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ABSTRAK 

 Laily Rovy Hardian Noor, 2022. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap 

Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo). Skripsi. 

Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas M.Pd 

Kata Kunci: Sosiologi Hukum Islam, Pernikahan Usia Dini 

Pernikahan usia dini adalah akad atau perikatan antara laki-laki dan perempuan 

yang belum memiliki kesiapan baik secara materi maupun secara fisik dalam 

rangka mewujudkan keluarga sakinah sebagaimana dalam Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 3 bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, 

mawaddah, dan warrahmah. Pernikahan usia dini berdampak pada terbentuknya 

keluarga yang tidak harmonis. Hal itu karena secara psikologis dan sosial 

ekonomi pasangan pernikahan usia dini belum matang, mereka masih labil dan 

umumnya belum memiliki pekerjaan yang tetap. Selain masih labil pasangan 

pernikahan usia dini juga belum memiliki banyak pengetahuan tentang cara 

mengasuh anak, sehingga tidak dapat menerapkan pola pengasuhan yang tepat.   

Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:(1) 

bagaimana faktor terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Pudak Kabupaten 

Ponorogo?(2) bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap upaya 

pembentukan keluarga sakinah pernikahan usia dini di Kecamatan Pudak 

Kabupaten Ponorogo?    

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi akan menggambarkan beberapa 

data yang diperoleh dari lapangan (field research) baik dengan wawancara, 

dokumentasi, sebagai metode pengumpulan data dan menarik kesimpulan dengan 

metode analisis data. Selain itu, proses analisis data juga didukung dengan kajian 

pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Pernikahan usia dini di 

Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo di latar belakangi oleh faktor kemauan 

mereka sendiri, hal tersebut tidak terlepas dari faktor rendahnya minat pendidikan 

faktor ekonomi, dan faktor masyarakat sekitar. (2) Upaya pelaku pernikahan usia 

dini untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan cara melaksanakan kewajiban 

dan hak suami istri secara seimbang, komunikasi efektif, komitmen, memahami 

istri, saling pengertian, dan  pemahaman agama. Munculnya kesadaran hukum 

bahwa pelaku telah melanggar perundang-undangan dengan dispensasi nikah 

diharapkan keluarga yang akan dibangun bisa seperti keluarga lainnya yang hidup 

pantas dan teratur agar bisa mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, 

warahmah. Penyelasaian aparat pemerintah atau keluarga memberikan 

pengetahuan bagaimana membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” 

yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, 

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh
1
. Perkawinan disebut juga 

“pernikahan” yang berasal dari kata nakaha (نكح) yang menurut bahasa 

Arab artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk 

arti bersetubuh (wathi). Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa 

definisi  di antaranya, yaitu:  

 ِمْلَك ِاْسِتْمَتاِع  َضَعُه الشَّارُِع لُِيِقْيدَ ُهَو َعْقٌد وَ  الزََّواُج َشْرعا  
َ
َوِحٌل  ةِ أَ رْ الرَُّجِل اِبل

رْ 
َ
ِة اِبلرَُّجلِ أَ ِاْسِتْمتاَِع ال   

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ 

untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan 

dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.”
2
 

  

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam 

                                                           
1
 Abdul, Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Bogor: Kencana: 2003) 5 

2
 Ibid, 5 
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adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, untuk 

menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
3
 

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, 

yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian 

yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun 

rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan 

kasih sayang. 
4
 

Perkawinan baru dinyatakan sah jika hukum Allah dan hukum 

negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI)  pasal 14, rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu 

adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab 

kabul.
5
  

Bagi calon suami dan calon istri terdapat syarat-syarat perkawinan   

yaitu: beragama Islam, baliqh, jelas orangnya, dapat memberikan 

persetujuan, dan menerima persetujuan.  

 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa 

pernikahan dapat dilaksanakan dengan syarat, calon mempelai telah 

mencapai umur yakni sekurang-kurangnya 19 tahun. Dalam hal ini apabila 

calon suami istri belum mencapai umur yang ditentukan maka orang tua 

mempelai dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

setempat. 

                                                           
3
 Ibid, 6 

4
 Ibid, 7 

5
 Ibid, 107 
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Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh 

seorang laki-laki dan perempuan di mana usia masih di bawah batas 

minimum untuk melakukan pernikahan yang diatur oleh undang-undang.  

Pernikahan usia dini sampai saat ini masih menjadi fenomena yang 

hidup dalam masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan atau masyarakat 

tradisionalis. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan pernikahan dini 

masih berlangsung sampai saat ini, antara lain adalah faktor ekonomi dan 

sosial budaya. Pada faktor yang terakhir ini orang sering mengkaitkan 

dengan pemahaman yang dianut masyarakat. 

Pernikahan usia dini selama ini dipandang sebagai problematika 

sosial yang memberikan dampak tersendiri di dalam kehidupan 

masyarakat. Secara spesifik pernikahan usia dini juga dipandang memiliki 

dampak terhadap kehidupan berkeluarga para pelakunya, misalnya dalam 

hal keharmonisan, ekonomi, pola asuh yang mana hal tersebut dikatakan 

akibat dari tidak adanya kesiapan secara ekonomi, pendidikan, maupun 

psikologis.
6
  

Di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo perkawinan usia dini 

merupakan suatu hal yang biasa dilakukan, hal ini di karenakan oleh  

faktor ekonomi dan faktor geografis pegunungan yang jauh dari fasilitas 

pendidikan sehingga pemikiran dari pelaku maupun orang tua pelaku 

pernikahan dini sangatlah sempit. 

                                                           
6
 Husein Muhammad, Fiqih Perempuan (Yogyakarta: LKIS yogyakarta, 2001) 67 
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Orang tua mereka berpikir bahwa apalah gunanya pendidikan yang 

tinggi, yang pada akhirnya seorang wanita tetaplah menjadi seorang ibu 

rumah tangga yang mengurusi dapur, serta mengurus dan membesarkan 

anak-anak mereka. Bahkan orang tua mereka yang mendorong agar anak-

anaknya segera menikah, orang tua mereka rela mengurus surat-surat 

persyaratan nikah untuk anaknya, begitu juga anak-anak mereka yang 

berpikir sempit dan tidak mempuyai semangat sama sekali untuk 

meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi memilih untuk 

menikah.
7
  

Mereka lebih senang cepat melaksanakan pernikahan dari pada 

menuntut ilmu untuk mengembangkan bakat dan mengejar cita-cita. Rata-

rata pendidikan yang mereka tempuh hanyalah sampai tingkat sekolah 

dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) sehingga tingkat 

kecerdasan dan pola pikir mereka masih minim.
8
 

Untuk melakukan sebuah pernikahan, ukuran usia, kemampuan 

ekonomi dan pekerjaan tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat, akan 

tetapi orang tua dari pihak perempuan memiliki persyaratan tertentu terkait 

dengan keseriusan laki-laki yang mau menikahi anaknya. Ketika ada anak 

laki-laki sudah berani mengajak anak perempuan jalan-jalan keluar dari 

rumah maka orang tua dari pihak perempuan akan menanyakan maksud 

dari laki-laki tersebut, apakah benar-benar serius dengan anaknya atau 

hanya main-main saja. 

                                                           
7
 P, Hasil wawancara, Tanggal 14 Maret 2022 

8
 H, Hasil wawancara, Tanggal 14 Maret 2022 
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Jika anak laki-laki tersebut ingin serius menikahi perempuan yang 

disukainya itu maka orang tua dari pihak perempuan akan menelusuri 

tentang keluarganya, setelah itu barulah orang tua dari pihak perempuan 

datang berkunjung ke rumah pihak laki-laki untuk menanyakan kepada 

orang tua pihak laki-laki tekait maksud dari anaknya untuk menikahi anak 

perempuannya. Ketika orang tua pihak laki-laki membenarkan terkait 

keseriusan anak laki-lakinya, barulah masuk kepada tahap yang lebih 

serius yaitu musyawarah antara orang tua kedua belah pihak tentang 

penetapan tanggal, bulan, dan tahun nikahnya.
9
 

Kebiasaan menikah dalam usia muda oleh sebagian besar 

masyarakat di Kecamatan Pudak sudah umum dilakukan, sehingga tidak 

ada lagi permasalahan sebab dari pihak anak-anak, orang tua , dan 

masyarakat berpandangan sah-sah saja melakukannya bahkan saling 

mendukung satu sama yang lainnya. 

Faktor rendahnya pendidikan yang memicu mereka melakukan 

pernikahan usia dini, seperti hal nya 5 pelaku pernikahan usia dini di 

Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, mereka mempunyai alasan yang 

sama yaitu karena faktor kemauan mereka sendiri dan faktor rendahnya 

pendidikan.
10

 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin meneliti 

bagaimana upaya para keluarga pernikahan usia dini di Kecamatan Pudak 

dalam membentuk keluarga sakinah, dan peneliti melakukan penelitian 

                                                           
9
 H, Hasil wawancara, Tanggal 14 Maret 2022 

10
 R, Hasil wawancara, Tanggal 14 Maret 2022 
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tentang “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP 

UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA 

PERNIKAHAN USIA DINI (STUDI KASUS DI KECAMATAN 

PUDAK KABUPATEN PONOROGO)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana faktor terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Pudak 

Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap upaya 

pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan usia dini di 

Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan alasan terjadinya pernikahan usia dini di 

Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo 

2. Untuk menjelaskan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap upaya 

pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan usia dini di 

Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian  

Untuk memberikan hasil penelitian yang bermanfaat, serta 

diharapkan mampu menjadi dasar keseluruhan untuk dijadikan 
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pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka 

peneliti ingin memiliki manfaat yang di antaranya adalah berikut ini: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang upaya serta 

prinsip bagaimana mewujudkan keluarga sakinah pada pernikahan 

usia dini 

b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan oleh 

peneliti dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori fiqih 

khususnya yang berkaitan dengan munakahat bagi Fakultas 

Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam khususnya bagi mata 

kuliah fiqih munakahat. 

c. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi peneliti selanjutnya 

2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi dan 

melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana Starta 

Satu (S1) pada Fakultas Syariah bidang Hukum Keluarga Islam di 

IAIN Ponorogo 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi keluarga 

akibat pernikahan dini dalam membentuk keluarga sakinah 

c. Sebagai pedoman dasar dan pedoman agar terciptanya keluarga 

yang aman, damai dan sejahtera bagi pembaca yang sudah 

berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga 
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d. Dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi siapa saja yang 

ingin menciptakan keluarga sakinah 

E. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan 

penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti lain sebelumnya 

sehingga tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Adapun beberapa 

penelitian yang memiliki relevansi dengan tema yang akan diteliti sebagai 

berikut: 

Pertama, skripsi atas nama Ainur Rofiqoh, jurusan Ahwal 

Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017. Dengan judul 

Dampak Pernikahan Di bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah 

Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo) dengan rumusan masalah apa faktor yang 

menyebabkan terjadinya pernikahan pernikahan di bawah umur di Desa 

Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan apa 

dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga. 

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur 

di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah 

faktor hamil di luar nikah yang dipengaruhi karena kurangnya kontrol 

pengawasan orang tua dan faktor kemauan sendiri. Sehingga pernikahan di 
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bawah umur tersebut mempunyai dampak diantaranya beban orang tua 

bertambah, kurangnya kemandirian, dan perceraian 

Terdapat perbedaan dengan masalah yang akan dikaji oleh penulis, 

yaitu penulis membahas tentang upaya dalam membentuk keluarga 

sakinah dan kewajiban suami istri dalam upaya pembentukan keluarga 

sakinah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ainur Rofiqoh 

membahas tentang faktor dan dampak dari pernikahan dibawah umur 

terhadap kesejahteraan rumah tangga
11

 

Kedua, skripsi atas nama Adliah Tri Utari, jurusan Perbandingan 

Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019. Dengan judul 

Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga 

(Studi Kasus Pengadilan Agama Maros IB) dengan rumusan masalah 

faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah 

umur dan bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap 

kesejahteraan keluarga. Dengan menggunakan pendekatan secara yuridis, 

psikologi, dan syar’i, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.  

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor dan pengaruh perkawinan di 

bawah umur terhadap kesejahteraan keluarga, di antara faktor yang 

menyebabkan pernikahan di bawah umur adalah: faktor pribadi, faktor 

ekonomi, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Di antara pengaruh 

perkawinan di bawah umurr terhadap kesejahteraan keluarga adalah 

                                                           
11

 Ainur Rofiqoh, “Dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan 

rumah tangga (studi kasus di Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo)” skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)  
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disebabkan dengan beberapa hal seperti faktor pemikiran yang belum 

dewasa, ego yang tinggi, pemikiran yang masih labil, serta sulitnya 

menyatukan pendapat.  

Terdapat perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu pada landasan 

teori. Peneliti menggunakan teori hukum Islam sedangkan penelitian 

adliah tri utari menggunakan teori hukum Indonesia.
12

 

Ketiga, skripsi atas nama Furi Dwi Astuti, jurusan Ahwal 

Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017. Dengan judul 

skripsi Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Pernikahan Dini 

(Studi Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Badegan Kabupaten 

Ponorogo) dengan rumusan masalah bagaimana hukum pernikahan dini 

perspektif ulama di Kabupaten Ponorogo dan bagaimana argumentasi 

ulama di Kabupaten Ponorogo terhadap fenomena pernikahan dini. 

Dengan menggunakan pendekatan field research (lapangan) dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa hukum pernikahan dini perspektif ulama di Kabupaten 

Ponorogo menurut kacamata fiqih adalah sah, secara hukum positif yang 

berlaku di Indonesia seharusnya pernikahan dini dihindari, dasar 

argumentasi ulama di Kabupaten Ponorogo dalam menghukumi 

pernikahan dini adalah naqli dan aqli. 

 Terdapat perbedaan dengan masalah yang akan dikaji oleh peneliti 

yaitu peneliti  membahas tentang bagaimana upaya pembentukan keluarga 
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 Adliah Tri Utari,” Pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap kesejahteraan 

rumah tangga” skripsi (Makassar: UIN Alaudin Makassar,2019) 
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sakinah sedangkan pada penelitian Furi Dwi Astuti membahas tentang 

hukum dan argumentasi ulama Ponorogo terhadap pernikahan dini.
13

 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis pendekatan studi kasus atau penelitian lapangan (field 

research)
14

 Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan 

menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-

kata (kualitatif).  

Penelitian hukum pada umumnya mempunyai dua tipe yaitu yuridis 

normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif tersebut 

mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-

norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat 

sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki, 

sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah 

pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam 

masyarakat.
15

 

 

 

                                                           
13

 Furi Dwi Astuti, “Pandangan Ulama Kabuapten Ponorogo terhadap pernikahan dini 

(studi kasus pernikahan dini di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)” skripsi (Ponorogo: 

IAIN Ponorogo, 2017) 
14

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

2015), 14 
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Cet: X, Bandung: Alfabeta, 2018), 298 
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2. Kehadiran Peneliti  

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan sangat 

penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan salah satu 

instrumen kunci yang secara langsung mengamati, mewawancarai, dan 

melakukan penelitian.  

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Pudak Kabupaten 

Ponorogo. Peneliti memilih Kecamatan Pudak sebagai lokasi 

penelitian karena terdapat kasus pernikahan usia dini dan masih 

bertahan sampai sekarang sehingga cukup menarik untuk diteliti. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Data yang dijadikan adalah data-data sebagai berikut: 

1) Data tentang faktor yang melatar belakangi pernikahan usia 

dini di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. 

2) Data tentang pernikahan usia dini di Kecamatan Pudak 

Kabupaten  Ponorogo. 

b. Sumber Data  

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku 

pernikahan usia dini yang ada di Kecamatan Pudak Kabupaten 

Ponorogo. 
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2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

buku-buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang 

releven dengan penelitian ini 

5. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar  informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara 

juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk komunikasi verbal jadi 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
16

 

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 5 pelaku  

pasangan pernikahan usia dini terkait dengan pelaksanaan 

kewajiban suami istri dalam upaya pembentukan keluarga sakinah 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti 

menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi 5 pasangan tersebut 

melakukan pernikahan dini dan beberapa upaya terkait hak dan 

kewajiban mereka dalam membentuk keluarga sakinah. 

b. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi merupakan setiap catatan tertulis yang 

berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang 

dipersiapkan maupun yang tidak dipersiapkan untuk suatu 

                                                           
16

 S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) (Jakarta: Bumi Aksara, 

1996),113 
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penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.
17

 

Dalam penelitian ini, yang termasuk ke dalam dokumentasi yaitu 

catatan-catatan atau arsip-arsip data dari KUA yang meliputi biodata 

pasangan suami istri pernikahan usia dini yang digunakan untuk 

mempermudah sekaligus memperkuat objek penelitian. 

6. Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga jalur 

analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga 

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, 

penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi.
18

 

a. Reduksi Data  

Reduksi data adalah merangkum, memilih data-data yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan 

polanya. Artinya data-data umum yang diperoleh selama penelitian 

di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Data-data penelitian 

dirangkum dan diambil bagian yang pokok supaya dapat memberi 

                                                           
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 240 
18

 Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif 

dengan Nvivo (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 11 
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gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk 

mengumpulkan data selanjutnya.
19

 

b. Penyajian Data  

Menurut Miles dan Huberman, alur terpenting yang kedua 

dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Penyajian maksudnya 

sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat 

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan 

lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan 

atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. 

Penyajian data yang paling sering pada data kualitatif adalah teks 

naratif. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap apa 

yang diteliti dan segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan 

penyajian yang telah dipahami.
20

 

Dalam penelitian ini, setelah peneliti mereduksi data, 

kemudian peneliti menyajikan data dengan mengelompokkan data-

data yang sesuai dengan bidangnya, kemudian selanjutnya peneliti 

akan mengetahui langkah selanjutnya yang akan ditempuh. Sesuai 

dengan hasil reduksi data, kemudian peneliti mengelompokkan 

                                                           
19

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 338 
20

 Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif, 

7-8 
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tentang pelaksanaan kewajiban suami istri terhadap upaya 

pembentukan keluarga sakinah  

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan 

sebenarnya hanyalah sebagian kegiatan dari konfigurasi utuh. 

Kesimpulan diverifikasi selama kegiatan berlangsung. Verifikasi 

mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran 

penganalisis selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan 

lapangan. 

Dalam penelitian ini kesimpulan yang didapat mencangkup 

pelaksanaan kewajiban suami istri dalam upaya membentuk 

keluarga sakinah dan tinajuan hukum Islam pada pernikahan usia 

dini. 

7. Pengecekan Keabsahan Data  

Kriteria yang digunakan dalam mengecek keabsahan data 

dalam penelitian ini adalah kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah 

suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang 

dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran. Adapun teknik 

pengecekan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 



17 
 

 

data. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan 

yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan 

teori.
21

 

Dalam pengecekan kredibilitas data, peneliti menggunakan 

triangulasi sumber, dengan cara mengecek sumber data yang 

diperoleh dari hasil wawancara yang peneliti lakukan. 

G. Sistematika Penelitian  

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan 

tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat 

membentuk suatu susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran 

yang jelas tentang urutan pembahasan skripsi ini agar menjadi sebuah 

kesatuan Bahasa yang utuh maka penulis akan memaparkan mengenai 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahulan yang merupakan kerangka 

dasar dari penelitian yang berkaitan dengan permasalahan skripsi peneliti 

yang memuat beberapa bagian yaitu: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan.  

Bab kedua, ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk 

menganalisis permasalahan-permasalahan pada bab 1, yang berisi tentang 

tinjauan umum mengenai teori sosiologi hukum Islam. 
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Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum kecamatan Pudak dan 

tinjauan umum mengenai paktik pernikahan usia dini di Kecamatan Pudak  

Bab keempat, dalam bab ini membahas mengenai praktik dan 

tinjauan sosiologi hukum islam dalam upaya pembentukan keluarga 

sakinah pada pernikahan usia dini di Kecamatan Pudak Kabupaten 

Ponorogo. 

Bab kelima, merupakan bab paling akhir penutup dari pembahasan 

srkipsi analisis yang berisi kesimpulan dari pembahasan dalam bab-bab 

sebelmnya dengan disertai saran-saran yang dijadikan pertimbangan 

maupun masukan sebagai praktisi yang dapat menjawab rumusan masalah 

dan saran yang diberikan berdasakan hasil penelitian terhadap masalah 

yang dibahas berupa kesimpulan pemaparan. 
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BAB II 

KELUARGA SAKINAH DAN PERNIKAHAN USIA DINI 

A. Pengertian Pernikahan Usia Dini 

1. Pengertian Pernikahan  

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan 

membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang 

laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Pernikahan juga 

diartikan sebagai pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan 

kehidupan  manusia, bukan saja antara suami istri dan keturannya, 

melainkan antara dua keluarga.
1
 

Pengertian nikah seperti yang dipahami dari kebanyakan pendapat 

fuqaha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas 

dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan 

seorang wanita yang sebelumnya tidak halal. Demikianlah, yang 

dipahami kebanyakan orang. Dalam pandangan Islam bukan halalnya 

hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan tertinggi, tetapi 

bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam rangkaian 

melanjutkan generasi di samping supaya suami istri dapat membina 

kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan 

mengasihi dalam suatu rumah tangga yang sakinah.
2
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Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, 

yakni laki-laki dan perempuan melainkan mengikatkan tali perjanjian 

yang suci atas nama Allah Swt bahwa kedua mempelai berniat 

membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi rasa 

cinta dan kasih sayang. Pengertian para ahli fiqih tentang hal ini 

bermacam-macam, tetapi satu hal yang mereka semuanya sependapat, 

bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung 

kehalalan berhubungan badan antara suami dan istri.  

2. Dasar Hukum Pernikahan 

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah 

Swt dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad Saw,  banyak perintah-

perintah Allah Swt di dalam Al-Qur’an untuk melaksanakan 

pernikahan di antaranya dalam Q.S An-Nur ayat 32 yang berbunyi: 

ُكونُ ْوا فُ َقَرآَء اَْنِكُحْو َواْْلَايََمى ِمْنُكْم َوالصَِّلِحْْيَ ِمْن ِعَبادُِكْم َوِاماَِئُكْم ِاْن يَّ 

ُ َواِسٌع َعِلْيمٌ  ُ ِمْن َفْضِلِه َواَّللَّ  يُ ْغِنِهُم اَّللَّ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di 

antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-

hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin 

Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-

Nya”
3
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3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 rukun nikah terdiri 

atas lima macam, yaitu: 

a. Sighat (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti 

kata wali “saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama”  

b. Calon suami, bagi mempelai laki-laki atau calon suami maka 

syaratnya adalah: beragama Islam, laki-laki, baliqh, tidak ada 

paksaaan, jelas orangnya, bukan mahram mempelai wanita, dan 

tidak sedang melalukan ihram haji atau umrah. 

c. Calon istri, bagi mempelai wanita atau calon istri maka syaratnya 

adalah: beragama islam, perempuan, memberi izin kepada ayah 

atau wali untuk memberi izin, baliqh, bukan mahram mempelai 

pria, jelas orangnya, tidak ada paksaan, dan tidak sedang 

melakukan ihram haji maupun umrah  

d. Wali, syaratnya adalah beragama islam, laki-laki, baligh, berakal 

sehat, adil, mempunyai hak untuk menjadi wali.  

e. Dua orang saksi, syaratnya adalah beragama islam, baligh, berakal, 

merdeka, laki-laki, adil, tidak sedang mengerjakan ihram haji atau 

umrah. 
4
 

 

4. Tujuan Pernikahan  

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan 

memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. 

Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu 

(keturunan), sebab jika tidak dengan menikah anak yang dilahirkan 

tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang 

bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang 

sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan 

manusia akan mengikuti hawa nafsunya. 
5
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Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan 

akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang 

terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan 

baru secara sosial dan kultural.  

Secara material tujuan pernikahan yang dipahami banyak pemuda 

dari zaman dahulu sampai sekarang ada 4 yaitu: 

a. Mengharapkan harta bendanya 

b. Mengharapkan kebangsawanannya 

c. Melihat kecantikannya 

d. Agama dan budi pekertinya yang baik
6
 

Secara substansial tujuan pernikahan adalah sebagai berikut: 

Pertama, pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan 

seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah Swt dan 

menngendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan 

dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah Swt. 

Kedua, pernikahan bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat 

peremepuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan terutama pada zaman 

jahiliah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan 

yang setiap saat diperjualbelikan. Ketiga, pernikahan bertujuan untuk 

mereproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan 

sejarah. 
7
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 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Jakarta: ATTAHIRIYAH,1954), 357 

7
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5. Pengertian Pernikahan Usia Dini 

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh 

sepasang laki-laki dan perempuan remaja yang belum mencukupi 

batasan usia pernikahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 bahwa perkawinan 

diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah berumur 19 tahun.
8
 

Dalam hal ini apabila calon suami istri belum mencapai umur yang 

ditentukan maka orang tua mempelai dapat mengajukan dispensasi 

nikah di Pengadilan Agama setempat. 

Pernikahan usia dini dapat dikatakan sebagai ajang baru yang 

terjadi dikalangan masyarakat, karena dengan menikah pada usia dini 

bisa berubah pola pikir remaja menjadi pola pikir yang dewasa serta 

bisa menjadi awal pembelajaran dalam membina rumah tangga. Di 

kalangan agama, tidak dijelaskan secara kuantitafif berapa usia 

minimal untuk menikah dan berapa usia dewasa yang ideal, tetapi 

secara kualitatif ditegaskan harus mampu baik secara fisik maupun 

mental, dan sosial. 

Pandangan para fuqaha terhadap pernikahan usia dini dalam 

keputusan ijtima’ ulama komisi se-Indonesia tahun 2009 dinyatakan 

dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit 

mengenai batas baik batas usia minimal maupun maksimal. Hikmah 

dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta 

                                                           
8
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dalam rangka memperoleh keturunandan hal ini bisa tercapai pada usia 

di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap 

melakukan proses reproduksi.
9
 

Berdasarkan hal tersebut komisi fatwa menetapkan beberapa 

hukum. Pertama, Islam pada dasarnya tidak memberikan batas usia 

minimal pernikahan. Secara definitif usia kelayakan pernikahan adalah 

usia kecakapan berbuat dan menerima hak sebagai ketentuannya. 

Kedua, pernikahan usia dini hukumnya sah apabila telah terpenuhi 

syarat dan rukun nikah tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. 

Ketiga, kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi 

terciptanya tujuan pernikahan,yaitu kemaslahatan hidup berumah 

tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. 

Keempat, guna merealisasikan kemaslahatan ketentuan pernikahan 

dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam 

undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai pedomannya.
10

 

Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

pernikahan menjangkau batas usia untuk melakukan pernikahan, dalam 

hal ini usia minimal pernikahan bagi perempuan sama dengan usia 

minimal menikah bagi laki-laki, yaitu 19 tahun. Batas usia yang di 

maksud adalah batasan usia yang telah matang secara mental dan fisik 

                                                           
9
 Abu Al Ghifari, Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza, (Mujahid Press 

Bandung, 2002), 20 
10

 Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqiah, “Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap 

keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”. Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol 1, Nomor 1. 

36. 



25 
 

 
 

untuk melakukan pernikahan sehingga tujuan pernikahan untuk 

menciptakan keluarga sakinah bisa terwujud. 

 Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan usia minimal 

pernikahan tentunya sudah melalui proses dan berbagai pertimbangan. 

Hal ini di maksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan 

matang dari aspek fisik, psikis, dan mental. Namun, dalam kehidupan 

masyarakat secara umum masih banyak yang melangsungkan 

pernikahan di usia muda.
11

   

B. Keluarga Sakinah 

1. Pengertian keluarga sakinah 

Sakinah dalam kamus bahasa Arab memiliki arti tenang, aman, 

merasa dilindungi, dan penuh kasih sayang. Keluarga sakinah bisa 

dimaknai sebagai suatu sistem keluarga yang memiliki landasan rasa 

keimanan dan penuh ketaqwaan kepada Allah Swt.
12

 

Keluarga sakinah bisa diartikan terwujud apabila terdapat sebuah 

keluarga yang memiliki ketenangan dan keharmonisan pada suami, 

istri, dan anak-anak, namun sebaliknya tidak bisa disebut sebagai 

keluarga sakinah jika ketenangan dan kedamaian hanya dimiliki oleh 

salah satu anggota keluarga sementara anggota keluarga yang lain 

tidak merasakan kedamaian atau ketenangan.
13
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Keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang 

harmonis dengan sanak saudara dan hidup rukun bertetangga, dan 

bermasyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) pasal 1, “Perkawinan 

adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal ini menunjukkan 

bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
14

 

2. Faktor pembentuk keluarga sakinah 

Diantara berbagai faktor pembentuk keluarga sakinah antara lain: 

a. Landasan agama 

Di dalam Islam perintah untuk membangun keluarga sakinah 

sangat banyak. Bahkan di dalam Al-Qur’an terdapat berbagai cara 

membangun keluarga yang sakinah beserta nasehat-nasehat terkait 

parenting. Islam membangun fondasi keluarga sakinah dengan 

sangat kokoh dan wajib diikuti oleh pasangan suami istri yang akan 

membangun keluarga sakinah. 

b. Sekufu  

Sekufu berarti keseimbangan, keseimbangan yang di maksud di 

sini ialah seimbangnya kadar suami istri sehingga tidak terjadi 
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ketimpangan yang cukup drastis. Namun yang paling penting dari 

keseimbangan ialah keseimbangan dalam hal agama. 

c. Cinta kasih 

Satu hal yang penting dala memilih pasangan yakni hendaknya 

pasangan yang akan dinikahi merupakan orang yang kita cintai dan 

kasihi. Dalam Q.S Annisa ayat 3 dijelaskan bahwa kita dianjurkan 

untuk menikahi seseorang yang kita cintai agar kehidupan kedepan 

semakin harmonis sehingga memudahkan dalam membentuk 

keluarga sakinah.  

d. Komunikasi efektif 

Penyelesaian konflik yang pasti ada dalam setiap keluarga 

memerlukan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif 

ialah komunikasi yang sesuai dengan tujuan yang ingin diraih 

secara efisien, tepat sasaran, dan jelas. Tanpa adanya komunikasi, 

sebuah keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai sebuah 

keluarga. 

e. Saling pengertian antara suami istri  

Di antara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti  

satu sama lain, perlu diketahui bahwa antara suami istri memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perlu diketahui bahwa 

keduanya sebagai manusia tidak hanya berbeda jenis tetapi 

memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku, dan perbedaan 

pandangan. 
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C.  Sosiologi Hukum 

1. Pengertian Sosiologi Hukum 

Sosiologi hukum adalah ilmu yang relatif baru dalam khanzanah 

studi-studi ilmu sosial dan ilmu hukum. Sosiologi hukum sebagai 

disiplin ilmu yang berdiri sendiri, lahir  dari perjuangan keras para 

pemikir filsafat hukum dan ahli-ahli sosiologi. 

Sosiologi hukum sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri 

memiliki suatu ciri dan atau kekhasan, yaitu ciri sosiologi 

(kemasyarakatan) dan ciri hukum. Dua ciri itulah yang menjadi 

kerangka atau landasan pacu dalam perkembangan sosiologi hukum 

dalam khazanah keilmuan. 

Ahli sosiologi mengatakan bahwa sosiologi hukum sebagai cabang 

ilmu hukum yang berdiri sendiri adalah merupakan ilmu sosial, yang 

mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya dalam 

pergaulan hidup, dengan kata lain sosiologi hukum yang mempelajari 

masyarakat khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Artinya 

sosiologi hukum berusaha mengungkap gejala-gejala sosial didunia 

empiris yang didalamnya ada nilai-nilai hukum yang memberi peranan 

besar akan fenomena yang menjadi fakta sosial sekaligus sebagai fakta 

hukum
15
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2. Pengertian Sosiologi Hukum Islam  

Pengertian sosiologi hukum Islam bisa digali dari paradigma 

bahwa hukum Islam yang bersumbee dari firman Allah dari Al-Qur’an 

dan As-sunnah yang merupakan produk pemikiran atau daya nalar ahli 

hukum yang didedukasi dari sumber yang otentik, kemudian 

dikembangkan secara berkelanjutan dalam rentang waktu yang sangat 

panjang, serta disosialisasikan dan memberi makna Islam dalam 

berbagai kehidupan masyarakat. 
16

 Paradigma lain tentang hukum 

Islam hasil pemikiran fuqaha tidak selamanya  bisa ditetapkan untuk 

semua kondisi serta situasi, karena memiliki dinamika tatkala 

dihadapkan kepada berbagai persoalan dalam kehidupan umat 

manusia.
17

 

Berdasarkan beberapa paradigama di atas sosiologi hukum Islam 

dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum 

Islam yang dijalankan oleh orang-orang Islam dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari. Hukum Islam sebagai sebuah hukum tidak 

lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di masyarakat. 

Sosiologi hukum Islam dapat diartikan ilmu yang mengkaji hukum 

Islam dari sudut pandang sosiologis. Sudut pandang tersebut 

merupakan ciri pemikiran pakar hukum Islam yang melihat gejala 

kehidupan manusia, atau perilaku manusia sebagai suatu kontinum 
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yang mengalami perubahan dengan menempatkan illat sebagai 

independent variable.
18

 

3. Karakteristik Sosiologi Hukum Islam 

Pendekatan studi hukum di masyarakat dilakukan dengan tiga 

macam pendekatan yaitu: pendekatan normatif, pendekatan empiris, 

dan pendekatan filosofis. 

a. Pendekatan normatif  

Pendekatan normatif dapat menentukan manayang 

dianggap salah dan benar dengan itu sifatnya normatif. Pendekatan 

ini dapat dilakukan pada hukum positif seperti hukum pidana dan 

hukum tata negara penekanannya pada norma-norma yang berlaku 

pada saat itu oleh Undang-Undang.
19

 

b. Pendekatan Empiris  

Pendekatan ini melihat ilmu hukum sebagai realita yang 

mencakup kenyataan sosial dan kultur. Pendekatan ini bersifat 

deskriptif yang menguraikan secara rinci perilaku masyakarat yang 

berkaitan dengan hukum. 
20

 

c. Pendekatan Filosofis  

Pendekatan ini memahami secara radikan hakikat hukum, 

hal ini menitik beratkan pada seperangkat nilai-nilai ideal, yang 

menjadi acuan untuk pelaksanaan dan pembuatan hukum. Secara 

umum studi hukum di masyarakat dapat dilakukan dengan dua 
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pendekatan yaitu pendekatan empiris dan pendekatan teoritis. 

Pendekatan teoritis menggunakan berbagai teori hukum dan teori 

sosial untuk mempelajari dan memaknakan berbagai tindakan 

hukum di masyarakat., sedangkan pendekatan empiris lebih 

mendekatkan pada penelitian, observasi terhadap realitas hukum 

yang dilaksanakan oleh masyarakat, yang dihubungkan dengan 

teks-teks umum yang berlaku, kaidah hukum yang normatif, dan 

berbagai peraturan yang berkaitan dengan perintah atau larangan 

masyarakat. 
21

 

4. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam  

Sosiologi Hukum Islam adalah sebagai suatu ilmu yang mengkaji 

kehidupan manusia dan sekelilingnya seperti kehidupan sosial yang 

berkaitan dengan hukum, sosiologi hukum Islam menyangkut 2 sisi 

yaitu: 

a. Independent Variabel 

Ruang lingkup hukum Islam sebagai  Independent Variabel 

yaitu bagaimana hukum dapat membentuk pola perilaku 

masyarakat, dan masyarakat sebagai  Independent Variabel. Maka 

dari sudut pandang sosiologi, hukum Islam akan mempengaruhi 

struktur masyarakat sehingga membentuk struktur sosial. Hukum 
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Islam akan mempengaruhi keseluruhan jalinan pokok seperti 

lembaga sosial, kelompok sosial, dan lapisan sosial.
22

 

b. Dependent Variabel 

Ruang lingkup hukum Islam sebagai dependent variabel 

yaitu bagaimana masyarakat membentuk kaidah hukum yang dapat 

mereka terima secara kolektif, dalam bentuk yang terakhir ini 

masyarakat yang mempengaruhi terbentuknya suatu kaidah hukum. 

Sedangkan kajian masyarakat yang mempengaruhi hukum dapat 

dicontohkan bahwa berlakunya manajemen zakat belum banyak 

dijelaskan dalam Al-Qur’an, sehingga masyarakat yang 

menentukan pengelolaan zakat maal.
23

 

5. Agama Sebagai Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial 

Secara filosofis manusia adalah makhluk yang memiliki tiga tipe, 

yaitu manusia adalah makhluk sosial, manusia adalah makhluk 

beretika, dan makhluk biologis. Menurut teori struktural fungsional 

kehadiran kelompok masyarakat merupakan suatu organisme yang 

harus ditelaah dengan konsep biologis tentang struktur dan fungsi. 

Kehidpan masyarakat akan mengalami proses interaksi berupa dipaksa, 

diarahkan dan diyakini proses ini berjalan secara sosiologis. 
24

 

Perilaku sosial yang merujuk pada hukum sosial dan hukum dalam 

ajaran agama yang ditopang oleh sistem ritual dan tujuan ideal 

didalamnya dimanifestasikan ke dalam perilaku tradisional. Agama 
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sebagai sumber sosial normatif sangat berpengaruh dalam membentuk 

perilaku klektif dalam suatu kelompok karena agama dipandang 

sebagai salah satu bagian dari sistem sosial dari sistem sosial dan 

sistem budaya suatu masyarakat, yang mempunyai kaitan erat dengan 

bagian-bagian lain dari masyarakat.
25

 

Peran agama dalam mengukuhkan nilai-nilai, sumber pada 

kerangkaacuan yang bersifat sakral, maka norma dikukuhkan dengan 

sanksi-sanksi sakral dalam setiap masyakarakat sanksi-sanksi sakral 

mempunyai kekuatan memaksa istemewa karena ganjaran dan 

hukumannya bersifat duniawi dan ukhrawi. Fungsi agama di bidang 

sosial adalah fungsi penentu, dimana agama menciptakan suatu ikatan 

bersama, baik dalam anggota-anggota masyarakat maupun dalam 

kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatkan 

masyarakat.
26

 

Agama sebagai gejala sosial dan gejala hukum, dapat disimpulkan 

bahwa dalam perspektif sosiologi hukum peran agama sangat penting 

dalam kaitannya sebagai berikut: 

a. Sumber nilai yang dianut masyarakat sebagai sandaran perilaku 

sosial. 

b. Terbentuknya norma dan kaidah sosial yang diyakini berlaku 

bagi kehidupan sosial dan kehidupan transendental. 
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c. Hukum yang berlaku di masyarakat bersifat tradisional 

normatif dengan bentuk perilaku yang kolektif dan homogen. 

d. Sumber-sumber dalam ajaran agama dimaknai dan membentuk 

takdir hukum bagi kehidupan sosial yang secara turun temurun 

berlaku sebagai tolak ukur kebenaran suatu tingkah laku 

masyarakat.  

e. Norma sosial yang merujuk pada ajaran agama merupakan 

gejala sosial yang dapat membangkitkan wacana perumusan 

hukum yang berlaku positif sebagai suatu hukum negara. 
27
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BAB III 

PRAKTIK PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN PUDAK 

KABUPATEN PONOROGO 

A. Gambaran Umum Kecamatan Pudak 

 Kecamatan Pudak memiliki luas wilayah  sebesar 4.891,9 Ha yang 

terletak di ketinggian 700 MDPL-900 MDPL. Adapun batas-batas wilayah 

Kecamatan Pudak yaitu: 

Sebelah utara  : Kecamatan Pulung 

Sebelah timur  : Kabupaten Trenggalek 

Sebelah selatan  : Kecamatan  Sooko 

Sebelah barat  : Kecamatan Pulung  

  Wilayah Kecamatan Pudak menurut data Monografi wilayah terdiri 

dari 6 desa yaitu: 

1. Desa Tambang 

2. Desa Bareng 

3. Desa Krisik  

4. Desa Pudak Kulon  

5. Desa Pudak Wetan 

6. Desa Banjarejo 

Dari 6 (enam)  desa tersebut terbagi menjadi: 

1. 19 Dusun 

2. 79 Rukun tetangga (RT) 
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3. 31 Rukun warga (RW) 

 Tingkat kesejahteraan masyakarat Kecamatan Pudak bisa 

dikatakan sejahtera, walaupun masih ada sebagian masyarakat Kecamatan 

Pudak ada yang hidup dalam kategori kurang mampu. Meskipun demikian 

masyarkat Kecamatan Pudak masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya 

dari hasil bertani, dan beternak. 

Wilayah Kecamatan Pudak merupakan daerah pegunungan yang 

bersuhu dingin, sehingga rata-rata dan mayoritas masyarakatnya bermata 

pencaharian sebagai petani, dan peternak sapi. Hal ini dapat dilhat sebab 

luas wilayah Kecamatan Pudak sebagaian besar adalah persawahan dan 

pegunungan yang mempunyai hasil perkebunan yaitu seperi padi, cengkih, 

jagung, coklat, kedelai, cabai, dan lainnya.  

Penduduk Kecamatan Pudak mayoritas beragama Islam. Kegiatan 

rutin pada kalangan masyarakat baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak yaitu 

mengadakan perkumpulan jamaah pengajian yang diadakan setiap hari 

kamis. Pelaksanaan kegiatan agama Islam lainnya yaitu kegiatan 

organisasi Ikatan Pelajar Putra Putri Nahdatul Ulama (IPNU IPPNU) yang 

diikuti para remaja di Kecamatan Pudak, selain itu dengan adanya TPQ 

yang berda di masjid-masjid yang tersebar di Kecamatan Pudak 

Kabupaten Ponorogo. 

Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap agama tergolong 

baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan keagamaan yang dilakukan 
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masyarakat misalnya ketika peringatan hari besar Islam, rutinan 

pengajian,dan kegiatan organisasi IPNU IPPNU bagi kalangan remaja. 

Namun untuk kegiatan keagamaan selama masa pandemi sementara tidak 

berlangsung untuk mengurangi kerumunan. 

Di dalam mengadakan penelitian lapangan terdapat keadaan 

pendidikan di Kecamatan Pudak yang mempunyai sarana pendidikan yang 

terbatas. Tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Pudak masih tergolong 

kurang, hal ini karena kurang kesadaran dari orang tua dan anak-anak 

terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depan, ekonomi yang kurang 

memenuhi serta sarana pendidikan yang terlalu jauh dari jangkauan.
1
 

B. Praktik Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Pudak Kabupaten 

Ponorogo 

Pudak merupakan Kecamatan yang seluruh daerahnya adalah 

pegunungan jauh dari pusat perkotaan, rata-rata penduduknya bermata 

pencaharian sebagai petani yang pada akhirnya mempunyai pola pikir 

yang masih kuno sehingga banyak terjadi pernikahan usia dini. Hal 

tersebut dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka tinggal. Pernikahan 

usia dini merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan oleh sebagian 

masyarakat Pudak.  

Menurut Pak P selaku tokoh masyarakat  “mereka mempunyai 

pemikiran yang cukup sempit, sumber daya manusia (SDM) yang 

dimiliki mereka sangatlah rendah, kebanyakan masyarakat di 
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Kecamatan Pudak hanya menempuh pendidikan sampai Sekolah 

Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)”
2
 

 

. Orang tua mereka berfikir untuk apa jika tidak segera menikah, 

sekolah juga sudah tidak. Untuk bersekolah ke Sekolah Menengah Atas 

(SMA) dibutuhkan biaya yang tidak sedikit sebab mereka tinggal jauh dari 

tempat pendidikan, dan jika ingin bersekolah di kota membutuhkan 

banyak biaya seperti biaya untuk kost, belum juga untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga sehari-hari. 

Menurut Pak J selaku orang tua pelaku pernikahan usia dini 

“kadang-kadang jika ada keinginan dari anak untuk melanjutkan 

ke jenjang SMA orang tua tidak mengizinkan karena terhalang 

biaya yang mereka miliki tidak mencukupi, tapi ada juga orang 

tua yang menginginkan anaknya untuk melanjutkan ke jenjang 

SMA tetapi anaknya tidak mau karena ingin menikah, sehingga 

orang tua mengikuti apa maunya anak”.
3
 

 

Kebanyakan orang tua khawatir jika anaknya menjadi perawan tua, 

sehingga setelah lulus SMP dan anaknya tidak bersekolah dan setiap hari  

hanya di rumah maka orang tua segera menikahkan anaknya. Untuk 

sekarang keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya sudah semakin 

berkurang tetapi anak-anak yang menginginkan untuk cepat menikah 

mesikupun umurnya masih belum mencapai 19 tahun. 

Kejadian yang sering terjadi kaitannya dengan pernikahan usia dini 

di Kecamatan Pudak adalah karena keinginan anak-anak sendiri. Dimulai 

dari seringnya anak laki-laki bertamu ke rumah anak perempuan dan 

sering kal pergi berdua, sehingga membuat orang tua anak perempuan 
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khawatir mengundang perbincangan masyarakat, dan untuk menjaga 

supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil duluan, 

dari hal tersebut maka orang tua pihak perempuan menanyakan pada anak 

laki-laki apa maksudnya sering membawa anak perempuanya jalan kesana 

kemari. 

Jika ditanya maunya serius dengan anak perempuannya maka 

orang tua dari pihak perempuan akan mendatangi orang tua pihak laki-laki 

dengan maksud menikahkan anak-anaknya tersebut. Kebanyakan kejadian 

seperti itu akan menghasilkan kesepakatan antara kedua orang tua dari 

pihak laki-laki maupun perempuan untuk menikahkan anak-anaknya  

meskipun umurnya masih tergolong muda. 

Tentu saja orang tua ikut bertanggung jawab dengan terjadinya 

pernikahan anak-anaknya tersebut. Sebab dalam umur yang masih muda 

tentunya mereka belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarganya. Orang 

tua dan anak-anaknya yang sudah melangsungkan pernikahan sama-sama 

membantu, kerja sama untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. 

Untuk anak laki-laki membantu  orang tua mereka bertani atau 

mencari rumput untuk ternak mereka untuk anak perempuan membantu 

memasak dan mengurusi anaknya di rumah. Ada juga laki-laki yang 

bekerja sebagai ojek mengangkut sayur-sayuran dari sawah untuk dibawa 

ke rumah pemiliknya dengan sekali angkut mereka diberi upah Rp 9.000, 

jika jaraknya jauh bisa diberi upah Rp 10.000 sekali angkut. Selain itu ada 
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juga yang pekerjaannya mencarikan rumput ternak sapi orang lain dengan 

upah Rp 250.000 per bulannya. Ada juga yang diberi upah Rp. 400.000 

per bulannya jika dia mengurusi penuh terna sapi orang lan, mulai dari 

mencari rumput, dan  kebersihan kandangnya. Alternatif lainnya yaitu 

dengan bekerja ke luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Hongkong, dan 

Taiwan. Kebanyakan dari mereka yang berhasil memperoleh penghasilan 

yang cukup besar untuk kebutuhan mereka, bahkan dapat membangun 

rumah yang cukup megah dan dapat dikatakan banyak harta. 

Untuk itu dibutuhkan peran dari perangkat desa seperti lurah atau 

modin untuk memberikan nasehat kepada anak-anak yang masih muda jika 

mereka mau melaksanakan pernikahan, mereka juga harus tau apa tujuan 

pernikahan dan apa saja kewajiban yang harus dipenuhi  jika seseorang 

sudah melaksanakan pernikahan sehingga pernikahan yang mereka 

laksanakan menjadi sakinah, mawadah, dan rahmah. Dari hasil peran, 

arahan para perangkat desa dapat dikatakan berhasil sebab meskipun pada 

awalnya mereka tidak tahu tujuan, kewajiban orang yang sudah menikah 

dan pada akhirnya mereka menjadi tahu dan bertanggung jawab atas 

keluarganya.  

Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa alasan  

terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo 

karena kemauan mereka sendiri, hal tersebut tidak terlepas dari faktor 

rendahnya pendidikan yang mereka jalani, faktor ekonomi, dan faktor 
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masyarakat sekita bahwa mereka menganggap jika tidak segera menikah 

akan menjdi perawan tua. 

C. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Usia Dini 

Menurut Sosiologi Hukum Islam Di Kecamatan Pudak Kabupaten 

Ponorogo 

Pernikahan adalah suatu ibadah yang sifatnya sunnah yang 

dijalankan oleh umat Nabi Muhammad Saw guna memenuhi ibadahnya 

kepada Allah Swt. Pernikahan terjadi antara seorang laki-laki dan 

perempuan yang sekiranya usianya mampi untuk menjalankan kehidupan 

tang akan dijalaninya sebagai pasangan suami istri.  

Umumnya pernikahan dilakukan oleh seorang pria dan wanita 

sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Artinya pemerintah sendiri telah 

mengatur sistem pernikahan untuk mencegah pernikahan usia dini, batas 

tersebut merupakan batas yang wajar dengan mempertimbangkan usia 

anak-anak yang seharusnya berkembang pada masa remajanya. 

Dalam sebuah pernikahan untuk menuju kepada keluarga sakinah, 

masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajiban 

suami istri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat 

berjalan dengan harmonis. Kesiapan dalam menjalankan sebuah 

pernikahan sangatnya diperlukan dalam menjalankan sebuah rumah tangga 

agar tetap harmonis menciptakan keluarga sakinah yaitu aspek lahiriah, 

batiniah, spritual, sosial.  
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1. Aspek Lahiriah  

Aspek lahiriah tercukupinya kebutuhan secara lahir dari 

suami kepada istri, meliputi tercukupinya kebutuhan hidup 

(kebutuhan ekonomi) sehari-hari, kebutuhan biologis antara 

suami dan istri tersalurkan dengan baik dan sehat, 

terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga , setiap 

anggota dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara 

optimal. 

2. Aspek Batiniah (Psikologi) 

Aspek batiniah tercukupinya kebutuhan secara batin dari 

suami kepada istri, meliputi setiap anggota keluarga dapat 

merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang 

sehat dan pertumbuhan mental yang baik, dapat menghadapi 

dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik, terjalin 

hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati 

yang dilandasi oleh rasa saling cinta dan kasih sayang.  

3. Aspek Spritual (Keagamaan) 

Aspek spritual (agama) tercukupinya kebutuhan agama 

dari suami kepada istri, meliputi setiap anggota mempunyai 

dasar pengetahuan agama yang kuat dan meningkatkan ibadah 

kepada Allah Swt. 
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4. Aspek Sosial  

Ditinjau dari aspek sosial, maka ciri-ciri keluarga 

sakinah adalah keluarga yang dapat diterima, dapat bergaul 

dan berperan dalam lingkungan sosialnya baik dengan 

tetangga maupun masyarakat luas.  

Upaya pelaku pernikahan usia dini untuk mewujudkan keluarga 

sakinah yaitu dengan cara mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami 

istri, saling memahami pasangan. Menjalankan pernikahan usia dini upaya 

pelaku untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu belajar membuat prinsip 

yang mana menyelesaikan masalah segera untuk diselesaikan dan selalu 

berbicara ketika salah satu mempunyai masalah. 

Menurut bapak I selaku pelaku pernikahan usia dini mengatakan 

“saya benar melakukan pernikahan usia dini karena sudah saling 

mencintai, saya bahagia ketika melaksanakan pernikahan tersebut, 

usia pernikahan saya dengan istri adalah 2 tahun, mengenai upaya 

saya dan istri dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu dengan 

saling memahami, saling menghargai perbedaan, dan dan 

menerima kekurangan masing-masing”
4
 

Menurut ibu S selaku pelaku pernikahan usia dini mengatakan 

bahwa upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu dengan 

komunikasi dengan baik, melaksanakan kewajiban dan hak sebagai suami 

istri, belajar menjadi pribadi lebih baik dan suami menjadi imam yang 

selalu membimbing istri.
5
 

                                                           
4
 I, Hasil Wawancara, Tanggal 23 Mei 2022 

5
 S, Hasil Wawancara, Tanggal 23 Mei 2022 
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Menurut bapak DH selaku pelaku pernikahan usia dini mengenai 

upaya dalam membentuk keluarga sakinah mengatakan “saya 

melakukan pernikahan usia dini karena kemauan sendiri, usia 

pernikahan saya berusia 2 tahun. Permasalahan yang sering muncul 

ya begitu saja, ketika terjadi permasalahan kami segera untuk 

menyelesaikan, untuk upaya saya dengan pemahaman agama yang 

cukup, saling komunikasi, memahami hak dan kewajiban sebagai 

suami istri, dan pengertian antara suami istri”. 
6
 

 Pernikahan usia dini yang terjadi mengenai upaya mewujudkan 

keluarga sakinah yakni adanya pemahaman agama yang cukup, adanya 

materi, saling pengertian antara suami istri, membuat komitmen dan 

melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri. 

Menurut ibu E selaku pelaku pernikahan usia dini mengatakan 

“saya benar menikah usia dini yang mana melaksanakan 

pernikahan tersebut kami sudah mampu membina kehidupan rumah 

tangga. Keadaan saya pada waktu menikah bahagia sekali, usia 

pernikahan kami baru menginjak 2 tahun. Permasalahan sering 

muncul dalam pernikahan kami soal percekcokan biasa. Upaya 

saya untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan saling 

komunikasi, saling pengertian dan mengetahui hak dan kewajiban 

suami istri”.
7
 

Upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan adanya 

komunikasi yang baik kemudian adanya saling pengertian antara suami 

istri dan mengetahui hak dan kewajiban suami istri 

.  

                                                           
6
 DH, Hasil Wawancara, Tanggal 25 Mei 2022 

7
 E, Hasil Wawancara, Tanggal 25 Mei 2022 
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BAB IV 

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK 

PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN PUDAK KABUPATEN 

PONOROGO 

A. Analisis  terhadap praktik  pernikahan usia dini di Kecamatan Pudak 

Kabupaten Ponorogo 

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan 

membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-

laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa 

pernikahan dapat dilaksanakan dengan syarat calon mempelai telah 

mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun. Dalam hal ini apabila calon 

mempelai belum mencapai umur yang telah ditentukan maka orang tua 

mempelai dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

setempat. 

Pernikahan usia dini adalah pernikahan antara laki-laki dan 

perempuan yang belum mencukupi batasan usia pernikahan yang sesuai 

dengan Undang-Undang Perkawinan No 16 tahun 2019. Seiiring 

                                                           
1
 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Jakarta:ATTAHIRIYAH, 1957), 355 
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berkembangnya zaman pernikahan usia dini sering terjadi, seiiring 

berjalannya arus globalisasi perubahan terjadi secara ekstrim pada 

pergaulan remaja. Pergaulan yang begitu bebas menjadikan remaja tidak 

takut melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan 

pernikahan. 

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan usia minimal 

pernikahan tentunya sudah melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal 

ini di maksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari 

aspek fisik, psikis, dan mental. Namun, dalam kehidupan masyarakat 

secara umum masih banyak yang melangsungkan pernikahan di usia muda. 

Dari data yang diperoleh  pada bab III menurut pak P pelaku 

pernikahan usia dini mempunyai pemikiran yang sempit, dan sumber daya 

manusia (SDM) yang rendah, rata-rata pelaku pernikahan usia dini di 

Kecamatan Pudak hanya menempuh pendidikan sampai Sekolah Dasar 

(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Terjadinya pernikahan usia 

dini di Kecamatan Pudak disebabkan oleh faktor kemauan diri sendiri 

seperti yang disampaikan oleh pak J bahwa mereka enggan untuk 

melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah karena keterbatasan 

ekonomi keluarga sehingga para pelaku pernikahan usia dini di Kecamatan 

Pudak memutuskan untuk menikah, dan orang tua mendukung anaknya 

untuk segera menikah karena orang tua merasa khawatir jika anaknya tidak 

segera menikah akan menjadi perawan  tua. 
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 Jika diteliti lebih lanjut hal itu tidak terlepas dari faktor lainnya 

seperti rendahnya minat pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor 

masyarakat sekitar. Sebagaimana data yang diperoleh dari lima keluarga 

pelaku pernikahan usia dini sebelum menikah rata-rata pendidikan mereka 

hanya sampai sekolah dasar (SD) atau sekolah menengah pertama (SMP), 

sehingga hal tersebut membuat orang tua menikahkan anak mereka di usia 

dini karena rasa khawatir.  

Hal itu tidak terlepas dari pandangan masyarakat tentang 

perempuan yang menginjak usia baliqh dan telah memiliki hubungan 

dengan laki-laki yang telah terjalin lama sebaiknya lekas dinikahkan. 

Karena hal ini para orang tua di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo 

merasa khawatir akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar. 

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam kesadaran hukum 

merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia 

tentang hukum yang ada, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai 

tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terdapat kejadian 

yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan
2
. Dalam kesadaran 

hukum adanya kebiasan kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama 

kelamaan menjadi kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku, 

akan tetapi apabila hal itu setiap hari di temui, maka lama kelamaan 

menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya.  

                                                           
2
 Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, 107 
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Dengan adanya kebiasaan sejak kecil mengalami sosialisasi akan 

menjadi kebiasaan mematuhi kaidah yang berlaku dalam masyarakat, 

adanya keragaman pernikahan usia dini yang menikah keterpaksaan dan 

ketidak paksaan yang pelaku lakukan adanya kesadaran hukum bahwa 

telah melanggar peraturan Undang-Undang perkawinan yang mana 

dibuktikan dengan dispensasi ke Pengadilan Agama. 

B. Analisis sosiologi hukum Islam terhadap upaya pembentukan 

keluarga sakinah pada pernikahan usia dini di Kecamatan Pudak 

Kabupaten Ponorogo 

Sosiologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosiologi merupakan ilmu 

pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu 

tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Sosiologi hukum 

Islam bisa digali dari paradigma bahwa Hukum Islam yang bersumber dari 

firman Allah di dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah yang merupakan produk 

pemikiran atau daya nalar ahli hukum (fuqoha) yang didedukasi dari 

sumber yang otentik, kemudian dikembangkan secara berkelanjutan dalam 

rentang waktu yang sangat panjang, serta disosialisasikan dan memberi 

makna islami dalam berbagai kehidupan masyarakat.
3
 Masyarakat 

Kecamatan  Pudak  yang mayoritas beragama Islam menjadikan agama 

sebagai bentuk tuntunan dalam pranata sosial mereka. Hukum yang diatur 

                                                           
3
 Ahmad Supriyadi, Sosiologi Hukum Islam, 3. 
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oleh agama Islam dijadikan patokan dalam kehidupan sehari-hari termasuk 

hukum perkawinan. 

Pernikahan usia dini berpotensi perceraian dan perselingkuhan di 

kalangan pasangan menikah usia dini. Hal ini di karenakan emosi yang 

masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam 

menghadapi masalah kecil sekalipun.  

Dalam perspektif sosiologi, pernikahan usia dini dapat mengurangi 

harmonisasi keluarga sehingga rentan terhadap terjadinya percekcokan 

rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Hal ini 

disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara 

pikir yang belum matang.  

Dalam hal ini pelaku pernikahan usia dini berupaya untuk 

mewujudkan keluarga sakinah dengan cara sebagai berikut: 

1. Saling pengertian  

2. Pemahaman agama 

3. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri  

4. Saling komunikasi 

5. Membuat komitmen  

6. Saling pengertian 

7. Saling memaafkan  

Dengan adanya upaya pelaku untuk mewujudkan keluarga sakinah 

yang disebutkan di atas, oleh karena itu untuk menganalisis terjadinya 
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pernikahan usia dini di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo menurut 

sosiologi hukum Islam.  

Munculnya kesadaran hukum didorong oleh sejauh mana 

kepatuhan kepada hukum yang menjadi dasar-dasar kepatuhan hukum, 

kesadaran hukum terdapat kemanfaatan pada dasarnya mempunyai 

kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Dengan adanya kesadaran 

pelaku pernikahan usia dini yang melanggar peraturan perundang-undang 

diharapkan bahwa keluarga yang akan dibangun bisa seperti  keluarga 

lainnya yang hidup pantas dan teratur agar bisa mewujudkan tujuan 

pernikahan dalam Islam untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, 

warahmah. 

Pernikahan merupakan suatu pembentukan keluarga dengan 

menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan di awali suatu 

ikatan suci. Pernikahan lebih baik dilakukan satu kali dalam hidup, Islam 

dalam hal ini sudah menjelaskan membentuk keluarga sakinah, 

mawaddah, warahmah yakni aspek lahiriah, spritual, dan aspek sosial yang 

mana hal tersebut untuk kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Sebagai penutup atas uraian-uraian yang penulis buat mengenai 

permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dalam bab terakhir ini 

penulis akan membuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pernikahan usia dini di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo di latar 

belakangi oleh faktor kemauan mereka sendiri, hal tersebut tidak 

terlepas dari faktor rendahnya minat pendidikan yang sebagian besar 

pelaku pernikahan usia dini di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo 

hanya menempuh pendidikan sampai sekolah dasar (SD) dan sekolah 

menengah pertama (SMP), faktor ekonomi, dan faktor masyarakat 

sekitar. Pernikahan usia dini yang di lakukan 5 keluarga di Kecamatan 

Pudak Kabupaten Ponorogo menurut hukum Islam di perbolehkan atau 

dianggap sah, karena murni persoalan yang tidak melanggar agama 

dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, selain itu 5 pelaku 

pernikahan usia dini tersebut telah siap untuk melalukan pernikahan 

baik dari kesiapan harta atau materi, dan kesiapan fisik. 

2. Upaya pelaku pernikahan usia dini untuk mewujudkan keluarga 

sakinah dengan cara melaksanakan kewajiban dan hak suami istri 

secara seimbang, komunikasi efektif, komitmen, memahami istri, 

saling pengertian, dan  pemahaman agama. Munculnya kesadaran 
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hukum bahwa pelaku telah melanggar perundang-undangan dengan 

dispensasi nikah diharapkan keluarga yang akan dibangun bisa seperti 

keluarga lainnya yang hidup pantas dan teratur agar bisa mewujudkan 

keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Penyelasaian aparat 

pemerintah atau keluarga memberikan pengetahuan bagaimana 

membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. 

B. Saran 

Pertama, untuk orang tua dan anak agar lebih memperhatikan 

bagaimana dampak negatif dari pernikahan usia dini bagi pelaku sendiri, 

sehingga dapat menjadi pembelajaran agar pernikahan usia dini tidak 

sering dilakukan. Kedua, untuk para remaja agar lebih mengedepankan 

semangat belajar serta meningkatkan minat untuk bersekolah dan 

pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka.  
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