang mempunyai komitmen atas dasar cinta, untuk menjalankan tugas dan fungsi yang saling berkaitan karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang  saling mempengaruhi satu sama lainnya walau terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang                                                            6 Muhammad Abu Zahra, Tanzib al-Islam Li al-Mujtama’, Terj. Shaiq Nor Rahman, Membangun Masyarakat Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 62. 



9   diyakini dapat membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.7 Melihat definisi keluarga yang sedemikian itu, pernikahan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga maka para ahli dalam bidang pernikahan memberikan arahan terkait pernikahan secara ideal. Diantaranya adalah: wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid Sa’adi berpendapat masalah perkawinan tidak hanya sekedar didasarkan pada pertimbangan sosial, ekonomi dan kesehatan semata tetapi juga harus mempertimbangkan aspek agama karena pernikahan itu bagian dari perintah agama, sehingga sah dan tidaknya sebuah perkawinan harus juga didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama.8 Terkait dengan pernikahan sekaligus unsur-unsur yang ada di dalam pernikahan terutama aturan batasan usia minimal pernikahan yang diatur pemerintah, Penulis melihat adanya fenomena menarik dan layak diteliti,                                                            7 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (UIN MALIKI PRESS, 2013), 34. 8 https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/04/22/p7krpl383-pendapat-mui-soal-perkawinan-di-bawah-umur, diakses tanggal 17-8-2019 



10   yakni terkait dengan permasalahan pernikahan dini. Fenomena pernikahan dini ini sebenarnya tidak sepenuhnya berdasarkan sebab hamil pranikah atau kehamilan tidak diinginkan (KTD), akan tetapi penulis mengidentifikasi ada beberapa faktor yang mendorongnya seperti: faktor ekonomi keluarga, menghindari aib keluarga, atau berdasarkan anggapan bahwa menikahkan anak merupakan bentuk tanggung jawab dari orang tua/keluarga yang dimaksud dengan asumsi jika anak sudah menikah maka maka orang tua sudah lepas kewajiban terhadap anak, disebutkan dalam al-Qur’an Surat al-Nur ayat 32: 
(#θßsÅ3Ρ r&uρ 4‘yϑ≈ tƒF{$# óΟ ä3Ζ ÏΒ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ ôÏΒ ö/ ä.ÏŠ$t6Ïã öΝà6Í←!$tΒ Î) uρ 4 βÎ) 
(#θçΡθä3tƒ u !# t� s)èù ãΝ ÎγÏΨ øóãƒ ª!$# ÏΒ Ï&Î# ôÒsù 3 ∩⊂⊄∪     Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-



11   hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.9  Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya keluarga pasangan usia muda masih kurang dalam memahami makna pernikahan dalam membangun/membentuk rumah tangga. Berdasarkan pengamatan Penulis ada keluarga/pasangan usia muda diketahui pihak suami tidak, atau belum bekerja, seorang suami memiliki tanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga yang menjadi tanggung jawabnya sedangkan kegiatan sehari-harinya masih dipenuhi kegiatan bermain-main layaknya remaja yang belum berkeluarga, meskipun dibalik aktifitasnya layaknya remaja ini, yang bersangkutan sudah memiliki anak yang berusia balita. Kondisi ini sulit untuk disangkal, sebab usia yang bersangkutan memang masih dalam kategori usia remaja.  Fenomena lain, ada pasangan suami-istri pasangan keluarga usia muda, remaja laki-laki yang berperan                                                            9 Departeman Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah (Semarang: Thaha Putra, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, 1989). 



12   sebagai suami dari seorang istri yang keduanya sama-sama masih berusia yang masih muda, keseharian si suami diisi dengan membantu orang tuanya, pada konteks ini penulis memandang perilaku tersebut belum bisa dikatakan mencerminkan sikap seorang suami atau kepala keluarga akan tetapi lebih seperti sikap anak terhadap orang tua. Akan tetapi di wilayah/lokasi yang sama penulis juga menemukan kondisi yang berbeda dengan hal diatas, ada pasangan usia muda, bahwa seorang suami dalam kegiatan kesehariannya  bekerja sebagai buruh serabutan seperti halnya yang dilakukan orang dewasa/keluarga dewasa pada umumnya meskipun usianya bisa digolongkan dalam usia remaja, akan tetapi dalam hal sosial-keagamaan pasangan ini belum sepenuhnya bisa menjalankan/menerapkan. Dari temuan tersebut, penulis ingin menggali secara mendalam perilaku keluarga pasangan usia muda dengan menjadikannya sebagai bahan kajian serta melakukan penelitian ilmiah yang di beri judul: Makna Nikah Bagi Pasangan Usia Muda (Studi kasus Di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan).  



13   B. Rumusan Masalah  Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana makna nikah secara definisi bagi pasangan usia muda di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan? 2. Apa tujuan pernikahan bagi pasangan usia muda di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan?  C. Tujuan  Sesuai dengan pokok masalah di atas terangkum tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Makna Nikah dari segi definisi dan tujuan pernikahan bagi keluarga pasangan usia muda di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Dari hasil penelitian ini diharapkan agar kajian ini dapat memberi wawasan terhadap pembaca serta memberi sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pernikahan dini. 2. Manfaat Praktis 



14   Secara praktis dapat memberikan uraian untuk pihak yang berkepentingan; a. Dapat memberikan calon mempelai yang akan melakukan pernikahan agar memperhatikan nikah usia muda. b. Agar dapat memberikan pemahaman terhadap orang tua lebih memahamkan tentang pernikahan dini, yang adanya dampak negative pada keturunannya. c. Agar Kantor Urusan Agama khususnya KUA kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, agar selalu memberikan kepenyuluhan terhadap masyarakat dalam hal syarat dan ketentuan pernikahan menurut Agama dan undang-undang terkait, serta pembinaan perkawinan dan keluarga sakinah. E. Metode Penelitian Suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah antara lain metode penelitian. Metodologi penelitian ialah suatu cara yang digunakan dalam proses mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan   



15   standar   ukuran   yang   telah   ditentukan.10 Dalam pelaksanaanya diperlukan langkah-langkah yang serasi dan saling mendukung satu sama lain, supaya penelitian yang dilakukan mempunyai kuantitas yang cukup memadai dan dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.11 Dalam penulisan karya ilmiah ini guna memperoleh data dan informasi yang objektif diperlukan data-data dan informasi yang aktual dan relevan. Adapun metode yang digunakan penulis sebagai sarana dan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis penelitian Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.                                                            10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta,2002),126-127. 11 Saifullah, Buku Panduan Metodologi Penelitian (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2006), 21. 



16   Penelitian ini dilihat dari jenisnya, adalah field research (penelitian lapangan), merupakan penelitian yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.12 Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian secara langsung, obyek yang diteliti yaitu Keluarga Pasangan Usia Muda di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas. Dalam hal ini adalah mengenai Makna Nikah bagi pasangan tersebut. Menurut Bogdan Taylor seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong mendifinisikan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lexy juga mengemukakan dalam bukunya bahwa Kirk dan Miller memberikan kerangka definisi penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental yang                                                            12 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 135 



17   bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasan maupun dalam peristilahan.13 2. Pendekatan Penelitian Berdasarkan topik dalam penelitian ini yaitu makna nikah bagi pasangan usia muda di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen.14 Penelitian kualitatif ialah peneliti menggambarkan data hasil penelitian dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Sebelum dianalisis data yang dihasilkan dari penelitian akan dideskripsikan terlebih dahulu.15 Peneliti memilih mengunakan jenis pendekatan kualitatif ini dikarenakan beberapa pertimbangan antara lain menyesuaikan metode kualitatif yang lebih mudah apabila berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada di lapangan.                                                            13 Ibid., 3. 14 Ibid., 9. 15 Soeharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 243-244. 



18   Dengan pendekatan ini peneliti akan mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti turun kelapangan bertemu atau berhadapan langsung dengan informan untuk mengali apa yang ada dilapangan, dan apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam interaksi sosial, sebagai data untuk menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, kemudian data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang lebih akurat.16  Penelitian ini juga menggunakan paradigma kualitatif-naturalistik, merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data diskriptif yeng berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati sebagai responden. Sebagaiman di kemukakan oleh Moleong, bahwa merupakan penelitian kualitatif dikarenakan (1) mempunyai latar yang alami sebagai sumber data langsung dari peneliti menjadi instrumen kunci, (2) bersifat deskriptif yang menggambarkan situasi dan pemandangan tentang dunia secara deskriptif, (3) lebih mementingkan proses dari pada hasil, (4) cenderung                                                            16 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), 9. 



19   menganalisis data secara induktif, (5) makna merupakan hal yang esensial.17  Pada penelitian kualitatif, proses penggumpulan data akan dilakukan sendiri oleh peneliti dengan situasi yang wajar atau dalam natural setting, tanpa dimanipulasi, dengan harapan kehadiran dan keterlibatan peneliti dilapangan dapat mengoptimalkan keberhasilan penelitian. Dengan demikian peneliti merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis, penafsir data dan sekaligus menjadi pelapor hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti berupaya menciptakan hubungan yang baik dengan informan penelitian dengan memperhatikan sikap kehati-hatian dan obyektif, dengan demikian data-data yang terkumpul benar-benar relevan dengan masalah penelitian tersebut.18  Dalam pendekatan kualitatif juga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak                                                            17 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), 3. 18 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana Prenata Media Group, 2011), 108. 



20   penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi, dan yang terakhir yang paling penting adalah peneliti lebih mudah dalam melakukan penelitian dan mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan tentang suatu masyarakat. 3. Lokasi Penelitian Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, lokasi tersebut mayoritas penduduknya beragama Islam, juga terdapat pondok pesantren ternama di Indonesia yaitu Pondok Tremas, dengan kondisi lapangan yang demikian ini diharapkan masyarakat sekitar juga memahami ilmu agama Islam terutama mengenai rukun dan syarat nikah sebagaimana yang telah diajarkan para ulama dalam kitab-kitab fikih terutama dalam kajian pernikahan, sekaligus penduduk sekitar diharapkan mengetahui makna dari pernikahan tersebut untuk bekal dalam memperoleh keluarga yang saki>nah, mawaddah dan rahmah.  4. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini digolongkan dari data primer dan data sekunder. 



21   a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan yang berupa hasil wawancara langsung dari para informan yang diteliti. Data primer juga dapat berupa pendapat (opini) subjek (orang) baik secara individual maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan yang dilakukan informan ataupun masyarakat dan hasil penguji.19 Dalam penelitian ini, sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli yaitu pasangan yang menikah diusia muda yang tercatat Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan yang dapat berupa opini subyek (orang) secara individu atau kelompok dan sebagainya, juga memungkinkan informan lain termasuk tokoh-tokoh adat dan agama, instansi pemerintah seperti pejabat Kantor Urusan Agama. Selain itu sumber data penelitian adalah berupa dokumentasi pernikahan dan catatan-catatan lain yang relevan                                                            19 Gabriel Amin Silalahi, Metode Penelitian dan Studi Kasus (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57. 



22   atau ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu peneliti.20 Oleh karena itu, data dalam penelitian ini akan diperoleh peneliti/penulis melalui wawancara dengan informan penelitian. b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusu dalam arsip  (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, seperti yang dikemuhahan oleh Dadang Kamad bahwa data sekunder (secondary data) atau sumber data dokumenter yaitu data-data yang mendukung data utama, data yang sengaja ditulis oleh pembuatnya sebagai suatu dokumen sejarah atau dokumen tertulis yang diabadikan.21   Selain itu, data sekunder mencakup antara lain dokumen-                                                           20Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 70. 21 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 115. 



23   dokumen resmi, seperti surat-surat maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.22 Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku, baik yang sudah dipublikasikan, maupun yang belum dipublikasikan. Data-data tersebut diantaranya adalah data-data yang didapatkan dari literatur-literatur ilmiah, karya ilmiah, pendapat-pendapat pakar maupun ahli yang berkaitan dengan makna nikah dan tujuan pernikahan. 5. Teknik Penentuan Informan. Teknik penentuan informan dalam penelitian kualitatif erat kaitannya dengan faktor-faktor tekstual maupun kontektual. Adapun informan dalam penelitian ini merupakan semua subyek penelitian yang terkait dengan masalah penelitian yang dapat berupa kata-kata pendapat, tindakan atau interaksi, selebihnya                                                            22 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12. 



24   merupakan data tambahan seperti dokumen dan lainnya.23 Penentuan informan ini dilakukan dengan mengunakan purposive sampling, yaitu penulis melakukan pemilihan terhadap informan yang dianggap mengetahui secara jelas sesuai dengan masalah penelitian serta dapat memenuhi kepentingan dan keinginan dari penulis.24  Dengan demikian, dalam penelitian ini informan dipilih dengan mengunakan cara purposive sampling, yaitu informan dipilih peneliti secara sengaja dengan pertimbangan dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sebagai informan dalam penelitian ini adalah pasangan usia muda yang tercatat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019. Selain pasangan usia muda tersebut, penulis akan melakukan wawancara untuk mendukung pengumpulan data-data yang lain, untuk menjawab rumusan masalah tersebut diatas, antara lain                                                            23 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 112. 24 Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), 73. 



25   melibatkan para pejabat yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dan tokoh masyarakat diwilayah penelitian ini. Pengambilan data yang didapatkan dari hasil wawancara kepada pejabat dan tokoh masyarakat tersebut didasarkan pada pandangan penulis bahwa mereka memahami tentang persoalan dari makna dan tujuan nikah. 6. Teknik Pengumpulan Data. Agar memperoleh data yang akurat, diperlukan suatu teknik atau metode untuk mengumpulkan data yang di inginkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu (1) pengumpulan data utama dan (2) pengumpulan data pendukung (suplemen). Data utama dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari informan secara langsung sesuai dengan masalah penelitian, sedangkan data suplemen merupakan keterangan yang diperoleh peneliti dari sumber lain, berupa lisan, tulisan dan lain-lain yang relevan dengan topik penelitian.  



26   Dari data utama dan data suplemen yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui tiga teknik antara lain sebagai berikut: a. Metode Observasi Teknik pengumpulan data melalui observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap informan atau subyek penelitian. Pengamatan merupakan alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik berbagai gejala yang diselidiki.25 Adapun yang dimaksud observasi di sini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menghimpun data penelitian. Dalam artian bahwa data yang didapatkan dan dihimpun melalui pengamatan peneliti dengan menggunakan panca indera.26 Metode observasi dilaksanakan dalam waktu yang telah di tentukan dan dilakukan secara intensif. Dalam hal ini penulis mengobservasi masyarakat yang melaksanakan                                                            25 Abu Achmadi Dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 70. 26 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif  (Surabaya: Airlangga Press,2001),142. 



27   pernikahan pada usia yang masih muda, juga memungkinkan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh-tokoh lain. b. Interview atau Wawancara  Wawancara adalah suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan.27 Wawancara terbagi menjadi dua bagian yaitu wawancara terstruktur dan wawacara tidak terstruktur atau bebas yaitu dalam setiap wawancara penulis tidak mengunakan isntrumen  terstandar atau pedoman wawancara yang bersifat baku.28 Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan keluarga pasangan usia muda untuk menguatkan data penulis menggali data langsung mengenai pemaknaan nikah dan tujuan pernikahan. Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh jawaban secara benar dan jujur serta                                                            27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, 106. 28 Mulyana D., Metodologi Penelitian Kualitatif. Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), 180. 



28   keterangan yang lengkap dari informan yang berhubungan dengan obyek penelitian.29 c. Dokumentasi Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang mempunyai artian berbagai barang tertulis seperti buku, majalah, jurnal, artikel, catatan dan lain-lain yang berhubungan dan saling terkait dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara terkadang tidak cukup, selanjutnya penulis perlu melakukan studi dokumentasi guna melengkapi data penelitian yang telah didapatkan. Dokumen adalah berbagai bahan tertulis, ataupun rekaman yang dapat digunakan untuk mendukung pengumpulan data dalam suatu penelitian.30 Data yang didapatkan dari dokumentasi ini merupakan data sekunder yang digunakan sebagai pelengkap data primer. 7. Metode Pengolahan Data Upaya yang dilakukan untuk mempermudah dalam memahami berbagai data yang diperoleh  dan                                                            29 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, 230-231.  30 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 216. 



29   agar data dapat terstruktur dengan baik, rapi dan sistematik, maka pengolahan data yang dilakukan dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun berbagai tahapan pengolahan data antara lain: a. Editing Tahap pertama yang perlu dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan kelompok data yang lain bertujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk menguraikan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data. b. Classifying Seluruh data yang diperoleh dari wawancara, komentar peneliti sendiri, gambar atau foto, dokumen dan lain-lain hendaknya dibaca serta ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam.31 Kemudian mereduksi data tersebut dengan cara                                                            31 Ibid., 104. 



30   menyusun dan mengklasifikasikan data yang didapat ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian. c. Verifying Verifikasi data merupakan pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Melalui verifikasi ini selanjutnya dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi dan dikoreksi apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. 8. Metode Analisis Data Setelah data terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis. Dalam pengolahan data, yang perlu dilakukan adalah menguji tingkat validitas dan reliabilitasnya.32 Analisis data merupakan proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis semua transkip wawancara, catatan lapangan serta bahan-                                                           32 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 64.  



31   bahan lain yang dihimpun untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai data selanjutnya  mengkomunikasikan apa yang telah ditentukan. Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan, menyusun data berarti menggolongkan ataupun mengelompokkannya dalam pola, tema atau kategori. Dalam pengertian lain, analisa data ialah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.33 Dalam penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan antara lain: deskriftif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, content analysis (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.34 Berdasarkan jenis dan bentuk data tersebut, teknik analisis data dalam penelitian ini mengunakan jenis deskriptif melalui tiga tahapan kegiatan yaitu: (1) meredukdi data, (2) penyajian data dan (3) penarikan simpulan. Ketiga tahapan ini saling terkait dan                                                            33 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 263. 34 Saifullah, Buku Panduan Metodologi Penelitian, 12.  



32   mendukung antara satu dengan lainnya dalam proses pencarian makna data penelitian.35 F. Sistematika Pembahasan Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut: Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan Penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab II Landasan Teori. Pada bab ini memuat uraian teori tentang kerangka teori relevan dan terkait dengan ” Makna Nikah menurut fiqh dan Undang-Undang Positif”. Bab III, Profil dan data lokasi penelitian. Pada bab ini di jelaskan profil kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, serta deskripsi perkembangan pernikahan usia muda di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Bab IV Diskripsi dan analisis data. Pada bagian ini peneliti menjelaskan paparan data dan analisis makna pernikahan bagi pasangan usia muda di                                                            35 Lexy Moleong, metodologi penelitian kualitatif, 190. 



33   kecamatan arjosari. Pada bagian ini peneliti menjelaskan paparan data dan analisis makna  pernikahan bagi pasangan usia muda di kecamatan arjosari pacitan Bab V Penutup, berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-kangkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu: (1) Saran dalam upaya memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan, (2) Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.   



34   BAB II KONSEP PERNIKAHAN A. Pengertian Nikah Menurut Hukum Islam Nikah menurut bahasa (etimologi), yaitu; masuk dan berhubungan intim. Misalnya, tana>kahat al-asyja>ru idha>tama>yalat, wand}amma ba’d}uha> ila> ba’d}, artinya; pohon-pohon berayun dan sebagiannya masuk pada sebagian yang lain. Penggunaan kata nikah dengan arti akad adalah sebagai kiasan (metafora) karena akad nikah merupakan sebab adanya hubungan intim (persetubuhan).36 Kata nikah mengunakan kata dasar ankah}a-yunkih}u-inka>ha>n atau mengunakan kata istilah zawwaja, yang terambil dari kata zawwaja-yuzawwiju-tazwi>jan yang berarti mengawinkan, menikahkan atau berarti sama dengan istilah al-budh’u yang berarti akad nikah37 atau menggunakan yang semakna dengan kalimat inka>h} atau tazwi>j.38                                                            36 Abd. Rahma>n al-Jazi>ri>, al-Fiqh ‘Ala al- Madha>hib al-Arba’ah, Juz IV (Beirut: Da>r al-Fikr, 1989), 2. 37 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuhu, Juz VII (Beirut: Da>r al-Fikr, 1989), 29. 38 Abu Suja’, al-Iq̀na>’ Juz II (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t.th.), 15. 



35   Secara harfiyah, an-nikh berarti al-wat}’u berasal dari kata wat}i’a-yat}a’u-wat}’an ( وط�-���-وط� ) artinya berjalan diatas, melalui, meminjak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.39 Al-d}ammu, yang terambil dari akar kata d}amma-yad}ummu-d}amman, secara harfiyah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.40 Sedangkan al-jam’u (�	
-�	��-�	
), berarti, mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun.41 Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fikih disebut dengan al-jima’ mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktifitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata al-jam’u.                                                            39 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir,1984), 1671-1672. 40 Ibid, 887. 41 Ibid, 225. 



36   Dari pengertian tersebut, ahli fikih mengartikan bahwa nikah atau tazwi>j  didefinisikan sebagai aqd untuk membolehkan istimta>’ antara yang satu dengan yang lain, atas dasar adanya ketentuan yang telah ditentukan oleh syari>’ah,42 sebab kalimat nikah dalam bahasa arab sering dipakai dalam pengertian aqd dan wat}a’ secara bersama-sama.43 Sedang para ahli fikih empat madhha>b berbeda-beda dalam mendefinisikan, sebagaimana termaktub dalam kitab al-fiqh ‘ala> madha>hib al-arba’ah sebagai berikut:44 a. Golongan H}a>nafiah berpendapat bahwa nikah atau tazwi>j adalah akad yang bisa memberikan kemanfaatan pada status bolehnya laki-laki bersenang-senang dengan perempuan sebagai pasangannya. b. Golongan Ma>likiyyah mengatakan bahwa nikah atau tazwi>j adalah akad yang semata-mata hanya mengandung ketentuan hukum kebolehan bersenggama                                                            42 Muhammad Abu Zahra, Al-Ahwaal Al-Shakhshiyyah (Beirut: Daar Al-Fikr, 1950), 18. 43 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Isla>m Wa Adillatuhu, Juz VII, 29. 44 Abd. Al-Rahma>n Al-Jazi>ri>, al-Fiqh ‘ala al-Madha>hib al-Arba’ah, Juz IV, 707. 



37   (wat}i’) bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang perempuan yang boleh dinikahinya. c. Golongan Sha>fi’iyyah berpendapat bahwa nikah atau tazwi>j adalah akad yang didalamnya mengandung ketentuan hukum kebolehkan bersenggama (wat}i’) dengan mengunakan lafal nikah atau tazwi>j atau lafal yang semakna dengan keduanya. d. Golongan H}ana>bilah berpendapat bahwa nikah atau tazwi>j adalah akad yang didalamnya mengandung lafal nikah atau tazwi>j untuk mendapatkan hukum bolehnya bersenang-senang dengan seorang perempuan. Selain definisi diatas, ada definisi lain seperti disampaikan olah Ibrahi>m al-Ba>ju>ri dengan mengatakan bahwa nikah atau tazwi>j adalah aqd yang bisa memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan suami-istri antara laki-laki dan perempuan dengan cara memberikan batas hak kepada pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi keduanya. Sedangkan Imam Taqi> al-Di>n Abu Muhammad Shat}a mengatakan 



38   bahwa nikah atau tazwi>j adalah akad yang didalamnya mengandung kebenaran atas rukun dan syarat.45 Sedangkan menurut istilah syara’ nikah ialah suatu aqd (transaksi) yang intinya mengandung makna penghalalan wat}i’ (persetubuhan) dengan memakai atau mengunakan kata nikah atau kawin. Menurut pendapat yang s}ah}ih}, pengertian h}akiki dari nikah adalah aqd-nya, sedangkan secara majaz menunjukkan makna wat}i’ (persetubuhan).46 Dengan dekimian nikah nikah merupakan aqd yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan rukun dan syarat tertentu yang dengannya membolehkan keduanya melakukan persetubuhan (wati’). B. Pernikahan Menurut Hukum Positif Kata nikah sudah populer dalam bahasa Indonesia, yang dimaknai dengan perjodohan. Perjodohan berarti penyatuan antara dua orang yang berlawanan jenis menjadi satu melalui ikatan perkawinan.47                                                             45 Muhammad Shat}a al-Dimyathi, I’a>nah al-T}a>libi>n, Juz III (Semarang: Toha Putra, t.th.), 253. 46 Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, Terj. Fathul Mu’in 2, (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo), 1154. 47 Hasan Saleh, Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer, Jakarta; Rajawali Press, 2008, h. 295. 



39   Secara bahasa nikah diartikan juga dengan perjodohan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri (nikah), sudah beristri atau berbini,  dalam bahasa pergaulan yang berarti “bersetubuh”.48 Pengertian yang sama juga derdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan kata “kawin” yang diartikan dengan menikah, bersetubuh, berkelamin “untuk hewan”. Kata kawin juga merupakan keadaan yang memungkinkan terjadinya perkawinan antara jantan dan betina dewasa secara acak, sedangkan perkawinan juga diartikan sebagai pernikahan,  pertemuan hewan jantan dan hewan betina secara seksual.49 Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia kawin diartikan dengan menikah, menjalin kehidupan baru antara bersuami ataupun istri dan melakukan hubungan seksual (bersetubuh). 50 Pernikahan perupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri berdasarkan                                                            48 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1985), 453. 49 Tim Penyususn Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besara Bahasa Indonesia , 1989 (Jakarta: Balai Pusat ),.398-399. 50 Tim Prima Pena, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , (Jakarta: Cita Media Pres), 344.  



40   hukum yang terdapat dalam Undang-Undang (UU), hukum agama dan hukum adat (adat istiadat) yang berlaku.51 Jadi nikah didefinisikan dengan perjanjian yang membentuk ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan dengan maksud dan tujuan untuk membentuk rumah tangga, untuk menghasilkan keturunan, yang harus dipenuhinya rukun dan syarat. Untuk mendapatkan pemahaman hukum pemerintah secara mendalam tentang hakikat pernikahan, harus dipahami secara menyeluruh ketentuan tentang pernikahan itu sendiri. Ketentuan tersebut tertuang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana berikut: 1. Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 sampai Pasal 5 sebagai berikut: Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha                                                            51 Departemen Agama RI, Direktorat Jendaral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam, Korps Penasehat Perkawinan dan Keluarga Sakinah, (Jakarta, 2007), 59. 



41   Esa. Pasal 2, (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu., (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3,   (1) pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, (2) pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4, (1) dalam hal suami beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya, (2) pengadilan dimaksud dalam pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaiistri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5, (1) untuk dapat mengajukan permohonan  ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya 



42   kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, (2) persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (tahun) atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. 2. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 sampai pasal 4 sebagai berikut: Pasal 1 huruf c, akad nikah adalah rangkaian ijab yang di ucapkan oleh wali dan kabul yang di ucapkan olah mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 2, perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mithaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 



43   sakinah, mawaddah dan rahmah. Pasal 4, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian tidak ada perbedaan yang prinsip antara pengertian nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan Suyuti Thalib mengemukakan bahwa nikah atau tazwi>j adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan sejahtera.52  Bentuk perjanjian yang tertuang dalam akad Ijab dan qobul merupakan ikatan kokoh mi>tha>qan ghali>z}an, mengikatkan hati dan melembutkannya, mencampurkan nasab  menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, dan menjadikan kemaslahatan, sehingga manusia dapat menjaga hubungan antar individu dan golongan.53 Dengan                                                            52 Suyuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 1. 53 Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, Terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), 98. 



44   demikian, ikatan pernikahan tidak hanya sebatas untuk kepentingan agama tetapi untuk memperluas hubungan kemasyarakatan melalui interaksi sosial. Lebih luas, pernikahan merupakan perjanjian antara dua orang mempelai laki-laki dan perempuan untuk menjalankan syariat Islam, dan membangun hubungan kemasyarakatan secara sah. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa nikah adalah prosesi ritual agama untuk menyatukan dua orang manusia yang berlawanan jenis menjadi suatu ikatan melalui akad, yang kaidahnya telah disesuaikan dengan syariat Islam.  Dengan kata lain pernikahan dianggap sah dalam perspektif Islam jika pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam. Nikah juga memiliki makna sosial karena pasangan hasil nikah hidup di tengah masyarakat. pernikahan dalam perspektif ini, berarti membentuk ikatan dua manusia yang berlawanan jenis dalam struktur kehidupan sosial. Perspektif sosial ini kemudian dimunculkan dalam bentuk legalitas formal pada setiap pernikahan. Bahkan, legalitas sosial diwujudkan dalam bentuk peraturan pemerintah yang meregulasi pelaksanaan nikah melalui Kantor 



45   Urusan Agama (KUA), sebuah lembaga teknis yang melakukan administrasi pencatatan pernikahan. Nikah dalam perspektif agama dan perspektif sosial memiliki fungsi yang sama yaitu untuk menyatukan pasangan suami istri secara sah, baik menurut ukuran agama maupun ukuran sosial. Oleh sebab itu, hukum agama dan hukum sosial sangat erat kaitanya dalam masalah pernikahan. C. Hukum dan Tujuan Pernikahan dalam Islam Adapun dasar hukum pernikahan dalam Islam yang merupakan anjuran dan pencegahan dalam firman allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut: 1. Al-Qur’an surat al-Nisa ayat 3 
÷βÎ) uρ ÷Λ äø� Åz āωr& (#θäÜ Å¡ø)è? ’ Îû 4‘uΚ≈ tG u‹ ø9$# (#θßsÅ3Ρ $$sù $tΒ z>$sÛ Ν ä3s9 zÏiΒ 

Ï !$|¡ÏiΨ9 $# 4o_÷W tΒ y]≈ n= èOuρ yì≈ t/ â‘ uρ ( ÷βÎ* sù óΟçFø� Åz āωr& (#θä9Ï‰ ÷ès? ¸οy‰ Ïn≡uθsù ÷ρr& $tΒ 
ôM s3n= tΒ öΝä3ãΨ≈ yϑ ÷ƒr& 4 y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ÷Šr& āωr& (#θä9θãès? ∩⊂∪     Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau 



46   budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.54 2. Al-Qur’an surat al-Nur ayat 32 
(#θßsÅ3Ρ r&uρ 4‘yϑ≈ tƒF{$# óΟ ä3Ζ ÏΒ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ ôÏΒ ö/ä. ÏŠ$t6Ïã 

öΝ à6Í←!$tΒ Î) uρ 4 βÎ) (#θçΡθä3tƒ u !# t�s) èù ãΝ ÎγÏΨ øóãƒ ª! $# ÏΒ Ï&Î# ôÒsù 3 ∩⊂⊄∪     Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.55 3. Al-Qur-an surat al-Nur ayat 33 
É# Ï�÷ètG ó¡uŠø9 uρ tÏ% ©!$# Ÿω tβρß‰ Ågs† %·n% s3ÏΡ 4®Lym ãΝåκ u� ÏΖ øóãƒ ª! $# ÏΒ 

Ï&Î# ôÒsù 3 ∩⊂⊂∪     Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.56                                                                  54 Departeman Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah (Semarang: Thaha Putra, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, 1989) 55 Ibid. 56 Ibid. 



47   4. Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 231 
# sŒÎ)uρ ãΛäø) ¯= sÛ u!$|¡ÏiΨ9 $# zøón= t6sù £ßγn= y_r&  ∅èδθä3Å¡øΒ r' sù >∃ρá� ÷èoÿÏ3 ÷ρr& 

£èδθãmÎh� |  7∃ρã� ÷èoÿÏ3 4 Ÿωuρ £èδθä3Å¡÷Ι äC # Y‘#u� ÅÑ (#ρß‰ tF÷ètG Ïj9 4 tΒ uρ 
ö≅ yèø� tƒ y7 Ï9≡sŒ ô‰ s)sù zΟ n= sß …çµ|¡ø� tΡ 4 ∩⊄⊂⊇∪     Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.57 5. H}adi>th Nabi   ن  � ْ  َ   � � � 	  � َ  َ 
 د   َ  َ � �   ُ ْ  ُ � � ت    َ  َ � �ل    َْ  ٍ �  س   ْ  ِ 
 ن   َ ْ َ  � ود   ْ  ِ 
 ن    �ِ �    َ ْ  ِ �   � � ٍ   ُ  ْ  َ � �  � 
  ً ِ  ِ   �    ! َ  َ  َ   " 
َ   ُ � # � �ن   ِ  ِ  ت   ُ ْ   � 	  $ ! ُ  ْ َ  َ  َ � 
 ِ  ً  � ر   َ   " � َ   ُ � # � �ن    َ ُ & "   َ  َ  َ ! � �ل   ِ ْ  ُ �  ك    َ ْ أ ن    َ َ & ك   َ  ْ ھ ل   ُ ْ   $ و  َ  َ أ ز  +  َ ُ    �  �ر   $ ً  َ ِ ا َ   ر   � 
  ً  ْ ُ  َ . ذ � ر ك   ِ  +  َ ك   ِ  ْ � ن   ُ   � / � َ  ِ 
 � ض   َ ْ  َ  ْ  َ � � َ  ْ � د   َ  �  1 �  َ أ ى  َ َ � ! 	 � � َ  
 د   َ  َ ر   � ُ  ْ َ    � ِ  س    َ � ُ أ � "    � & َ  َْ    " & ُ َ    �  $�  3 ٌ  َ ى َ   و   �  َ ه   ِ  ذ  ِ  ِ ھ  َ   َ أ 6 �ر   َ  ه    ِ َ � إ & 7    َ  د  
 ِ  ِ ِ ْ  ُ ! $ 9 ت    َِ  ھ و   َ  ُ  َ و  & ك    ُْ  َ � 	 ت    َِ  ْ & 9 ن   َ  ُ  ُ  � ول   َ  � ول    َ  َ � �ل    ََ  ْ & � د   َ  ِ َ ذ  ُ   ُ ر   َ    � ِ �  � 	  : �  َ    � ُ �    "  	 	 م   َ  َْ  ِ �   � َ  � َ و   َ � 6 ر   َ    � � َ  َ  ْ �ع   َ  ْ � ن      �َ   ِ ا&6 
 �ب   َ  . ط   �َ   َ ا  َ ْ � � م      � ْ  ُ َ  َ ا& 
 �ء ة   ِ ْ  ج     َْ   و   . ز  	 ! ْ �  َ  َ َْ َ                                                             57 Ibid. 



48     " � B ! ُ � ِ َ    ض C أ D  َ ر    َ  : 
 	 & ِ  َ ن    ِ َْ   : أ 3  َ  ُ و   ْ � ن    ِ ج   ِْ َ  ْ & 	 / ر   َ  َ َ  ْ و  �    َ ْ & م   َ  . ط   �  ْ  ِ  َ ْ  َ   "  	  � ! ِ  َْ  َ م   َ  
 �&: و  ِ  ْ �   ِ    " � B ! ُ � ِ َ    " & ُ َ    ء�  $ َ   ٌ و   ِ.58 Dari Alqamah bin Qais, ia berkata, "Aku bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, kemudian Utsman menemuinya, maka aku pun duduk di dekatnya. Utsman lalu berkata, "Apakah kamu mau aku nikahkan dengan seorang budak yang masih perawan agar dapat mengingatkanmu pada masa lalumu?" tatkala Abdullah menilai bahwa ia (Utsman) tidak mempunyai maksud lain kecuali hanya itu, maka ia pun memberi isyarat kepadaku melalui tangannya. Aku pun mendatanginya dan dia berkata, "Jika itu yang kau katakan, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian telah mampu (untuk menikah), maka menikahlah, karena ia (pernikahan) lebih dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena ia (puasa) dapat menjadi benteng (yang melemahkan syahwat) untuknya '." (MuttafaqAlaih). Dengan adanya nas} tersebut diatas, dapat dipahami bahwa al-Qur’an menunjukkan bahwa menikah merupakan perintah Allah. Sedangkan melalui h}adi>th tersebut dapat dipahami bahwa menikah merupakan perintah yang juga mengandung suatu unsur persyaratan                                                            58 Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Ma>Jah Juz I, (Beirut:Da>r al-Fikr, t.th.), H}adi>th Nomor 1507, juga Sunan Abu Daud, H}adi>th Nomor 2046. 



49   dan beban, hal ini dapat dijadikan petunjuk adanya tanggung jawab dari suatu perbuatan pernikahan.   Dalam I’a>nah al-T}a>libi>n, menurut Muhammad Shat}a al-Dhimyathi hukum nikah dapat bergeser dari satu ketentuan ke ketentuan yang lain. Sehingga nikah bisa wajib, haram, sunnah, makruh bahkan mubah, tergantung pada yang bersangkutan.  Pemahaman penulis ini berkaitan dengan konsisi dan situasi dari pelaku.59 Adapun pengelompokan lima hukum tersebut sebagaimana berikut:60 1. Sunnah, yaitu apabila seseorang  dilihat dari segi jasmaniyahnya telah memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan dan dari segi marerinya telah mencukupi serta tidak ada kehawatiran sedikitpun untuk berbuat perzinahan menyakiti istrinya jika menikah. 2. Wajib, yaitu apabila seseorang jika dipandang dari segi materinya sudah mampu dan jasmaninya sudah                                                            59 Muhammad Shat}a al-Dimyathi, I’a>nah al-T}a>libi>n, (Surabaya: al-Hidayah, t.th.), 60 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz VII, 31-33. 



50   mendesak untuk menikah, bahkan jika tidak menikah kemungkinan besar akan berbuat zina. 3. Mubah, yaitu apabila tidak ada kehawatiran berbuat zina sekalipun belum menikah. 4. Makruh, yaitu apabila seseorang nafsunya lemah dan keadaannya tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya baik nafkah lahiriyah maupun nafkah batin. 5. H}aram, yaitu apabila seseorang menikah dengan tujuan untuk menganiaya atau menjatuhkan martabatnya, hal ini bedasarkan firman Allah s.w.t. dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 231: 
Ÿωuρ £èδθä3Å¡÷Ι äC # Y‘#u� ÅÑ (#ρß‰ tF÷ètG Ïj9 4  ∩⊄⊂⊇∪     Artinya: Dan janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka.61 Selain itu, status hukum h}aram juga berdasarkan dari subyek yang akan dinikahi seperti yang telah di nas}hkan antara lain:                                                               61 Departeman Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah. 



51   a. Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 221 
Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ s? ÏM≈ x. Î�ô³ßϑ ø9 $# 4®Lym £ÏΒ ÷σ ãƒ 4 ×πtΒ V{uρ îπoΨ ÏΒ ÷σ •Β ×�ö� yz ÏiΒ 

7πx. Î� ô³•Β öθs9 uρ öΝä3÷G t6yfôã r& 3 Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ è? tÏ. Î� ô³ßϑ ø9$# 4®Lym (#θãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 4 
Ó‰ ö7yès9 uρ íÏΒ ÷σ•Β ×� ö� yz ÏiΒ 78Î�ô³•Β öθs9 uρ öΝä3t6yfôã r& 3    Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.62 b. Al-Qur’an surat al-Nisa ayat 22 

Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ s? $tΒ yx s3tΡ Ν à2äτ !$t/# u š∅ÏiΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# āωÎ) $tΒ ô‰ s% 
y# n= y™ 4 ∩⊄⊄∪                                                                62 Ibid. 



52   Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.63 c. Al-Qur’an surat al-Nisa ayat 23 
ôM tΒ Ìh�ãm öΝà6ø‹ n= tã öΝä3çG≈ yγ̈Β é& öΝ ä3è?$oΨ t/uρ öΝà6è?≡uθyzr&uρ öΝ ä3çG≈£ϑ tã uρ 

öΝ ä3çG≈n=≈ yzuρ ßN$oΨ t/ uρ Ë F̂{$# ßN$oΨ t/uρ ÏM ÷zW{$# ãΝ à6çF≈ yγ̈Β é&uρ ûÉL≈ ©9 $# 
öΝ ä3oΨ÷è|Êö‘ r& Νà6è?≡uθyzr&uρ š∅ÏiΒ Ïπyè≈ |Ê§�9 $# àM≈ yγ̈Β é&uρ öΝ ä3Í←!$|¡ÎΣ 

ãΝ à6ç6Í× ¯≈ t/u‘ uρ ÉL≈ ©9 $# ’ Îû Ν à2Í‘θàfãm ÏiΒ ãΝ ä3Í←!$|¡ÎpΣ ÉL≈ ©9 $# Ο çFù= yzyŠ 
£ÎγÎ/ βÎ* sù öΝ©9 (#θçΡθä3s? ΟçFù= yzyŠ  ∅ÎγÎ/ Ÿξsù yy$oΨ ã_ öΝ à6ø‹ n= tæ 

ã≅ Í×̄≈ n= ymuρ ãΝ à6Í←!$oΨ ö/ r& tÉ‹ ©9 $# ôÏΒ öΝà6Î7≈ n= ô¹r& βr&uρ (#θãèyϑ ôfs? 
š÷t/ È÷tG ÷zW{$# āωÎ) $tΒ ô‰ s% y# n= y™ 3  ∩⊄⊂∪     Artinta: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang                                                            63 Ibid. 



53   perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.64 Dengan pengertian tersebut diatas, maka unsur-unsur yang harus ada dalam pernikahan adalah kerelaan kedua belah pihak65 dengan maksud untuk hidup bersama membuat rumah tangga. Pernikahan memiliki tujuan yang jelas dalam islam yaitu untuk mewujudkan suatu kehidupan yang aman, tentram, rukun dan damai (sakinah) yang berlandaskan rasa cinta dan kasih sayang, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Ru>m ayat 21:                                                            64 Ibid, 65 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz VII, 78. 



54   ôÏΒ uρ ÿÏµÏG≈ tƒ# u ÷βr& t,n= y{ /ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡à�Ρr& % [`≡uρø— r& (# þθãΖ ä3ó¡tFÏj9 $yγøŠs9 Î) Ÿ≅ yèy_uρ 
Ν à6uΖ÷� t/ Zο̈Šuθ̈Β ºπyϑ ômu‘ uρ 4  ∩⊄⊇∪     Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.66 Tujuan pernikahan yang lainnya ialah untuh menenangkan pandangan mata dan untuk menjaga kehormatan diri, hal ini sebagaimana h}adith Nabi “Hai para pemuda, siapa diantara kamu sekalian yang telah mampu berumah tangga, maka nikahlah, sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan mata (terhadap apa yang dilarang agama) dan memelihara kehormatan, tetapi siapa saja yang belum mampu hendaknya berpuasa. Sesungguhnya puasa menjadi perisai baginya.” Dari dalil tersebut, nikah memiliki tujuan dalam perspektif agama maupun tujuan sosial dalam hidup bermasyarakat. Pernikahan dalam islam tidak hanya bertujuan untuk menikmati seksual semata, melainkan untuk menciptakan sebuah keluarga, terbinanya sebuah                                                            66 Departeman Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah. 



55   masyarakat, bangsa dan negara yang kuat. Secara lebih rinci pernikahan mempunyai tujuan sebagai berikut: a. Menciptakan ketenangan dan ketentraman diri. Dengan menikah akan membuat orang menjadi tentram. Hal ini terdapat dalam al-Qur’an surat al-Rum ayat 21 bahwa Allah SWT telah menciptakan pasangan supaya tentram didalamnya yang menjadikan rasa kasih dan sayang. b. Memperoleh keturunan yang sah. Memperoleh keturunan adalah tujuan pernikahan, dalam h}adid yang diriwayatkan Imam Ahmad Nabi Muhammad bersabda: “menikahlah kalian dengan wanita yang sayang anak dan banyak anaknya, sesungguhnya aku marasa bangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiyamat”.67 (HR Imam Ahmad) c. Menyalurkan hubungan biologis yang halal. Menyalurkan syahwat  dengan cara yang halal akan mendapatkan manfaat kesehatan fisik dan psikologis serta termasuk ibadah. Menurut an-nawawi dalam Syarh al-Arbain al-Nawawi menyebutkan “ketahuilah                                                            67 Imam Abu Dawud, Sunan Abi> Dawd Juz I, (Bairut: Da>r al-Fikr, t.th.) H}adi>d Nomor: 2050, 471 



56   bahwa syahwat jima’ (yang halal) adalah syahwat yang disukai para Nabi dan orang-orang s}alih}. Mereka mereka berkata demikian karena padanya terdapat berbagai maslah}ah agama dan dunia berupa menundukkan pandangan, meredam syahwat dari zina dan memperoleh keturunan .68 d. Memperkokoh hubungan keluarga. Dengan pernikahan akan membentuk keluarga baru yaitu suami dan istri serta akan memperoleh keturunan yang selanjutnya berdampak pada hubungan kerjasama antara suami-isri dan anak-anaknya yang membuat keluarga menjadi kuat dan kokoh.                                                               68 An-Nawawi, Syarh al-Arbain an-Nawawi (Kairo: Darul Aqidah,), 91. 



57   BAB III PROFIL DAN PERKEMBANGAN PERNIKAHAN USIA MUDA DI KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAǸ A. Profil Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan69 Kecamatan Arjosari adalah Kecamatan yang terletak berdekatan dengan Ibu Kota Kabupaten, sehingga hal ini 1memudahkan Arjosari dalam proses akselerasi pembangunan wilayah. Kecamatan ini terletak di sebelah utara dari ibu kota Kabupaten Pacitan yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Nawangan di sebelah utara, wilayah Kecamatan Pacitan di sebelah selatan, wilayah Kecamatan Tegalombo di sebelah timur dan Kecamatan Punurng di sebelah barat. Berbicara soal kecamatan Arjosasri, ingatan kita sudah hampir dipastikan akan menuju pada sebuah pondok pesantren besar yang ada di Kabupaten Pacitan yang telah melahirkan banyak generasi Islam yang mumpuni bahkan banyak ulamak besar yang dilahirkan dari di Pondok Pesantren ini, yakni Pondok Pesantren Termas.                                                            69 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pacitan Dalam Rangka “Pacitan Regency  in Figures” 2020. 



58   Sesuai administratif, Kecamatan Arjosari memiliki wilayah yang terdiri dari 17 Desa, 104 Dusun 136 RW dan 398 RT dengan jumlah penduduk 42.385 jiwa pada semester ke II Tahun 2020, dengan rincian jumlah penduduk Laki-laki berjumlah 21.389 jiwa dan jumlah penduduk Perempuan berjumlah 20.996 jiwa dengan jumlah pemeluk agam berdasarkan persentase 99,64 % beragama Islam dan 0,36 % beragama Kristen. Batas-batas wilayah Kecamatan Arjosari: 1. Sebelah Barat: Kecamatan Punung 2. Sebelah Timur: Kecamatan Tegalombo 3. Sebelah Utara: Kecamatan Nawangan 4. Sebelah Selatan: Kecamatan Pacitan Pembagian wilayah Kecamatan Arjosari terdiri dari 17 Desa, yaitu Desa Arjosari, Desa Tremas, Desa Sedayu, Desa Mlati, Desa Pagutan, Desa Gunungsari, Desa Mangunharjo, Desa Kedungbendo, Desa Jetiskidul,  Desa Gegeran, Desa Borang, Desa  Gembong, Desa Jatimalang, Desa Gayuhan, Desa Karangrejo, Desa Temon dan Desa Karanggede. Kecamatan Arjosari memiliki luas wilayah 121,07 Km². Dari luas wilayah Arjosari tersebut sebagian besar, 



59   sekitar ± `85%, berupa perbukitan, dengan kondisi ini maka Kecamatan Arjosari bisa dikatakan sangat strategis jika lahan yang ada dalam wilayah Kecamatan ini  dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan atau bisa juga difungsikan sebagai daerah penyangga tanah dan air serta menjaga keseimbangan ekosistem di Kabupaten Pacitan pada umumnya, dan Kecamatan Arjosari sendiri pada khususnya. Di wilayah Kecamatan Arjosari ini pula terdapat beberapa perusahaan besar yang menjadi salah  satu sarana penyangga ekonomi masyarakat sekitar, seperti PT Dragonfly, Pabrik di Mangunharjo, dan juga Pabrik Kayu. Dalam hal pendidikan keagamaan, di Arjosari terdapat 4 pondok pesantren di antaranya Pondok Pesantren Tremas di Desa Tremas, Pondok Pesantren Kikil di Desa Arjosari, Pondok Pesantren Al-Falah di Desa Karangrejo, dan Pondok Pesantren Roudhoh Al `Hikam di Desa Mangun Harjo. Sekolah formal di tingkat dasar (SD) `di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan terdapat 46 lembaga sekol`ah negeri dan swasta, sedangkan di tingakatan lanjutan tingkat pertama (SLTP) berjumlah 13 lembaga negeri dan 



60   swasta dan di tingkat atas (SLTA) terdapat 5 MA dan 2 SMK. Adapun di tingkat Perguruan Tinggi terdapat 2 lembaga yaitu STAIFA KIKIL Arjosari dan Ma’had Aly Al-Tarmasi yan`g berada di lingkungan Pondok Tremas. B. Perkembangan Pernikahan Usia Muda Di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Pernikahan usia dini merupakan problem krusial yang harus ditangani. Pemerintah melalui BKKBN telah memasukkan program Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai proyek nasional, hal ini merupakan sebuah kesadaran tentang bahaya pernikahan dini bagi dinamika  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  kita  ke depan,  sehingga pendewasaan  usia  perkawinan  telah  menjadi  program  nasional  dan  harus menjadi  fokus  bagi  semua  tingkat  hirarki  pemerintahan  negara  kita  serta semua elemen masyarakat Indonesia yang peduli terhadap lahirnya generasi berkualitas yang mampu memikul kebelangsungan pembangunan bangsa ke depan.  Seperti halnya wilayah Kabupaten lainnya di Indonesia, di kabupaten Pacitan juga terjadi pernikahan usia dini, salah satunya di Kecamatan Arjosari. Fenomena pernikahan dini ini cukup menarik  untuk  dicermati.  



61   Data-data yang akan penulis sertakan pada Bab ini  mengambarkan  sebaran  kasus pernikahan dini di Kabupaten Pacitan berdasarkan wilayah perdesaan. Dari sekian banyak kasus pernikahan dini di atas sebagian besar pelakunya adalah lulusan sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama, tentu  realitas  ini  mengundang  keprihatinan, dengan umur dan tingkat kedewasaan yang masih rendah, ditambah lagi bekal pendidikan yang kurang memadai mereka sudah harus berhadapan dengan permasalahan rumah tangga yang demikian kompleks. Di samping itu, sebagian besar pelaku pernikahan dini di Kecamatan Arjosari mayoritas berdomisili di pedesaan yang bermata pencaharian petani/pekebun, pendidikan yang tidak begitu tinggi dengan kemampuan ekonomi yang sangat terbatas, jika tidak bìsa dikatakan kurang mampu. Berikut ini merupakan perkembangan pernikah`an yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2015- 2020. Dari` jumlah yang tercatat, diketahui jumlah yang tidak sedikit yaitu pasangan yang berusia kurang dari 20 tahun yang penulis menyebutnya pasangan usia muda, bahkan dalam 



62   data tersebut juga terdapat anak yang tergolong masih dalam kategori usia dini yang melakukan pernikahan dengan izin dispensasi dari pengadilan agama. Perkemb̀angan Pernikahan Di Kua Kecamatan Arjosari Tahun 2015-202070  Tahun Peristiwa Nikah Suami Dibawah 20 Tahun Istri Dibawah 20 Tahun Istri Dibawah 17 Tahun Pasangan Dibawah 20 Tahun 2015 310 12 90 18 7 2016 246 15 78 12 13 2017 260 8 73 10 6 2018 270 10 66 8 9 2019 337 6 63 14 3 2020 267 4 48 3 3 Dari data di atas dapat diperoleh bahwa di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan pada Tahun 2015 terdapat 310 peristiwa nikah, 12 orang suami yang berumur kurang dari 20 Tahun, 90 orang istri yang berumur kurang dari 20 Tahun, 18 orang istri yang berumur dibawah 17 Tahun dan 7 pasangan suami istri berumur kurang dari 20 tahun. Di Tahun 2016 terdapat 246 peristiwa nikah, 15 orang suami berumur kurang dari 20 tahun, 78 orang istri berumur kurang dari 20 tahun, 12                                                            70 Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjosari Pacitan, Laporan Tahunan Tahun 2015-2019 



63   orang istri yang berumur kurang dari 17 tahun dan 13 pasangan suami istri berumur kurang dari 20 tahun. Tahun 2017 terdapat 260 peristiwa nikah, 8 orang suami berumur kurang dari 20 tahun, 73 orang istri berumur kurang dari 20 tahun, 10 diantaranya masih berumur kurang dari 17 tahun dan 6 pasangan suami istri berumur kurang dari 20 tahun. Di tahun 2018 terdapat 270 peristiwa nikah, 10 orang suami masih berumur kurang dari 20 tahun, 66 orang istri berumur kurang dari 20 tahun, 8 diantaranya berumur kurang dari 17 tahun dan 9 pasangan suami istri berumur kurang dari 20 tahun. Sedang di tahun 2018 terdapat 337 peristiwa nikah, 6 orang suami berumur kurang dari 20 tahun, 63 orang istri berumur kurang dari 20 tahun, 14 diantaranya masih berumur kurang dari 17 tahun dan 3 pasangan suami istri berumur kurang dari 20 tahun. Pernikahan Usia Muda (Di Bawah Usia 20 Tahun) Di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 201571  No.  Nomor Akta Nama Suami Umur Suami Nama Istri Umur Istri 1  Eka Setia Budi 19 Pipit Amalia Safitri 16                                                            71 Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjosari, Laporan Tahun 2015. 



64   2  Agung Cahyono 15 Susi Lestari 14 3  Heru 17 Winarni 16 4  Ahmad Yudhi 19 Wardina 17 5  Ngainul Yakin 19 Diana Nurul Sa'adah 18 6  Juki Iswanto 18 Sri Wijayanti 19 7  Heri Sutanto 19 Nur Diana Mayangsari 17 Dari data di atas dapat diperoleh bahwa di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan pada Tahun 2015 tercatat 7 pasangan usia muda, 4 orang diantaranya menikah dengan izin dari pengadilan agama karena belum memenuhi syarat dari undang-undang perkawinan tahun 1974, bahkan diantaranya merupakan pasangan suami istri yang keduanya  memperoleh izin dari pengadilan agama yaitu suami bernama Agung Cahyono yang masih berumur 15 tahun dan istri bernama Susi Lestari yang masih berusia 14 tahun.     



65   Pernikahan Usia Muda (Di Bawah Usia 20 Tahun) Di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 201672  No. Nomor Akta Nama Suami Umur Suami Nama Istri Umur Istri 1  Bayu Anggun Setyawan 19   Putri Intan Lestari 17   2  Harun Effendi 17  Reni Setiawati 16  3  Muhamad Safikri 18  Titik Rokayani 19  4  Agung Prasetia 17  Niken Sri Handayani 19  5  Nur Vije  19  Nanik Listiani 16  6  Anton Sujarwo 19  Indri Novianti 17  7  Tommy Erwanto 19   Laura Yulanda Istifani 18   8  Suprianto  18  Swardayani 16  9  Heri Wibowo 19  Puji Rahayu 16  10  Agung Bahroni 19  Diana Susanti 18  11  Abdul Hamid 19  Friska Santika 18  12  Imam Arifin 19 Siti Khoiria 19                                                            72 Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjosari, Laporan Tahun 2016. 



66   13  Mohamad Widodo Supasno Putra 19    Lutfi Mudhalifah 17    Dari data di atas dapat diperoleh bahwa di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan pada Tahun 2016 tercatat ada 13 pasangan yang menikah di usia muda, 3 diantaranya menikah dengan izin pengadilan agama kerena belum memenuhi persyaratan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, diantaranya Harun Efendi yang masih berusia 17 tahun, Agung Prasetia yang  juga masih berusia 17 tahun, dan Suprianto yang berusia 18 tahun. Sedangkan lainnya menikah di usia yang masih muda dengan izin dari orang tua karena usia kurang dari 21 tahun. Pernikahan Usia Muda (Di Bawah Usia 20 Tahun) Di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 201773  No. Nomor Akta Nama Suami Umur Suami Nama Istri Umur Istri 1  Ngathoourrohman 19  Sri Rahayu 19  2  Andri Saputra 19  Avriliyani 18  3  Andik Prasetyo 18  Defi Purnawati 17                                                             73 Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjosari, Laporan Tahun 2017 



67   4  Aditiya 19  Eka Novianty 18  5  Adiyanto 19 Kustiana 19 6  Agung Kristanto 17  Sri Mulyani 17  Dari data di atas dapat diperoleh bahwa di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan pada Tahun 2017 terdapat 6 pasangan yang menikah di usia muda, diantaranya 2 orang suami yang menikah dengan izin dari pengadilan agama pacitan karena belum memenuhi persyaratan undang-undang perkawinan yakni bernama Andik Prasetyo yang berusia 18 tahun dan Agung` Kristanto yang berusia 17 tahun, sedangkan yang lainnya menikah dengan izin dari orang tua karena berusia kurang dari 21 tahun. Pernikahan Usia Muda (Di Bawah Usia 20 Tahun) Di Kecamatan Arjosari Kabup`aten Pacitan Tahun 201874  No. Nomor Akta Nama Suami Umur Suami Nama Istri Umur Istri 1  Roni Maulana 19  Silvi Nur Safitri 17 2  Tedhi Leo Nandha  17   Lilik Ulfasari Rahmawati 16                                                              74 Kàntor Urusan Agama Kecamatan Arjosari, Laporan Tahun 2018. 



68   3  Dwi Ardiyanto 19  Nurul Azizah 19  4  Agus iwan Joko P. 19  Defi Rahmawati 17  5  Sigit Nur Rohman 17  Dini Mardayanti 18  6  Solikin 19  Triani Novitasari 17  7  Dimas Saputra 18  Nita Ratnasari 14  8  Joko Triyono 19  Dita Eka Sari 18  9  Muhammad Khoirul Jadid Taqwa 19   Rika Aji Pangestu  18   Dari data di atas dapat diperoleh bahwa di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan pada Tahun 2018 terjadi 9 pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan pada usia muda, diantara 3 pasangan merupakan pasangan usia muda yang menikah dengan isin pengadilan agama karena kurang memenuhi persyaratan perundang-undangan, terlebih 1 (satu) diantaranya pasangan yang masih sangat belia yaitu pasangan bernama Dimas Saputra yang berusia 18 tahun dan istri bernama Nita Ratnasari yang masih berusia 14 tahun, masing-masing menikah dengan izin dari pengadilan agama, sedangkan yang lainnya merupakan pasangan usia muda 



69   yang mendapat izin dari orang tua karena masih berusia di bawah 21 tahun.  Pernikahan Usia Muda (Di Bawah Usia 20 Tahun) Di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 201975  No. Nomor Akta Nama Suami Umur Suami Nama Istri Umur Istri 1  Puji Setiyono 19  Kholisdiyah Margoningrum 18  2  Abdu Rahman 17  Vitasari 19  3  Achmad Nurrouf 18  Ivana Shinta Dewi 18  Dari data di atas dapat diperoleh bahwa di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan pada Tahun 2019 ada tiga pasangan suami istri yang masing-masing berumur kurang dari 20 tahun diantaranya: Achmad Nurrouf dengan pasangan Ivana Shinta Dewi yang masing-masing berumur 18 tahun, pasangan muda ini menikah dengan izin dari pengadilan agama dikarenakan umur suami masih belum memenuhi syarat perundang-undanganan. Pasangan muda lainnya, Abdu Rahman dan  Vita Sari yang umurnya berselisih 2 tahun lebih tua umur istri dari pada umur                                                            75 Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjosari, Laporan Tahun 2019. 



70   suami dimana umur istri berusia 19 tahun dan umur suami yang masih 17 tahun, pasangan ini juga menikah dengan izin pengadilan agama karena pihak suami yang belum memenuhi syarat perundang-undangan. Dan pasangan muda Puji Setiyono dan Kholisdiyah Margoningrum dimana umur suami 19 tahun sedang istri 18 tahun, meskipun keduanya sudah memenuhi syarat perundang-undangan namun mereka masih perlu izin dari orang tua karena masih di bawah usia 21 tahun. Pernikahan Usia Muda (Di Bawah Usia 20 Tahun) Di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 202076  No. No. Akta  Nama Suami  Umur Suami Nama Istri  Umur Istri 1 0127/045/VIII/2020  Mohammad Robi Aldi Riyanto 19   Susanti   19   2 0048/011/IV/2020  Yoga Al Dana Rehandika 17   Nila Khoirun Naili 17   3 0030/010/III/2020 Edi Susanto  19  Wulan Yuliani 18  Dari data di atas dapat diperoleh bahwa di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan pada Tahun 2020 tercatat ada 3 orang yang menikah di usia muda,                                                            76 Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjosari, Laporan Tahun 2020. 



71   diantaranya 2 orang merupakan pasangan suami istri yang menikah dengan izin dari pengadilan agama karena belum memenuhi persyaratan undang-undang perkawinan .   



72   BAB IV DISKRIPSI DAN ANALISIS MAKNA NIKAH BAGI PASANGAN USIA MUDA DI KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN A. Pernikahan Bagi Keluarga Pasangan Usia Muda Di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Masyarakat kecamatan arjosari kabupaten pacitan meyakini pernikahan merupakan perintah rasulnya yang disyariatkan dalam agama dengan diharuskan melaksanakan rukun dan syarat nikah. Hal ini perlu diketahui bagi semua orang bahkan oleh keluarga pasangan usia muda selain rukun dan syarat juga apa makna pernikahan tersebut. Dari informan yang peneliti peroleh diantaranya diketahui: suami bernama Eka Setia Budi yang menikah usia 19 tahun dengan istri bernama Pipit Amalia Safitri menikah usia 16 tahun, pasangan usia muda ini tercatat menikah pada tahun 2015, yang melaksanakan pernikahan berdasarkan saling cinta, menurut Eka Setia Budi “pernikahan merupakan ikatan laki-laki dan perempuan yang yang sah dan halal menurut ajaran agama dan peraturan negara.”77                                                            77 Eka Setia Budi, Wawancara,  Karanggede, 3 September 2020. 



73   Pasangan usia muda lain yang menikah di tahun 2015 adalah suami bernama Agung Cahyono yang menikah di usia 15 tahun dan istri bernama Susi Lestari yang berusia 14 tahun yang menikah berlandaskan saling cinta, menurut Agung Cahyono “nikah adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang dibolehkan oleh aturan agama dan juga aturan negara untuk memperoleh keturunan yang sah.”78 Keluarga usia muda lain yang menikah di tahun 2015 adalah suami bernama Ahmad Yudhi yang menikah diusia 19 tahun dan istri bernama Wardina berusia 17 tahun yang juga melaksanakan pernikahan berdasarkan saling cinta, menurut Ahmad Yudhi “pernikahan merupakan ikatan laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sah menurut agama dan diakui oleh negara.”79 Sedangkan istrinya Wardina mengiyakan pendapat dari suaminya tersebut. Dari keluarga usia muda lain yang menikah di tahun 2015 yaitu suami bernama Ngainul Yakin yang menikah                                                            78 Agung Cahyono, Wawancara, Manguharjo,4 September 2020. 79 Ahmad Yudhi dan Wardina, Wawancara, Karanggede, 3 September 2020. 



74   berusia 19 tahun dan istri bernama Diana Nurul Sa'adah menikah berusia 18 yang juga melaksanakan pernikahan karena saling cinta, menurut Diana “pernikahan adalah ikatan laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dan memperoleh keturunan yang disahkan oleh agama dan negara”.80  Keluarga usia muda lainnya yang menikah tahun 2016 antara lain: suami bernama Harun Efendi yang menikah di usia 17 tahun dan istri bernama Reni Setiawati yang menikah berusia 16 tahun yang menikah berdasarkan saling cinta, menurut Reni “pernikahan merupakan ikatan laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sah dan halal menurut agama dan diakui oleh negara.”81 Keluarga usia muda lainnya yang melaksanakan pernikahan Tahun 2016 adalah suami bernama Agung Prasetia menikah di usia 17 dan istri bernama Niken Sri Handayani menikah umur 19 tahun, dari pasangan ini berselisih umur 2 tahun lebih muda suami dari pada istri. Menurut Agung Prasetio “pernikahan adalah ikatan laki-                                                           80 Diana Nurul Sa’adah, Wawancara, Karanggede, 4 September 2020. 81 Reni Setiawati, Wawancara, Karangrejo,7 September 2020. 



75   laki dan perempuan yang yang sah dan halal menurut ajaran agama dan aturan negara.”82 Keluarga usia muda lain yang menikah tahun 2016 yaitu suami bernama Nur Vije yang menikah berusia 19 tahun dengan istri bernama Nanik Listiani menikah umur 16 tahun, yang menikah berdasarkan saling cinta. Menurut Nanik Listiani “pernikahan ialah ikatan laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sah dan halal menurut agama dan diakui oleh negara.”83 Keluarga usia muda lain yang menikah tahun 2016 ialah Suprianto yang menikah usia 18 tahun dengan  Swardayani berusia 16 tahun yang menikah didasari saling cinta, yang diberi izin oleh pengadilan agama pacitan. Menurut Suprianro “pernikahan adalah ikatan laki-laki dan perempuan dalam bergaul, membentuk keluarga dan memperoleh keturunan yang sah baik dari  segi agamamaupun negara.”84 Pendapat tersebut juga di sepakati oleh istrinya (Swardani).                                                            82 Agung Prasetio, Wawancara, Temon,7 September 2020. 83 Nanik Listiani, Wawancara, Karanggede,7 September 2020. 84 Suprianto dan Swardani, Wawancara, Karanggede, 8 September 2020. 



76   Keluarga usia muda lain yang menikah tahu 2016 yakni suami bernama Agung Bahroni yang menikah di usia 19 dengan istri yang bernama Diana Susanti yang menikah berusia 18 tahun yang pernikahannya berdasarkan saling cinta. Pasangan ini sepakat memahami bahwa “pernikahan adalah ikatan yang menyatukan laki-laki dan perempuan, diperbolehkanya berhubungan badan, untuk melanjutkan keturunan, yang sah menurut agama dan aturan pemerintah.”85 Pasangan lain yang melaksanakan pernikahan di usia muda tahun 2016 adalah suami bernama Abdul Hamid yang menikah usia 19 tahun dengan istrinya Friska Santika 18 yang menikah usia 18 tahun dengan didasari saling cinta dan izin orang tua. Friska memahami “pernikahan adalah disatukannya laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dan memperoleh keturunan yang disahkan oleh agama dan negara”.86 Keluarga usia muda yang tercatat menikah tahun 2017 antara lain: suami bernama Ngathoourrohman dengan                                                            85 Agung Bahroni dan Diana Susanti, Wawancara, Karangrejo, 8 September 2020. 86 Friska Santika, Wawancara, Temon, 8 September 2020. 



77   istrinya bernama Sri Rahayu yang pada saat menikah masing-masing berusia 19 tahun dengan didasari saling cinta dan izin dari orang tua. Menurut Sri Rahayu 
“penegetian menikah ialah suatu penyatuan laki-laki dan perempuan melalui akad yang di atur oleh agama untuk menghalalkan, dan melanjutkan keturunan yang halal dan sah baik dari sisi agama maupun aturan negara yang berlaku”.87 Keluarga usia muda lain yang menikah tahun 2017 yaitu Andik Prasetyo yang menikah di usia 18 tahun dengan izin dari pengadilan agama dan istri bernama Defi Purnawati menikah usia 17 tahun dengan dasar saling cinta dan izin dari orang tua. Menurut Defi Purnawati 
“pernikahan adalah ikatan laki-laki dan perempuan yang dengannya dibolehkan berhubungan, membentuk keluarga dan memperoleh keturunan yang disahkan oleh agama.”88 Pasangan usia muda lainnya yang menikah tahun 2017 yaitu suami bernama Adiyanto  dengan istri bernama Kustiana, masing-masing menikah berusia 19 Tahun dengan didasari saling cinta dan izin dari orang tua.                                                            87 Sri Rahayu, Wawancara, Sedayu, 17 September 2020. 88 Defi Purnawati, Wawancara, Jatimalang, 18 September 2020. 



78   Menurut Adiyanto “menikah merupakan penyatuan laki-laki dan perempuan melalui akad yang di atur oleh agama untuk menghalalkan hubungan badan,memperoleh keturunan, yang halal dan sah baik dari sisi agama maupun aturan negara yang berlaku,” Sedang istrinya menambahkan untuk “membentuk keluarga yang abadi/langgeng.”89 Pasangan usia muda lain yang menikah tahun 2017 yaitu Agung Kristanto dengan Sri Mulyani, sewaktu menikah masing-masing berusia 17 tahun pihak laki-laki mendapat izin dari pengadilan agama dan istri mendapat izin dari orang tua keduanya menikah atas dasar saling cinta. Menurut Agung Kristanto  “pernikahan adalah ikatan laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sah menurut agama dan diakui oleh negara.”90 Keluarga usia muda yang tercatat tahun 2018 di kecamatan arjosari kabupaten Pacitan antara lain suami bernama Roni Maulana yang menikah diusia 19 tahun                                                            89 Adiyanto dan Kustiana, Wawancara, Jatimalang, 18 September 2020. 90 Agung Kristanto dan Sri Mulyani, Wawancara, Karanggede, 18 September 2020. 



79   dengan istrinya bernama Silvi Nur Safitri yang pada saat nikah berusia 17 tahun dengan dasar saling cinta dan izin orang tua. Menurut Roni Maulana “pernikahan merupakan ikatan laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sah menurut agama dan aturan negara”.91 Keluarga usia muda lain yang menikah tahun 2018 yaitu Tedhi Leo Nanda yang menikah berusia 17 tahun yang mendapat izin dari pengadilan agama dengan Lilik Ulfasari Rahmawati menikah berusia 16 tahun dengan izin dari orang tua. Menurut Tedhi “nikah adalah ikatan laki-laki dan perempuan yang dibolehkan oleh agama dan juga aturan negara untuk memperoleh keturunan yang sah”.92 Pasangan usia muda lain yang tercatat nikah tahu 2018 yaitu Sigit Nur Rohman menikah berusia 17 tahun yang mendapat izin dari pengadilan agama pacitan dengan Dini Mardayanti yang menikah berusia 18 tahun dengan izin dari orang tua. Menurut Sigit “pernikahan ialah ikatan laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga”.93                                                            91 Roni Maulana, Wawancara, Karangrejo, 21 September 2020. 92 Tedhi Leo Nanda, Wawancara, Temon, 21 September 2020. 93 Sigit Nur Rohman, Wawancara, Karanggede , 22 September 2020. 



80   Pasangan usia muda lain yang menikah tahun 2018 yaitu Solikin yang menikah berusia 19 tahun dengan Triani Nofitasari yang menikah diusia 17 tahun, keduanya menikah yang didasari saling cinta dan izin dari orang tua. Menurut Solikin “pernikahan adalah ikatan laki-laki dan perempuan yang yang sah dan halal menurut ajaran agama dan aturan negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.”94 Pasangan usia muda lain yang menikah tahun 2018 yaitu Dimas Saputra yang menikah berusia 18 tahun dengan Nita Ratnasari yang menikah saat berusia 14 tahun. Keduanya menikah atas izin dari pengadilan agama. Menurut Nita Ratnasari “nikah adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan yang sah.”95 Pasangan usia muda yang tercatat menikah pada tahun 2019 yakni suami bernama Puji Setiyono dan istri bernama Kholisdiyah Margoningrum yang masing-masing berumur kurang dari 20 tahun yang melaksanakan pernikahan berdasarkan saling cinta, menurut pasangan ini                                                            94 Solikin, Wawancara, Karanggede, 22  September 2020. 95 Nita Ratnasari, Wawancara, Jetis Kidul, 23  September 2020. 



81   “pernikahan merupakan proses penyatuan ikatan suami-istri yang sah dan halal menurut agama dan negara.”96 Pasangan muda yang juga tercatat menikah pada tahun 2019 lainnya adalah suami bernama Abdu Rahman dan istri bernama Vitasari, pasangan keluarga muda ini masing-masing berumur kurang dari 20 tahun, pada saat menikah suami berumur 17 tahun dan istri berumur 19 tahun. Keluarga muda ini bertempat tinggal di desa temon. Menurut pasangan ini pernikahan “pernikahan adalah ikatan suami istri yang suci, dan sah menurut agama dan negara.”97 Pasangan muda selanjutnya yang juga tercatat menikah tahun 2019 adalah suami bernama Achmad Nurrouf dan istri Bernama Ivana Shinta Dewi, keluarga muda ini pada saat menikah masing-masing berusia 18 tahun. Menurut pasangan ini “pernikahan merupakan                                                            96 Puji Setiyono dan Kholisdiyah Margoningrum, Wawancara, Karanggede, 25  September 2020. 97 Abdu Rahman Dan Vitasari, Wawancara, Temon, 25  September 2020. 



82   proses penyatuan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang halal dan sah menurut agama dan negara.”98 Dari pernyataan para informan yang berjumlah 22 Pasangan Usia Muda yang tercatat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2019, dapat disimpulkan bahwa pasangan yang menikah di usia muda meyakini “bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengikat antara pria dan wanita untuk menjadi suami-istri yang memberikan hak untuk bergaul, membentuk keluarga, melangsungkan keturunan dengan tidak melanggar norma maupun adat-istiadat dan sudah memenuhi dari unsur agama maupun undang-undang yang berlaku.” Adapun pemahaman makna nikah bagi usia muda tersebut oleh peneliti di golongkan menjadi tiga golongan yaitu (1) pemahaman makna nikah menurut fiqh, (2) pemahaman makna nikah menurut undang-ungang (3) pemahaman makna nikah menurut fiqih dan undang-undang. Pertama, Pemahaman makna nikah menurut fiqh. Dari pemahaman informan, berjumlah 4 pasangan usia                                                            98 Achmad Nurrouf  dan Ivana Shinta Dewi, Wawancara, Gegeran, 26  September 2020. 



83   muda teridentifikasi bahwasanya pemahaman mereka mengarah pada konsep makna nikah yang sesuai dengan fiqih, mereka adalah Agung Cahyono, Agung Bahroni, Defi Purnawati dan Nita Ratnasari. Dari ketiga pasangan usia muda tersebut penulis menyimpulkan bahwa “Nikah adalah ikatan laki-laki dan perempuan yang dengannya dibolehkan berhubungan badan, dan memperoleh keturunan”.  Penyataan tersebut semakna dengan pengertian makna nikah menurut fiqih yaitu “suatu perjanjian (antara laki-laki dan wanita) yang didalamnya mengandung unsur bolehnya istimta> (bersenang-senang) dengan seorang wanita dengan menggunakan kalimat inka>h atau tazwi>j atau yang semakna dengannya.”99 Dengan melihat latar belakang pendidikan keempat Informan ialah Defi Purnawati dan Agung Bahroni merupakan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), sedangkan Agung Cahyono dan Nita Ratnasari merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD), hal ini berdasarkan dari formulir Model N yang menjadi Laporan                                                            99 Abu Shat}a, Ia>nah al-T}a>libi>n Juz III, 254-255. Juga Abd. Al-Rahman al-Jazi>ri>, al-Fiqh Ala al-Madha>hib al-Arbaah Juz IV, 2. 



84   Tahunan Kantor Urusan Agama (KUA). Peneliti memahami bahwa informan mengetahui makna nikah tersebut berdasarkan pengetahuan dari masyarakat sekitar yang sudah dikenal dengan adat-istiadat setempat. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa di lokasi penelitian ini merupakan daerah pegunungan yang mayoritas penduduknya merupakan golongan ekonomi kelas bawah, dengan pendidikan yang juga rendah. Rata-rata di lingkungan informan masyarakatnya bermata pencaharian Petani/Pekebun,  buruh tani,  dan buruh serabutan, bahkan kebanyakan dari mereka bekerja sebagai kuli bangunan musiman di luar kota/luar Propinsi.  Hal ini menurut peneliti juga mempengaruhi dari pola pikir para informan yang merupakan pelaku menikah di usia yang masih muda, karena hal ini juga tidak lepas dari kondisi perekonomian mereka. Bahkan beberapa dari orang tua mereka sengaja menikahkan anak-anaknya yang masih muda karena ingin segera mengurangi beban tanggung jawab juga beban ekonomi.  Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Katnen selaku orang tua dari Agung Bahroni mengakui bahwa anaknya menikah dengan usia yang masih muda yakni 



85   berumur 19 tahun, sedangkan istrinya berusia 18 Tahun. Menurut Bapak Katnen yang menikahkan puteranya yang masih muda tersebut dengan alasan bahwa beliau merasa bahwa anaknya sudah mempunyai kenalan anak perempuan (pacar), dikhawatirkan pergaulannya nanti akan melanggar norma-norma kemasyarakatan jika tidak  segera di nikahkan, selain itu dengan menikahkan anaknya diharapkan anaknya akan belajar hidup mandiri karena dirasa sudah mempunyai tanggung jawab sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga, meskipun pada dasarnya Orang Tua masih harus ikut campur dalam rumah tangga anaknya tersebut, ini dikarenakan sebagai bentuk pendidikan keluarga (nggula wenthah100: Bahasa Jawa) supaya anaknya dalam menjalankan rumah tangga bisa berjalan dengan baik.101 Dalam adat dan budaya setempat, nggulo wenthah sudah menjadi sesuatu yang tidak asing, hal ini juga dirasakan penulis sebagai bentuk budaya dari orang-orang terdahulu, bahkan suasana keluarga besar akan                                                            100 Bapak Susilo Hadi yang merupakan Guru Bahasa Jawa sekaligus Kepala Sekolah Di SDN 3 Temon Arjosari yang juga seorang Budayawan di Kabupaten Pacitan, Nggula Wenthah di artikan momong/mengasuh/membimbing/muruki/marahi/nyontoni.  101 Katnen, Wawancara, Karanggede, 18 Maret 2021. 



86   menjadi harmonis dikarenakan adanya interaksi sosial dalam perwujudan proses nggulo wenthah tersebut. Kedua, Pemahaman makna nikah menurut Undang-Undang. Pemahaman informan, berjumlah 14 pasangan usia muda bahwasanya pemahaman mereka mengarah pada pengertian makna nikah yang sesuai dengan undang-undang yakni Undang-Undang  Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), mereka adalah Eka Setia Budi (SLTP), Ahmad Yudhi (SD), Reni Setiawati (SLTP), Agung Prasetia (SLTP), Nanik Listiani (SD), Friska Santika (SLTP), Agung Kristanto (SLTP), Roni Maulana (SLTP), Tedhi Leo Nanda (SLTP), Sigit Nur Rohman (SLTA), Solikin (SLTP), Puji Setiyono (SLTA), Abdu Rahman (SLTA) dan Ivana Shinta Dewi (SLTP). Dari informan tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengertian pernikahan menurut mereka “nikah ialah proses disatukannya ikatan laki-laki dan perempuan secara sah dan halal untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan.” Pernyataan ke 14 Informan tersebut sejalan dengan pengertian nikah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa perkawinan adalah 



87   ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dan 3 disebutkan, bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mithaqan ghalizan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Berdasarkan pendidikan informan adalah Puji Setiyono, Abdu Rahman dan Sigit Nur Rohman yang merupakan lulusan  Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA),  informan antara lain Ahmad Yudhi dan Nanik Listiani merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD) sedangkan informan lainnya merupakan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yaitu  Eka Setia Budi, Reni Setiawati, Agung Prasetia, Friska Santika, Agung Kristanto, Roni Maulana, Tedhi Leo Nanda , Solikin dan Ivana Shinta Dewi. Melihat pendidikan dari pasangan usia muda tersebut yang rata-rata merupakan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) penulis menyimpulkan bahwa pengetahuan pasangan usia muda tersebut  



88   mengenai makna nikah merupakan pengetahuan yang diketahui dari apa yang sudah menjadi budaya masyarakat di lingkungan pasangan usia muda tersebut bertempat tinggal, bahwa pada umumnya nikah dipahami sebagai suatu proses yang dilakukan untuk membentuk keluarga baru dengan tujuan memperoleh keturunan yang dilegalkan undang-undang. Hal ini senada dengan yang di ungkapkan Bapak Darsin selaku Kepala Dusun Mloko Desa Karanggede bahwa pernikahan merupakan ikatan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam keluarga dan memperoleh keturunan dan diakui oleh undang-undang, meskipun terkadang ada yang tidak dicatatkan (nikah sirri).102 Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pemahaman pasang usia muda di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan mengenai makna nikah meskipun sejalan dengan undang-undang hal ini tidak serta-merta meraka paham dengan maksud undang-undang tersebut, hal ini lebih dikarenakan pengetahuan yang secara umum sudah berkembang di masyarakat dan pasangan usia muda tersebut hanya mengikuti apa yang sudah menjadi adat-                                                           102 Darsin, Wawancara, Karanggede, 19 Maret 2021. 



89   istiadat ataupun budaya dari masyarakat tempat pasangan usia muda tersebut bertempat tinggal. Ketiga, Pemahaman menurut fiqih dan undang-undang. Meskipun ada 4 pasangan usia muda antara lain: Diana Nurul Sa'adah, Suprianro, Sri Rahayu dan Adiyanto yang menurut penulis bahwa pemahaman mereka tentang makna nikah sesuai fiqh dan undang-ungang perkawinan, penulis meyakini bahwa pemahaman pasangan usia muda tersebut hanya bersifat kebetulan, hal tersebut berdasarkan latar belakang pendidikan keseluruhan informan yang rata-rata sama yakni merupakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama. Jadi penulis menyimpulkan pemahaman makna nikah dari pasangan usia muda didasarkan pada apa yang sudah berkembang dimasyarakat yang sudah menjadi adat-istiadat dan budaya. Adapun makna nikah ialah penyatuan laki-laki dan perempuan melalui ikatan yang disebut akad yang membolehkan bergaul/berhubungan dan memperoleh keturunan yang halal dan sah menurut aturan agama dan aturan pemerintah.  Adapun perbedaan makna nikah yang sesuai fikih dan undang-undang menurut penulis ialah terletak pada pengakuan pemerintah terhadap pernikahan tersebut. 



90   Dalam fikih maupun undang-ungang pernikahan dimaksudkan untuk penghalalan bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami istri dan sebagai bentuk kelanjutannya memperoleh keturunan dengan memperhatikan rukun dan syarat tertentu menurut ajaran agama. Adapun menurut undang-undang untuk melindungi masing-masing pihak dengan adanya ketentuan pengakuan dari negara berupa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA), serta pengakuan dari masyarakat sekitar. Pengakuan masyarakat inilah yang membuat pasangana usia muda merasa aman dan nyaman untuk berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat luas dan untuk melaksanakan fungsi keluarga tersebut.  B. Tujuan Pernikahan Bagi Keluarga Pasangan Usia Muda Di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Dalam hasil wawancara yang peneliti himpun dari masyarakat yang terbagi atas; tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah serta terutama pasangan yang menikah di usia yang masih muda yang ada adi kecamatan arjosari kabupaten pacitan memiliki pemahaman yang beraneka ragam mengenai makna dan tujuan nikah. 



91   Bapak Agus Sofwanudi yang juga menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan yang mengemukakan bahwa pengertian nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan terpenuhinya syarat dan rukun tertentu, sedangkan tujuan pernikahan adalah untuk membangun kaluarga saki>nah, mawaddah wa rahmah. Dari pengertian dan tujuan pernikahan tersebut akan memperoleh hikmah yaitu: dapat menyalurkan nafsu syahwat yang halal, memperoleh ketenangan dan ketentraman hidup serta terciptanya cinta kasih sayang, dapat memelihara kesucian diri, melaksanakan tuntunan syari’at yang berorinentasi ibadah, melangsungkan keturunan, sebagai media pendidikan, mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab, serta dapat mempererat silaturrahmi. 103 Pengertian yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sunyono yang merupakan Penyuluh Agama Islam Non PNS yang membidangi Perkawinan dan Keluarga Sakinah yang juga merupakan Tenaga Kependidikan di Pondok Pesantren Pondok Tremas bahwa pernikahan adalah suatu                                                            103 Agus Sofwanuddin, Wawancara, di KUA Arjosari, 21 Desember 2020. 



92   akad yang memberikan kewenangan hak untuk bersetubuh (berhubungan seksual) dengan mengunakan perkataan nikah, dengan tujuan untuk membentuk kaluarga yang saki>nah mawaddah dan rahmah.104  Dari pemahaman pasangan usia muda tersebut, penulis mendapati bahwa makna nikah adalah sebagai berikut: “mengikat antara pria dan wanita melalui akaq ijab dan qabul dengan rukun dan syarat pernikahan, untuk menjadi suami-istri yang memberikan hak untuk bergaul (berhubungan seksual), membentuk keluarga, melangsungkan keturunan, serta tidak melanggar norma maupun adat istiadat dan legalitas dari unsur agama maupun undang-undang yang berlaku”. Sedangkan dari pengertian tersebut dapat diambil pengertian yang dipahami oleh pasangan usia muda di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga dengan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dan melanjutkan keturunan.  1. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga. Pernikahan yang dimulai dari sebuah ikatan antara pria dan wanita melalui akaq ijab dan qabul                                                            104 Sunyono, Wawancara, Tremas, 21 Desember 2020. 



93   dengan rukun dan syarat pernikahan, menjadikan sebuah tujuan akhir yaitu terbentuknya sebuah keluarga. Pasangan usia muda memahami mengenai makna pernikahan merupakan ikatan antara pria dan wanita melalui akaq ijab dan qabul dengan rukun dan syarat pernikahan yang berorientasi pada terbentuknya keluarga, pemahaman tersebut menurut penulis sudah sejalan dengan Undang-Undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang menyebutkan perkawinan “bertujuan membentuk keluarga”. Juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam KHI Pasal 3 yaitu, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga”. Setelah keluarga terbentuk melalui prosesi ritual keagaman, selanjutnya akan berlaku hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami-istri dari pasangan usia muda tersebut. Tanggung jawab yang akan muncul sangatlah besar, antara lain dengan pemenuhan nafkah lahir yang umumnya didapatkan dari perekonomian keluarga, selain itu termasuk pendidikan keluarga. Melihat usia dari pasangan 



94   keluarga tersebut yang masih muda yang dapat digolongkan usia remaja yang juga rata-rata berpendidikan dasar (SD) dan lanjutan pertama (SLTP) akan memikul tanggung jawab berupa ekonomi dan juga pendidikan keluarga. Menyikapi hal tersebut penulis berusaha mengatahui aktifitas dari pasangan usia muda melalui orang tua dari pasangan usia muda tersebut. Menurut Ibu Yatimah yang merupakan kakak dari pasangan usia muda yang bernama Solikin, bahwa pihak suami dari pasangan usia muda ini setelah menikah masih tinggal dengan orang tua dan memperoleh ekonomi dari bekerja serabutan, selain itu juga memelihara ternak berupa kambing.105  Melalui Bapak Darsin yang juga merupakan tokoh masyarakat seorang Kepala Dusun, mengakui bahwa warganya banyak yang sudah berumah tangga meskipun masih berusia muda, tetapi dari mereka meskipun sudah berkeluarga dan masih muda diantaranya tidak ada yang menjadi penggangguran. Kebanyakan dari pasangan usia muda tersebut tidak malu untuk melakukan pekerjaan dengan jenis apapun                                                            105 Yatimah, Wawancara, Karanggede, 31 Maret 2021. 



95   (serabutan), selain itu sebagai sampingan mereka memelihara kambing, memang sudah menjadi kebiasaan dari orang-orang desa yang pada umumnya mempunyai ternak untuk sampingan guna menunjang perekonomian mereka.106   Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pasangan usia muda setelah membentuk keluarga mereka secara langsung berupaya mengikuti apa yang sudah tertata dalam sosial kemasyarakatan antara lain berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Hal ini terlihat dengan minat dari pasangan usia muda tersebut untuk mencari ekonomi melalui pekerjaan serabutan yang ini diartikan penulis dengan interaksi dalam sosial kemasyarakatan. Dari pasangan usia muda juga tanggap akan ekonomi cadangan dengan dibuktikannya mau memelihara ternak yang memang sudah menjadi pemandangan umum yang terjadi di pedesaan untuk menopang ekonomi mereka masyarakat pedesaan memelihara ternak. Yang demikian menurut penulis baik langsung maupun tidak langsung merupakan pendidikan                                                            106 Darsin, Wawancara, Karanggede, 31 Maret 2021. 



96   keluarga yang dicontohkan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang  sudah berkeluarga meskipun usianya masih tergolong remaja. Dalam kehidupan bermasyarakat,  tentunya banyak aturan maupun norma-norma adat dan budaya yang berlaku. Pasangan usia muda sekiranya juga mengetahui norma maupun adat istiadat merupakan aturan dalam masyarakat yang tidak tertulis (tetapi terkadang juga ditulis). Dan bagi warga masyarakat yang melanggar akan dikucilkan, di cemooh, dijadikan buah bibir dan sebagainya tetapi terkadang juga dikenakan sanksi berupa materi.  Dengan menikah secara legal untuk membentuk sebuah rumah tangga, yang tentunya sudah mendapat pengakuan dari sisi agama maupun undang-undang, maka sudah tentu menjadi payung hukum yang jelas dari sebuat ikatan suami istri, sehingga terbebas dari sanksi-sanksi adat-istiadat setempat, yang menjadikan pasangan tersebut leluasa dalam bergaul di lingkungan masyarakat. Seperti halnya  norma maupun adat istiadat, dengan tercatatnya di kantor urusan agama 



97   (KUA) pasangan usia muda juga merasa aman dan tentram.  2. Pernikahan bertujuan untuk melangsungkan keturunan. Dalam h}adi>th yang diriwayatkan Imam Ahmad nabi menyebutkan sebagai berikut: “Dari Anas r.a. katanya Nabi s.a.w. memerintahkan menikah kepadaku dan melarang untuk hidup membujang, kemudia beliau bersabda kawinlah kamu sekalian dengan wanita yang sayang anak dan yang banyak anaknya, sebab sesungguhnya aku akan merasa bangga dengan banyaknya ummatku nanti di hari kiyamat”. (HR. Imam Ahmad).107  Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 1 ayat 6 disebutkan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Adapun dalam pasal 5 dalam undang-undang ini poin huruf “a” juga disebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai                                                            107 Imam Abu Dawud, Sunan Abi> Dawd, Juz I, (Beirut: Da>r Al-Fikr, t.th), Hadith Nomor 2050, 471 atau dalam Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Ma>jah, Juz I (Beirut: Da>r Al-Fikr, t.th.), Hadith Nomor 1863, 599. 



98   hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sedangkan dalam pasal yang sama poin huruf “j” juga di nyatakan bahwa setiap penduduk juga berhak untuk membesarkan, memelihara merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa. Pasangan usia muda di Kecamatan Arjosari menurut penulius juga telah memahami pernikahan juga bertujuan untuk memperoleh anak (keturunan), meskipun diantara mereka penulis mendapati belum mempunyai anak meskipun pernikahan mereka sudah berusia lebih dari setahun diantaanya pasangan Reni Setia Wati dan Harun Efendi. Penulis berasumsi ini merupakan proses penundaan kehamilan sesuai program pemerintah melalui BKKBN untuk merencanakan berkeluarga. Dalam hal ini penulis menyimpulkan pernikahan usia muda atau juga bisa dikatakan usia remaja yang rata-rata merupakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) sebagian masih tingkat dasar (SD) tidak serta merta 



99   menikah karena hamil diluar nikah atau hamil yang tidak di inginkan.  Keturunan atau anak merupakan dambaan semua orang, sebagai orang tua yang telah menikahkan anak-anaknya merasa bangga jika anak-anak mereka segera dikaruniani anak. Walaupun usia mereka masih tergolong remaja dan telah dikarunia anak, kenyataannya pasangan usia muda tersebut tidak sendirian dalam membesarkan dan mendidik anak mereka, ada peran orang tua dari pasangan muda tersebut yang membantu dan mengarahkannya. Hal inilah yang penulis menyebutknya pendidikan keluarga yang dalam masyarakat setempat disebut sebagai 
“nggula wenthah”. Jadi peran orang tua dari pasangan usia muda sangatlah besar dalam perjalanan dari keluarga pasangan usia muda tersebut. Orang tua menjadi contoh dan tauladan bagi anak-anak mereka.     



100   BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian tentang makna nikah dan bagi pasangan usia muda di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan), maka dapat disimpulkan bahwa  pemahaman makna nikah bagi usia muda tersebut oleh peneliti digolongkan menjadi tiga golongan yaitu (1) pemahaman makna nikah menurut fikih, (2) pemahaman makna nikah menurut undang-ungang (3) pemahaman makna nikah menurut fiqih dan undang-undang. 1. Adapun pengertian makna nikah bagi pasangan usia muda di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan yaitu: a. Menurut golongan pertama bahwa Nikah adalah ikatan laki-laki dan perempuan yang dengannya dibolehkan berhubungan badan, dan memperoleh keturunan. b. Menurut golongan kedua nikah ialah disatukannya ikatan laki-laki dan perempuan secara sah dan halal untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan menurut agama maupun undang-undang. 



101   c. Baik menurut fiqih maupun undang-undang sebenarnya bagi pasangan usia muda tersebut tidak terdapat perbedaan yang mencolok, hal ini dikarenakan pengetahuan mereka tentang makna pernikahan yang dipahami dari adat-istiadat dan budaya sekitar yang bagi pasangan usia muda di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan memperoleh pengetahuan bahwa makna nikah adalah suatu akad yang mengikat antara pria dan wanita untuk menjadi suami-istri yang memberikan hak untuk bergaul, membentuk keluarga, melangsungkan keturunan dengan tidak melanggar norma dan sudah memenuhi dari unsur syariah agama maupun undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan. Makna dari perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan sejahtera tidaklah terlihat jelas, hal ini di khawatirkan akan memudahkan 



102   putusnya hubungan mereka dalam arti mudah berpisah (cerai). 2. Pasangan usia muda di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga dengan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta melanjutkan keturunan. Meskipun telah membentuk keluarga, pada dasarnya pasangan usia muda dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya tidaklah sendirian, akan tetapi campur tangan dari orang tua pasangan orang tua tersebut juga berperan besar. Hal  tersebut berupa pendidikan keluarga yang berupa contoh-contoh dan arahan-arahan langsung yang di tunjukkan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang baru menikah dan memulai berumah tangga. Hal pengasuhan anak dari pasangan usia muda tersebut juga tidak serta merta di lupakan, sebagai orang tua dari pasangan usia muda tersebut juga ikut mangasuh anak-anak dari pasangan muda tersebut. Budaya di lingkungan sekitar, menjadi tolok ukur dari keberhasilan pasangan usia muda di kecamatan arjosari kabupaten pacitan dalam upaya membentuk keluarga yang saki>nah, mawaddah, dan 



103   rahmah, tentram dan sejahtera. Peran serta masyarakat lingkungan dalam interaksi sosial membantu pasangan usia muda dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang mana dan tentram. Informasi yang bersifat negatif dapat mempengaruhi pola berkembangnya pemikiran dari keluarga pasangan usia muda di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Dengan demikian peran orang tua dari pasangan usia muda tersebut yang berupa pengawasan, percontohan,  dan tauladan yang berperan sebagai perwujudan dari “nggula wenthah” menjadi sangat penting dalam perjalanan keluarga usia muda guna mewujudkan keluarga yang saki>nah mawaddah dan rahmah. B. Saran-saran Adapun saran  saran yang ingin peneliti sampaikan adalah sebagai berikut : 1. Orang  tua  hendaklah  memberikan  perhatian  dan  pengawasan terhadap anak-anaknya agar terjauh dari perilaku pergaulan bebas yang menjadi sebab dominan terjadinya pernikahan usia muda. Sebagai Orang tua perlu adanya kesadaran untuk menumbuhkan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk 



104   mengenyam pendidikan  yang lebih tinggi adalah salah satu cara jitu menghindari aneka pemicu terjadinya pernikahan usia muda.  2. Pemerintah, diharapkan lebih serius memunculkan muncul program-program pendewasaan usia perkawinan melalui lembaga terkait seperti  Badan  Koordinasi  Keluarga  Berencana Nasional  (BKKBN),   Kementerian   Agama  termasuk  Kantor  Urusan Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA),   dan   instansi   terkait   lainnya.    3. Menilik  dari usia   dan   tingkat pendidikan keluarga pasangan usia muda yang rata-rata setingkat SLTP dan SLTA sebaiknya sasaran program penanggulangan pernikahan di usia muda kepada anak-anak di sekolah. Selain itu,   diperlukan   program    pendampingan   bagi keluarga pasangan  usia  muda,  baik  menyangkut  psikis,  sosial,  ekonomi,  dan keagamaan.   
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