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ABSTRAK 

 

Pradana,Gilang Bagaskara Wahyu.2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pernikahan Dini Karena di Paksa Wali (Studi Kasus Desa Pudak Wetan 

Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo).Skripsi.Jurusan Hukun Keluarga 

Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen 

Pembimbing Rif’ah Roihanah, S.H., M.Kn. 

 

Kata Kunci: Hukum Pernikahahan, nikah dini, nikah paksa, wali 

 

Penelitian ini dilatar belakangi maraknya pernikahan dini di ponorogo, salah 

satunya kasus pernikahan dini karena dipaksa wali di Desa Pudak Wetan. 

bahwasannya tujuan pernikahan menurut KHI selain untuk memenuhi kebutuhan 

jasmani tetapi juga lebih penting lagi yaitu membentuk keluarga yang bahagia 

dalam arti sakinah, mawaddah, dan warohmah. Jadi bila mana pernikahan tanpa 

didasari rasa saling menyayangi, apalagi ada paksaan oleh walinya pastinya sulit 

untuk menuju membentuk keluarga yang bahagia, dan akan berdampak dalam 

kehidupan nantinya bisa juga dipertengahan pernikahan terjadi bercerai, selingkuh, 

atau bertengkar yang tak ada habisnya. Maka dari itu pernikahan dini karena 

dipaksa wali ini perlu di kaji dengan tinjauan Hukum Islam supaya tau hukumnya 

diperbolehkan atau tidak juga supaya pernikahannya membawa kemaslahatan bagi 

kedua pasangan dan masing-masing keluarga. 

Tujuan penelitian ini: Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam 

terhadap dampak pernikahan dini karena dipaksa wali dan Untuk mengetahui 

bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembentukan keluarga dalam 

pernikahan dini karena dipaksa wali di Desa Pudak Wetan. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research), Metode 

pengambilan data dalam penelitian ini dengan menggunakan observasi, wawancara, 

dokumentasi dan penelusuran berbagai literatur atau refrensi. Teknik pengolahan 

dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian, dan 

pengambilan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pernikahan dini karena dipaksa 

wali berdampak terhadap suami istri, terhadap anak-anaknya, dan terhadap masing-

masing keluarga. Dampak tersebut ada 2 yaiti negatif dan positif namun, pernikahan 

yang terjadi di Desa Pudak Wetan karena dipaksa wali kini justru malah cenderung 

mayoritas berdampak baik. Dengan permasalahan ini menurut Hukum Islam tidak 

melarang bila pernikahan yang dipaksa oleh wali dilakukan dengan tujuan tidak 

mendatangkan madarat antara kedua calon mempelai tetapi membawa 

kemaslahatan yang besar maka diperbolehkan. 2) Pernikahan dalam Hukum Islam 

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, 

dan warohmah. Hal ini sudah terwujud mayoritas mereka sepasang suami istri yang 

nikah dini karena dipaksa wali di Desa Pudak Wetan dengan berusaha membangun 

keluarga yang sakinah, Mawaddah, dan warohmah dengan melaksanakan hak dan 

kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Adapun kalau belum hanya sedikit 

dari hak dan kewajiban tugas sebagai suami istri yang belum tercapai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pernikahan adalah peristiwa khusus sebagai penyalur hasratnya sebagai 

kebutuhan manusia yang sangat penting untuk melindungi individu dan 

masyarakat.1 Ini adalah cara untuk memenuhi keinginan pribadi tanpa 

menyebabkan kerugian apapun. Bukan hanya manusia yang menikah, tetapi 

juga makhluk lain di mata Allah. Pernikahan berbeda dari bentuk kehidupan 

lainnya, jadi ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk memastikan 

persatuan yang sukses. Kesediaan bersama juga merupakan tanda hubungan 

yang langgeng. 

Perkawinan didefinisikan sebagai hubungan lahir batin antara seorang 

pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.2 Perkawinan adalah 

dicirikan sebagai ikatan yang sangat kuat (mitsaqaan ghalidzo) antara 

seorang pria dan seorang wanita untuk mematuhi perintah Allah dan 

melaksanakannya sebagai ibadah, dengan tujuan pembentukan keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.3 Sebagaimana firman Allah Swt QS. An-Nisaa’ ayat 21: 

 

                                                           
1 Nasruddin, Fiqh Munakahat, (Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015. 1. 
2 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta:Renika Cipta), .23 
3 Soedaryono Soemin, Hukum Orang dan Keluarga, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), . 6. 
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Artinya:“...Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu 

Perjanjian yang kuat”.4 

 

Tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan memelihara 

keturunan serta kesucian manusia. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh 

Taqiyyuddin Abi Bakar dalam bukunya Kifayatul Akhyar, yang 

menyebutkan bahwa nikah untuk menghindari zina, memiliki anak dan 

sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt.5  

Makna sosiologis perkawinan dalam  konsep dagang memandang 

perkawinan sebagai suatu metode jual beli antara hak dan kewajiban yang 

timbul antara suami dan pasangan. Karena pernikahan merupakan teknik 

integrasi dari dua individu yang memiliki latar belakang sosial budaya yang 

luar biasa, tujuan dan keinginan mereka, maka proses perubahan dalam 

pernikahan ini harus selalu dirundingkan dan disepakati bersama.6 karenanya, 

dalam konteks sosiologi, perkawinan tidak akan terjadi jika tidak ada 

kesepakatan bersama, untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah 

tangga, dalam upaya menciptakan keluarga sendiri yang sakinah, mawaddah 

dan rahmah. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah Swt, QS. Ar-Ruum 

ayat 21: 

                                                           
4 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin (Al-Qur‟an dan Terjemahannya), 

(Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), . 81. 
5 Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), 

(Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), . 41. 

Lihat juga Taqiyyuddin Abi Bakr, Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayah al-ikhtishar, (tnp.: Dar Al-Kutub 

al-Islamiy, t.t), . 48. 
6 T. O. Ihromi, Bungan Rampai Sosiologi Keluarga, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), . 137. 
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Artinya:“Dan sebagian besar dari tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenis pribadimu, agar kamu juga 

memiliki kecenderungan untuk dan menemukan kedamaian di 

dalamnya, dan Dia menciptakan di antara kamu cinta dan kasih 

sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar ada tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir”.7 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa upaya perkawinan 

untuk membentuk rumah tangga yang puas dan makmur masing-masing lahir 

dan batin, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Peraturan Islam 

(KHI), bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang 

sakinah mawaddah warahmah.8 adanya. itu jauh dibentuk berdasarkan nilai-

nilai spiritual yang membutuhkan interaksi saling mengasah, kasih sayang 

dan pengasuhan antara suami dan istri.9 Gaya hidup seorang wali sebagai 

salah satu syarat sahnya suatu pernikahan sebagaimana yang ditegaskan 

dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Imran bin Husain bahwa Nabi 

Muhammad Saw bersabda: 

 

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi”10 

                                                           
7 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin (Al-Qur’an dan Terjemahannya), 

(Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), . 406 
8 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3. 
9 Dewani Romli, Fikih Munakahat, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2014), . 12. 
10Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, FIQH 

MUNAKAHAT-Khitbah, Nikah, dan Talak, Cet-3, (Jakarta: AMZAH, 2014), .101 
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Hal ini menunjukkan bahwa wanita tidak dapat menikahkan dirinya 

sendiri tetapi harus menyerahkannya kepada walinya, kecuali wanita tersebut 

adalah janda. Penyebab mengapa dia tidak bisa menikah dengan dirinya 

sendiri adalah karena kurangnya potensi, sehingga dia tidak mampu dan tidak 

bisa memikirkan kemaslahatan bahkan untuk dirinya sendiri. 

Tetapi, dalam kehidupan publik, hak ayah atau ibu sering disalah 

pahami sebagai hak untuk menekan seorang gadis agar menikahi calon 

pengantin pria pilihan walinya. Padahal hak-hak tersebut paling mudah 

digunakan sebagai syarat perkawinan yang harus dipenuhi beberapa syarat 

dan ketentuan dalam syariat Islam. 

Faktanya yang terjadi di masyarakat adalah bahwa kebutuhan-

kebutuhan di atas paling efektif sebagai formalitas. Sebagian kecil dari 

pernikahan dini karena dibatasi melalui orang tua (wali) pengantin wanita 

terpaksa melaksanakan pernikahan karena ingin menuruti perintah orang tua 

(tidak lagi bertentangan dengan perintah orang tua). Seringkali orang tua 

(wali) sendiri belum tentu memahami hukum Islam, apalagi hukum 

perkawinan yang memuat pola pikir sebagai orang tua. Jika pernikahan 

tersebut dipaksakan, efeknya untuk menjadi terampil dengan bantuan wanita 

dan pria dapat dirasakan dari berbagai aspek gaya hidup di masa depan. 

Permasalahan di atas ada kaitannya dengan perkawinan yang terjadi di 

Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, yang mana ada 

sebagian warga pernikahan anaknya itu dilatarbelakangi oleh adanya di paksa 

walinya, salah satunya kasus pernikahan yang dilakukan oleh Maya usia 14 

tahun yang dipaksa oleh bapaknya sendiri yang bernama Slamet Riyadi, dia 
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dinikahkan oleh bapaknya dengan pemuda yang bernama Aldi yang usianya 

juga masih muda yakni 20 tahun.11 Ia menuruti perintah orang tuanya untuk 

menikah dengan alasan orang tuanya bahwa untuk mengurangi beban 

perekonomian keluarga dan juga karena calon pengantin laki-laki adalah anak 

orang kaya. Selain hal itu banyak juga masyarakat di sekitar Desa Pudak 

Wetan, masyarakatnya banyak yang nikah muda juga karena dipaksa walinya 

karena ketahuan melakukan hubungan diluar nikah, takut terjadi perzinaan, 

takut dan malu jadi bahan omongan orang, dan ada juga karena harta.12 

Oleh sebab itu dari penulis berdasarkan permasalahan diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitiaan dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Karena Dipaksa Wali” (Studi 

Kasus Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat diambil pokok 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap dampak pernikahan dini 

karena dipaksa wali di Desa Pudak Wetan? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembentukan keluarga 

dalam pernikahan dini karena dipaksa wali di Desa Pudak Wetan? 

 

 

                                                           
11 Hasil wawancara bersama Maya warga Desa Pudak Wetan, 04-12-2021.  
12 Hasil wawancara bersama Bapak Lurah Desa Pudak Wetan, 04-12-2021. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap 

dampak pernikahan dini karena dipaksa wali di Desa Pudak Wetan. 

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap 

pembentukan keluarga dalam pernikahan dini karena dipaksa wali di 

Desa Pudak Wetan. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara praktis: dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sehingga 

mampu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, 

dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan 

pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan yang sesuai dengan syari’at 

Islam. 

b. Secara teoritis: dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 

dibidang Hukum Islam, khususnya dibidang Fiqh Munakahat dan 

dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan 

melakukan penelitian lanjutan 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu berisikan beberapa hasil penelitian yang sudah 

pernah diteleti sebelumnya yang ada keterkaitan pembahasannya dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis serta sebagai pertimbangan antara 

kesamaan dan perbedaan dari penelitian penulis. Beberapa penelitian 

sebelumnya yang sudah pernah diteliti oleh para peneliti sebagai berikut: 
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  Fatimah (2009) tentang “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Di 

Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Bayolali”.13 Dalam ulasan ini, 

dijelaskan bahwa faktor keuangan menjadi salah satu alasan untuk menikah di 

usia muda, dengan alasan sebagian besar kondisi keuangan keluarga mereka 

kurang. Hasil penelitian mereka berharap bahwa dengan menawarkan anak-

anak mereka, beban keuangan akan sedikit berkurang. Karena anak-anak yang 

menikah akan menjadi kewajiban bagi pasangannya. Memang, bahkan wali 

percaya bahwa setelah menikah mereka dapat membantu kehidupan orang tua 

mereka. Unsur pendukung lainnya adalah unsur instruktif dan variabel 

parental. 

Persamaan skripsi ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas 

permasalahan pernikahan dini, sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih 

fokus membahas faktor pendorong pernikahan dini, sedangkan penelitian saya 

lebih fokus membahas bagaimana pandangan hukum islam terhadap pengaruh 

pernikahan dini karena dipaksa wali. 

Handayani (2014) dengan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Yang 

Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan 

Tambusai Utara Kabupaten Hulu”.14 Menurut Handayani, pernikahan dini 

adalah pernikahan di bawah usia regeneratif 20 tahun untuk wanita dan di 

bawah 25 tahun untuk pria. Tinjauan ini dimaksudkan untuk menentukan 

variabel yang terkait dengan usia dini, khususnya informasi, iklim, gaji 

                                                           
13 Fatimah, Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Di Desa Sarimulya Kecamatan 

Kemusu Kabupaten Bayolali,Skripsi. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009). 
14 Eka Yuli Handayani, Faktor Yang Berhubungan DenganPernikahan Usia Dini Pada 

Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu,(JurnalMaternity and 

Neonatal, Vol,1,No. 5, 2014),2.diakses Tanggal 30 Maret 2018. 
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keluarga, instruksi orang tua, pelatihan dewasa muda, dan pekerjaan orang tua. 

Eksplorasi ini bersifat kuantitatif logis dengan semacam rencana tinjauan cross 

sectional. Pemeriksaan informasi dilakukan secara univariat, bivariat dengan 

uji chi square dan multivariat dengan berbagai uji relaps terhitung. Efek 

lanjutan dari tinjauan ini adalah bahwa ada hubungan antara informasi, iklim, 

instruksi dewasa muda dan pekerjaan orang tua pada usia dini. Kedekatan 

antara eksplorasi Handayani dan pemeriksaan yang diarahkan oleh pencipta 

adalah bahwa keduanya mengambil subjek usia dini dengan salah satu faktor 

yang sama, khususnya tingkat pengajaran. 

Persamaan skripsi ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas 

permasalahan pernikahan usia dini, sedangkan perbedaannya penelitian ini 

lebih fokus membahas faktor pendorong pernikahan dini pada wanita, 

sedangkan penelitian saya lebih fokus membahas bagaimana pandangan 

hukum islam terhadap pengaruh pernikahan dini karena dipaksa wali dan 

dampak pernikahan dini. 

Muzaffak (2013) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat 

Pendidikan Dan Ekonomi Terhadap Pola Keputusan Orang Tua Untuk 

Mengkawinkan Anaknya Di Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya 

Kabupaten Bangkalan”.15 Pemeriksaan Muzaffak menunjukkan bahwa ada 

dampak besar antara pelatihan orang tua pada pilihan wali untuk menawarkan 

anak-anak mereka. Sekolah rendah memiliki peluang untuk menikahkan anak-

anak mereka 34,48 kali lebih tinggi daripada mereka yang berpendidikan tinggi 

                                                           
15 Muzaffak, Muzaffak. "Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Ekonomi Terhadappola 

Keputusan Orang Tua untuk Mengkawinkan Anaknyadi Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya 

Kabupaten Bangkalan." Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa S1 Sosiologi UNESA, vol. 1, no. 1, 

2013. 
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dan ada pengaruh penting antara status keuangan pada pilihan wali untuk 

menawarkan anak-anak mereka. Status keuangan rendah memiliki kesempatan 

untuk menikahkan anak-anak mereka 10,97 kali lebih tinggi daripada mereka 

dengan status keuangan tinggi dan ada pengaruh besar antara tingkat sekolah 

dan status keuangan wali pada pilihan untuk menawarkan anak-anak mereka 

dan ukuran efek pada pilihan untuk menawarkan anak-anak mereka adalah 

24%. 

Kesamaan Penelitian ini dengan penelitian saya adalah bahwa masing-

masing membahas pernikahan dini karena dipaksa orang tua, sedangkan 

perbedaannya adalah pengamatan ini lebih berfokus pada membahas dampak 

tingkat pendidikan dan penghasilan ekonomi terhadap pola putusan orangtua 

untuk menikahkan anak-anak mereka, sementara studi saya lebih fokus 

membahas implikasi pernikahan dini karena deipaksa wali dan bagaiman 

menurut pandangan Hukum Islam. 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap 

Motif Menikah Dini Di Perdesaan” dilakukan oleh Wulandari dan 

Sarwoprasodjo (2014).16 Sebagaimana dikemukakan oleh Sarwoprasodjo dan 

Wulandari, perkawinan di bawah umur bagi perempuan diidentikkan dengan 

keadaan sebagai suatu tingkat persiapan mental yang belum sampai pada 

perkembangan, termasuk penataan watak diri dan tata kehidupan sosial sebagai 

remaja yang memang sedang dalam masa pertumbuhan. pencarian kepribadian. 

Alasan dilakukannya tinjauan ini adalah untuk membedakan maksud dan 

unsur-unsur yang mempengaruhi bagian-bagian dari pernikahan dini yang 

                                                           
16 Wulandari, Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di 

Perdesaan,Skripsi. (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2014). 
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terjadi, serta untuk mengetahui hubungannya dengan pengembangan karakter. 

Pemeriksaan dipimpin menggunakan strategi tinjauan umum. Pengujian 

dampak faktor pernikahan dini terhadap proses pemikiran pernikahan 

dilakukan dengan menggunakan berbagai tes kekambuhan sedangkan 

pengembangannya melalui metodologi elucidating atau subjektif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi dengan niat remaja 

untuk memenuhi rasa aman, sosial, dan kepercayaan diri. Karakter terkait pada 

remaja yang menikah adalah kepribadian diri yang kokoh dan kepribadian 

sosial yang lemah. 

Kesamaan Penelitian ini dengan penelitian saya adalah bahwa masing-

masing membahas pernikahan dini karena dipaksa orang tua, sedangkan 

perbedaannya adalah pengamatan ini lebih berfokus pada membahas dampak 

ekonomi sebagai pendorong orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka, 

sementara studi saya lebih fokus membahas implikasi pernikahan dini karena 

deipaksa wali dan bagaiman menurut pandangan Hukum Islam. 

Ferry Pratama (2011) dengan penelitian yang berjudul: “Nikah Paksa 

Menurut Perspektif Hukum Fikih”.17 Hasil penelitian ini menunjukkan 

perbandingan mazhab dalam masalah fikih hukum nikah paksa. Perincian 

hukum nikah paksa dikategorikan dalam empat persoalan hukum, yakni nikah 

paksa terhadap gadis kecil, gadis dewasa, janda kecil dan janda yang sudah 

dewasa.  

Keterangan hasilnya, bahwa Madzhab Hanafi berpendapat bahwa 

pengaturan nikah paksa dari seorang ayah bagi perempuan muda dan janda 

                                                           
17 Ferry Pratawa Timur, Nikah Paksa Menurut Perspektif Hukum Fikih, Skripsi. (Malang: 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011). 
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yang belum dewasa adalah sah. Jika perempuan dan janda itu sudah dewasa, 

maka perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum tidak sah. Sementara itu, 

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum kawin paksa dari seorang ayah 

bagi anak perempuan muda dan dewasa adalah sah. Mengenai janda-janda di 

bawah umur dan orang dewasa, perkawinan yang dipaksakan kepada mereka, 

hukumnya tidak sah. 

Korelasi pendapat kedua mazhab tersebut dengan Hukum Positif di 

Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam, memiliki banyak variasi yang 

mendasar. Hukum yang menguntungkan di Indonesia lebih ditekankan pada 

kesiapan jasmani dan rohani perempuan yang akan menikah. Dari perbedaan 

semua hal tersebut, baik dua mazhab pemikiran maupun Hukum Positif, 

menunjukkan bahwa ijtihad dalam hukum lebih ditekankan pada aspek tafsir 

hukum daripada dalil-dalil yang detail dan efek-efeknya memberikan dorongan 

ke atas pada ijtihad tertentu. 

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah mereka masing-

masing berbicara tentang pernikahan paksa, sedangkan perbedaannya adalah 

penelitian ini lebih fokus pada evaluasi mazhab hukum dalam masalah fikih 

tentang pernikahan paksa, sedangkan penelitian saya lebih fokus pada 

pembahasan. bagaimana aturan Islam mengulas pernikahan dini akibat tekanan 

dari seorang ibu atau ayah dan bagaimana pengaruhnya. 

Dari keenam penelitian terdahulu di atas tidak terdapat kesamaan dalam 

membahas permasalahan pernikahan khususnya pernikahan dini yang 

disebabkan karena dipaksa wali. Oleh sebab itu penelitian yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Karena Dipaksa Wali” 
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(Studi Kasus Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo), 

perlu untuk diteliti lebih dalam oleh penulis karena sebelumnya belum pernah 

dibahas oleh peneliti manapun. 

 

E. Metode Penelitian 

1.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada hakikatnya, penelitian 

ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realita 

tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah 

kehidupan masyarakat,18 yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari 

lokasi atau lapangan.19 Dalam hal ini data maupun informasi bersumber 

dari Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, guna 

memperoleh data yang berhubungan dengan tinjauan Hukum Islam 

terhadap pernikahan dini karena dikekang wali Di Ds. Pudak Wetan, Kec. 

Pudak, Kab. Ponorogo. 

2. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi 

yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti 

untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis 

menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan 

                                                           
18 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cetakan ke-10, Edisi 1 (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2008), . 28. 
19 Ahmadi Anwar, Prinsip-Prinsip Metodologi Research, (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975), 

.02. 
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dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di Desa Pudak Wetan, 

Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. 

3. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan 

tujuan penelitian. Maka dari itu, peneliti membagi sumber data menjadi 

dua bagian, di antaranya: 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan 

atau sumber data penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan 

observasi, yaitu berupa kata-kata atau tindakan dari subjek 

penelitian.20 Dalam penelitian ini, sumber data primer yang dilakukan 

peneliti yaitu dari wawancara dan hasil interview mengenai pokok-

pokok masalah yang diteliti dari perangkat desa, warga, dan keluarga 

orang yang bersangkutan. 

b. Data Sekunder. 

Data yang diperoleh melalui data yang sudah ada, dan 

mempunyai keterkaitan dalam  penelitian. Data sekunder ini adalah 

data pelengkap dari data primer/data utama. Yaitu berupa buku-buku, 

tulisan-tulisan ilmiah, majalah, hasil penelitian, arsip, dokumen 

pribadi, maupun dokumen resmi.21 

 

 

                                                           
20 Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi  (Bandung. PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), 6. 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung:Alfabeta, 2013), 326. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data.22 Prosedur pengumpulan data dapat 

juga diartikan sebagai suatu usaha untuk mengumpulkan data. Teknik 

yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:  

a. Observasi (Pengamatan)  

Observasi merupakan pengamatan, perhatian atau 

pengawasan. Moh. Nazir mendefinisikan observasi sebagai 

“Pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan 

alat standart lain untuk keperluan tersebut.23 Metode pengumpulan 

data dengan observasi yaitu teknik mengumpulkan data yang 

digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, 

proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak 

terlalu besar.24 

Penulis dalam penelitian ini, menggunakan teknik 

pengumpulan data observasi partisipan dimana peneliti 

mengumpulkan data yang digunakan untuk menghimpun data 

penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti 

terlibat langsung dalam kegiatan informan yang terjadi di lapangan. 

Peneliti juga menggunakan pedoman observasi sehingga akan 

memudahkan peneliti dalam mengamati dan memperoleh informasi 

                                                           
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

cet ke-19, . 224. 
23 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif....,. 166. 
24 Ibid, Metodologi Penelitian Kualitatif....,. 145. 
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dan data diharapkan dapat mendeskripsikan mengenai bagaiamana 

tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan dini karena dikekang 

wali, studi kasus di Desa Pudak Wetan, Kecamatan Pudak, 

Kabupaten Ponorogo. 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan 

jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan 

berlandaskan kepada tujuan penelitian.25 Peneliti menerapkan jenis 

pembicaraan informal, pertanyaan yang diajukan sacara struktual 

dan secara spontanitas. Pembicaraan dimulai dari segi umum menuju 

yang khusus. Peneliti mengajukan pertanyaan yang bebas kepada 

subyek menuju fokus penelitian. Adapun hubungan antara peneliti 

dengan subyek yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa 

dalam kehidupan sehari-hari saja, sehingga tidak terlihat kaku dan 

menakutkan. Setelah selesai wawancara, peneliti menyusun hasil 

wawancara sebagai hasil catatan dasar sekaligus abstraksi untuk 

keperluan analisis data. Berikut subyek yang diwawancarai 

diantaranya: perangkat desa, warga, dan keluarga orang yang 

bersangkutan. 

5. Analisis Data  

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu 

suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian 

                                                           
25 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta, 2001), . 62. 
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disimpulkan.26 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Secara terminologis penelitian kualitatif menurut Bagdam dan Taylor 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang 

diminati.27 Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mengumpulkan 

data dengan meninjau Hukum Islam terhadap pernikahan dini karena 

dikekang wali Di Ds. Pudak Wetan, Kec. Pudak, Kab. Ponorogo. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

 Sebagai gambaran pola pemikiran peneliti yang tertuang dalam karya 

tulis ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima 

bab, yang masing-masing bab terdiri atas sub bab yang berkaitan erat satu sama 

lain: 

Bab I:  Pada bab Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian 

terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II:  Pada bab ini berisikan landasan teori sebagai pedoman yang 

digunakan dalam melangsungkan kegiatan penelitian untuk pengkajian dan 

analisis masalah. Terdiri atas: Pengertian, tujuan,  prinsip-prinsip, rukun dan 

syarat nikah, larangan nikah, macam-macam wali nikah, pernikahan dini, 

faktor pemicu dan dampak pernikahan dini, kelurga sakinah, hukum nikah 

paksa. 

                                                           
26 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011),. 

106. 
27 Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 

. 4. 
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Bab III: Pada bab ini berisikan pemaparan data-data yang diperoleh 

dilapangan berdasarkan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya. 

Diantaranya profil daerah, keadaan geografis, keadaan sosial agama, ekonomi 

masyarakat, dan alasan terjadinya pernikahan dini di paksa wali, dampak, serta 

cara membangun keluarga sakinah di Desa Pudak Wetan. 

Bab IV: Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

terkait analisis bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap dampak pernikahan 

dini karena dipaksa wali dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap 

pembentukan keluarga dalam pernikahan dini karena dipaksa wali di Desa 

Pudak Wetan, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. 

Bab V:   Berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Islam 

Nikah berasal dari kata nakaha, yankihu, nikahan yang secara 

etimologi berarti menikah (al-tazawwuj), bercampur ’ikhtilat, dan 

bersenang-senang ’istimta‘.28 Al-Qur’an menggunakan kata nikah yang 

mempunyai makna “perkawinan”, disamping secara majazi (metaphoric) 

diartikan dengan “hubungan seks”. Selain itu juga menggunakan kata zawj 

asal kata al-zawj yang berarti “pasangan”, untuk makna nikah ini karena 

menikah menjadikan orang memiliki pasangan.29 

Nikah, secara etimologi, al-jam’u dan adh-dhammu yang artinya 

kumpul.30 Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian 

secara majaz bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah, 

karena termasuk pengikatan sebab akibat.31 Pengertian nikah menurut 

Imam Syafi’i ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan 

tubuh antara pria dan wanita.32 

                                                           
28 Saleh Ibn Ghanim Al-Sudlan, Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar, (Arab Sa‘udi: wuzarat al-

shu’un al-‘islamiyyah wa al-‘auqaf wa al-da’wah wa al-‘irshad, 1425 H), .121. 
29 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, 

cet. ke6 (Bandung: Mizan, 1997), . 191. 
30 Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, 

Kata Mutiara, Alih Bahasa, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), . 5. 
31 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016), 

hlm.23. Lihat juga Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Taisiru al-allam Syarh Umdatu 

alAhkam, Edisi Indonesia: Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim Pent: Kathur Suhardi, Cetakan 

ke7, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), . 739. 
32 Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam 

Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam”, Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No. 4 Desember 2015 

(Bandar Lampung: Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2015) 
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Menurut syar‟i , nikah adalah: 

 

“Suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan 

hubungan sebagai suami istri dengan menggunakan lafaz “inkah” 

(menikahkan), atau lafadz “tadzwij” (mengawinkan).”33 

 

Kata nikah itu sendiri secara hakiki berarti aqad, yaitu aqad antara 

calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagaimana 

suami isteri dan secara majazi berarti persetubuhan.34 Dengan kata lain 

nikah juga berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan 

dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk 

membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat 

yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, zawwaja atau nikah adalah akad 

yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; inkah atau tazwij. 

Hal ini sesuai dengan ungkapan definisi perkawinan sebagai berikut: Akad 

yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan 

lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya” 35 

Dari definisi di atas, baik menurut imam Syafi’i, para ahli fiqih, serta 

menurut syara’ dsb, dapat disimpulkan bahwasannya pernikahan ialah 

sebuah akad yang menghalalkan hubungan antara suami dan isteri dengan 

menggunakan lafaz inkah atau tazwij atau yang semakna dengannya. 

Untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih 

mengasihi, tentram dan bahagia. 

                                                           
33 Abd Rachman Assegaf, Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim 

Kaffah, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), . 131. 
34 Dewani Romli, Fiqih Munakahat, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), . 13 
35 Zakiyah Drajat dkk, Ilmu Fikih, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), Jilid II, . 48. 
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2. Tujuan Pernikahan 

Pernikahan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis 

manusia yang wajar dan legal. Agama Islam tidak membenarkan manusia 

hidup membujang. Karena pilihan hidup membujang tidak sejalan dengan 

kodrat dan naluriyah manusia yang normal. Allah menciptakan manusia 

berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan untuk melanjutkan keturunan 

dan yang mana merupakan kebutuhan esensial manusia. 

Dalam QS Adz Dzariyaat/51: 49 disebutkan : 

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya Kami mengingat kebesaran Allah”.36 
 

Perkawinan bagi manusia diatur oleh berbagai etika dan peraturan 

yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, beradab dan 

berakhlak. Karena itulah perkawinan yang syarat nilai bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, 

warahmah. Agama Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan 

syarat-syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan 

untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan dapat tercapai. 

Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA mengemukakan bahwa : 

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk 

agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan 

bahagia.37 

 

Dr. H. Abdul Kadir Ahmad, MS, Ed menegaskan : 

                                                           
36 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Cet. I; (Bandung: Syamsil Al- 

Qur’an, 2012), hlm.756. 
37 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), .22. 
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Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang 

sah dalam masyarakat, yaitu dengan mendirikan rumah tangga yang damai 

dan teratur.38 

Prof. Dr. H. Mahmud Yunus bahwa  

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh 

turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga 

yang damai dan teratur.39 

 

Keharmonisan suatu rumah tangga sangat ditunjang oleh lahirnya 

keturunan. Suami istri mendambakan lahirnya anak-anak dalam 

keluarga, karena belum lengkap kebahagiaan rumah tangga manakala 

dalam perkawinannya tidak memperoleh keturunan. Anak adalah 

penerus dan pewaris keluarga. Tanpa anak berarti tidak ada pelanjut 

kehidupan dan terputusnya sejarah keturunan manusia. 

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 

perkawinan adalah sebagai upaya untuk memelihara kehormatan diri 

agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang terlarang. Memelihara 

kelangsungan kehidupan dengan lahirnya keturunan yang sehat, 

mendirikan kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang antara 

suami istri yang saling menolong untuk kemaslahatan bersama, 

memenuhi petunjuk agama dalam mewujudkan rumah tangga yang 

harmonis, sejahtera dan bahagia. 

 

 

 

                                                           
38 Abd. Kadir Ahmad, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, (Jakarta: 

Pustaka Firdaus, 2003), . 22. 
39 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1985),  

.1. 
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3. Keluarga Sakinah 

“Keluarga sakinah” merupakan dua kata yang saling melengkapi, 

kata sakinah sebagai kata sifat dari kata keluarga, fungsinya tidak lain 

adalah menerangkan kata keluarga. Kata “sakinah” berarti ketenangan 

dan ketentraman jiwa. Dengan demikian keluarga sakinah berarti 

keluarga yang tenang, tentram, bahagia, baik dan sejahtera, lahir maupun 

batin.40 Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan 

yang sah. Keluarga yang sakinah akan mampu memenuhi hajat spiritual 

dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang 

antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi. Selain 

itu keluarga sakinah juga berperan penting dalam misi mulia, seperti 

mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, 

ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia.41  

Dengan demikian, dapat diambil suatu penegertian bahwa keluarga 

sakinah adalah keluaga yang terdiri dari pasangan suami, istri dan 

anggota keluarga lainnya yang hidup bersama dan menjalankan 

kehidupan dengan ketenanngan, bahagia dan ketentraman. Suami 

membagi kebahagiaan kepada istri begitu pula sebaliknya. Keduanya 

juga saling memenuhi kebutuhan bersama untuk saling melengkapi. 

Orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar mereka menjadi orang 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, orang tua juga harus 

memberikan kebebasan kepada anak untuk menjalankan suatu kebaikan. 

                                                           
40 Zaitun Subhan, Membina Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Lkis 2004), 06. 
41 Depag, Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan 

Haji,2004), 23 
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Penbahasan mengenai pegertian keluarga diatas keluarga sakinah adalah 

keluarga yang menciptakan suasana harmonis dengan saling menghargai 

dan menghormati. Gambaran di atas menunjukkan bahwa kewajiban 

dalam keluarga merupakan prerogatif bersama. 

 

4. Prinsip Pernikahan  

Asas-asas dan atau prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud disini 

adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi 

dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah 

tangga menurut hukum Islam. Ada beberapa ayat Al-Qur’an yang 

berbicara sekitar prinsip-prinsip perkawinan, di antaranya:  

Artinya: “… Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang 

telah ditetapkan Allah untukmu”… (Q.S. al-Baqarah [2]: 187)42  

 

Prinsip perkawinan yang digambarkan dalam ayat di atas bahwa 

suami adalah pakaian isteri dan isteri adalah pakaian suami. Gambaran 

sebagai pakaian, mengingatkan bahwa fungsi suami dan isteri adalah 

untuk saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, 

menyempurnakan, dan memuliakan satu sama lain.43 Khairuddin Nasution 

mengungkapkan, minimal ada 5 prinsip perkawinan:  

a. Prinsip musyawarah dan demokrasi 

b. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam 

kehidupan keluarga 

c. Prinsip menghindari kekerasan 

                                                           
42 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin, (Al-Qur‟an dan Terjemahannya), 

(Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), . 29. 
43 Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), . 348. 
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d. Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai sebagai 

partner 

e. Prinsip keadilan.44  

 

5. Pernikahan Dini  

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang tercapainya rukun dan 

syarat. Jika dalam suatu pernikahan salah satu rukun dan syarat tidak 

terpenuhi maka batal lah pernikahan tersebut. Yang dimaksud pernikahan 

dini disini ialah pernikahan yang dilakukan antara seorang mempelai 

perempuan dan mempelai laki-laki dengan usia yang masih dibawah umur. 

Dibawah umur dalam hukum perdata dikatakan usia dibawah 17 tahun. 

Beda dengan hukum Islam yang kreterian dibawah umur atau sudah dewasa 

itu dikriteriakan dengan baliq dan mumayyiz. Perempuan jika sudah 

mengalami menstruasi itu sudah dikatakan baliq, sedang laki-laki jika ia 

sudah mengeluarkan mani (mimpi basah) itu juga sudah baliq.  

Dalam hal ini umur tidak bisa menjadi patokan perempuan ataupun 

laki-laki sudah menginjak usia baliq. Namun ada sebuah rentan umur yang 

biasanya terjadi pada laki-laki ataupun perempun mengalami hal diatas. 

Bagi laki-laki biasanya diusia antara 14-17 tahun, sedang bagi perempuan 

sekitar usia 12-15 tahun. Telah dijelaskan bahwa sah suatu pernikahan jika 

rukun dan syarat telah terpenuhi. Dalam hal ini, akad merupakan salah satu 

rukun yang harus terpenuhi dan harus dilaksanankan oleh kedua belah 

pihak. Baik itu mempelai perempuan ataupun mempelai laki-laki.  

                                                           
44 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2005),  . 56 
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Pengertian mumayyiz atau baligh bisa dikatakan dewasa seperti 

penjelasan menurut Sulaiman Rasjid. Beliau menjelaskan bahwa anak-anak 

dianggap baligh (dewasa) apabila padanya sudah ada salah satu sifat 

dibawah ini:  

1. Telah berumur 15 tahun 

2. Telah keluar mani 

3. Telah haid bagi anak perempuan.45  

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh 

anak yang belum dewasa harus memperoleh izin dari seorang wali. Dan wali 

anak kecil yang akan melangsungkan pernikahan ialah ayahnya, sedangkan 

ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut pendapat sebagian 

ulama Syafi‟i.46 Selanjutnya, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang 

wali yang bukan ayah. 

 

6. Maslahah Pernikahan 

Maslahah dalam bahasa Arab bermakna baik atau positif. Sedangkan 

secara termilogi, Maslahah dapat diartikan mengambil manfaat dan 

menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara’ 

(hukum Islam).47 

Maslahah dalam pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang 

dibawa Rosulullah Saw. yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan 

                                                           
45 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, cet-XXXIII, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000), . 

316-317. 
46 Abdul Rahman Gozali, Fiqh Munakahat, cet-IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2014), . 166 
47 Harun, Pemikiran Najmudin At-Thufi Tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Istinbat 

Hukum Islam, Jurnal Digital Ishraqi Vol.5, 1 .2009, 24. 
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duniawi dan ukhrowi.48 tujuan pernikan ialah menurut perintah Allah untuk 

memeroleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan 

rumah tangga yang damai dan teratur.49 Selain itu ada pula pendapat yang 

mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk mengenai 

kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk 

membentuk keluarga dan memelihara dan meneruskan keturunan dalam 

menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta 

ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman 

keluarga dan masyarakat.  

Dalam bukunya Soemijati S.H, disebutkan bahwa: tujuan pernikahan 

dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, 

berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan 

suatu keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang, untuk 

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dalam mengikuti 

ketentuan-kntuan yang diatur oleh syariah.50 

Firman Allah QS. Ar-Ruum : 21 

 

 Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

                                                           
48 Tihami dan sahrani sohari. Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: 

Rajagrafindo 2013), 15. 
49 Mohd Ramulyo Idris, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2013), 26 
50 Ibid, 31. 
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sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Ruum : 21).51  

Di jelaskan dalam Surat Ar-Ruum ini tujuan pernikahan dimaksudkan 

agar terciptanya kehidupan keuarga yang sakinah, mawadah dan warahmah 

serta rasa syukur terhadap Allah yang maha Pencipta. Allah menciptakan 

makhluk berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, 

hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup 

berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan 

ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sakral, yakni pelaksanaan akad nikah. 

Apabila akad nikah telah berlangsung dengan benar dan sah, maka di antara 

mereka berjanji dan bersedia akan membina rumah tangga yang damai dan 

sejahtera penuh kasih sayang, saling asih, asah dan asuh di antara mereka. 

Berdasarkan keterangan di atas bahwasannya tujuan pernikahan selain 

untuk memenuhi kebutuhan jasmani tetapi juga lebih penting lagi yaitu 

membentuk keluarga yang bahagia dalam arti sakinah, mawaddah, dan 

warohmah. Jadi bila mana pernikahan tanpa didasari rasa saling menyayangi 

pastinya sulit untuk menuju membentuk keluarga yang bahagia, akan 

berdampak dalam kehidupan nantinya apalagi pernikahan tanpa ada saling 

cinta tiba-tiba dipaksa oleh walinya pastinya juga akan lebih berdampak lagi 

bisa juga dipertengahan pernikahan terjadi bercerai, selingkuh, atau 

bertengkar yang tak ada habisnya. Maka dari itu sebaiknya pernikahan harus 

didasari dengan saling menyanyangi diantara keduanya dan tidak ada paksaan 

sehingga bisa membawa kemaslahatan bagi keduanya dan keluarganya.  

                                                           
51 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Mubin (Al-Qur’an dan Terjemahannya), 

(Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013),. 406 
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7. Kawin paksa dan Dasar Hukum Larangan Kawin paksa 

a. Pengertian Kawin Paksa 

Perjodohan yang dipaksakan atau dikenal dengan “Kawin paksa” 

dalam arti bahasa berasal dari dua kata “kawin” dan “paksa”. Kawin 

dalam kamus Bahasa Indonesia berarti perjodohan antara laki-laki dan 

perempuan sehingga menjadi suami dan istri, sedangkan paksa adalah 

perbuatan (tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau 

tidak mau atau dapat harus). Sedangkan dalam kamus ilmiah popular 

paksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. 

Jadi kedua kata tersebut jika digabungkan akan menjadi kawin paksa 

yang berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan 

sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orang tua ataupun pihak 

lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah.52 

Sedangkan secara istilah fiqih kawin paksa merupakan salah satu 

fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan diantara 

pasangan untuk menjalankan perkawinan, tentunya ini merupakan gejala 

sosial dan masalah yang timbul ditengah- tengah masyarakat kita. Kawin 

paksa ini muncul tentunya banyak motiv yang melatar belakanginya, 

misalnya ada perjanjian diantara orang tua yang sepakat akan 

menjodohkan anaknya, ada juga karena faktor keluarga, atau bahkan ada 

karena calon mertua laki-laki kaya. 

                                                           
52 Ali, Muhammad, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen, (Jakarta: Pustaka 

Amani,  2006),  . 33. 
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Secara hukum kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan 

tanpa didasari atas persetujuan kedua calon mempelai, hal ini 

bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

yang berbunyi: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua 

calon mempelai”. Syarat pernikahan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas 

persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan 

perkawinan.27 Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah 

satu syarat perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan 

bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam 

perkawinan. 

b. Dasar Hukum Larangan Nikah Paksa 

Hukum Pernikahan larangan nikah paksa di jelaskan dalam 

beberapa hadis, Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata: 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan 

dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum 

meminta izin darinya.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana 

mengetahui izinnya?” Beliau menjawab, “Dengan ia diam.53 
 

Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma bahwasannya Nabi shallallahu 

‘alaihi wasallam bersabda: 

Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan 

perawan maka ayahnya harus meminta persetujuan dari dirinya. Dan 

persetujuannya adalah diamnya.54 

Dari Khansa’ binti Khidzam Al-Anshariyah Radhiallahu Anha: 

                                                           
53 Abu Al-Husain, Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, Shahih Muslim, Juz III (Cet. I; 

Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1417 H./1996 M.) . 119. 
54 Ibid, . 138. 
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Bahwa ayahnya pernah menikahkan dia ketika itu dia janda dengan laki-

laki yang tidak disukainya. Maka dia datang menemui Nabi shallallahu 

‘alaihi wasallam (untuk mengadu) maka Nabi shallallahu alaihi wasallam 

membatalkan pernikahannya.55  

 

Al-Bukhari memberikan judul bab terhadap hadits ini, “Bab: Jika 

seorang lelaki menikahkan putrinya sementara dia tidak senang, maka 

nikahnya tertolak (tidak sah).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Ibid, . 153. 
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BAB III 

PEMAPARAN DATA 

 

A. Gambaran Desa Pudak Wetan Terhadap Pernikahan Dini 

Desa Pudak wetan adalah desa yang terletak di kecematan Pudak 

kabupaten Ponorogo. Desa Pudak Wetan adalah desa kecil yang penduduknya 

kurang lebih ada 10744 jiwa.56 Daerah ini terletak di dataran tinggi, lingkungan 

pegunungan, jarak rumah warga dengan yang lain agak jauh belum begitu 

ramai rumah penduduk, lingkungannya masih asri dan sejuk.  

Bangunan lembaga pendidikan di Desa Pudak hanya ada bangunan TK 

(taman kanak-kanak) dan SD (sekolah dasar), untuk jenjang pendidikan 

lanjutan SMP (sekolah menengah pertama) dan SMA (sekolah menengah atas) 

masyarakat sini terpaksa sekolahnya jauh dari lokasi yaitu ke daerah kecamatan 

pudak ada SMP atau ke daerah kecamatan pulung disana ada MTS, MA, SMP, 

dan SMA. Transportasi anak ke sekolah jalan kaki dan juga ada yang 

diantarkan, untuk anak usia SMP dan SMA kebanyakan sudah pakai motor 

sendiri maupun goncengan sama temannya.  

Lahan daerah Pudak Wetan lahannya lumayan luas, bersuhu dingin, dan 

tanah yang subur sehingga cocok dijadikan perkebunan pertanian baik sayuran, 

empon-empon, biji-bijian dan buah-buahan. Maka hampir mayoritas penduduk 

sana adalah peternak, kedua berkebun, pedagang, kariawan swasta kerja diluar 

kota dan pegawai. Perekonomian penduduk Desa Pudak Wetan mayoritas 

tergantung dengan hasil bumi dan hasil ternak inilah yang membuat penduduk 

Desa Pudak Wetan harus bekerja ekstra untuk mengurus perkebunan dan 

                                                           
56 Informasi dari bapak kepala Desa Pudak Wetan Bapak Budi Suparmin, kamis, 4-02-2022. 



 

32 
 

peternakan mereka.57 Maka terkadang anak-anak mereka yang mestinya masih 

sekolah harus terputus karena untuk membantu para orang tua mereka 

mengurus lahan perkebunan untuk memenuhi kehidupan mereka memenuhi 

kebutuhan ekonomi.  

Rendahnya pendidikan masyarakat di desa Pudak Wetan inilah yang 

menyebabkan pola pikir masyarakat kurang berwawasan atau kurang 

pendidikan. Maka tak heran terjadi pernikahan dini beberapa warga 

dilingkungan tersebut karena tingkat pendidikan para orang tua masih rendah 

dan terhempit dengan kebutuhan ekonomi. Sehingga pola pikir masyarakat 

segera menikahkan anak-anak mereka untuk mengurangi beban perekonomian 

dan menambah anggota keluarga. Selian itu dari pada itu, budaya yang berada 

di masyarakat agar menikahkan anak-anak mereka untuk segera menadapatkan 

momongan pun masih dipegang erat. 

Hasil observasi yang telah dilakukan terdapat sebuah kasus penikahan di 

Desa Pudak Wetan terjadi karena di jodohkan oleh orang tuanya. Banyak 

dijumpai orang tua menikahkan anaknya pada usia dini yaitu sekitar usia 14-

16 tahun bagi perempuan dan 16-18 tahun bagi laki-laki. Mereka menikah pada 

usia dini karena dijodohkan oleh orang tuanya baik karena dipaksa atau 

terpaksa. Dapat dikatakan sementara bahwa pernikahan tersebut karena 

paksaan orang tua, baik karena sebab adat, ekonomi, hingga kehamilan yang 

tak diinginkan. Mereka menikah setelah lulus SD atau SMP baik bagi 

perempuan atau laki-laki.58 Data pernikahan dini yang meminta dispensasi 

                                                           
57 Informasi dari bapak kepala Desa Pudak Wetan Bapak Budi Suparmin, kamis, 4-02-2022. 
58 Hasil informasi dari ibu santi warga Desa Pudak Wetan, 04-02-2022 
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menikah di Desa Pudak Wetan selama tiga tahun ini menurut informasi Bapak 

Lurah Budi Suparmin sebagai berikut: 

1. Permohonan dispensasi nikah dini di Tahun 2019 sebanyak 5 pasang 

2. Permohonan dispensasi nikah dini di Tahun 2020 sebanyak 8 pasang 

3. Permohonan dispensasi nikah dini di Tahun 2021 sebanyak 10 pasang59 

Data yang didapatkan peneliti permohonan dispensasi nikah dini di tahun 

2019 sampai tahun 2021 di desa Pudak mengalami penunjangan yang seamakin 

tinggi bersamaan dengan kenaikan penyebaran covid-19. Kebijakan 

pemerintah terkaid peraturan covid-19 justru membuat pendukung semakin 

naiknya angka pernikahan dini. Hal inilah yang menjadi prihatin semua 

masyarakat. 

Kegiatan belajar yang kurang ini dan juga pengaruh lingkungan 

mempengaruhi pola pikir kedewasaan anak-anak mereka, banyak anak-anak 

mereka yang masih dibawah umur gaya fikirannya melebihi umur mereka 

tentunya (libido).60 Seorang anak yang memilki pola pikir dewasa yang 

membudaya kurang pengawasan dan perhatian orang tua yang terkadang tidak 

diiringi dengan mental dan fisik yang matang. Maka, kebiasaan tersebut 

menjadi lumrah atau tidak heran lagi jika ada anak yang menikah pada usia dini 

yang pola fikirnya berubah drastis dari anak-anak yang semestinya, sehingga 

banyak anak laki-laki maupun perempuan yang menikah dibawah umur, 

bahkan sebagian anak laki-laki yang masih di bawah umur tetapi sudah mampu 

bekerja dan sudah menikah. 

                                                           
59 Informasi dari bapak kepala Desa Pudak Wetan Bapak Budi Suparmin, kamis, 4-02-

2022. 
60 Libido adalah dorongan nafsu seksual atau nafsu birahi yang bersifat bawah sadar (naluriah). 

(kamus ilmiah popular internasional) 
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Bertolak dari hal tersebut, maka terkadang kecenderungan bagi orang tua 

untuk segera mungkin menikahkan anak-anak mereka karena asumsinya 

dengan segera menikahkan anaknya maka akan semakin dewasa seorang anak 

dengan mengurus rumah tangga yang mereka bangun sendiri dan juga secara 

tidak langsung ikut mengurangi beban ekonomi orang tua sehingga orang tua 

tinggal konsentrasi keadik-adiknya atau keperluan yang lainnya. Kebiasaan 

seperti inilah yang masih sering terjadi pada masyarakat Desa Pudak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil dan Pembahasan Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak 

Pernikahan Dini Karena Dipaksa Wali di Desa Pudak Wetan. 

Dalam Islam dijelaskan tentang pernikahan. Pernikahan adalah ikatan 

yang sepenuhnya suci. Pernikahan bukan hanya ikatan antara seseorang laki-

laki dan seorang gadis. tapi, itu adalah ikatan keluarga besar sendiri. juga 

dijelaskan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) bab II dasar-dasar 

pernikahan dalam pasal 2, khususnya: 

“Nikah menurut syariat Islam adalah nikah yang merupakan akad yang 

sangat kokoh atau mitsaqon ghoolidhon untuk mentaati perintah Allah 

dan menyampaikannya sebagai ibadah”.61 

 

Dan dijelaskan pula dalam pasal 3 KHI tentang tujuan perkawinan itu, 

ialah: 

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.” 

 

Sehingga sangat jelas bahwa suatu pernikahan harus dilaksanakan 

dengan persetujuan kedua keluarga. Pernikahan tanpa persetujuan karena 

paksaan orang tua bisa sah atau tidaknya tergantung membawa maslahatnya 

apa tidak setelah pernikahan. Juga dijelaskan dalam KHI bab III pasal 16, yaitu: 

1. Pernikahan didasarkan sepenuhnya pada persetujuan calon pengantin 

2. Bentuk persetujuan calon mempelai, bisa berupa pernyataan tegas dan 

nyata secara tertulis, lisan, atau isyarat tetapi juga bisa dalam bentuk 

diam dalam perasaan bahwa selama ini tidak ada penolakan tegas.62 

 

                                                           
61 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,Cet.IV, (Jakarta: CV Akademika, 

2010), 114. 
62 Abdurrohman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,.... 117 
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Melihat dari penjelasan di atas pernikahan atas paksaan orang tua tidak 

diperbolehkan, tetapi seandainya dilakukan dengan tujuan tidak mendatangkan 

madarat antara kedua calon mempelai tetapi membawa kemaslahatan yang 

besar maka diperbolehkan dari pada tidak dilaksanakan, hal ini berdasarkan 

pada kaidah-kaidah Fiqih:  

 

 Artinya: “Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan” 

Dampak Pertama Pernikahan dini karena paksaan orang tua di desa 

Pudak Wetan berdampak pada pasangan suami istri. Sederhananya, pasangan 

suami istri yang menikah di usia muda tidak dapat memenuhi atau mengetahui 

hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal ini muncul karena mereka 

belum lagi siap secara fisik atau mental, yang masing-masing cenderung 

memiliki keegoisan yang tinggi. Seperti halnya yang disampaikan dari ibu 

Yati: 

“Warga sini yang nikah muda banyak mas. Tapi ya itu setelah 

menikah sifatnya masih ke anak-anakan perlu banyak bimbingan, lha 

gimana mereka belum matang dari segi umur maupun pengalaman 

sehingga belum tau bagaimana berumah tangga, terkadang sering 

cekcok, belum tau kewajibannya sebagai suami istri bagaimana cari 

nafkah dan bagaimana melayani suami dengan baik. tetapi kalau sudah 

lama nikahnya berbeda mas sudah memahami tugasnya keduanya”.63 

 

Disampaikan juga oleh bapak kateno: 

“Anak-anak sini yang menikah muda belum bisa apa-apa mas ya 

katanya orang tuanya mantunya belum tau caranya memasak, 

membersihkan rumah, dan membantu orang tua. Kalau belum dipanggil 

diminta pertolongan atau diberitau belum melaksanakan jadi 

melaksanakannya nunggu diperintah atau diberi tau. Ada juga yang nikah 

                                                           
63 Hasil wawancara dari ibu Yati warga Desa Pudak Wetan, 13-02-2022 
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karena hamil duluan lalu dinikahkan sikapnya kaya gimana gitu dengan 

istrinya antara kecewa, tidak sayang dan sayang hehh”.64 

 

Berbeda dengan yang disampaikan bapak Mesran: 

“Alhamdulillah anak saya setelah menikah terkait apa hak dan 

kewajiban suami istri sudah sedikit-sedikit paham karena sebelum 

menikah dan setelah menikah saya sebagai orang tuanya sering memberi 

nasehat kepada anak saya, keluhannya mungkin terkadang masih muncul 

keegoisan sebagai halnya anak remaja”.65  

 

Berdasarkan keterangan informan di atas terkait dampak terhadap 

perkawinan dini karena paksaan orang tua menurut warga Desa Pudak kurang 

harmonis karena hak dan kewajiban suami istri belum terlaksanakan dengan 

baik, hal ini menurut hukum islam bernilai dosa bila mana tidak berusaha 

memenuhi hak dan kewajiban masing-masing suami istri, tetapi nikahnya tetap 

sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Sebaiknya pernikahan antara 

keduanya didasari rasa saling menyayangi agar terbentuk rumah tangga yang 

bahagia. 

Dampak yang kedua terkait perkawinan dini karena paksaan orang tua 

salah satu yang dilakukan warga di desa Pudak memberikan dampak terhadap 

anak-anaknya, karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah 

usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada 

kandungannya dan ketika punya anak dalam mendidiknya atau dalam pola 

asuhnya orang tua terhadap anak kurang mendidik bahkan bisa disebut otoriter. 

Sebagaimana yang disampaikan ibu Yuni: 

“Ada sebagaian anak didik saya di RA sikapnya tidak baik suka 

memukul temannya, bentak-bentak, terkadang bicara kotor, ada juga 

yang ketakutan yang berlebihan. Ternyata setelah kuselidiki ada masalah 

dengan cara mendidik orang tua kepada anak dirumah mayoritas orang 

tuanya bersikap keras karena dari segi umur orang tuanya tergolong 

                                                           
64 Hasil wawancara dari Bapak Kateno warga Desa Pudak Wetan, 13-02-2022 
65  Hasil wawancara dari BapakMesran warga Desa Pudak Wetan, 13-02-2022 
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masih muda sehingga mungkin pengalaman dan kontrol emosi belum 

bisa”.66 

 

Menurut ibu Santi mengatakan: 

“Mayoritas warga sini Pudak setelah saya amati orang yang hamil 

di usia muda bayak keluhannya dan berisiko tinggi seperti kelahiran 

prematur, berat badan bayi rendah, perdarahan persalinan yang dapat 

mengakibatkan kematian. Dari segi pertumbuhan dan perkembangan 

anak-anak waktu imunisasi ada perbedaan antara yang orang tuanya 

sudah berumur dan yang masih muda. Yaitu dari segi berat badan dan 

fisik bagus yang orang tuanya sudah berumur walaupun tubuhnya tidak 

gemuk. Begitupun juga dari orang tuanya yang SDM nya tinggi dan 

rendah”.67 

 

Beda yang dirasakan ibu Rahma: 

“Anak saya alhamdulillah sehat semua dari segi pertumbuhan dan 

perkembangan normal semua, dari Gizi insyaalah tercukupi. Dalam hal 

mendidik terkadang yo keras terkadang ya sabar kondisional mas 

tergantung situasi dan permasalahannya”.68 

 

Berdasarkan hasil keterangan informan di atas bahwasannya pernikahan 

dini memberikan dampak negatif dan positif pada pola asuh dan kesehatan 

anak- anaknya tergantung orang tuanya baik dari umur, pendidikan,  kesehatan 

maupun ekonomi. Melihat keterangan di atas bahwasanya dalam pola asuh 

orang tua pada anak pasti ada, tapi lebih-lebih yang nikah muda bisa 

menyebabkan kurang sayang pada anak, atau mungkin hal ekonomi yang 

kurang memadahi sehingga menyebabkan kurang bisa memenuhi hak dan 

kewajiban mengasuk anak dengan baik. bila mana ini kalau dikaitkan dengan 

hukum islam para ulama sepakat menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu 

hukumnya wajib juga disampaikan di Firman Allah pada surat Al- Baqarah 

ayat 233: 

                                                           
66 Hasil wawancara dari ibu Yuni warga Desa Pudak Wetan, 16-02-2022 
67 Hasil wawancara dari ibu Santi Bidan Desa Pudak Wetan, 16-02-2022 
68 Hasil wawancara dari ibu Rahma warga Desa Pudak Wetan, 16-02-2022 
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Artinya: “Adakah kewajiban ayah untuk memeberi nafkah dan pakaian 

untuk anak dan isterinya”.69 

 

Kewajiban mengasuh anak tidak hanya berlaku selama orang tua masih 

dalam tali perkawinan, namun juga berlanjut sampai setelah terjadi perceraian. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban mengasuh dan memeliahara anak 

merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Hal ini tercantum dalam 

pasal 77 ayat (3) yang berbunyi : 

 “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara 

anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun 

kecerdasanya dan pendidikan agamanya”.70 

 

Berdasarkan keterangan di atas menurut ulama, dan hukum Islam 

bahwasanya mengasuk anak itu hukumnya wajib. Bila mana kedua orang 

tuanya sampai melantarkan, menyiksa atau bahkan lebih keji yaitu melakukan 

aborsi maka hukumnya dosa besar.  

Dampak yang ketiga terkait Pernikahan dini karena paksaan orang tua, 

yang salah satunya dilakukan oleh warga di Desa Pudak, berdampak pada 

setiap kalangan kerabat. Jika pernikahan antara anak-anak mereka berjalan 

lancar, tentu akan menguntungkan ibu dan ayah masing-masing. Namun jika 

lagi-lagi rumah tangga mereka tidak puas maka yang terjadi adalah perceraian. 

Hal ini akan menyebabkan peningkatan bertambahnya biaya hidup mereka dan 

aspek terburuknya akan memutuskan hubungan kekerabatan di antara kedua 

belah pihak. Dampak positif dari pernikahan dini karena dipaksa ayah atau  ibu 

di desa Pudak sebagaimana seperti yang dikatakan oleh Yati: 

“Tetangga saya yang menikah di usia dini yang dipaksa orang tua 

itu karena pernah pacaran tidak pulang tiga hari dan akhirnya dinikahkan, 

                                                           
69 Firman Allah pada surat Al- Baqarah ayat 233 
70 UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 

(Bandung; Citra Umbara, 2007), . 225. 
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setelah menikah ya baik-baik saja kehidupannya. Menurut tanggapan 

saya dengan menikah muda justru menghindari dari dampak pergaulan 

bebas atau hamil di luar nikah, menjaga kehormatan keluarga, 

mengurangi beban keluarga”.71 

 

Hal sama yang disampaikan oleh Kateno: 

“Alhamdulillah mas justru malah tidak terjadi hamil diluar nikah, 

keluarga kehormatannya terjaga, mempercepat kedewasaan anak, 

desanya namanya juga bagus”.72 

 

Berdasarkan keterangan informan di atas menunjukkan dengan adanya 

menikah di usia muda sangatlah bermanfaat baik untuk keluarga diri sendiri 

maupun nama desanya, seperti menghindari dari dampak pergaulan bebas atau 

hamil di luar nikah, menjaga kehormatan keluarga, mengurangi beban 

keluarga, mempercepat kedewasaan anak, desanya namanya juga bagus.. Hal 

ini berarti telah sesuai dengan nikah sesuai syariat Islam, karena di dalam 

syariat Islam nikah ada hak dan kewajiban harus bisa membawa keluarga untuk 

menuju sakinah mawaddah, dan warohmah. Hal ini sudah tercipta di warga 

desa Pudak. 

Sedangkan dampak negativnya dari pernikahan yang dipaksakannya 

sebagaimana yang disampaikan oleh Yuni.: 

“Setahun kemarin disini ada pernikahan yang mendapatkan 

dispensasi nikah karena anak tersebut hamil duluan akhirnya selang 

setelah pernikahan kurang lebih setahun akhirnya bercerai, karena sering 

bertengkar entah apa yang dimasalahkan. Juga terkadang sering 

bertengkar dengan mertua”.73 

 

Sama halnya yang disampaikan oleh Rahma: 

“Dampaknya nikah muda karena dipaksa ini biasanya 

hubungannya antara orang tua dan anak kurang baik, potensi terjadi 

perceraian, Istri stres dsb”.74 

                                                           
71 Hasil wawancara dari ibu Yati warga Desa Pudak Wetan, 13-02-2022. 
72 Hasil wawancara dari ibu Kateno warga Desa Pudak Wetan, 13-02-2022. 
73 Hasil wawancara dari ibu Yuni warga Desa Pudak Wetan, 16-02-2022. 
74 Hasil wawancara dari ibu Rahmai warga Desa Pudak Wetan, 16-02-2022. 
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Menurut Bidan Binti: 

“Adanya nikah muda justru mengganggu kesehatan istri, bisa 

pendarahan lebih karena kurang kesiapan pada rahim si istri”.75 

 

Berdasarkan keterangan informan di atas bahwasannya nikah di usia 

muda apalagi karena paksaan bisa menimbulkan potensi perceraian, 

hubungannya antara orang tua dan anak kurang baik, terganggu kejiwaan istri, 

mengganggu kesehatan istri, bisa pendarahan lebih karena kurang kesiapan 

pada rahim si istri. Hal inilah yang menjadi pertimbangan bila mana pernikahan 

itu karena di paksa dan tidak ada keridhoan diantara kedua belah pihak serta 

merugikan kedepannya maka menjadi tidak diperbolehkan, tetapi bila itu 

bermanfaat baik bagi diri sendiri dan keluarga maka diperbolehkan malah 

justru dianjurkan yang terpenting dalam syariat Islam syarat dan rukunnya 

nikah dipenuhi dengan baik maka sah. 

Jadi hukum nikah dini dalam Islam boleh atau boleh asalkan rukun dan 

syarat nikahnya sesuai dengan syariat Islam. Namun, jika perkawinan dipaksa 

dan antara kedua mempelai tidak ada rasa senang di antara mereka, pengaturan 

perkawinan dini karena paksaan tidak selalu diperbolehkan. Tetapi bila 

dilakukan dengan tujuan tidak mendatangkan madarat antara kedua calon 

mempelai tetapi membawa kemaslahatan yang besar maka diperbolehkan dari 

pada tidak dilaksanakan. 

 

                                                           
75 Hasil wawancara dari ibu Bidan Binti warga Desa Pudak Wetan, 16-02-2022. 



 

42 
 

B. Hasil dan Pembahasan Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pembentukan Keluarga Dalam Pernikahan Dini Karena Dipaksa Wali di 

Desa Pudak Wetan 

Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang 

bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan pola hidup rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. 

Perkawinan menciptakan hubungan hukum antara kewajiban dan hak sebagai 

subyek hukum dan suami dan pasangannya sebagai obyek hukum. Oleh karena 

itu, gerak-gerik yang dilakukan oleh suami dan pasangan dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya merupakan gerak-gerik yang berimplikasi hukum, yang 

dapat ditandai dengan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

syariat Islam, maupun hukum positif. 

Untuk membentuk keluaraga yang bahagia maka sebagai suami istri 

harus bisa memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. 

Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur’an: 

 

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang 

lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian 

dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada 

Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah 

telah memelihara (mereka) (Q.S. an-Nisa’ 34)”76 

 

                                                           
76 Q.S. An-Nisa’ ayat 34 
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Ayat di atas menjelaskan hubungan timbal balik dalam memenuhi 

kewajiban keluarga. Suami diidentikkan sebagai pemimpin rumah tangga 

dengan kelebihan yang dimilikinya, yang berimplikasi pada kewajiban suami 

menafkahi keluarga. sedangkan istri berkewajiban menjaga kehormatannya, 

masing-masing selama suaminya di rumah dan di luar rumah.  

Kewajiban pokok dalam perkawinan juga dapat dipahami dari Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 77 sebagai berikut: 

a. Suami dan pasangan memiliki tanggung jawab yang mulia atas keluarga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi dasar dan struktur 

masyarakat. 

b. Suami dan pasangan harus saling mencintai, saling menghormati, saling 

mengenali, setia, dan memberi nafkah lahir dan batin satu sama lain. 

c. Kewajiban suami istri mengasuh dan memelihara anak, baik yang 

menyangkut jasmani, rohani, dan pendidikan agamanya. 

d. Suami dan istri wajib menjaga kehormatannya. 

e. Jika suami atau pasangan melalaikan tugasnya masing-masing, mereka 

dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.77 

 

Hal di atas menjelaskan kewajiban suami istri untuk mengenali keinginan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ide dari perwujudan 

kewajiban tersebut adalah kehidupan cinta dan kasih sayang antara suami dan 

istri, sehingga peran yang ditampilkan tidak hanya peran lahiriah, tetapi 

didorong oleh cinta suami dan istri. Pelaksanaan tugas-tugas lahiriah, termasuk 

nafkah dengan bantuan suami, dan mengurus keluarga melalui istri, adalah 

ekstra penting dan berkualitas, sambil bercampur dengan kasih sayang suami 

dan pasangan. 

                                                           
77 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77. 
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Pembentukan keluarga dalam pernikahan dini karena di paksa orang tua 

yang terjadi di Desa Pudak Wetan menurut informasi dari bapak Kateno: 

“Anak sini yang menikah muda di bawah umur semuaya pada kerja 

ada yang bantu orang tuanya berternak sapi perah dan juga ada yang 

berkebun, saya lihat mereka saling mencintai terbukti mau memberi 

nafkah batin yaitu terbukti punya anak lebih dari satu dan sering hiburan 

jalan-jalan sama anak istrinya, untuk nafkah lahir suaminya terbukti 

sampai sekarng bekerja dan memberi kecukupan kebutuhan keluarga”.78 

 

Juga disampaikan ibu Rahma: 

“Istrinya mas toni dia juga sregep mas terbukti habis kerja 

suaminya atau pagi sebelum berangkat selalu membuatkan wedang untuk 

suaminya, dan beliau ya pinter memasak, selama ini saya sebagai 

tetangganya jarang bertengkar, saya lihat keluarganya adem ayem, 

anaknya juga disekolahkan sekarang sudah SD”.79 

Sama halnya yang disampaikan bapak Mesran: 

“Alhamdulillah mas anak saya baik istri dan suaminya tau hak 

kewajibannya masing-masing. Anak saya juga mau bekerja dan 

menafkahi anak dan istrinya, ini anaknya sudah SD, dia kerja ikut saya 

yaitu ternak sapi perah ya alhamdulillah mas kalau hasilnya untuk 

mencukupi kebutuhan keluarga cukup bahkan lebih, karena harganya 

susu sapi perah perliternya Rp.6500.00 itu dari pridusen apa lagi daerah 

sini pakan banyak mas jadi kalau kalkulasi menguntungkan. Kalau 

istrinya mau membuatkan wedang, mencucikan, memasakkan n merawat 

anaknya dengan baik mereka semua saling menyayangi”.80 

 

Berdasarkan keterangan para informan dan observasi dilapangan di atas 

menunjujukkan bahwasannya keluarga suami istri yang pernah menikah di usia 

dini karena di paksa orang tua dalam membentuk keluarga yang bahagia didesa 

Pudak, mereka dengan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami 

istri yaitu seperti istri memberi senyuman mebahagiakan keluarga, melayani 

suami, mengurus anak-anak, dan menjaga kehormatan keluaraga dan saling 

menyayangi. Sedangkan suami rajin mencari nafkah dengan bekerja hasilnya 

                                                           
78 Hasil wawancara dari bapak Kateno  warga Desa Pudak Wetan, 17-02-2022. 
79 Hasil wawancara dari ibu Santi warga Desa Pudak Wetan, 17-02-2022. 
80 Hasil wawancara dari Bapak Mesran  warga Desa Pudak Wetan, 17-02-2022. 
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untuk kebutuhan keluarga, membiayai sekolah, memberi harta, sandang, 

pangan kepada keuarga istri dan anak. Begitupun juga nafkah batin yaitu 

mereka saling memberi kasih sayangnya tak terhingga seperti keluar jalan-jalan 

bersama, kemasjid bersama dsb.  

Hal ini menunjukka mereka yang nikah muda di desa Pudak dalam 

membentuk keluarga yang bahagia sakinah, mawaddah, warohmah mereka 

dengan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami 

istri sesuai syariat Islam dan KHI pasal 77 yang mengatakan, bahwa sebagai 

suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah, suami istri wajib saling cinta mencintai, 

hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada 

yang lain, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara 

anak- anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun 

kecerdasannya dan pendidikan agamanya dan suami istri wajib memelihara 

kehormatannya. 

Sedangkan berdasarkan observasi dan wawancara para warga Desa 

Pudak Wetan mereka mengatakan para wanita yang dulu nikah muda sudah 

melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri seperti, berbakti lahir dan 

batin kepada suami dan Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah 

tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Ini menunjukkan juga sudah sesuai 

dengan syariat Islam sebagai kewajiban istri kepada suaminya serta ini sesuai 

dengan KHI 83 Pasal. 

Tugas istri adalah berbakti kepada suaminya secara lahir dan batin. 

Ketaatan pasangan merupakan salah satu indikator reputasi istri terhadap 
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kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga sendiri. Keluarga merupakan 

unit sosial yang juga membutuhkan pranata sosial berupa kepemimpinan dan 

kepatuhan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama. Hubungan antara 

kepatuhan istri dan kepemimpinan suami memberi dukungan terhadap 

tegaknya hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga untuk membentuk 

keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Bahkan ketaatan istri pada 

suami menurut Imam Syafi’I merupakan syarat istri mendapat hak nafkah.  
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