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ABSTRAK 

Insiana, Karisma Desy. 2021. “Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap 

Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019” Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ika Rusdiana, 

M.A. 

Kata kunci/keyword: Psikologi Keluarga Islam, Batas Minimal Usia 

Perkawinan, Kesehatan reproduksi Perempuan, Resolusi Konflik. 

 

Batas usia minimal perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 didasarkan pada putusan MKNo. 22/PUU-XV/2017. Ketentuan batas usia 

minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Usia 

merupakan hal yang sangat penting khususnya dalam sebuah perkawinan. Usia 

dalam perkawinan sangat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi dan 

kemampuan pasangan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, karena dalam 

setiap hubungan baik pasangan, keluarga, maupun dengan lingkungan sosial tidak 

pernah lepas dari konflik. Dari hal tersebut penulis akan memaparkan pandangan 

psikologi keluarga Islam terkait batas usia minimal perkawinan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan 

psikologi keluarga Islam atas perubahan batas usia minimal perkawinan terhadap 

kesehatan reproduksi perempuan? (2) Bagaimana tinjauan psikologi keluarga 

Islam atas perubahan batas minimal usia perkawinan terhadap kemampuan 

resolusi konflik? 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) 

dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Analisis yang digunakan dengan 

metode konduktif, dengan mengambil kesimpulan dari hal yang umum ke hal 

yang khusus. Teori yang digunakan adalah teori Psikologi Keluarga Islam. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan batas minimal usia 

perkawinan 19 tahun, apabila dilihat dari segi kesehatan reproduksi perempuan 

usia tersebut sudah mendekati ideal. Namun berdasarkan teori Psikologi usia 19 

tahun berada pada klasifikasi usia remaja, ketentuan batas minimal usia ideal 

perkawinan dalam Psikologi yaitu 20 tahun, usia tersebut dinilai telah matang 

sacara fisik dan psikis untuk bisa melaksanakan perkawinan dan mendapatkan 

keturunan yang baik dan berkualitas. Usia perkawinan dalam upaya 

menyelesaikan resolusi konflik, dalam hal ini usia perkawinan 19 tahun telah 

memiliki kemampuan resolusi konflik keluarga. Teori Psikologi Keluarga Islam 

memberikan beberapa penyelesaian dalam menghadapi konflik keluarga  antara 

lain pergaulan yang santun, kesabaran, tah{ammul al-adza, al-wa’z{u, dan al-hakim. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Allah Swt mencipakan apa saja di muka bumi ini pastinya 

mempunyai tujuan, dan diantaranya tujuan diciptakannya manusia adalah 

untuk berpasang-pasangan. Pada dasarnya ketentuan yang mengatur 

tentang kehidupan manusia seluruhnya khususnya mengenai perkawinan 

terdapat dalam syariat Islam. Di dalam Islam terdapat akad yang 

menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yakni 

perkawinan, sebab ikatan tersebut menyatukan antara laki-laki dan 

perempuan hingga menjadi suami istri. Perkawinan juga memberikan 

batasan hak serta kewajiaban seorang laki-laki dan seorang perempuan 

yang bukan mahram.
1
 

Perkawinan berdasarkan agama Islam merupakan sunnatullah yang 

sering terjadi pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan 

maupun tumbuh- tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu cara yang 

dipilih oleh Allah Swt, sebagai langkah bagi makhluk-Nya untuk 

memperoleh keturunan, dan untuk kelangsungan hidupnya.
2
 Dalam Al- 

Qur‟an Surat Ar-Ruum ayat 21 Allah Swt berfirman: 

                                                           
1
 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 9. 

2
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap (jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2010), 6. 
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َنُكْم  َها َوَجَعَل بَ ي ْ َوِمْن آََيتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجالَِتْسُكُنوا إِلَي ْ

ُروَن. َمَودًَّة وَ  ١٢َرْْحًَة ِإنَّ ِف َذِلَك ََلََيٍت لَِقْوٍم يَ تَ َفكَّ   

Artinya:  “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Qs. Ar-Rum: 21.
3
 

Pengertian nikah secara bahasa al-jam’u dan al- shamu yang 

artinya kumpul. Makna nikah (Zawaj<) bisa diartikan dengan aqdu al-

tazwi<j yang artinya akad nikah. Oleh karena itu juga bisa diartikan 

(wath’u al-zaujah) bermakna menggauli istri. Pengertian terkait nikah juga 

disampaikan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa 

Arab “nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari katakerja (fiil 

ma>dhi) “nakaha” sinonimnya “tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia sebagai perkawinan.
4

 Berdasarkan hukum Islam 

perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau mit<haqan ghalizan dan 

merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk 

mentaati perintah Allah dan bagi yang melakukannya merupakan sebuah 

ibadah, serta untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawadah, warahmah.
5
  

Membangun sebuah perkawinan tidak semudah yang dibayangkan, 

akan tetapi mempunyai makna yang sempurna yakni sebagai suatu 

                                                           
3
 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah (Jakarta: Suara Agung, 2017), 406. 

4
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 7. 

5
 M. Idris Ramulya, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 14.  
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perjanjian lahir batin yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita untuk 

hidup bersama dan melaksanakan kerjasama. Hal ini diwujudkan dengan 

adanya rasa tanggung jawab yang meliputi hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi kedua belah pihak, oleh sebab itu melihat besarnya tanggung 

jawab dalam menyelami sebuah bahtera rumah tangga diperlukan 

persiapan kematangan psikologis maupun kematangan reproduksi dan 

kedewasaan atau kemampuan psikis kedua calon mempelai.
6
 

Kedewasaan sering kali dikaitkan dengan usia, dalam literatur 

hukum Islam tidak diatur secara tegas mengenai ketentuan batas minimal 

usia perkawinan. Dalam hukum Islam hanya diterangkan secara implisit 

bahwa pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan adalah dia 

yang sudah siap secara mental, fisik, psikis, dan dewasa.
7
 Batas usia dalam 

hukum Islam yang dijadikan sebagai pedoman seseorang dikenakan 

hukum taklif hanya dalam bentuk akil baligh bagi laki-laki dan 

perempuan. Bagi laki-laki keluar mani dan atau usia lima belas tahun dan 

bagi perempuan telah menstruasi dan atau berusia sembilan tahun.
8
 

Perkawinan di bawah umur cenderung memiliki banyak dampak 

negatif, mulai dari hilangnya hak pendidikan pada anak, kekerasan 

seksual, dan sering terjadi perceraian. Tidak hanya itu, perempuan yang 

masih di bawah umur dinilai belum siap alat reproduksinya untuk hamil 

dan melahirkan. Akibatnya ibu muda rentan mengalami keguguran dan 

                                                           
6
Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: Uin Maliki Press, 

2014), 109. 

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat 

Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 2003), 54. 
8
 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 142. 
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kehilangan nyawa saat melahirkan. Perlu diketahui bahwa kehamilan pada 

usia kurang dari 20 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik 

pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia muda ini ternyata 

berkorelasi dengan angka kematian ibu dan anak. Diterangkan bahwa anak 

perempuan berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat 

hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, 

sementara itu resiko meningkat pada usia 15-19 tahun.
9
 

Di Indonesia sendiri, terkait dengan batas minimal usia perkawinan 

ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu calon 

suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-

kurangnya berusia 16 tahun.
10

 Batas minimal usia perkawinan sering kali 

menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Bila dilihat perspektif 

medis usia 16 tahun seorang perempuan sedang mengalami masa pubertas, 

yaitu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada usia 16 tahun 

seorang perempuan sebenarnya belum siap secara fisik maupun mental 

untuk menjalankan kehidupan sebagai ibu rumah tangga. Perkawinan di 

usia muda juga memberi peluang untuk hamil dengan resiko tinggi. Pada 

kehamilan wanita usia belasan tahun komplikasi-komplikasi pada ibu dan 

anak lebih sering terjadi dibandingkan dengan golongan umur 20 tahun ke 

atas.
11

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                           
9
 Eddy Fadlyana & Shinta Larasati, “Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya”, Sari 

Pediatri, Vol. 11 No. 2, (Agustus 2009), 138. 
10

 Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
11

 Ahmad Arif Masdar Hilmy, Analisis Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam 

Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Maslahah Sa‟id Ramadan Al-Buti, 

Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 05. 
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Apabila dikaji lebih dalam, banyaknya kasus perceraian di 

masyarakat antara lain diakibatkan karena dinilai kurangnya kedewasaan 

dan kurangnya kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah 

keluarga, melihat besarnya tanggung jawab yang akan dilakukan oleh 

kedua pasangan suami istri, hal tersebut juga berdampak pada keturunan 

yang dihasilkan dalam sebuah perkawinan, dikarenakan akibat dari 

kurangnya kematangan jiwa dari kedua calon mempelai apabila dilihat 

dari segi psikisnya yang tidak optimal.
12

 

Seiring dengan pergeseran zaman Undang-Undang mengenai 

ketentuan batas ninimal usia perkawinan di Indonesia yang terdapat dalam 

Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menuntut untuk dilakukan 

perubahan jika melihat hal-hal negatif yang terjadi. Dalam pasal tersebut 

disebutkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan apabila calon suami 

sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri beusia 16 tahun.
13

 

Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 

2001 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan”. Dengan demikian secara tersirat Undang-

Undang tersebut membolehkan perkawinan anak. 

Lebih lanjut, pada tahun 2017 Mahkamah konstitusi melakukan uji 

materi terhadap Undang-Undang Perkawinan.  Kemudian, keluarlah 

putusan mahkamah konstitusi dalam putusan perkara Nomor 22/PUU-

                                                           
12

 Habibi, Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi terhadap batas usia minimal perkawinan, 

Skripsi (Malang: UIN MALIKI, 2010), 4. 
13

 Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 
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XV/2017 memutuskan bahwa Pasal 7 Ayat (1)  dalam Undang-Undang 

perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia 1945 serta memerintahkan pembentuk Undang-Undang dalam 

jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan pada 

Undang-undang tersebut. Diantara pertimbangan Mahkamah Konstitusi 

dalam putusannya tersebut antara lain perkawinan anak sangat mungkin 

mengancam dan berdampak negatif bagi anak termasuk kesehatan anak 

karena belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Tidak hanya 

masalah kesehatan, perkawinan anak akan menimbulkan dampak buruk 

terhadap pendidikan anak. Apabila pendidikan anak terancam , hal 

demikian potensial mengaancam salah satu tujuan bernegara sebagaimana 

termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit dicapai jikalau angka 

perkawinan anak tidak bisa dicegah sedemikian rupa.
14

 

Dewan Perwakilan Rakya Republik Indonesia resmi membentuk 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atan Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian batas 

minimal usia perkawinan pada perempuan disamakan dengan laki-laki 

yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Aturan tersebut mulai diberlakukan 

tanggal 15 Oktober 2019. Batas usia tersebut dinilai sudah matang secara 

fisik maupu psikis untuk dapat melaksanakan perkawinan sehingga dapat 

mewujudkan tujuan perkawinan yang diimpikan dan tidak berakhir dengan 

                                                           
14

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia 

Perkawinan. 
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perceraian serta memperoleh keturunan yang berkualitas.
15

 Dalam 

perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah umur secara alamiyah alat 

reproduksi belum siap untuk dibuahi. Apabila melakukan hubungan 

seksual, terlebih lagi hingga melahirkan akan berpotensi menimbulkan 

bahaya lain diantaranya trauma dan perobekan hingga infeksi dan penyakit 

lainnya yang dapat membahayakan keselamatan ibu dan anak. Dengan 

adanya pembaharuan batas minimal usia perkawinan diharapkan akan 

menekan laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak
16

 

Penentuan batas minimal usia pekawinan sangatlah penting 

diantaranya adalah agar kedua calon suami dan istri yang sudah dewasa 

tersebut dapat memikul beban tanggung jawab sebagai kepala keluarga 

dan sebagai ibu rumah tangga. Ditinjau dari kesehatan jiwa, setiap anak 

yang menjelang aqil baligh tidaklah berarti bahwa anak tersebut sudah 

dewasa dan siap untuk melaksanakan perkawinan. Apabila dilihat dari segi 

psikologi anak tersebut kondisi mentalnya masih labil serta belum bisa 

mempertanggung jawabkan sebagai seorang suami istri apalagi sebagai 

ayah dan ibu. Hal tersebut dapat berpotensi terjadinya perceraian, trauma, 

kemurungan dan penyesalan. Karena perkawinan dibawah umur tersebut 

akan membuat dunia anak-anaknya menjadi terampas, seperti dunia belajar 

dan bermain.
17

 

                                                           
15

 Azhar Yushfi Mahasin, Analisis Maslahah Terhadap Perubahan Batas Minimal Usia 

Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Skripsi 

(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 06. 
16

 Yusuf, “Dinamika Batas Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum 

Islam,” Jurnal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2 (2020), 213. 
17

 Ibid., 214. 
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Menurut kepala Badan kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) penentuan usia perkawinan sangat penting karena 

berkaitan dengan kesiapan pasangan yang baru melaksanakan perkawinan 

memiliki kesiapan yang matang dan berfikir dewasa dalam mengarungi 

bahtera rumah tangga, sehingga dalam keluarga juga tercipta hubungan 

yang berkualitas. Di balik perkawinan di bawah umur ada persoalan 

psikologis yang harus menjadi perhatian, yakni mengenai psikis dan 

mental dari kedua pasangan yang menikah, terutama bagi perempuan, 

karena menikah berkaitan dengan organ reproduksi yang matang untuk 

siap menjadi orang tua.
18

 

Terkait dengan aspek kematangan dan kedewasaan seseorang dapat 

dikaji melalui pendekatan psikologis, psikologis secara umum adalah 

ilmu-ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan 

dengan jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradab. Sehubungan 

dengan tujuan perkawinan untuk menegakkan agama Allah supaya 

memperoleh keturunan yang sah dengan menciptakan rumah tangga yang 

damai dan terartur.
19

 

Menurut pandangan psikologi perkawinan di bawah umur tidak 

hanya sekedar pada usia saja. Akan tetapi lebih mengaitkan pada persoalan 

sisi perkembangan non-fisik, baik perkembangan biologis maupun 

perkembangan psikologis. Oleh sebab itu akan dilakukan analisis terhadap 

                                                           
18

 www.bkkbn.go.id diakses pada 10 Maret 2021 
19

 Muhammad Idris Ramulya, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) 

26. 

http://www.bkkbn.go.id/
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batas minimal usia perkawinan dengan melihat dari sisi perkembangan 

biologis dan psikologis khususnya terkait aspek kematangan emosi.
20

 

Kematangan emosi juga tidak lepas dari bagaimana usia sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan sesorang untuk menyelesaikan 

permasalahan yang ada. Konflik mendorong proses kematangan pribadi 

sekaligus merupakan hasil dari proses kematangan tersebut. Konflik dalam 

hubungan antar pribadi (misalnya dengan teman, rekan kerja, tetangga, 

suami/istri, orang tua/anak) merupakan suatu hal yang tidak dapat 

dielakkan, bahkan semakin saling ketergantungannya semakin meningkat 

pula kemungkinan terjadinya konflik. Konflik mungkin akan 

menyebabkan munculnya emosi negatif seperti jengkel, marah dan takut. 

Namun hasil akhir dari keberadaan konflik, apakah akan bersifat 

menyimpang ataukah bermanfaat, sangat tergantung pada strategi yang 

digunakan untuk menanganinya. Dengan pengelolaan yang baik, konflik 

justru dapat semakin memperkukuh hubungan dan meningkatkan 

kepaduan dan rasa solidaritas.
21

 

Berdasarkan data dan fakta diatas, penulis ingin mengetahui lebih 

lanjut terkait perubahan batas usia perkawinan dalam hal kesehatan 

reproduksi dan kemampuan resolusi konflik. 

 

 

                                                           
20

 Casmini, “Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi Dan Agama),” Aplikasi Ilmu-Ilmu 

Agama, Vol. III, No. 1 (Juni 2002), 52. 
21

 Sri lestari, Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam 

keluarga (Jakarta: KENCANA, 2014), 102. 



13 
 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan psikologi keluarga Islam atas perubahan batas 

minimal usia perkawinan terhadap kesehatan reproduksi perempuan ? 

2. Bagaimana tinjauan psikologi keluarga Islam atas perubahan batas 

minimal usia perkawinan terhadap kemampuan resolusi konflik ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan tinjauan psikologi keluarga Islam atas perubahan 

batas minimal usia perkawinan terhadap kesehatan reproduksi 

perempuan. 

2. Untuk menjelaskan tinjauan psikologi keluarga Islam atas perubahan 

batas minimal usia perkawinan terhadap kemampuan problem solving. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dukungan teori 

mengenai batas minimal usia perkawinan dalam undang-undang  

nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan ditinjau dari perspektif 

psikologi hukum keluarga Islam. 
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2. Praktis 

a. Mahasiswa 

Bagi mahasiswa Fakultas Syariah khususnya prodi Hukum 

Keluarga Islam IAIN Ponorogo untuk dijadikan sebagai 

pengembangan ilmu dan media pembelajaran, serta dijadikan 

sebagai dasar penelitian lebih lanjut untuk memantapkan dan 

memberi informasi tentang perubahan batas minimal usia 

perkawinan. 

b. Masyarakat 

Menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait dengan 

perubahan batas minimal usia perkawinan, sehingga masyarakat 

dapat menggunakannya sebagai data untuk tidak melakukan 

perkawinan dibawah umur, agar dapat meminimalisir 

permasalahan dalam menjalani peran sebagai pasangan. 

c. Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah 

pengentahuan dan wawasan penulis tentang batas minimal usia 

perkawinan serta dijadikan sebagai bahan atau sumber data bagi 

penulis, serta sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk 

menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. 
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E. Telaah Pustaka 

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan 

penelitian ini, sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil 

penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan antara lain: 

Pertama, Azhar Yushfi Mahasin dengan judul, “Analisis Maslahah 

Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”  Dalam penelitian ini 

membahas Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 menggunkan analisis maslahah terhadap kesiapan 

reproduksi perempuan dan kaitannya dengan pencapaian tujuan 

perkawinan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (Library 

Research), dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) 

bagaimana analisis mas{lah{ah perubahan batas usia perkawinan terhadap 

kesehatan reproduksi perempuan. 2) bagaimana analisis maslahah 

perubahan batas usia perkawinan terhadap pencapaian tujuan 

perkawinan.
22

 

Kedua, Dian Yusuf Effendi dengan judul “Batas Minimal Umur 

Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Tinjauan UU No. 1 

Tahun 1974)”. Dalam penelitian ini membahas batas usia perkawinan 

menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan menganalisis batas usia 

perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

                                                           
22

 Azhar Yushfi Mahasin, “Analisis Maslahah terhadap Perubahan Batas usia Perkawinan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, Skripsi (Ponorogo: 

IAIN Ponorogo, 2020), 9. 
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perkawinan. penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (Library 

Research).
23

 

Ketiga, Habibie dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan 

Psikologis Terhadap Batas Minimal Umur Perkawinan”. Penelitian ini 

lebih berfokus pada batas minimal usia perkawinan berdasarkan fiqih 

syafi‟iyah dan psikologi. Pada penelitian ini juga lebih mengedepankan 

relevansi fiqih syafi‟iyan dan psikologi. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian pustaka (Library Research), dalam penelitian ini menggunakan 

dua rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana pandangan fiqh syafi‟iyah dan 

psikologi tentang batas usia minimal seseorang untuk melaksanakan 

perkawinan? 2) bagaimana relevansi konsep psikologi dengan fiqh 

Syafi‟iyah tentang bertanggung jawab dalam perkawinan?
24

 

Keempat, Ayuning Aulia dan Mieke Savitri dengan judul: “Health 

consequences of child marriage in high burden countries: a systematic 

review” pada penelitian ini berfokus pada masalah kesehatan yang 

diakibatkan karena perkawinan dibawah umur dan juga memberikan 

pendidikan terkait dengan dampak perkawinan pada anak. Dalam jurnal ini 

menerangkan bahwa perkawinan pada anak secara signifikan 

                                                           
23

 Dian Yusuf Effendi, “Batas Minimal Umur Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum 

Islam (Studi Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974)”, Skripsi (Jepara:  Universitas Nahdlatul Ulama, 

2015), vi. 
24

 Habibie, “Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Terhadap Batas Minimal Umur 

Perkawinan”, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), 
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meningkatkan likutanood persalinan/ miscarriage, perkembangan anak 

terlambat, dan masih ada banyak konsekuensi kesehatan.
25

 

Kelima, Teguh Ansori dengan Judul: “Analisis Usia Ideal 

Perkawinan Dalam Perspektif Maqasidu Syariah”. Pada penelitian ini 

berfokus pada upaya untuk pendewasaan usia perkawinan yang bertujuan 

untuk menerapkan batas ideal perkawinan dan juga memberikan gambaran 

untuk menciptakan maqasid syariah yang baik dengan mengatur hubungan 

antara laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan, serta menciptakan 

keluarga sakinah.
26

 

Berdasarkan penjelasan diatas terkait dengan kajian terdahulu 

maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya 

membahas tentang perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-

Undang Nomor 16 tahun 2019 dan menganalisis dengan menggunakan 

teori mas{lah{ah. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada batas minimal 

usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap 

kesehatan reproduksi perempuan dan peran usia dalam penyelesaian 

resolusi konflik. Terlebih lagi dalam penelitian ini menggunakan analisis 

Psikologi Keluarga Islam. 

 

 

                                                           
25

 Ayuning Aulia dan Mieke Savitri, “Health consequences of child marriage in high 

burden countries: a systematic review” Public Health Department (Jakarta: Universitas Indonesia, 

2019) 
26

 Teguh Ansori, “Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasidu Syariah” 

Jurnal, IAIN Ponorogo, 2019. 
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F. Metode Penelitian 

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian pustaka (Library Research) Sehingga untuk mempermudah 

menperoleh tujuan dalam penulisan skripsi, penulis memfokuskan 

pada studi kepustakaan dan meneliti pada bahan-bahan tertulis.
27

 

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca literatur yang terkait 

dengan masalah yang menjadi pembahasan. Hasil penelitian ini 

memberikan data yang seteliti mungkin.
28

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian analisis isi 

(Content analysis) secara sederhana diartikan sebagai metode untuk 

mengumpulkan atau menganalisis sebuah "teks". Teks dapat berupa 

kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema, dan berbagai macam 

bentuk pesan yang bisa dikomunikasikan. Analisis isi berupaya 

memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, akan tetapi 

sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkandung 

dalam sebuah teks, dan mendapatkan pemahaman terhadap pesan yang 

direpresentasikan, sesuai dengan tujuannya, maka metode analisis isi 

menjadi pilihan untuk diterapkan pada penelitian yang terkait dengan 

isi dalam sebuah teks.
29

 

 

                                                           
27

 Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2001), 13. 
28

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2008), 10. 
29

 Agus S Ekomadyo, “Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) dalam 

penelitian,” Itenas, No. 2 Vol, 10 Agustus 2006, 51. 
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2) Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data dapat diartikan sebagai sekumpulan bahan informasi 

tentang arah atau objek suatu penelitian.
30

 Data yang penulis 

butuhkan dalam penelitian ini meliputi batas minimal usia dalam 

perkawinan dan peran usia dalam melakukan resolusi konflik. 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

2) Sumber Data Sekunder 

Segala bahan tulisan buku, artikel, jurnal, yang relevan 

terkait pembahasan batas usia perkawinan dan naskah Undang-

Undang batas minimal usia perkawinan. Buku dari Sri lestari, 

yang berjudul Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan 

Konflik dalam keluarga. Ulfiah yang berjudul Psikologi Keluarga 

Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika 

Rumah Tangga. Mufidah yang berjudul Psikologi Keluarga 

Islam Berwawasan Gender. 

 

 

                                                           
30

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format 

Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Managemn, Dan 

Pemasaran (jakarta: Prenada Media Grup, 2015), 123. 
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c. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan lain 

sebagainya.31 

d. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses memeriksa dan mengatur 

secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan, 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengarahkan data ke 

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami diri sendiri maupun orang lain. 

Dalam analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu 

suatu analisis berdasarkan data yang didapat, kemudian 

dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang 

dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara 

berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis 

tersebut dapat diterima atau ditolak.  

Analisis data menurut Miles & Huberman ada tiga tahapan 

yang harus dikerjakan dalam menganalisa data dalam penelitian 

                                                           
31

 Abdi Mirzaqan T dan Budi Purwoko, “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan 

Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing”, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Surabaya, 4. 
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kualitatif, yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi.
32

 

1) Reduksi data 

Reduksi data adalah kegiatan pemilihan, memfokuskan 

perhatian, merangkum, dan perubahan data kasar yang muncul 

dari catatan- catatan tertulis yang ada di lapangan. Reduksi 

data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. 

2) Paparan data 

Paparan data atau penyajian data merupakan sekumpulan 

informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Paparan data 

disusun untuk menggabungkan informasi dalam suatu bentuk 

yang selaras dan mudah sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman kasus dan sebagai pedoman mengambil tindakan 

berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. 

3) Penarikan kesimpulan/verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses 

analisis data. Pada bagian ini peneliti mengungkapkan 

kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini 

                                                           
32

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 

2016), 210. 
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dimaksudkan untuk mencari hubungan, persamaan, atau 

perbedaan.33 

e. Pengecekan Keabsahan Data 

Tolak ukur yang digunakan dalam memeriksa keabsahan 

data dalam penelitian ini yaitu kriteria kredibilitas. Kredibilitas 

merupakan suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan 

informasi yang dikumpulkan harus memuat nilai kebenaran, hal ini 

berarti penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca. 

Mengenai teknik pengecekan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai pembanding 

terhadap data. Terdapat empat cara triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik dan teori. 
34

Triangulasi data dipakai sebagai proses 

pemantapan kadar kepercayaan (kredibilitas) dan konsistensi data, 

serta bermanfaat pula sebagai alat bantu analisis data di 

lapangan.
35

Triangulasi bukan bermaksud mencari kebenaran, 

melainkan menambah pemahaman peneliti terhadap data dan fakta 

yang dimiliki. Hal tersebut dipertegas oleh Wiersma yang 

                                                           
33

 Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Ciptaka Media, 

2012), 147. 
34

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2009), 327. 
35

 Gunawan., Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, 218. 
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mengungkanpkan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan 

sebagai pemeriksaan data dari beragam sumber dengan beragam 

cara dan beragam waktu. Dapat disimpulkan bahwa triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan kebenaran data dengan cara 

pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. 

Triangulasi sebagai cara memeriksa data dalam suatu penelitian, 

dimana dalam penelitian tidak hanya menggunakan pemahaman 

pribadi tanpa mengadakan pengecekan kembali pada penelitian. 

Untuk menarik kesimpulan dibutuhkan beberapa sudut pandang 

yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam berbagai 

fenomena yang hadir dan kemudian ditarik kesimpulan yang dapat 

diterima kebenarannya.
36

 

G. Sistematika Pembahasan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan gambaran umum dari skripsi yang akan 

disajikan penulis. Pada bab ini berisi latar belakang yang 

menerangkan tentang alasan penulis meneliti tentang permasalahan 

batas minimal usia perkawinan, kemudian rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian telaah pustaka, metode 

penelitian, dan sistematika pembaasan. 
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BAB II: KAJIAN TEORI 

Bab ini merupakan kajian teori yang berisi teori psikologi keluarga 

Islam dan resolusi konflik. 

BAB III: USIA PERKAWINAN SERTA IMPLEMENTASINYA 

TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DAN 

RESOLUSI KONFLIK 

Pada bab ini membahas mengenai batas minimal usia perkawinan 

berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang, serta kesehatan 

reproduksi perempuan. 

BAB IV: ANALISIS PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM 

TERHADAP BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DALAM 

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 

Bab ini berisi analisis Psikologi Keluarga Islam terhadap batas 

minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 

2019, yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi perempuan 

dan kemampuan resolusi konflik. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran 

yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Psikologi Keluarga Islam 

1. Sejarah Psikologi Keluarga Islam 

Perkembangan psikologi di Barat sudah sangat maju, banyak 

dilakukan penelitian empiris dan metodologis sehingga melahirkan 

cabang-cabang psikologi yang meliputi berbagai wilayah. 

Psikologi baru dikenal pada akhir abad ke 18 M, akan tetapi sudah 

melekat dalam kehidupan umat manusia sejak zaman dahulu. Plato 

sempat mengatakan bahwa manusia adalah jiwanya, sedangkan 

badannya hanyalah alat saja. Berbeda dengan Plato, Aristoteles 

mengatakan bahwa jiwa merupakan fungsi dari badan seperti halnya 

penglihatan merupakan fungsi dari mata. Kajian tentang jiwa (nafs) di 

Yunani semakin menurun seiring dengan runtuhnya peradaban bangsa 

Yunani.
1
 

Runtuhnya peradaban Yunani Romawi memberi peluang bagi 

pemikir-pemikir Islam untuk melengkapi panggun sejarah. Melewati 

gerakan penerjemahan dan komentar serta karya asli yang dilakukan 

oleh para pemikir Islam pada masa Daulah Abbasiyyah, akar dari 

pemikiran yunani diangkat dan diperkaya, dan selanjutnya melalui 

                                                           
1
 Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN Maliki 

Press, 2014), 54. 
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peradaban Islam Barat menemukan kembali kekayaan keilmuan yang 

telah hilang itu.
2
 

Islam menghadirkan konsep keluarga secara teoritis dan secara 

praktis. Secara teoritis konsep keluarga disampaikan melalui wahyu 

Allah dalam Al-Quran. Sedangkan secara praktis diterapkan pada 

perjalanan hidup Nabi Muhammad Saw yang tidak terlepas dari 

eksistensi sebuah keluarga. Rumusan konsep keluarga dalam Al-

Quran, bersumber pada penelitian khusus tentang itu, berpijak pada 

prinsip pemeliharaan allah atas manusia (Nizam al-Rabbani). Dalam 

arti bahwa segala tuntunan keluarga yang ditetapkan oleh Allah akan 

selalu sejalan dengan dimensi kejiwaan manusia, sehingga hadirnya 

konsep keluarga Islam menjadi sebuah kebutuhan dasar bagi setiap 

individu untuk tercapainya kebahagiaan dalam keluarga.
3
 

Dimensi kejiwaan yang dikehendaki di atas bukan terbatas pada 

aspek jasmaniah (biologis dan sosiokultur) namun juga menjangkau 

aspek batiniah (psikis dan spiritual). Oleh karena aspek jasmaniah serta 

aspek batiniah selalu berkaitan dalam menentukan kehidupan dari 

manusia. Sebagaimana kaitannya aspek jasmaniah dan aspek batiniah 

ini diakui sebagai dasar pemikiran dari ilmu psikologi Islam.
4
 

Dalam konsep keluarga Islam secara praktis dapat kita amati pada 

perjalanan hidup Rasulullah Saw yang sudah melewati serta mempola 

                                                           
2
 Ibid., 55. 

3
 Ratna Suraiya dan Nasrun Jauhari, “Psikologi Keluarga Islam Sebagai Disiplin 

Ilmu (Telaah Sejarah Dan Konsep), Nizam, 8, (2020), 158. 
4
 Ibid., 
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berbagai tipe keluarga. Rasulullah Saw mampu membentuk keluarga 

harmonis baik secara monogami maupun poligami. Keluarga 

monogami dijalani Rasulullah Saw bersama Khadijah selama 

bertahun-tahun hingga Khadijah menghembuskan nafas terakhir. 

Pernikahan yang dijalani dengan Khadijah sama sekali tidak berambisi 

untuk melampiaskan hasrat birahinya, sebagaimana motif perkawinan 

orang-orang jahiliyah. Ketulusan cinta mereka juga tidak ikut 

terpengaruh dalam budaya masyarakat Arab saat itu yang gemar 

mengumpulkan banyak istri. Namun sepeninggal Khadijah ada 

kewajiban dakwah dan solidaritas kemanusiaan yang mengharuskan 

rasulullah Saw untuk untuk menikahi delapan wanita janda dan 

seorang gadis kecil berusia 6 tahun.
5
 

Konsep keluarga secara umum berupa tuntutan dan aturan syariat 

Islam tentang kehidupan keluarga. Para ulama sudah banyak 

memberikan penjelasan dan perincian mengenai syariat keluarga Islam 

di tengah bahasan ilmu fiqih, ilmu akhlak dan bahkan dalam tafsir Al-

Quran maupun hadis. Bahasan yang disajikan antara lain tahap-

tahapan yang dijalani setiap individu dalam keberlangsungan keluarga, 

diantaranya: 1) Tahap pembentukan keluarga, mulai dari tuntutan 

memilih jodoh, peminangan hingga akad nikah; 2) Tahap menjalin 

hubungan dalam rumah tangga, yaitu berlakunya hak dan kewajiban 

suami istri, anak hingga sanak saudara; 3) Tahap penyelesaian konflik 

                                                           
5
 Ibid., 158-159. 
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keluarga, berupa damai atau perceraian; 4) Pembagian harta 

peninggalan melalui syari‟at hibah, wasiat dan waris.
6
 

Psikologi Islam mulai muncul sebagai sebuah disiplin ilmu tentang 

gejala-gejala kejiwaan manusia yaitu sejak tahun 1950-an. Munculnya 

psikologi Islam diawali dengan adanya “Gerakan Psikologi Islam” di 

Amerika Serikat, hingga pada tahun 1978 diadakan Symposium on 

Psihichology and Islam di Riyadh, Arab Saudi. Gerakan ini terus 

berlanjut sehingga psikologi Islam terus memperoleh perhatian dari 

kalangan ulama dan sarjanawan muslim melalui forum-forum diskusi 

maupun penulisan karya-karya ilmiah.
7
 

Psikologi Islam kini hadir sebagai sebuah disiplin ilmu keIslaman 

bersama kerangka epustemologi yang kokoh. Psikologi Islam secara 

konseptual  bertumpu pada Al-Quran dan Sunnah yang didalamnya 

memberikan wawasan tentang jiwa manusia, kemudian bertumpu pada 

hasil interpretasi para ulama di dalam kitab-kitab ilmu al-Nafs.
8
 

Psikologi Islam sebagai disiplin ilmu keIslaman dapat  melakukan 

fungsinya guna menjawab segala permasalahan kehidupan manusia 

yang terkait dengan aspek kejiwaan. Sebagaimana luas dan lengkapnya 

ajaran Islam yang memberika pemeliharaan atas kelangsungan hidup 

manusia baik di dunia dan akhirat.
9
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2. Pengertian Psikologi Keluarga Islam 

Psikologi merupakan ilmu yang mendalami manusia dilihat dari 

kondisi jiwa, sifat, perilaku, kepribadian, kebutuhan, keinginan, 

pandangan hidup untuk berinteraksi sosial dengan sesama.10Psikologi 

merupakan ilmu yang meneliti dan mempelajari sikap dan tingkah laku 

manusia sebagai gambaran dari gejala-gejala kejiwaan yang ada di 

belakangnya.11 

Psikologi keluarga Islam merupakan sebuah studi yang mendalami 

tentang perilaku, fungsi mental, dan proses kejiwan manusia dalam 

kehidupan keluarga yang didasarkan kepada ajaran Islam. Psikologi 

keluarga Islam sangat diperlukan sebagai acuan dalam penanganan 

terapi keluarga di lembaga-lembaga klinik terapi seperti Kantor Urusan 

Agama (KUA), BKKBN, bahkan para hakim di Pengadilan Agama.
12

 

Psikologi keluarga Islam adalah kajian baru keIslaman yang hadir 

pada akhir abad ke-20. Kajian ini dilatarbelakangi dari perkembangan 

psikologi keluarga di negara Barat yang semakin eksis hingga 

mewarnai pemikiran intelektual muslim di dunia Islam. Hal ini 

menjadikan sejumlah ulama dan sejarawan muslim untuk melakukan 

pengkajian psikologi keluarga dalam pemikiran Islam.
13

 

Keluarga pada hakikatnya merupakan satuan terkecil sebagai inti 

dari suatu sistem sosial yang ada di masyarakat. Sebagai satuan 
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 Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender ,....57. 
11

 Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama (Bandung: Pustaka Setia, 2011) 11. 
12

 Ratna Suraiya dan Nasrudin Jauhari, Psikologi Keluarga Islam Sebagai Disiplin 

Ilmu,....153. 
13
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terkecil, keluarga merupakan figur sebagai sistem sosial manusia. 

Suasana keluarga yang kondusif dapat menghasilkan anggota 

masyarakat yang baik karena di dalam keluargalah seluruh anggota 

keluarga belajar berbagai dasar kehidupan masyarakat.
14

 

Dalam Al-Quran ditemui kata yang merujuk pada “keluarga”. 

Ahlul bait diartikan sebagai keluarga rumah tangga Rasulullah Saw, 

dalam surah Al-Ah{z>ab ayat: 33.
15

 

رُكْم َتْطِهريًا َايُرِيُد آهللُ لُِيْذِهَب َعنُكُم آلّرِْجَس أَْهَل آْلبَ ْيِت َويَُطهِّ ١ِإَّنَّ   

Artinya: Sesungguhnya allah bermaksud hendak menghilangkan dosa 

dari kamu hai ahul bait dan membersihkan kamu sebersih-

bersihnya.
16

 

Selanjutnya dalam surat Al-Tah{r>im ayat 6 juga menerangkan 

keluarga yang harus dijaga. Keluarga merupakan kekuatan untuk 

menciptakan cinta serta kaih sayang.
17

 

َها ََيَي َُّها آلَِّذيَن َءاَمُنوأ ُقواْ أَنُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم ََنرًا َوُقوُدَها آلنَّاُس َوآْلَِْجاَرُة َعَلي ْ 

١َمَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد َّلَّ يَ َعُصوَن آهلَل َمآ أََمَرُهْم َويَ ْفَعُلوَن َمايُ ْؤَمُرونَ   

Artinya: Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, keras, dam tidak mendurhakai Allah terhadap apa 
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yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan.
18

 

Dengan demikian yang yang dimaksud psikologi keluarga Islam 

adalah ilmu yang membahas mengenai psiko dinamika keluarga 

meliputi dinamika tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi, dan 

perhatian anggota keluarga dalam hubungannya untuk berinteraksi 

sosial untuk mencapai fungsi pelajaran dalam keluarga yang 

berlandaskan nilai- nilai Islam yang berasal dari al-Qur‟an dan Sunnah 

Rasulullah.
19

 

3. Ruang Lingkup Psikologi Keluarga Islam 

Ruang lingkup psikologi keluarga berhubungan dengan kajian 

mengenai keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur kehidupan 

sosial di masyarakat. Struktur dalam keluarga menggambarkan 

kehidupan individu sebagai anggota masyarakat yang hidup dan terkait 

dengan norma sosial keluarga. Ditinjau dari aspek sosiologis keluarga 

dapat diartikan dua macam yaitu dalam arti luas keluarga meliputi 

semua pihak yang ada hubungan darah atau keturunan yang dapat 

dibandingkan dengan class atau marga. Sedangkan dalam arti sempit 

keluarga meliputi orang tia dan anak.20 

Dengan demikian keluarga merupakan unit sosial yang sistem 

anggotanya didasarkan pada keterkaitan genetika, dan kekerabatan. 

Keterkaitan genetika tersebut membedakan sistem keluarga dengan 
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unit sosial lain yang bukan didasarkan pada genetika dan hubungan 

darah. 

Sistem keluarga yang anggotanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak 

menimbulkan peran dan tanggung jawab sosial yang didasarkan pada 

hubungan darah. Kewajiban ayah memberi nafkah, dan ibu mengurus 

keperluan rumah tangga menggambarkan peran sosial yang hanya ada 

dalam lingkungan keluarga. 

Berdasarkan uraian diatas maka ruang lingkup psikologi keluarga 

Islam mencakup profil keluarga sakinah, manajemen rumah tangga, 

komunikasi antar anggota keluarga, pengembangan potensi dalam 

keluarga, strategi mengatasi konflik dan menyelesaikan masalah, peran 

dan tanggung jawab anggota keluarga yang berkesetaraan gender, 

internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai Islam dalam keluarga.
21

 

4. Fungsi Keluarga 

Menciptakan keluarga yang sejahtera tidak lepas dari usaha 

anggota keluarga untuk menumbuhkan keluarga yang berkualitas. 

Menumbuhkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera bertujuan agar 

keluarga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material sehingga 

dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal. Menurut pendapat 

Soelaman fungsi keluarga antara lain:22 
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a. Fungsi edukasi 

fungsi keluarga yang berkaitan dengan pendidikan anak 

khususnya serta pembinaan anggota keluarga pada umumnya. 

b. Fungsi sosialisasi 

Dalam menjalankan fungsinya orang tua dan keluarga 

mempunyai kedudukan sebagai penghubung antara anak dengan 

kehidupan sosial dan norma- norma sosial. 

c. Fungsi afeksi 

Seorang anak dapat menangkap atau merasakan perasaan yang 

melingkupi orang tuanya ketika melakukan komunikasi. 

Kehangatan yang terpancar dari aktivitas gerakan, ucapan serta 

perbuatan orang tua sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan 

keluarga. 

d. Fungsi religius atau agama 

Keluarga sebagai penanaman nilai-nilai agama yang diberikan 

kepada anak, agar mengetahui kaidah-kaidah agama dan memiliki 

pedoman hidup ke jalan yang benar. 

e. Fungsi ekonomi 

Keluarga terdiri dari pencari nafkah, perencanaan 

pembelajaran serta pemanfaatannya. 

f. Fungsi rekreasi 

Fungsi ini dapat terlaksana ketika keluarga dapat menciptakan 

rasa aman, nyaman, ceria, agar dapat dinikmati dengan tenang, 
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damai serta jauh dari ketegangan batin, sehingga memberikan 

perasaan yang bebas dari tekanan. Hal tersebut dapat memberikan 

rasa saling memiliki dan kedekatan tiap anggota keluarga. 

g. Fungsi biologis  

Fungsi ini berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan biologis 

anggota keluarga, meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, 

serta kebutuhan fisik yang terlindungi, termasuk didalamnya 

kehidupan seksual.23 

B. Usia Perspektif Psikologi 

1. Pengertian Usia 

Usia adalah rentang kehidupan yang diukur dengan tahun, 

dikatakan masa awal dewasa adalah usia 18 - 40 tahun, dewasa madya 

adalah 40 – 60 tahun, dewasa lanjut > 60 tahun. Usia adalah lamanya 

hidup dalam tahun yang dihitung sejak saa dilahirkanampai saat 

berulang tahun. 

Jenis perhitungan usia atau umur terdiri atas usia kronologis dan 

usia biologis: 

a. Usia Kronologis : yaitu perhitungan usia yang dimulai dari 

saat kelahiran seseorang sampai dengan waktu penghitungan usia. 

b. Usia Mental   : yaitu perhitungan usia yang didapatkan dari 

taraf kemampuan mental seseorang. 
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Misalkan seorang anak secara kronologis berusia empat 

tahun akan tetapi masihmerangkak dan belum dapat berbicara 

dengan kalimat lengkap dan menunjukkan kemampuan yang setara 

dengan anak yang berusia satu tahun. Maka, dinyatakan bahwa 

usia anak tersebut adalah satu tahun. 

c. Usia Biologis  : yaitu perhitungan usia berdasarkan kematangan 

biologis yang dimiliki oleh seseorang.24 

2. Fase Perkembangan  

Psikologi merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari 

tentang tingkah laku manusia, usia merupakan salah satu bagian yang 

dikaji dalam ilmu Psikologi, berdasarkan tinjauan Psikologi manusia  

dibagi  menjadi tiga fase. 

Fase pertama adalah anak-anak usia 0-12 tahun. Di fase ini, 

anak-anak akan mulai mengalami perkembangan perilaku. Di 

antaranya adalah perilaku tertutup atau terselubung, seperti persepsi, 

ingatan, perhatian, dan perilaku terbuka, yaitu perilaku yang langsung 

dapat dilihat seperti berjalan, lari, tertawa dan menulis.
25

 

Tingkah laku seseorang juga mengalami perubahan, dari 

peubahan tersebut akan terlihat pada umur dalam batas tertentu. Selain 

perkembangan perilaku pada fase ini seseorang juga akan mengalami 

perkembangan kepribadian. Pembentukan hati nurani sebagai inti dari 
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kepribadian, sebagai petunjuk bagi perilaku dan sensor terhadap 

keinginan dan dorongan yang tidak wajar disalurkan dalam tiga sifat. 

Pertama, sifat egosentris mulai dikikis dan sifat lebih mengingat orang 

lain mulai dipupuk. Kedua, rasa ingin tahu tersalur melalui pertanyaan 

yang perlu jawaban. Ketiga, penanaman rasa disiplin dan tanggung 

jawab.
26

 

Fase kedua adalah remaja usia 13-21 tahun. Masa remaja 

merupakan masa transisi dimana seseorang mengalami masa peralihan  

dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada setiap tahap masa 

perkembangan seseorang akan merasakan dan mengalami 

perkembangan yang dilalui. Untuk lebih mengenal kepribadian remaja, 

perlu diketahui tugas-tugas perkembangannya. Remaja bisa menerima 

kondisi perubahan fisiknya dan dapat memanfaatkannya secara efektif. 

Namun pada kenyataannya justru sebagian besar remaja tidak dapat 

menerima keadaan fisiknya. Hal itu terlihat dari penampilan yang 

cenderung menduplikasi penampilan orang lain atau mengikuti idola 

tertentu yang disukainnya. 

Mengingat perkembangan yang kompleks dan relatif pada diri 

remaja, terdapat ciri-ciri khusus perkembangan pada diri remaja, 

diantaranya adalah fisik yang tumbuh secara cepat, emosi yang tidak 

stabil, seksualitas yang perkembangannya sangat menonjol, mindset 

kausalitas (mengkaitkan akibat dengan sebab) serta fanatisme terhadap 
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kelompoknya. Walaupun secara teori para tokoh psikologi berupaya 

untuk menentukan tentang batas-batas usia remaja, akan tetapi 

ketentuan teoritis tidak dapat dijelaskan secara pasti tentang batasan 

usia remaja, karena fase ini merupakan fase peralihan.
27

 

Fase ketiga adalah dewasa, fase ini menjadi fase penutup dari 

masa muda. Biasa terjadi pada pemuda berusia 21 tahun. Sikap yang 

terjadi pada seseorang yang terdapat dalam fase ini adalah mereka 

mulai dapat menemukan jati dirinya, menjadi jelas dan terarah cita-

citanya serta bisa bertanggung jawab dan dapat menghimpun norma-

normanya sendiri.
28

 

C. Konflik dalam Keluarga 

1. Pengertian konflik 

Konflik mencerminkan adanya suatu ketidakcocokan 

(incompatibility), baik ketidakcocokan karena berlawanan maupun 

karena perbedaan. Selain berpangkal dari ketimpangan alokasi sumber 

daya ekonomi dan kekuasaan, konflik juga dapat bersumber pada 

perbedaan nilai dan identitas. Kesalahan persepsi dan kesalahan 

komunikasi turut berperan dalam proses evolusi ketidakcocokan dalam 

hubungan. Oleh karena itu, konflik berjalan ke arah yang positif atau 

negatif bergantung pada ada atau tidaknya proses yang mengarah pada 

saling pengertian. Namun adakalanya suatu konflik terjadi sekedar 

untuk menyalurkan naluri agresif, untuk berjuang atau melawan tanpa 
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tahu atas dasar apa. Yang demikian ini biasanya akan menyulitkan 

proses negosiasi.29 

Dalam perspektif perkembangan, konflik mendorong proses 

kematangan pribadi sekaligus merupakan hasil dari proses kematangan 

tersebut. Konflik dalam teori perkembangan manusia digunakan baik 

untuk proses intrapsikis atau intrapersonal. Dalam perspektif Freud, 

konflik terjadi karena adannya ketidakcocokan antara hasrat individu 

dan tuntutan masyarakat dan aturan, sehingga menimbulkan 

kecemasan dan pertahanan diri terhadap kecemasan. Erikson kemudian 

menjelaskan bahwa konflik terjadi dalam tiga level. Level pertama 

konflik yang terjadi ketika kepribadian anak atau individu berhadapan 

dengan tuntutan orang tua atau masyarakat. Level kedua adalah konflik 

yang terjadi di dalam diri individu, misalnya antara percaya dan tidak 

percaya. Level ketiga adalah konflik yang terjadi dalam menentukan 

cara beradaptasi. 

Dari penjelasan diatas konflik dapat didefinisikan sebagai peristiwa 

sosial yang mengandung penentangan atau ketidak setujuan.
30

 

2. Karakteristik konflik keluarga 

Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang hubungan antar 

anggotanya terdapat saling ketergantungan yang tinggi. Oleh karena 

itu, konflik dalam keluarga merupakan salah suatu keniscayaan. 

Konflik di dalam keluarga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi 
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atau ketidaksetujuan antara anggota keluarga. Prevelensi konflik dalam 

keluarga berturut-turut adalah konflik sibling, konflik orang tua-anak, 

dan konflik pasangan. Walaupun demikian, jenis konflik yang lain 

juga dapat muncul, misalnya menantu-mertua, dengan saudara ipar dan 

paman/bibi. Faktor yang membedakan konflik di dalam keluarga 

dengan kelompok sosial yang lain adalah karakteristik hubungan di 

dalam keluarga yang menyangkut tiga aspek, yaitu intensitas, 

kompleksitas, dan durasi. 

Pada umumnya hubungan antara anggota keluarga merupakan jenis 

hubungan yang sangat dekat atau memiliki intensitas yang sangat 

tinggi. Keterikatan antara pasangan, oarang tua-anak, atau sesama 

saudara berada dalam tingkat tertinggi dalam hal kelekatan, afeksi, 

maupun komitmen. Ketika masalah yang serius muncul dalam sifat 

hubungan yang demikian, perasaan positif yang selama ini dibangun 

secaramendalam dapat berubah menjadi perasaan negatif yang 

mendalam juga. Pengkhianatan terhadap hubungan kasih sayang, 

berupa perselingkuhan atau perundungan seksual terhadap anak, dapat 

menimbulkan kebencian yang mendalam sedalam cinta yang tumbuh 

sebelum terjadinya pengkhianatan. 

Benci tapi rindu merupakan ungkapan yang mewakili bagaimana 

pelik atau kompleksnya hubungan dalam keluarga. Seorang istri yang 

sudah mengalami KDRT dan melaporkan suaminya ke polisi, bahkan 

masih mau setia mengunjungi suaminya dipenjara dengan 
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membawakan makanan. Atau seorang anak yang tetap memilih tinggal 

dengan orang tua yang melakukan kekerasan daripada tempat lain. Hal 

ini dikarenakan ikatan emosi yang positif lebih besar daripada 

penderitaan yang muncul karena konflik. 

Hubungan dalam keluarga merupakan hubungan yang bersifat 

kekal. Orang tua akan selalu menjadi orang tua, demikian juga 

saudara. Tidak ada istilah mantan orang tua atau mantan saudara. Oleh 

karena itu, dampak yang dirasakan dari konflik keluarga sering kali 

bersifat jangka panjang. Bahkan seandainya konflik dihentikan dengan 

mengakhiri hubungan, misalnya berupa perceraian atau minggat dari 

rumah, sisa-sisa dampak psikologis dari konflik tetap membekas.
31

 

3. Problematika Kehidupan Keluarga 

Dalam kehidupan keluarga tidak luput dari berbagai masalah, baik 

masalah besar maupun kecil. Mulai dari kurangnya pengetahuan, 

kurangnya komumikasi antara suami dan istri, atau berbagai masalah 

sehari-hari yang sering dihadapi karena kekurangan masing- masing 

pribadi maupun campur tangan dari pihak luar. 

Kehidupan rumah tangga pasti mengalami banyak persoalan, baik 

yang menyenangkan maupun yang tidak, yang mudah diatasi maupun 

yang sulit untuk diatasi, yaitu antara lain:
32

 

a. Problem ibadah 
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Suami istri yang taat kepada Allah dengan melaksanakan 

ibadah merupakan syarat yang mutlak dalam upaya membangun 

rumah tangga yang harmonis dan bahagia, karena keharmonisan 

dan kebahagiaan yang sejati adalah sejak dari dunia sampai akhirat. 

Dengan ibadah pula, ketentraman dan kemaslahatan hidup akan 

dapat kita peroleh, terutama shalat, karena shalat adalah ibadah 

yang akan menentukan nasib kita di akhirat. 

b. Problem emosi 

Emosi adalah yang paling umum dalam permasalahn rumah 

tangga. Emosilah yang menimulkan egoisme, atau otoriterisme, 

amarah, perselisihan, cekcok dan pertengkaran bahkan juga 

penyiksaan fisik. Emosilah yang menyebabkan suami istri pisah 

ranjang, pisah rumah, bahkan bercerai. Terlepas dari apapun 

penyebab terjadinya pertengkaran suami istri, yang membuat 

suasana memanas adalah emosi. Maka baik suami maupun istri 

harus mau belajar mengendalikan emosi demi kebaikan pribadi dan 

kebahagiaan keluarga.
33

 

c. Problem ekonomi 

Masalah ekonomi merupakan faktor yang sangat rentan 

dalam menimbulkan problem rumah tangga, kekurangan ekonomi 

dapat menyebabkan perceraian walaupun itu bukan merupakan 

faktor satu-satunya. Karena ketidakstabilan ekonomi atau belum 

                                                           
33

 Ibid.,,, 126. 



39 
 

 

mendapatkan pekerjaan tetap, baik suami maupun istri sulit untuk 

mewujudkan apa yang diidamkan dalam sebuah rumah tangga. 

d. Problem seks  

Seks bukanlah segalanya, namun sangat menentukan 

kebahagiaan suami istri. Karena itu kehidupan seks suami istri 

kerap kali menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam berumah 

tangga. Perseingkuhan dan juga perceraian, hal tersebut terjadi 

karena kurangnya keterbukaan dan komunikasi antara suami istri. 

e. Problem keturunan 

Anak merupakan amanah Allah kepada orang tua sekaligus 

buah hati, buah cinta dan pengikat kasih sayang anatara mereka. 

Namun, persoalan anak sering kali menimbulkan persoalan dalam 

rumah tangga, baik bagi suami isti yang sudah memiliki anak, yang 

belum memiliki anak maupun yang secara medis divonis tidak 

memiliki anak.
34

 

4. Pengelolaan Konflik 

Oleh karena konflik merupakan aspek normatif dalam suatu 

hubungan, maka keberadaan konflik tidak otomatis berdampak negatif 

terhadap hubungan maupun individu yang terlibat dalam hubungan. 

Konflik baru akan berdampak negatif bila tidak terkelola dengan baik. 

Konflik dalam keluarga yang tidak terkelola dengan efektif akan 
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menjadi gejala atau faktor yang menyumbang akibat yang negatif pada 

individu maupun keluarga secara keseluruhan. 

Menurut rubin, pengelolaan konflik sosial dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, yaitu: penguasaan (domination, ketika salah satu pihak 

berupaya memaksakan kehendaknya baik dilakukan secara fisik 

maupun psikologis), penyerah (capitulation, ketika salah satu pihak 

secara sepihak menyerahkan kemenangan pada pihak lain), 

pengacuhan (inaction, ketika salah satu pihak tidak melakukan apa-apa 

sehingga cenderung membiarkan terjadinya konflik), penarikan diri 

(withdrawal, ketika salah satu pihak menarik diri dari keterlibatan 

dengan konflik), tawar-menawar (negotiation, ketika pihak-pihak yang 

berkonflik saling bertukar gagasan, dan melakukan tawar-menawar 

untuk menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan masing-masing 

pihak), dan campurtangan pihak ketiga (tirth-party intervation, ketika 

ada pihak yang tidak terlibat konflik menjadi penengah untuk 

menghasilkan persetujuan pada pihak-pihak yang berkonflik).
35

  

5. Upaya Mengatasi krisis keluarga 

Setiap masalah seharusnya ada jalan keluar untuk penyelesaiannya. 

Demikian pula dengan krisis keluarga yang merupakan masalah 

keluarga yang amat rumit, karena harus dicari akar masalahnya, lalu 

ditemukan solusinya. Akar masalah dari krisis keluarga bersumber 
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pada: 1) suami, 2) istri, 3) anak-anak (ibu, bapak, mertua, atau orang 

lain).36 

Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan krisis 

keluarga. Ada dengan cara-cara tradisional dan ada pula dengan cara 

modern atau yang sering disebut dengan cara ilmiah. 

Cara pemecahan masalah keluarga dengan sifat tradisional terbagi 

dua bagian. Pertama kearifan kedua orang tua dalam menyelesaikan 

krisis keluarga, terutama yang berhubungan dengan masalah anak dan 

istri. Istilah kearifan adalah cara-cara yang penuh dengan kasih sayang, 

kekeluargaan, memelihara jangan sampai ada yang terluka hatinya oleh 

sikap dan atau perbuatan orang tua. Dengan kata lain kearifan orang 

tua dapat terjadi jika: 1) punya banyak waktu di rumah; 2) selalu 

menciptakan suasana rumah yang harmonis penuh kasih sayang dan 

perhatian; 3) kedua orang tua seharusnya memiliki pengetahuan 

psikologi anak dan remaja serta cara-cara membimbing anak. 

Kedua, bantuan orang bijak seperi ulama atau ustadz. Masalahnya 

mereka cukup kearifan dan bimbingan agama, akan tetapi kurang 

paham psikologi dan cara membimbing. Mereka akan langsung 

menasehati jika terjadi penyimpangan pada anak atau remaja. Nasihat 

tersebut kadang-kadang dapat menyinggung perasaan. 

Cara ilmiah adalah cara konseling keluarga (family counseling). 

Cara ini adalah yang telah dilakukan oleh para ahli konseling di 
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seluruh dunia. Ada dua pendekatan dilakukan dalam hal ini: 1) 

pendekatan individual disebut juga individual konseling yaitu upaya 

untuk menggali emosi, pengalaman, dan pemikiran klien. 2) 

pendekatan kelompok (family counseling). Yaitu diskusi dalam 

keluarga yang dibimbing oleh konselor keluarga.
37

 

Sebelum kita memasuki family counseling (konseling keluarga), 

yang amat penting adalah mendekati secara individual dengan 

individual counseling (konseling individual)  individu yang 

bermasalah (sumber masalah). Tujuannya adalah: 1) agar klien dapat 

mengekspresikan perasaan-perasaan yang mengganjal, menyakitkan, 

menyedihkan, dan yang melukai hatinya. Hal ini penting, karena 

perasaan seperti inilah yang menyebabkan individu berperilaku salah 

seperti menjadi nakal, lari dari rumah, menum minuman keras, bergaul 

dengan anak-anak berandalan, dan lain-lain. Jika perasaan-perasaan 

negarif itu dapat dapat diungkapkannya dalam konseling, maka klien 

akan menjadi lega, puas, dan agak tenang. 2) setelah muncul perasaan 

lega dan agak tenang, maka tugas konselor adalah mengungkapkan 

pengalaman-pengalaman klien yang berhubungan dengan perasaan 

negatif dalam dirinya. Tujuannya adalah agar konselor memahami 

perilaku-perilaku apa yang ada di antara orang tua, saudara, terhadap 

dirinya. Dengan demikian akan mudah bagi konselor untuk memberi 

pengarahan di dalam konseling keluarga. 
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Konseling keluarga dilakukan setelah masalah-masalah yang rawan 

pada diri-diri anggota keluarga (bermasalah) telah dapat diselesaikan 

oleh konselor secara konselingindividu. Didalam proses konseling 

keluarga, konselor berupaya sekuat tenaga agar setiap individu anggota 

keluarga yang terlibat dapat berbicara bebas menyatakan perasaan, 

pengalaman dan pemikirannya.
38

 

6. Resolusi Konflik pada Keluarga Islam 

Konflik tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, dimana 

keberadaannya secara runtut telah banyak digambarkan dalam Al-

Quran, oleh karena itu konflik bukanlah sesuatu yang harus dihindari 

dalam hidup. Tetapi, Islam (Al-Quran) tidak hanya memberikan 

gambaran konflik tetapi Al-Quran dalam konteks kitab juga 

mempunyai resolusi atas konflik yang ada. 

  Seperti yang sudah dikemukakan oleh F Wardiansyah dalam 

tesisnya, berikut urutan resolusi konflik secara runtut yang didasarkan 

pada surat An-Nisa ayat 35 adalah sebagai berikut: 

a. Pergaulan yang santun  )معاشرة بالمعروف( 

Yaitu berupa itikad baik dan upaya kedua belah pihak 

untuk menciptakan hubungan yang baik. Dalam Islam 

menggunakan asas persamaan derajat antar manusia dalam 

kehidupan politis, sosial, ekonomi, termasuk juga dalam kehidupan 

berumah tangga. Beliau menegaskan bahwa yang dimaksud dari 
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kata al-ma‟ruf dalam pergaulan berumah tangga yaitu kondisi 

dimana terdapat kerukunan dan kelembutan antara suami dan istri, 

dan kedua belah pihak saling mengikat untuk memberikan 

pelayanan yang baik, serta menahan diri untuk tidak menyakiti 

pasangan, penuh kesantunan dalam bertutur kata, dan tidak 

mengungkit kebaikan yang dilakukan masing-masing serta 

mengiringi kebaikan dengan kata-kata yang menyakiti. Hak antara 

suami dan istri berada dalam satu garis kesetaraan, sesuai isyarat 

dalam Al-Quran. Dapat dikatakan hak seorang suami dari istrinya 

sama derajatnya dengan kewajiban seorang istri kepada suaminya 

begitu juga sebaliknya. Peran suami maupun istri akan terlaksana 

secara optimal sesuai tata kehidupan syari‟ah jika kedua pasangan 

memahami hak dan kewajiban masing-masing.
39

 

b. Kesabaran  

Kesabaran dalam kehidupan keluarga diartikan sebagai 

kesanggupan suami untuk tidak mengeluh dan terburu-buru dalam 

mengambilkeputusan terhadap istrinya. Kesabaran dan usaha untuk 

bertahan menghadapi permasalahan yang timbul sebagai akibat 

perkawinan termasuk sikap pasangan yang nusyuz, dan senantiasa 

membimbing istri ketika melakukan pembangkangan meskipun 

perintah suami itu ada pada koridor yang makruf dan bukan dalam 

hal maksiat. Allah menyuruh suami untuk mendidik istri yang tidak 
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patuh agar menjauhinya dan memukul ringan yang tidak 

menyebabkan cidera. Jika istri kembali patuh, maka suami tidak 

boleh lagi melakukan pemukulan lagi. Isri yang patuh itu dalam 

istilah al-Quran diistilahkan shalihah.
40

 

c. Tah{ammul Al-Adza 

Seorang suami memiliki fungsi tidak hanya terbatas pada 

penyediaan biaya hidup dan tempat tinggal, melainkan juga 

pembinaan rohani dan sopan santun. Hal tersebut menghendaki 

ketabahan dan kesabaran seorang suami dalam menghadapi 

kemelut psikis yang diakibatkan oleh sikap istrinya, salah satu 

alternatif untuk membendung emosional suami adalah dengan 

menjalin komunikasi yang didasari rasa cinta dan tanggung jawab. 

Komunikasi yang terjalin harus mampu menyentuh perasaan 

istrinya agar tumbuh kesadaran untuk terciptanya pengendalian diri 

(self controling).
41

 

d. Al-Wa’z{hu 

 َوآلَِِّت ََتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َوآْهُجُروُهنَّ ِِف آْلَمَضا ِجِع َوآْضرِبُوُهنَّ 

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka 

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat 

tidur mereka, dan pukullah mereka. 

 

Wahbah Al-Zuhaily menafsirkan kata “maka nasihatilah” 

sebagai cara seorang suami memberikaan nasihat kepada istrinya 
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dengan hikmah dan kebijaksanaan, dengan ucapan akrab dan 

lemah lembut, dan dengan memberikan penjelasan kepada istri 

bahwa kedurhakaan dapat menggugurkan pemberian nafkah 

dengan segala akibatnya.
42

 

e. Al-Hajru 

Upaya nasihat suami dengan cara membatasi komunikasi 

dengan istri dan berpisah ranjang, kondisi ini berlangsung jika 

nasihat suami tidak dapat menghentikan kedurhakaan istri, 

misalnya selalu membangkang jika suami memerintahnya, dan 

pergi meninggalkan rumah tanpa seijin suaminya. Suami boleh 

menjauhi tempat tidurnya sesuai keinginan suaminya, hal tersebut 

bertujuan untuk memberi efek jera atas kedurhakaan istri. 

Rasulullah Saw juga pernah meninggalkan tidur bersama dengan 

salah satu istri sahnya selama satu bulan. 

f. Irsal Al-Hakamain 

Upaya mediasi antara kedua belah pihak suami dan istri 

bisa dilakukan dengan pengangkatan hakam. Istilah tersebut 

terdapat dalam surat An-Nisa ayat 35 yang dapat dijadikan dasar 

hukum pelaksanaan hakam yang berbunyi:
43

 

ْن أَْهِلَهآ ِإن يُرِيَدآ إِ  ْصَلًحا يُ َوفِِّق آهللُ َفآبْ َعُثواْ َحَكًما ِمْن أَْهِلِه، َوَحَكًما مِّ

نَ ُهَمآ ِإنَّ آهللَ  ١ َكا َن َعِليًم َخِبريًابَ ي ْ   
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Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada prsengketaan antara 

keduanya, maka kirimkanlah hakam dari keluarga laki-laki 

dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua 

orang hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, 

niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal.
44
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BAB III 

USIA PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP 

KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DAN RESOLUSI KONFLIK 

A. Batas Minimal Usia Perkawinan 

Dalam sebuah ikatan perkawinan seharusnya dapat mencapai tujuan 

sebuah perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan, yang memiliki tujuan untuk menjadikan rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, 

sehingga dibutuhkan aturan yang dapat mewujudkan hal tersebut. 

Konsekuensi logis dari tujuan tersebut adalah laki-laki dan perempuan 

yang akan melaksanakan perkawinan dituntut memiliki kematangan baik 

secara fisik maupun secara psikis. Hal tersebut sangat berkaitan erat 

dengan usia kedua calon pengantin. Dengan demikian, usia perkawinan 

lebih dihubungkan pada kemampuan seseorang dari segi fisik dan 

kesiapan mental untuk membangun kehidupan berumah tangga.
1
 

1. Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam 

Seperti halnya dengan pencatatan perkawinan dalam fiqih tidak 

pernah dijumpai adanya batas minimal usia menikah bagi seorang laki-

laki maupun perempuan. Namun, bukan berarti bahwa Undang-

Undang negara muslim tidak menerangkan ketentuan terkait batas 

minimal usia perkawinan tersebut. 
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Ayat-Ayat tentang Perkawinan dalam Al-Quran tidak ada yang 

menerangka batas usia perkawinan. Adapun jika dikaji lebih lanjut, 

ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk mlaksanakan 

perkawinan terdapat dalam Al-Quran surat An-Nu<r ayat 32;
2 

ِلِحْْيَ ِمْن ِعَبادُِكْم َوِاَمآِئُكْم اِنْ يَُّكْونُ ْو  َواَْنِكُحوااَّْلَََيَمى ِمْنُكْم َوالصَّ

١ِه َوهللاُ َواِسٌعَعِلْيٌم افُ َقَرآَء يُ ْغِنِهُم هللاُ ِمْن َفْضلِ  <٢٣>النور: ٢   

Artinya : dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di 

antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari 

hamba-hamba sahayamu yang laku-laki dan perempuan. Jika 

mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada 

mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas 

(pemberian-Nya), Maha mengetahui. (Q.S. An-Nu>r [24]: 32)
3
 

Dalam tafsi>r Ibnu Katsi>r dijelaskan bahwa ayat ini adalah perintah 

untuk menikah sebagaimana pendapat dari ulama mewajibkan menikah 

bagi yang mampu. Al-Mara>ghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip 

oleh Mustofa kalimat washa>lihi>n, para laki-laki atau perempuan yang 

mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti 

berbadan sehat, mempunyai harta, dan lain-lain. Quraish Shihab 

menafsirkan ayat tersebut (washa>lihi>n) bahwa seseorang yang mampu 

secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti 

yang taat beragama, karena fungsi perkawinan bukan hanya 
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memerlukan persiapan materi, melainkan juga persiapan mental dan 

spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.  

Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah 

SAW menikahi Aisyah saat ia berumur kurang dari tujuh tahun. Fakta 

sejarah inilah yang kemudian menyebabkan perdebatan para ulama, 

terkait bagaimana status menikah anak dibawah umur menurut 

pandangan Islam.4 

ُهْم ُرْشًدا فَاْدفَ ُعوا  ن ْ َوابْ تَ ُلوا اْليَ َتاَمى َحِتَّ ِإَذا بَ َلُغَوا النَِّكاَح فَِإْن آَنْسُتم مِّ

إِلَْيِهْم أَْمَواََلُْم َوََّل ََتُْكُلْوَها ِإْسرَافًا َوِبَدارًا َأن َيْكبَ ُروا َوَمن َكاَن َغِنيِّا 

ِِبْلَمْعُروِف فَِإَذا َدفَ ْعُتْم إِلَْيِهْم أَْمَواََلُْم  فَ ْلَيْستَ ْعِفْف َوَمن َكاَن َفِقريًا فَ ْلَيْأُكلْ 

 َفَأْشِهُدوا َعَلْيِهْم وََكَفى ِِبهلِل َحِسيًبا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk 

kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah 

cerdas ( pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada 

mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak 

yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa- 

gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang 

siapa (diantara peliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia 

menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang 

siapa yang miskin, maka ia boleh makan harta itu menurut 

yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada 

mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi- saksi (tentang 
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penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai 

Pengawas (atas persaksian itu)”.
5
 

Ayat tersebut diatas menerangkan bahwa seseorang dapat 

melangsungkan perkawinan apabila ia sudah cukup umur untuk 

menikah. Dapat dikatakan juga, perkawinan seseorang dapat dilakukan 

ketika ia sudah baligh atau sudah dewasa. 

2. Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang 

Dalam suatu perkawinan kedewasaan menjadi hal yang paling 

utama, kedewasaan biasanya diartikan dengan batas umur dalam 

perkawinan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang 

berisi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria telah mencapai usia 

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

tahun.”
6
  Namun ketentuan batas minimal usia perkawinan tersebut 

ternyata mengalami disharmonisasi dengan Undang- Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa 

kategori anak- anak adalah  orang yang masih berusia dibawah 18 

tahun.
7
 

Berdasarkan Kerancuan tersebut, pada tahun 2017 Mahkamah 

konstitusi melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Perkawinan.  

Kemudian, keluarlah putusan mahkamah konstitusi dalam putusan 

perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 memutuskan bahwa Pasal 7 Ayat 
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(1)  dalam Undang-Undang perkawinan bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta memerintahkan 

pembentuk Undang-Undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

tahun untuk melakukan perubahan pada Undang-undang tersebut. 

Diantara pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya 

tersebut antara lain perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan 

berdampak negatif bagi anak termasuk kesehatan anak karena belum 

tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Tidak hanya masalah 

kesehatan, perkawinan anak akan menimbulkan dampak buruk 

terhadap pendidikan anak. Apabila pendidikan anak terancam , hal 

demikian potensial mengaancam salah satu tujuan bernegara 

sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit dicapai jikalau 

angka perkawinan anak tidak bisa dicegah sedemikian rupa.8 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi membentuk 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan 

demikian batas minimal usia perkawinan pada perempuan disamakan 

dengan laki-laki yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Aturan tersebut mulai 

diberlakukan tanggal 15 Oktober 2019.
9
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B. Kesehatan reproduksi perempuan 

Menurut WHO kesehatan reproduksi dapat diartikan sebagai suatu 

keadaan dimana manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta 

mampu menjalani fungsi dan proses reproduksinya dengan sehat dan 

aman, termasuk memperoleh keturunan yang sehat. Kesehatan reproduksi 

adalah keadaan sejahtera baik fisik, mental dan sosial yang utuh (tidak 

hanya bebas dari penyakit dan kecacatan) dalam semua hal yang berkaitan 

dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya.
10

 

Menurut BKKBN (2008) kesehatan reproduksi adalah kesehatan 

secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal 

yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reprosduksi dan 

bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan.
11

 

Kesehatan reproduksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara 

utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan 

dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan 

perempuan, yang mana setiap orang berhak mendapatkan pelayanan 

kesehatan reproduksi yang aman. Hak tersebut antara lain: hak untuk 

berkeluarga; hak untuk hidup dan selamat dalam menjalani kehamilan dan 

kelahiran; hak untuk terbebas dari penyakit menular seksual, HIV/Aids; 

hak untuk menikmati hubungan seksual dan hak untuk menentukan jumlah 
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anak; serta hak untuk memperoleh informasi yang akurat dan pelayanan 

yang memadai berkaitan dengan fungsi reproduksi mereka.
12

 

Kesehatan reproduksi sangat berkaitan dengan keharmonisan 

dalam rumah tangga. Bisa dikataka semakin matang kesehatan reeproduksi 

seorang perempuan semakin meningkatkan keharmonisan dalam berumah 

tangga. Tetapi di indonesia sendiri masih banyak dijumpai perkawinan 

anak dibawah umur yang tidak memperhatikan kondisi kesehatan 

reproduksinya. Padahal perkawinan yang dilakukan saat kondisi organ 

reproduksi belum siap akan mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan 

pada ibu dan anak yang akan dilahirkan.
13

 Dari segi fisik, remaja belum 

kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan 

proses persalinan. Anak perempuan berusia 10-14 memiliki kemungkinan 

meninggal lima kali lebih besar selama kehamilan atau melahirkan, di 

bandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun sementara itu anak 

perempuan yang berusia 15-19 tahun memiliki kemungkinan resiko dua 

kali lebih besar.
14

 

Anatomi tubuh ibu belum siap untuk proses mengandung maupun 

melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa obstructed labour 

(persalinan macet) serta obstetric fistula. Data dari UNPFA tahun 2003, 

memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan 
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komplikasi kronik, yaitu obstetric fistula. Fistula merupakan kerusakan 

pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke 

dalam vagina.
15

 Perempuan berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan 

mengalami obstetric fistula. Obstetric fistula ini dapat terjadi pula akibat 

hubungan seksual di usia dini. Semakin dini seorang perempuan 

melakukan hubungan seksual semakin tinggi risiko terjadinya lesi 

prakanker pada leher rahim. Sehingga dengan demikian semakin besar 

pula kemungkinan ditemukannya kanker leher rahim. Hal ini disebabkan 

pada usia tersebut terjadi perubahan lokasi sambungan skuamo-kolumner 

sehingga relatif lebih peka terhadap stimulasi onkogen. 

Perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun lebih besar 

kemungkinan terjadi kanker leher rahim (kanker serviks) dibandingkan 

dengan mereka yang menikah di atas usia 20 tahun. Pada usia tersebut 

rahim seorang remaja putri sangat sensitif. Serviks remaja lebih rentan 

terhadap stimulus karsinogenik karena terdapat proses metaplasia yang 

aktif, yang terjadi dalam zona transformasi selama periode perkembangan. 

Metaplasia epitel skuamosa biasanya merupakan proses fisiologis. Tetapi 

di bawah pengaruh karsinogen, perubahan sel dapat terjadi sehingga 

mengakibatkan suatu zona transformasi yang patologik. Seorang 

perempuan di bawah usia 20 tahun, alat reproduksinya masih sangat 

lemah. Jika dia hamil, maka akibatnya akan mudah keguguran karena 

rahimnya belum begitu kuat, sehingga sulit untuk terjadi perlekatan janin 
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di dinding rahim. Selain itu, kemungkinan mengalami kelainan kehamilan 

dan kelainan waktu persalinan.
16

 

C. Kemampuan Resolusi Konflik 

Resolusi konflik adalah upaya atau cara keluarga untuk mengatasi 

permasalahan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, konflik merupakan 

aspek normatif dalam suatu hubungan, maka keberadaan konflik tidak 

otomatis berdampak negatif terhadap hubungan maupun individu yang 

terlibat dalam hubungan. Konflik baru akan menimbulkan dampak negatif 

apabila tidak terkelola dengan baik. konflik dalam keluarga yang tidak 

terkelola secara efektif akan menjadi faktor yang menyumbang akibat 

negatif pada individu maupun pada keluarga secara keseluruhan. 

Sebaliknya, konflik yang terkelola dengan baik akan menciptakan 

kedewasaan diantara pasangan suami istri dan mampu menumbuhkan 

kemesraan serta mampu mempertahankan hubungan dalam rumah 

tangga.
17

 

Dinamika kehidupan dalam lingkup rumah tangga semakin hari 

semakin kompleks dan pasangan suami istri dituntut untuk menghadapi 

kondisi tersebut dengan segenap upaya yang bisa dikerahkan oleh kedua 

belah pihak. Konflik yang timbul dari upaya penyelesaian masalah ketika 
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tidak terpecahkan dan terselesaikan akan mengganggu dan mengakibatkan 

ketidak harmonisan dalam hubungan suami istri tersebut.
18

 

Dalam hal ini kematangan usia seseorang sangat berpengaruh 

terhadap sikap seseorang dalam menyelesaikan seuatu permasalahan. Di 

dunia Islam terdapat Maqa>sidu Syari>’ah yang mempunyai tujuan 

diadakannya syariat Islam salah satunya Hifz> an-Nafs yang menjadi 

elemen dasar psikis manusia. 

Dalam khazanah Islam, an-Nafs memiliki banyak pengertian, bisa 

berarti jiwa, nyawa, dan juga dapat bermakna pribadi. Potensi-potensi 

yang terdapat dalam nafs sendiri bersifat potensial, namun juga dapat 

teraktualkan jika manusia mengupayakannya. Potensi tersebut dapat 

membentuk kepribadian, yang perkembangannya dapat dipengaruhi oleh 

faktor internal maupun faktor eksternal.
19

 

Jaminan keselamatan jiwa (hifz> an-Nafs) sendiri merupakan 

jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia bagi setiap 

manusia. Hal tersebut termasuk dalam cakupan pengertian umum atas 

jaminan ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan 

terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terakhir ini, 

meliputi keterbatasan memilih profesi, kebebasan untuk berfikir, 

mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara dan memilih tempat tinggal. 
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Untuk dapat melestarikan jiwa Islam mensyariatkan perkawinan untuk 

keberlangsungan jenis manusia.
20

 

Perkawinan membuat pasangan suami istri menjadi saling terikat, 

saling tergantung, saling memberikan pengaruh secara timbal balik. 

Kemampuan pasangan dalam menyelesaikan permasalahan juga menjadi 

salah satu penentu kebahagiaan pernikahan. Karena, apabila pasangan 

suami istri atau salah satu pasangannya susah untuk beradaptasi maupun 

berkompromi, dan tetap mempertahankan keinginannya sendiri, dan tidak 

ada usaha untuk saling memahami dengan pasangannya maka pasangan 

tersebut tidak akan mencapai kebahagiaan pernikahan. 

Ketika memutuskan untuk menikah maka akan ada banyak hal 

yang baru, di antaranya seseorang akan sadar memiliki status yang baru, 

yaitu dari lajang (single) menjadi seorang suami atau istri, kemudian 

menjadi orang tua bagi anak-anaknya nanti. Dengan status baru tersebut, 

maka akan selalu dihadapkan dengan tanggung jawab baru pula. Oleh 

karena itu, dibutuhkan kesiapan mental untuk menghadapinya, terutama 

pada saat awal-awal perkawinan.
21

 

Dalam sebuah perkawinan selalu diketahui akan terjadi berbagai 

macam hal yang dimana diperlukan keadaan psikologis untuk 

mengatasinya. Kematangan psikologis akan diperoleh ketika seseorang 

telah mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatan dan 

perkataannya. 
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Kesiapan pasangan secara psikis sangat penting dalam membina 

rumah tangga, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Slameto kesiapan 

adalah keseluruhan kondisi yang membuatnya siap untuk memberi respon 

atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu kecenderungan untuk 

memberi respon. Kondisi mencakup setidak-tidaknya tiga aspek, yaitu:  

1. Kondisi fisik, mental dan emosional  

2. Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan  

3. Keterampilan, pengetahuan dan pengertian lain yang telah dipelajari.
22

  

Secara sederhana mental dapat dipahami sebagai sesuatu yang 

berhubungan dengan batin dan watak atau karakter, tidak bersifat jasmani 

(badan). Kesiapan mental untuk menikah mengandung pengertian sebagai 

kondisi psikologis-emosional untuk siap menanggung berbagai resiko 

yang timbul selama hidup dalam pernikahan, misalnya pembiayaan 

ekonomi keluarga, memelihara dan mendidik anak-anak, dan membiayai 

kesehatan keluarga. Kesiapan mental seseorang erat hubungannya dengan 

usia, pendidikan, status karir/pekerjaan. Dengan terpenuhnya kriteria -

kriteria tersebut, memungkinkan seseorang siap untuk menikah. 

Sebaliknya, tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, menyebabkan 

seorang individu kurang merasa siap untuk menikah.
23

 

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan 

perubahan gaya hidup dan pergeseran moral dalam masyarakat saat ini, 

dapat dilihat bahwasanya suatu keluarga yang dibina oleh pasangan yang 

                                                           
22

 Dian Nita Rosadi, “Hubungan Kesiapan Mental Dengan Adaptasi Pasangan Muda 

Pada Perkawinan”, Jurnal (Sukabumi Jawa Barat) 
23

 Ibid., 



 

 

sudah berikrar dihadapan penghulu, dan berjanji hidup bersama-sama 

selamanya dan berkomitmen untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu 

kesempurnaan hidup pada kenyataannya tidak dapat mempertahankan 

rumah tangganya dengan berbagai alasan seperti sudah tidak adanya 

keharmonisan, kesalah fahaman, kecemburuan oleh pihak ketiga, dan 

sebagainya. Dari kondisi yang demikian maka dapat dinilai bahwa suatu 

perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan 

kedamaian pasangan hidup untuk mencapai kesempurnaan hidup pada 

kenyataannya tidak dapat menjamin kelanggengan rumah tangga itu 

sendiri.
24

 

BKKBN menyatakan tingkat perceraian di Indonesia sudah 

menempati urutan tertinggi se Asia Pasifik, di tahun-tahun berikutnya 

jumlah perceraian tetap semakin meningkat. Melihat data pernikahan dan 

perceraian di Indonesia yang dirilis oleh Kementrian Agama RI, tampak 

pernikahan relatif tetap di angka dua juta dua ratusan ribu setiap tahun, 

sementara perceraian selalu meningkat hingga tembus di atas tiga ratus 

ribu kejadian setiap tahunnya. Kasus yang membuat rumah tangga ini 

menjadi rawan perceraian, antara lain peran masing-masing anggota 

keluarga yang tidak berjalan sesuai dengan peran masing-masing status 

sehingga tidak memperlancar laju bahtera rumah tangga. Peranan ini 

berpengaruh pada pengalaman hidup yang sedang dibangun suami-istri 

                                                           
24

 Eva Meizara Puspita Dewi Dan Basti, “Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian 

Konflik Pada Pasangan Suami Istri”, Psikologi, Vol. 2, No 1, 2008, 48. 



 

 

yang nantinya akan mempengaruhi dalam menyikapi kehidupan 

keluarga.
25
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BAB IV 

ANALISIS PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM TERHADAP BATAS 

MINIMAL USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG  

NOMOR 16 TAHUN 2019 

 

A. Analisis Psikologi Keluarga Islam Terhadap Batas Minimal Usia 

Perkawinan dan Kesehatan Reproduksi Perempuan 

Dalam bab ini akan dipaparkan analisis atas permasalahan yang 

telah diterangkan sebelumnya pada kajian teori. Berdasarkan telaah pada 

bagian kajian teori, terdapat beberapa tinjauan terkait dengan konsep 

Psikologi keluarga Islam. Berawal dari telaah tersebut, maka untuk 

menganalisa dan menemukan benang merah dari permasalahan tersebut. 

Untuk memahami permasalahan batas usia perkawinan dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menurut penulis perlu dilihat 

persoalan awal dari tujuan terlaksanannya sebuah perkawinan, hal tersebut 

penulis rasa mampu memberikan gambaran untuk menganalisis batas usia 

perkawinan dan kesehatan organ reproduksi perempuan. 

Perkawinan tidak semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan 

hasrat biologis. Oleh karena itu, Allah SWT menyediakan tempat yang 

legal untuk terselenggaranya penyeluran tersebut yang sesuai dengan 

derajat kemanusiaan. Diantara tujuan-tujuan perkawinan yaitu sebagai 

penyaluran kebutuhan biologis . Semua manusia, baik laki-laki maupun 

perempuan mempunyai insting seks, hanya saja kadar dan intensitasnya 

yang berbeda. Dengan perkawinan, seorang laki-laki dapat menyalurkan 

nafsu seksualnya dengan sah, demikian pula sebaliknya. Selain hal 



 

 

tersebut tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk memiliki keturunan 

yang baik.
1
  

Dalam fiqih tidak pernah dijumpai adanya batas minimal usia 

menikah bagi seorang laki-laki maupun perempuan, hanya disebutkan 

perkawinan seseorang dapat dilakukan ketika ia sudah baligh atau sudah 

dewasa. Namun, bukan berarti bahwa Undang-Undang negara muslim 

tidak menerangkan ketentuan terkait batas minimal usia perkawinan 

tersebut. 

Di Indonesia batas Usia Perkawinan diatur dalam Undang-Undang 

yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan atan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Di dalamnya disebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan pada 

seorang laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. 
2
 

Batas usia tersebut dinilai sudah matang secara fisik maupu psikis 

untuk dapat melaksanakan perkawinan sehingga dapat mewujudkan tujuan 

perkawinan yang diimpikan dan tidak berakhir dengan perceraian serta 

memperoleh keturunan yang berkualitas. Dalam perkawinan yang 

dilakukan pada usia dibawah umur secara alamiyah alat reproduksi belum 

siap untuk dibuahi. Apabila melakukan hubungan seksual, terlebih lagi 

hingga melahirkan akan berpotensi menimbulkan bahaya lain diantaranya 

trauma dan perobekan hingga infeksi dan penyakit lainnya yang dapat 

membahayakan keselamatan ibu dan anak. Dengan adanya pembaharuan 
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batas minimal usia perkawinan diharapkan akan menekan laju kelahiran 

dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. 

Terdapat beberapa resiko perkawinan yang dilakukan dibawah 

umur antara lain: 

1. 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi 

kronik, yaitu obstetric fistula. Fistula merupakan kerusakan pada 

organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke 

dalam vagina.
3
 

2. Perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun lebih besar 

kemungkinan terjadi kanker leher rahim (kanker serviks) 

3. akan mudah keguguran karena rahimnya belum begitu kuat, sehingga 

sulit untuk terjadi perlekatan janin di dinding rahim. 

4. kemungkinan mengalami kelainan kehamilan dan kelainan waktu 

persalinan.
4
 

Agama Islam mengajarkan bahwa terciptanya sebuah hukum akan 

mempunyai tujuan hukum yang pasti yakni sebuah keadilan dan 

kemaslahatan, hal ini disebut Maqasid Syariah (Tujuan Hukum). Maqasid 

Syariah adalah metode filsafat hukum Islam yang merupakan bagian dari 

ilmu ushul fiqh. Maqasid Syariah memiliki tujuan-tujuan hukum syariat 

diantaranya yaitu perlindungan terhadap Keturunan (Hifz> an-Nasl). 
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Adanya batas usia ideal perkawinan dalam teori Maqasid Syariah 

penulis fikir sangat bermanfaat dan dapat memberikan berbagai dampak 

positif apabila diterapkan. Dampak positif tersebut berupa meningkatnya 

usia ideal perkawinan; meningkatnya keluarga sejahtera; meningkatnya 

pendidikan; meningkatnya pemahaman terkait pentingnya usia ideal 

perkawinan; serta orang tua semakin memahami pentingnya usia ideal 

perkawinan ketika hendak menikahkan anaknya.
5
 

Adapaun efek madharat yang akan ditimbulkan dari perkawinan 

yang belum siap dan ideal adalah. Pertama, aspek kesehatan, Remaja putri 

yang berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil 

maupun bersalin, dibandingkan kelompok perempuan usia 20-24 tahun, 

sementara resiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 

tahun. Anatomi tubuh remaja puteri berusia kurang dari 20 tahun belum 

siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi 

komplikasi. Ibu hamil di usia 20 tahun ke bawah sering mengalami 

prematuritas (lahir sebelum waktunya), besar kemungkinan cacat bawaan, 

fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian serta meningkatkan resiko 

komplikasi medis baik pada ibu maupun pada anak.
6
 

B. Analisis Psikologi Keluarga Islam Terhadap Batas Usia Minimal 

Perkawinan dan Kemampuan Resolusi Konflik 

Perjalanan sebuah keluarga pasti tidak terlepas dari permasalahan. 

Masalah dapat melahirkan seseorang menjadi sosok yang inovatif dan 
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kreatif. Namun juga perlu diingat masalah juga bisa menjadi sumber 

petaka dan bumerang apabila tidak dapat menyelesaikannya.
7
 

Dalam hal ini kematangan usia seseorang sangat berpengaruh 

terhadap sikap seseorang dalam menyelesaikan seuatu permasalahan. Di 

dunia Islam terdapat Maqa>sidu Syari>’ah yang mempunyai tujuan 

diadakannya syariat Islam salah satunya Hifz> an-Nafs yang menjadi 

elemen dasar psikis manusia. 

Jaminan keselamatan jiwa (hifz> an-Nafs) sendiri merupakan 

jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia bagi setiap 

manusia. Di mana termasuk dalam cakupan pengertian umum atas jaminan 

ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya 

kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terakhir ini, meliputi 

keterbatasan memilih profesi, kebebasan untuk berfikir, mengeluarkan 

pendapat, kebebasan berbicara dan memilih tempat tinggal. Untuk dapat 

melestarikan jiwa Islam mensyariatkan perkawinan untuk 

keberlangsungan jenis manusia.
8
 

Ketika memutuskan untuk menikah maka akan ada banyak hal 

yang baru, di antaranya seseorang akan sadar memiliki status yang baru, 

yaitu dari lajang (single) menjadi seorang suami atau istri, kemudian 

menjadi orang tua bagi anak-anaknya nanti. Dengan status baru tersebut, 

maka akan selalu dihadapkan dengan tanggung jawab baru pula. Oleh 
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karena itu, dibutuhkan kesiapan mental untuk menghadapinya, terutama 

pada saat awal-awal perkawinan.
9
 

Kesiapan psikologi menurut penulis menjadi salah satu alasan 

untuk melaksanakan perkawinan pada usia yang tepat. Kesiapan 

psikologis diartikan sebagai kesiapan individu dalam menjalankan peran 

sebagai suami atau istri, meliputi pengetahuan akan tugasnya masing-

masing dalam rumah tangga. Oleh karena itu kesiapan psikologis sangat 

diperlukan dalam memasuki kehidupan perkawinan agar pasangan siap 

dan mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dengan cara yang 

bijak, tidak mudah bimbang dan putus asa. Usia 20-24 tahun remaja 

memasuki masa dewasa awal, dimana masa ini remaja sudah mendekati 

masa kematangan fisik dan emosi.
10

 

Permasalahan yang terjadi bukan untuk kita hindari, dalam Islam 

sendiri sudah diterangkan mengenai gambaran suatu konflik dan juga cara 

penyelesaian konflik tersebut. Seperti dalam pendapat Wahbah Al-Zuhaily 

yang menyatakan beberapa hal untuk melakukan penyelesaian masalah. 

Pertama,  Pergaulan yang santun  yaitu berupa itikad baik dan 

upaya kedua belah pihak untuk menciptakan hubungan yang baik. Dalam 

Islam menggunakan asas persamaan derajat antar manusia dalam 

kehidupan politis, sosial, ekonomi, termasuk juga dalam kehidupan 

berumah tangga. Beliau menegaskan bahwa yang dimaksud dari kata al-

ma‟ruf dalam pergaulan berumah tangga yaitu kondidi dimana terdapat 

                                                           
9
 Ulfiah, Psikologi Keluarga (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 125. 

10
 Teguh Ansori, “Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqasidu Syariah”, 

Jurnal, IAIN Ponorogo. 



 

 

kerukunan dan kelembutan antara suami dan istri, dan kedua belah pihak 

saling mengikat untuk memberikan pelayanan yang baik, serta menahan 

diri untuk tidak menyakiti pasangan, penuh kesantunan dalam bertutur 

kata, dan tidak mengungkit kebaikan yang dilakukan masing-masing serta 

mengiringi kebaikan dengan kata-kata yang menyakiti. Hak antara suami 

dan istri berada dalam satu garis kesetaraan, sesuai isyarat dalam Al-

Quran. Dapat dikatakan hak seorang suami dari istrinya sama derajatnya 

dengan kewajiban seorang istri kepada suaminya begitu juga sebaliknya. 

Peran suami maupun istri akan terlaksana secara optimal sesuai tata 

kehidupan syari‟ah jika kedua pasangan memahami hak dan kewajiban 

masing-masing. 

Kedua, Kesabaran dalam kehidupan keluarga diartikan sebagai 

kesanggupan suami untuk tidak mengeluh dan terburu-buru dalam 

mengambil keputusan terhadap istrinya. Kesabaran dan usaha untuk 

bertahan menghadapi permasalahan yang timbul sebagai akibat 

perkawinan termasuk sikap pasangan yang nusyuz. Dan senantiasa 

membibing istri ketika melakukan pembangkangan. 

Ketiga, Tah{ammul Al-Adza seorang suami memiliki fungsi tidak 

hanya terbatas pada penyediaan biaya hidup dan tempat tinggal, melainkan 

juga pembinaan rohani dan sopan santun. Hal tersebut menghendaki 

ketabahan dan kesabaran seorang suami dalam menghadapi kemelut psikis 

yang diakibatkan oleh sikap istrinya, salah satu alternatif untuk 



 

 

membendung emosional suami adalah dengan menjalin komunikasi yang 

didasari rasa cinta dan tanggung jawab. 

Keempat, Al-Wa’z {hu cara seorang suami memberikaan nasihat 

kepada istrinya dengan hikmah dan kebijaksanaan, dengan ucapan akrab 

dan lemah lembut. Dan dengan memberikan penjelasan kepada istri bahwa 

kedurhakaan dapat menggugurkan pemberian nafkah dengan segala 

akibatnya. 

Kelima, Irsal Al-Hakamain upaya mediasi antara kedua belah 

pihak suami dan istri bisa delakukan dengan pengangkatan hakam. Pihak 

dari luar atau pihak ketiga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik. 

karena orang ketiga tidak terlibat dalam konflik dan memiliki tujuan 

mendamaikan, selain itu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 35 juga 

menegaskan agar penggunaan pihak ketiga diterapkan dalam konflik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan ketentuan batas usia perkawinan 19 tahun antara laki-laki 

dan perempuan, apabila dilihat dari segi kesehatan reproduksi 

perempuan usia tersebut sudah mendekati ideal. Namun berdasarkan 

teori Psikologi usia 19 tahun berada pada klasifikasi usia remaja, 

ketentuan batas minimal usia ideal perkawinan dalam Psikologi yaitu 

20 tahun, usia tersebut dinilai telah matang sacara fisik dan psikis 

untuk bisa melaksanakan perkawinan dan mendapatkan keturunan 

yang baik dan berkualitas. 

2. Usia perkawinan dalam upaya menyelesaikan resolusi konflik, dalam 

hal ini usia perkawinan 19 tahun telah memiliki kemampuan resolusi 

konflik keluarga. Psikologi Keluarga Islam memberikan beberapa 

penyelesaian dalam menghadapi konflik keluarga  antara lain 

pergaulan yang santun, kesabaran, tah{ammul al-adza, al-wa’z{u, dan al-

hakim. 

B. Saran 

1. Dalam hal perkawinan para orang tua harus memperhatikan tingkat 

perkembangan anak-anaknya agar dapat melangsungkan perkawinan 

pada usia yang ideal.  
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2. Untuk calon-calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan 

apakah benar sudah siap baik secara fisik maupun mental. Karena 

permasalahan-permasalahan dalam perkawinan sangatlah kompleks. 

3. Dalam setiap permaslaahan yang dihadapi pasangan diharapkan selalu 

musyawarah untuk menyelesaikan konflik yang baik hal tersebut 

sebagai penentu kebahagian suatu perkawinan. 
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