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ABSTRAK
Rofiqoh, Ainur. NIM. 210113112, “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur
Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa
Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)” Skripsi.
Fakultas Syari’ah, Jurusan Ahwal Syahsiyah, IAIN Ponorogo.
Pembimbing Drs.H.Agus Romdlon Saputra M.H.I.
Kata Kunci : Pernikahan Di Bawah Umur, Kesejahteraan Rumah Tangga.
Pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan sebagai
suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah. Sehingga
pernikahan menuju keluarga sakinah tidak hanya membutuhkan persiapan fisik
dan psikis tetapi juga diperlukan kesiapan sosial, ekonomi, emosi dan tanggung
jawab. Dengan demikian pembatasan usia pernikahan merupakan salah satu asas
penting karena Undang-Undang Perkawinan sudah mengatur dan jelas di sebutkan
mengenai pembatasan usia pernikahan bahwa setiap calon suami dan calon isteri
harus benar-benar matang secara fisik dan psikis. Namun demikian di Desa
Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo masih banyak fenomena pernikahan di
bawah umur yang berdampak pada kesejahteraan rumah tangga.
Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai
berikut: (1) Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur
di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten; (2) Apa dampak
pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga.
Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan
beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi,
maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan
dengan proses reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dengan
metode analisis data. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan
kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari
lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan
sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas.
Dari hasil 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 di
pengaruhi karena kurangnya kontrol pengawasan orang tua dan faktor kemauan
sendiri. Sehingga pernikahan di bawah umur tersebut sangat berdampak terhadap
kesejahteraan rumah tangga karena tidak stabilnya kematangan dan integritas
pribadi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Beberapa dampaknya
adalah beban orang tua bertambah, kurangnya kemandirian, dan perceraian.
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TRANSLITERASI

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
pedoman transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi
Jurusan Syari’ah IAIN Ponorogo 2017 sebagai berikut:
Arab

Indonesia

Arab

Indonesia

‘

d{

b

t{

t

z{

Th

‘

j

Gh

h{

f

Kh

q

d

k

Dh

l

r

m

z

n

s

w

Sh

h

s{

y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan
coretan horisontal diatas huruf u>, i>, dan a>,
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung
dua huruf ‚ay‛ dan ‚aw‛
Contoh: bayna , „alayhim, qawl, mawd}ū’ah.
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4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum
terserap menjadi baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.
Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir
Contoh:
Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymiyah. Inna al-din‟inda Allah al Islam

bukan Inna al-dina‟inda Allahi al-Islamu … fahuwa wa>jib bukan fahuwa

wa>jibu atau fahuwa wa>jibun.
6. Kata yang berakhir dengan ta‟marbuthah dan berkedudukan sebagai sifat
(na‟at) dan idhafah ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan mudhaf
ditransliterasikan dengan “at”
Contoh:
1. Na‟at dan mud}a>f ilayh : sunnah sayyi‟ah
2. Mud{af

: d}awa>bith al-qira>’ah

7. Kata yang berakhiran dengan (ya‟ bertashdid) ditransliterasikan dengan i>.
Jika i> diikuti oleh ta’ marbut}ah maka transliterasinya adalah i>yah. Jika ya‟
bertashdid berada di tengah kata ditransliterasikan yy.
Contoh:
1. Al-Ghaza>li>, al-Nawawi>
2.

Ibn Taymi>yah, Al-Jawzi>yah.

3. Sayyid, mua>yyid, muqayyid

xvi

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam adalah agama yang syumul, yang mencakup semua sisi
kehidupan. Tidak ada satu pun masalah dalam kehidupan ini yang tidak di
jelaskan atau disentuh oleh nilai Islam. Begitu pula Islam juga mengajarkan
bagaimana mewujudkan sebuah pernikahan yang tentram dan bahagia
walaupun sederhana namun tetap penuh dengan pesona.
Begitu juga Islam mensyariatkan perkawinan supaya manusia
mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia
dunia dan akhirat dibawah naungan cinta kasih dan ridho ilahi. Perkawinan
merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik
pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh
Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku
pada makhluk yang paling sempurna yaitu manusia.1 Hal ini sesuai dengan
apa yang terkandung dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 disebutkan:

       
Artinya:“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya
kamu mengingat akan kebesaran Allah”.2

1

Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang:

Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya

(Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.
2

Depag RI, al-Qur’an dan terjemah (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012),523.

1

2

Perkawinan (pernikahan) adalah suatu hal yang sangat sakral, baik
menurut ajaran agama maupun kedudukan nya dalam Undang-Undang
Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia atau kekal
berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.3
Adapun asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang tertera dalam
Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:
1. Asas sukarela.
2. Asas partisipasi keluarga.
3. Asas perceraian dipersulit.
4. Asas monogami (poligami di batasi dan di perketat).
5. Asas kedewasaan calon mempelai (usia nikah).
6. Asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita.4
Berdasarkan asas-asas yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan
di atas, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai asas kedewasaan
calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan yaitu tentang
pembatasan usia dalam perkawinan yang merupakan salah satu asas penting,
karena undang-undang perkawinan sudah mengatur dan jelas di sebutkan
mengenai pembatasan usia perkawinan yang dijelaskan bahwa setiap calon

3

UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung:

Citra Umbara, 2014).
4

2011), 7.

Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu,

3

suami dan calon isteri yang hendak melakukan akad pernikahan harus benarbenar telah matang secara fisik maupun psikis rohani atau sudah siap jasmani
dan rohani.
Sehingga

pernikahan

menuju keluarga sejahtera

tidak

hanya

membutuhkan persiapan fisik dan juga psikis melainkan kematangan organ
reproduksi perempuan untuk melakukan hubungan seksual, hamil, melahirkan
dan menyusui. Selain itu juga diperlukan kesiapan sosial, ekonomi, emosi dan
tanggung jawab, pemikiran dan nilai – nilai kehidupan serta kenyakinan atau
agama akan menyebabkan keluarga yang terbentuk dalam keadaan yang
demikian mempunyai saham yang cukup besar dan menyakinkan untuk
meraih taraf kebahagian dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya bukan
cinta semata yang terjebak oleh buaian cinta romantis yang mengakibatkan
mereka terpaksa menikah di usia muda.

Hal tersebut tentu sangat

bertentangan dengan ketentuan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang
Perkawinan No. 1 tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal
15 yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria
sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.5
Di sisi lain untuk mewujudkan suatu pernikahan yang sejahtera yaitu
keluarga yang tentram dan bahagia maka suami isteri perlu memegang
peranan utama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera diantaranya
meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana membina kehidupan keluarga
sesuai dengan tuntutan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat sehingga
5

Kementerian Agama RI, Modul Keluarga Sakinah Bersperpekktif Kesetaraan bagi

Penghulu, Penyuluhan, dan Konselor BP4 (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), 61.

4

suami isteri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang
penuh dengan ketentraman dan kedamaian.
Untuk

mencapai

kesejahteraan

rumah

tangga

tersebut

tentu

dipengaruhi oleh banyak hal salah satunya kedewasaan atau kematangan
mental suami dan isteri, tanpa di barengi dengan itu maka sangat mustahil
untuk meraih kebahagian. Karena akan dipengaruhi oleh pola fikir dalam
berumah tangga. Misalnya dalam pemecahan masalah tentu akan berbeda
dengan keluarga yang sudah matang dan memiliki kedewasaan.6
Di masyarakat Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo masih
banyak yang menikah dibawah umur. Faktanya dibuktikan dengan sejumlah
pasangan yang menikah dari tahun 2013 sampai tahun 2017 sejumlah 12
pasangan. Dari 12 pasangan tersebut 3 diantaranya terjadi di Desa
Kedungbanteng. Tentunya terjadinya pernikahan tersebut dipengaruhi oleh
berbagai faktor.7 Untuk itu penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai
faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur serta apa
dampak dari pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga.
Oleh karenanya penulis tertarik ingin mengkaji lebih jauh yang penulis susun
dalam bentuk skripsi. Adapun judul yang di angkat adalah “Dampak
Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga

6

Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama , (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2004), 8.
7

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Leni Riswanto selaku Penghulu di KUA

sukorejo pada tanggal 5 april 2017.

5

(Studi Kasus Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Ponorogo)”.
B. Rumusan Masalah
Dari rumusan masalah di atas peneliti merumuskan beberapa masalah yaitu
sebagai berikut:
1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur
di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
2. Apa saja dampak pernikahan di bawah umur terhadap Kesejahteraan
Rumah Tangga?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Pernikahan Di
Bawah Umur Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Ponorogo.
2. Untuk mengetahui Dampak dari Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap
Kesejahteraan Rumah Tangga.
D. Manfaat penelitian
Adapun manfaat dari pembahasan permasalahan dan penulisan karya ilmiah
ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
Untuk menambah khazanah keilmuan khususnya pada diri sendiri,
mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya.
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2. Manfaat praktis
a. Realita dalam permasalahan pernikahan di bawah umur yang di
akibatkan karena hamil duluan masih banyak terjadi di kalangan
masyarakat, maka hendaknya menghindari pergaulan bebas.
b. Sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat kalayak umum terhadap
dampak yang terjadi jika melakukan pernikahan dibawah umur.
3. Manfaat akademis
Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam
bidang hukum islam.
E. Kajian Pustaka
Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, belum ada
penelitian yang meneliti tentang “DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH
UMUR TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA (STUDI
KASUS DI DESA KEDUNGBANTENG KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN PONOROGO)”. Akan tetapi ada beberapa penelitian terkait
perkawinan usia muda diantaranya yaitu: Pertama , karya ilmiah yang berjudul
“Perkawinan di bawah umur menurut pandangan ulama kabupaten ponorogo”
diteliti oleh Nina Farida Kurnia Hidayah (2008) penelitian ini fokus pada
pembahasan hanya pada pendapat ulama terhadap perkawinan di bawah umur
dan dampaknya.8
Kedua, karya ilmiah yang berjudul “Batas Usia Menikah Menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari
8

Nina Farida Kurnia Hidayah, Perkawinan Dibawah Umur Menurut Pandangan Ulama

Kabupaten Ponorogo ,(Ponorogo: Stain Ponorogo, 2008), Skripsi.

7

Kesehatan Reproduksi Perempuan” diteliti oleh Ani Royin Fadilah tahun
2015. Penelitian ini fokus pada pembahasan batas usia pernikahan yang ada
di Undang – Undang Perkawinan bahwa perempuan yang menikah pada usia
16 tahun bagi perempuan beresiko pada reproduksi karena ketidak mampuan
dalam mengemban fungsi – fungsi reproduksi dengan baik.9
Ketiga, karya ilmiah yang berjudul “ Perkawinan Dibawah Umur Di

Desa Sidomulya Kecamatan Kebonagung Pacitan Ditinjau Dari Penegakan
Hukum Perkawinan Indonesia” diteliti oleh Rahman Afandi pada tahun 2014.
Penelitian ini fokus kepada faktor mudahnya dengan administrasi yang
berkaitan dengan pemalsuan umur calon mempelai sehingga tidak perlu
mengurus dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama.10
Keempat, karya ilmiah yang berjudul “ Implementasi UU No 1 Tahun

1974 Dan KHI (Studi Pernikahan Dibawah Umur di Desa Ngrupit Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo)” diteliti oleh Erifa Khoirul Anam (2009).
Penelitian ini fokus pada pembahasan pasal 7 Undang – Undang Perkawinan
No 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 15. tentang larangan pernikahan dan faktor –
faktor terjadinya perkawinan tersebut.11

9

Ani Royin Fadilah, Batas Usia Menikah Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang

Perkawinan

Ditinjau

Dari

Kesehatan

Reproduksi

Perempuan ,(Ponorogo:Stain

Ponorogo,2015), Skripsi.
10

Rahman Afandi, Perkawinan Dibawah Umur DiDesa Sidomulya Kecamatan

Kebonagung Pacitan Ditinjau Dari Penegakan Hukum Perkawinan Indonesia ,(Ponorogo: Stain

Ponorogo,2014), Skripsi.
11

Erifa Khoirul Anam, Impementasi UU No 1 Tahun 1974 Dan KHI Studi Pernikahan

Dibawah Umur Didesa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ,(Ponorogo : Stain

Ponorogo,2009), Skripsi.
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Dari beberapa karya ilmiah diatas tentunya sangat berbeda dengan
penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah lebih fokus pada
pelaku pernikahan di bawah umur, sehingga dapat di ketahui sebab-sebab
terjadinya pernikahan di bawah umur dan dampak dari pernikahan di bawah
umur terhadap kesejahteraan rumah tangga.
F. Metode penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan
atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional
dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.12
Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan
tahapan-tahapan metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun
yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan
perilaku

yang

dapat

diamati.13

Sehingga

hasil

dan

kesimpulan

penelitiannya nanti bukan berupa data-data angka melainkan data-data
yang diperoleh dengan jalan wawancara.
2. Pendekatan Penelitian.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatifempiris yaitu melakukan analisa terhadap suatu fenomena berdasarkan

2000), 3.

12

Anton Bekker, Metode-Metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10

13

Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,( Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
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peraturan normatif yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini
bersifat deskriptif-analitis yakni mendeskripsikan berbagai hal seputar data
mengenai faktor pernikahan dibawah umur Desa Kedungbanteng serta
dampak dari pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah
tangga.
3. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa
Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Yang mana
dalam memilih lokasi dengan berbagai pertimbangan bahwa di desa
tersebut cukup banyak pasangan yang menikah di usia dini sehingga cukup
menarik untuk diteliti.
4. Data dan Sumber Data
Dalam hal ini data yang akan diteliti meliputi faktor yang
menyebabkan pernikahan di bawah umur dan dampaknya terhadap
kesejahteraan rumah tangga.
Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat
diperoleh suatu data atau informasi.14 Menurut asal muasal datanya, ada
dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah
data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya baik berupa
wawancara, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh bukan
dari sumber pertama atau tidak secara langsung, tetapi dari media

14

Moh.Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghali Indonesia, 2005), 54.
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perantara misalnya buku-buku penunjang.15 Dalam penelitian ini sumber
data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku pernikahan dini,
KUA

Kecamatan

Sukorejo

serta

tokoh

masyarakat

di

Desa

Kedungbanteng. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku – buku
penunjang dalam melakukan penelitian ini.
5. Metode Pengumpulan Data
Untuk mempermudah penelitian ini haruslah ada metode yang
digunakan, yaitu:
a. Observasi
Menurut S. Margono observasi diartikan sebagai pengamatan
dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada
obyek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap
obyek ditempat terjadinya peristiwa. Dalam penelitian ini peneliti
melakukan observasi langsung terhadap tempat penelitian dilapangan
dan dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh.
b. Wawancara
Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontruksikan
makna dalam suatu topik tertentu atau dengan kata lain pengertian
wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa
pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar

15

204.

Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian ,
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informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat
dibangun makna dalam suatu topik tertentu.16
Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada
pelaku pernikahan di bawah umur, KUA Kecamatan Sukorejo dan
tokoh masyarakat di Desa Kedungbanteng. Peneliti menggunakan
pedoman wawancara sebagai permulaan atau awal wawancara,
interviewer menanyakan beberapa serentetan pertanyaan yang sudah
terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam
dalam menggali keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan
demikian jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi
semua variabel dengan keterangan yang lengkap jelas dan mendalam.
c. Dokumentasi
Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data
yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah
dan bukan berdasarkan perkiraan.17
6. Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data
Teknik analisis data kualitatif berarti juga cara mengolah dan
menganalisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasikan dan
mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar
sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja
seperti yang disarankan oleh data. Menurut Miles Dan Hubermaan analisis
16

Ibid, 205.

17

Moh.Nasir, Metode Penelitian, 56.
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data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur
kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data
dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
a. Reduksi Data
Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data
kasar yang muncul dari catatan - catatan tertulis dilapangan. Selain itu
reduksi data adalah berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan
keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam penelitian ini
reduksi data digunakan untuk memilah - milah hasil wawancara yaitu
data mana yang dikode, data mana yang dibuang, dan cerita - cerita
apa yang berkembang.

Sehingga data yang peneliti inginkan bisa

fokus kepada permasalahan.
b. Penyajian Data
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang
memberi

kemungkinan

adanya

penarikan

kesimpulan

dan

pengambilan tindakan. Dalam hal ini Milles dan Huberman
menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data
dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
Tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti
dan segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah
dipahami.
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c. Menarik Kesimpulan
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan
kesimpulan

dan

verifikasi.18

Kesimpulan

dalam

penelitian

mengungkap temuan berupa hasil deskripsi suatu obyek yang
sebelumnya belum jelas dan apa adanya, kemudian diteliti menjadi
lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud untuk
menjawab rumusan masalah dengan metode analisis data.
7. Pengecekan Keabsahan Data
Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan
data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik yang
digunakan dalam penelitian. Diantara teknik yang dilakukan dengan
pengamatan yang tekun, yaitu ketekunan pengamatan yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam
situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari
dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan
kata lain, jika perpanjangan keikut sertaan menyediakan lingkup, maka
ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.19
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan
data dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam
situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari,

18

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2012), 133.
19

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2009), 329.
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yaitu mengecek apakah sudah sesuai dengan hasil wawancara di
masyarakat. Peneliti juga melakukan wawancara dengan orang yang
berbeda agar data yang diperoleh benar-benar valid.
G. Sistematika pembahasan
Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiaptiap 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 : pendahuluan yang memberikan gambaran pengetahuan secara
umum tentang arah penelitian yang meliputi : latar belakang
masalah,

rumusan

masalah,

tujuan

penelitian,

manfaat

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.
Bab kedua : merupakan serangkaian kumpulan kajian teori yang akan
digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan objek
penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan

tentang

Pertama : perkawinan secara umum yang meliputi pengertian
perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan serta
hak dan kewajiban suami isteri, perkawinan di bawah umur,
batas usia perkawinan. Kedua : konsep sosiologi keluarga.
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Bab ke tiga : merupakan Paparan Data yang meliputi gambaran umum tentang
Desa

Kedungbanteng

Ponorogo

dan

Kecamatan

faktor-faktor

yang

Sukorejo

Kabupaten

menyebabkan

pelaku

melakukan pernikahan di bawah umur serta dampak pernikahan
di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga
Bab keempat : merupakan pembahasan dengan menggunakan analisa atau
kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Yang meliputi
analisa data faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah
umur di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Ponorogo, serta analisa tentang Dampak Pernikahan dibawah
Umur terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Desa
Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo
tersebut.
Bab kelima : merupakan bab penutup yang merupakan akhir dari sebuah
penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
DAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA
A. Perkawinan Secara Umum
1. Pengertian Perkawinan
Dalam literatur fiqh yang berbahasa arab, perkawinan atau
pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu nikah (  ) نك حdan zawaj () واج.
Kata-kata

tersebut sangat erat sekali dengan kegiatan sehari-hari dari

orang arab dan juga banyak terdapat dalam Al-qur’an dan Hadist nabi.
Sedangkan kata

na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-quran dengan

memiliki arti kawin, 20seperti dalam surat an-Nisa’ ayat 3:

            
             

   

Artinya:”Dan jika kamu takut tidak mampu berlaku adil terhadap anak
yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu
senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak
akan berlaku adil, cukup satu orang saja, atau hamba sahaya
perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat
agar kamu tidak berbuat dzalim. (QS. An-Nisa’:3).21

20

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat

Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 35
21

Depag RI, al-Qur‟an dan terjemah (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012),78.
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Sedangkan dalam bahasa Arab perkawinan disebut dengan al-nikah
yang bermakna al-wathi‟ dan al-dammul wa al-tadakhuli yang artinya
bersetubuh dan berkumpul. Dalam kitab lain, diartikan dengan adhdhammu wa al-jam‟u yang artinya bertindih dan berkumpul.22 Menurut

para ulama makna lafal nikah diperinci menjadi empat macam yaitu;
pertama , nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan

percampuran suami isteri dalam arti kiasan. Kedua , nikah diartikan
percampuran suami isteri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan.
Ketiga, nikah lafal musytarak (mempunyai dua makna yang sama.
Keempat, nikah diartikan adh-dhamm (bergabung secara mutlak) dan alikhtilath (percampuran).23 Makna perkawinan itu sendiri di Indonesia

dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang
berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.
Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah
karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertama
adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan

22
23

Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat:buku I (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 10.
Abd Aziz Muhammad Azzam, Abd Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat:

Khitbah, Nikah Dan Talak (Jakarta: Amzah, 2015), 38.
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kerohanian. Perkawinan juga bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani
tetapi juga unsur batin/rohani.
Adapun pengertian nikah menurut Kompilasii Hukum Islam (KHI)
menyebutkan bahwa “pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau
miitsaqah ghalizhani untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

merupakan ibadah.24
2. Dasar Hukum Perkawinan
Pada

dasarnya

perkawinan

merupakan

suatu

hal

yang

diperintahkan dan di anjurkan oleh Shara’. Di antara firman Allah yang
menganjurkan dengan disyari’atkannya perkawinan adalah surat al-Rǔm
ayat 21:

          
          

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benarterdapat tanda bagi kaum yang
berfikir”. (QS. al-Rǔm: 21).25
Sedangkan

hadits

Nabi

yang

menganjurkan

dengan

disyari’atkannya perkawinan sebagaimana di riwayatkan dari Bukhari Dan
Muslim muttafaq alaih yang berbunyi:

24

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia , 41.

25

Depag RI, al-Qur‟an dan terjemah (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012),407.
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ج فإنه أغّ ل ْ ص وأحْصن ل ْف ْج
ْ ن اسْتط ع نْك الْ ء ف ْيت و

ي عْش الش

( ) تفق ع يه.ٌو نْ ل ْ يسْتط ْع فع يْه ب لصوْ فإنه له وج ء
Artinya: “ Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu
hendaknya nikah, sebab nikah akan lebih menundukkan
pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan, kalau belum
mampu harap berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai
baginya”. (Riwayat Bukhari Dan Muslim).26
Dan dalam penetapan hukum asal suatu perkawinan terdapat
perbedaan pendapat dikalangan ulama’. Jumhur ulama’ berpendapat
bahwa hukum perkawinan adalah sunnah. Golongan Ẕ ȃ hiri mengatakan
bahwa menikah hukumnya wajib. Para ulama’ Mȃ liki Muta’akhirin
berpendapat bahwa menikah hukumnya wajib untuk sebagian orang dan
sunnah untuk sebagian orang lainnya dan mubah untuk golongan lainnya.
Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan dirinya.27
Secara rinci hukum perkawinan adalah sebagai berikut:
a. Wajib
Pernikahan

menjadi

wajib

bagi

yang

memiliki

cukup

kemampuan untuk melakukannya (secara finansial dan psikis) dan
sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam
dirinya, sementara ia khawatir terjerumus dalam perzinaan apabila
tidak menikah. Ini mengingat bahwa menjaga kesucian diri dan
menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib, sedangkan hal itu
tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menikah.
26

Al-San’any, Subul al-Salam, juz 3,(Kairo: Dar Ihya’ alTuras al-Araby, 1980), 109.

27

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta; Prenada Media Group, 2006), 18.
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Sebagaimana petunjuk dalam firman Allah surat al-Nur ayat 33:

          

Artinya:“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah
menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memberikan
kemampuan mereka dengan karunia-Nya”.28
b. Sunnah
Pernikahan menjadi tidak wajib bagi orang yang telah

mempunyai kemampuan untuk melangsungkan penikahan, tetapi kalau
tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka
hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah.
c. Haram
Pernikahan menjadi haram bagi orang yang tidak mempunyai
kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibankewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan
pernikahan akan terlantarkan dirinya dan juga isterinya.
d. Makruh
Melakukan pernikahan hukumnya makruh bagi orang yang
mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup
mempunyai

kemampuan

untuk

menahan

diri

sehingga

tidak

memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak
menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat
untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

28
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e. Mubah
Pernikahan hukumnya menjadi mubah bagi orang yang
mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak
melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila
melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri.29
3. Tujuan Perkawinan
Allah mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat
bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan
beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan
Allah.
Tujuan perkawinan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas
pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi
memiliki tujuan-tujuan penting yaitu untuk memenuhi petunjuk agama
dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.
Hal ini adalah harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota
keluarga, sedangkan sejahtera yaitu terciptanya ketenangan lahir dan batin
yang menimbulkan kebahagiaan. Sehingga jika di ringkas tujuan
melangsungkan pernikahan ada dua yaitu memenuhi naluri dan memenuhi
petunjuk agama. Jika di rinci tujuan pernikahan yang terpenting adalah
sebagai berikut:

29
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a. Memelihara Gen Manusia
Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan
gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa.
Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup
dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah. Agama memberi
jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat.
Kebahagiaan dunia dan akhirat di capai dengan hidup berbakti kepada
Tuhan secara sendiri-sendiri,

berkeluarga dan bermasyarakat.

Kehidupan keluarga bahagia, umumnya di tentukan oleh kehadiran
anak-anak yang merupakan buah hati dan belahan jiwa.
b. Sebagai Tiang Keluarga Yang Teguh Dan Kokoh
Di dalam sebuah pernikahan terdapat hak-hak dan kewajiban
yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan
suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani
dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia
dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat
antara jantan dan betina.
Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, diantaranya
yaitu: nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan
memperkuat ibadah.30
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c. Perkawinan Sebagai Perisai Diri Manusia
Perkawinan dapat menjaga diri manusia dan menjauhkan dari
pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena
pernikahan memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan
hajat biologisnya secara halal dan mubah. Sebagaimana firman Allah
dalam surat An-Nisa’ ayat 24:

         



Artinya: “ Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan)
yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu
untuk menikahinya bukan untuk berzina. (QS. AnNisa’:24).31
d. Melawan Hawa Nafsu
Sebuah pernikahan juga mampu menyalurkan nafsu manusia
menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan
hak-hak isteri dan anak-anak dan mendidik mereka. Pernikahan juga
melatih kesabaran terhadap akhlak isteri dengan usaha yang optimal
memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.
Semua manfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang
memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap
rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan
kekuasaanya.32
31
32
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e.

Membangun Rumah Tangga Dalam Rangka Membentuk Masyarakat
Yang Sejahtera Berdasarkan Cinta Dan Kasih Sayang
Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri
sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang
terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Dalam
hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketenteraman hidup.
Ketenangan

dan

ketenteraman

untuk

mencapai

kebahagiaan.

Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan
ketenteraman anggota keluarganya. Ketenangan dan ketenteraman
keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis
antara suami isteri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan
diciptakan

oleh

adanya

kesadaran

anggota

keluarga

dalam

menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit
keluarga yang di bina dengan perkawinan antara suami isteri dalam
membentuk ketenangan dan ketenteraman serta mengembangkan cinta
dan kasih sayang sesama warganya. Seperti yang diungkapkan dalam
Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21.33
f. Latihan Memikul Tanggung Jawab
Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan
mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan
nalurinya (tabiatnya), maka faktor yang tidak kalah pentingnya dalam
perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini

33
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berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan
praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala
kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.34
4. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri
Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri,
bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kapada-Nya, tetapi
sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya.
Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu
membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhahan Yang
Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan isteri masingmasing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri
terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangga
terwujud, di dasari rasa cinta dan kasih sayang.
Terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam UUP diatur
dalam bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34. Sementara dalam
Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan
pasal 84. Pasal 30 UUP menyatakan bahwa :” Suami isteri memikul
kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi
sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dalam rumusan yang berbeda KHI
pasal 77 ayat (1) menjelaskan bahwa” Suami isteri memikul kewajiban

34
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yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
dan rahmah yang menjadi dasar dari susunan masyarakat”.35

Sedangkan pasal

31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

menyatakan:
(1) Hak dan Kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan
hidup dalam masyarakat.
(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.36

Ketentuan pasal tersebut dalam KHI diatur dalam Bagian Kedua tentang
Kedudukan Suami Isteri Pasal 79.
Selanjutnya pasal 32 UU Perkawinan menegaskan:
(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini
ditentukan oleh suami isteri bersama.

Isi pasal 32 UUP tersebut dalam KHI dituangkan dalam Pasal 78.
Dalam pasal 33 UUP menegaskan bahwa: “Suami isteri wajib saling
mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir

35
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batinyang satu kepada yang lain”. Sedangkan dalam KHI diatur dalam
pasal 77 ayat (2). Yang mana ayat (3), (4), dan (5) dikutip di bawah ini:
Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun
kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.

Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.37

Sedangkan pasal 34 UUP menegaskan bahwa:
(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.38

Adapun ayat (3) isi dan bunyinya sama dengan ayat (5) pasal 77 KHI.
Pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami isteri dalam
Kompilasi Hukum Islam lebih sistematis dibanding dalam UUP. Hal ini
tentu dapat dimaklumi, karena Kompilasi Hukum Islam dirumuskan
setelah 17 tahun sejak UUP dikeluarkan. Sedangkan dalam UUP

37
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pengaturan hak suami dan isteri lebih bersifat umum. Di bawah ini adalah
ketentuan-ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam.
Pasal 79:
(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan
hidup bersama dalam masyarakat.
(3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kandungan pasal 79 KHI tersebut di atas didasarkan kepada firman Allah
Qs. An-Nisa’ ayat 32:

            

            

     
Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan
Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang
lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang
mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari
apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah Maha
Mengetahui Segala Sesuatu.”39
Pasal 80 KHI mengatur tentang kewajiban suami terhadap isteri
dan keluarganya. Dimana pasal ini terdiri dari 7 ayat, yaitu sebagai
berikut:

39
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(1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya,
akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang pentingpenting diputuskan oleh suami isteri bersama.
(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya
memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri.
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan
bagi isteri dan anak.
c. Biaya pendidikan bagi anak.
(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4)
huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari
isteri.
(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksudkan ayat (5) gugur apabila
isteri nusyuz.40

Selain itu kompilasi juga mengatur sendiri tentang kewajiban suami
untuk menyediakan tempat tinggal yang tercantum dalam pasal 81:
40
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(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan
anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah.
(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri
selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau
iddah wafat.
(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anakanaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa
aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungs sebagai
tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan
mengatur alat-alat rumah tangga.
(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan
kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan
tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah
tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Adapun kewajiban isteri yang dalam UU Perkawinan pasal 34
diatur secara garis besar pada ayat (2), sedangkan dalam KHI diatur
secara rinci dalampasal 83 dan 84.
Pasal 83:
(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin
kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum
islam.
(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga
sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

31

Pasal 84:
(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mampu melaksanaka
kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal
83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya
tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali
hal-hal untuk kepentingan anaknya.
(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku sesudah
isteri tidak
Nusyuz.
(4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus
didasarkan atas buktiyang sah.41

5.

Perkawinan Di Bawah Umur
Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974
dikatakan bahwa” Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.
Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur
adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau
keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam UndangUndang No. 1 tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal
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15. Dalam hal ini Pasal 7 ayat (1) UUP menegaskan bahwa “Perkawinan
hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak
wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.
Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang Perkawinan
maupun

Kompilasi

memang

bersifat

ijtihadiyah,

sebagai

usaha

pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak
refrensi syar’inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam
surat al-Nisa’ ayat 9 yang berbunyi:

          

    

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang
lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka.
Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan
hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.42
Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung
menunjukan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda
dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 akan
menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan
tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak rendahnya usia kawin, lebih
banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan
perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga
berdasarkan kasih dan sayang.

42
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Tujuan di atas akan sulit terwujud, apabila masing-masing
mempelai belum matang jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas
pribadi yang tidak stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan
problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai dalam rumah
tangga. Banyak kasus menunjukan bahwa banyaknya perceraian
cenderung didominasi karena akibat kawin dalam usia muda. Untuk itu
harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di
bawah umur.43
6. Batas Usia Perkawinan
Negara Indonesia adalah negara yang taat hukum dan peraturan
norma-norma dalam perundang-undangan, misalnya Undang-undang
Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Banyak hal
yang terdapat di dalamnya jika dilihat dan dipelajari secara teliti mengenai
dasar hukum, aturan, ketentuan dan banyak hal lainnya.
Pada dasarnya aturan hukum mengenai ketentuan secara umum
usia perkawinan telah dipaparkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974
pada pasal 7.
(1) Pekawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai

umur19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai
umur 16 (enam belas) tahun.
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(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat

meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang
ditunjuk oleh kedua orang tua, baik pihak pria maupun wanita.
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai masalah seorang atau kedua orang

tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini,
berlaku jugadalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2)
pasal ini dengan tidak mengurangi hal yang dimaksud dalam pasal
6 ayan (6).

Begitu pula ketentuan mengenai batas usia perkawinan juga telah
disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15.
(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan

hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur
yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974
yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan
calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus

mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),
(3), (4), dan (5) Undang-undang No. 1 tahun 1974.44

Dari ketentuan tersebut di atas seandainya terjadi hal-hal yang tidak
di inginkan, misalnya karena hamil di luar nikah, sehingga dalam keadaan
memaksa, maka UU No. 1 tahun 1974 memberikan suatu aturan yang
dapat dijadikan sebagai solusi untuk melegitimasi perkawinan bagi
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pasangan usia muda dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau
pejabat lain yang berkompeten dalam hal ini.45
Akan tetapi, peraturan yang berlaku di Indonesia dengan tegas
melarang terjadinya perkawinan di bawah umur, seperti yang terdapat
dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan tidak menutup
kemungkinan akan memberikan sanksi bagi pasangan yang menikah di
bawah ketentuan tersebut di atas guna menyikapi kasus pelecehan terhadap
anak dibawah umur yang dianggap remeh sebagian masyarakat demi
melayani nafsu seksnya.
Untuk

itu

Undang-undang

memberikan

penegasan

terkait

penentuan batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan. Jika
peraturan ini dilanggar tentunya membawa dampak negatif dan kerugian
yang fatal, khususnya bagi kaum perempuan atau isteri. Hal ini dibuktikan
dengan beberapa indikasi yaitu:
a. Kesempatan sekolah dan masa untuk mengembangkan diri bagi
anak perempuan menjadi terpotong dan lebih singkat dibanding
anak

laki-laki.

Padahal

pada

dasarnya

perkembangan

intelektualitas, ilmu pengetahuan, bakat, keterampilan laki-laki dan
perempuan tumbuh dalam usia standar yang sama.
b. Dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam keluarga miskin
semakin mempunyai alasan pembenaran. Suami yang berusia lebih
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tua cenderung merasa lebih berwenang dalam mengatur dan
memutuskan kebijakan keluarga.
c. Usia nikah yang relatif muda kemudian langsung hamil akan
beresiko tingginya jumlah ibu meninggal pada saat melahirkan.
d. Di usia belia, otak seorang wanita belum matang dan belum
mampu menanggung beban perkawinan.
e. Perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undangundang Perkawinan dapat membuat jumlah penduduk terus
meningkat dan memberangus generasi penerus. Seseorang yang
kehilangan sesuatu tidak mungkin dapat memberikan sesuatu yang
sama, bagaimana seseorang yang masih dalam asuhan bisa
memberikan pengasuhan yang baik terhadap anak-anaknya.
Berdasarkan penjelasan di atas, batas minimal usia perkawinan
untuk laki-laki dan perempuan cenderung membawa pengaruh dan dampak
negatif bagi kedua pasangan yang selayaknya di dasarkan atas kematangan
psikologis dan kesehatan fisik.46
Pelaku pernikahan di bawah umur, WHO menetapkan batas usia
10-20 tahun merupakan batasan usia remaja. Pada sisi lain, masa remaja
seringkali dikenal dengan masa mencari jati diri, oleh Erickson disebut
dengan identitas ego (ego identity), ini terjadi karena masa remaja
merupakan peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa

46

2008), 221.

Zaitunnah Subhan, Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan,(Jakarta: el-KAHFI,
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kehidupan orang dewasa. Sehingga ada sejumlah sikap yang sering
ditunjukan oleh remaja yaitu:
a.

Kegelisahan
Sesuai fase perkembangannya, remaja mempunyai banyak
idealisme

angan-angan

atau

keinginan

yang

hendak

diwujudkan di masa depan, namun belum memiliki banyak
kemampuan

untuk

mewujudkan

semua

itu

sehingga

mengakibatkan mereka diliputi perasaan gelisah.
b. Pertentangan
Remaja berada pada situasi psikologis antara ingin
melepaskan diri dari orang tua dan perasaan masih belum
mampu

untuk

mandiri,

akibatnya

akan

menimbulkan

kebingungan dalam diri remaja sendiri maupun orang lain.
c. Mengkhayal
sebagai usia yang berada pada masa peralihan dari anakanak ke dewasa, remaja memiliki banyak perbedaan dengan
orang dewasa salah satunya suka berkhayal.
d. Aktivitas berkelompok
Kebanyakan
kesulitannya

remaja

setelah

menemukan

mereka

jalan

berkumpul

keluar

dengan

dari
teman

sebayanya.47

47

Mubasyaroh,

“Pemikiran

Dan

Penelitian

Sosial

Keagamaan”,

http://jurnal.stainkudus//, (diakses pada tanggal 28 Juli 2017, jam 14. 05), 392.

dalam
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e. Keinginan mencoba segala sesuatu
Pada umumnya remaja memiliki rasa ingin tahu yang
tinggi,

sehingga

remaja

cenderung

ingin

berpetualang,

mencoba sesuatu yang belum pernah di alami.
Dalam hal ini sangat penting bagi remaja adalah memberikan
bimbingan agar rasa ingin tahunya yang tinggi dapat terarah terhadap halhal yang positif.48
B. Konsep Sosiologi Keluarga
1. Pengertian keluarga
Keluarga merupakan unit kerkecil dalam struktur masyarakat yang
dibangun diatas perkawinan sah terdiri dari suami, istri, dan anak. Keluarga
adalah tulang punggung dan jiwa masyarakat. Sejahtera atau tidaknya suatu
masyarakat dan bangsa ditentukan oleh kondisi keluarga yang hidup dalam
masyarakat bangsa tersebut.49
Para sosiologi berpendapat bahwa asal-usul pengelompokan
keluarga bermula dari peristiwa perkawinan. Sehingga secara sosiologis
menunjukan bahwa dalam keluarga itu terjalin suatu hubungan yang sangat
mendalam dan kuat, bahkan hubungan tersebut bisa disebut dengan
hubungan lahir batin.
Setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga di dalamnya
memiliki tugas atau fungsi masing-masing yang meliputi:
48

Ibid. 392

49

M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur‟an: Kalung Permata Buat Anak-Anak (Jakarta:

Lentera Hati, 2007), 145.
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a. Fungsi biologis
Fungsi

biologis

berkaitan

erat

dengan

pemenuhan

kebutuhan seksual suami isteri. Kelangsungan sebuah keluarga
banyak ditentukan oleh keberhasilan dalam menjalankan fungsi
biologis. Apabila salah satu pasangan kemudian tidak berhasil
menjalankannya dimungkinkan akan terjadi gangguan dalam
keluarga yang berujung pada perceraian dan poligami.
b. Fungsi sosialisasi anak
Fungsi sosialisasi menunjukan pada peranan keluarga
dalam membentuk kepribadian anak dengan memperkenalkan
pola tingkah laku, sikap, cita-cita,keyakinan dan nilai-nilai yang
dianut oleh masyarakat serta mempelajari peranan yang
diharapkan akan dijalankan mereka.
c. Fungsi pendidikan
Keluarga merupakan guru pertama dalam mendidik anak
untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak.
d. Fungsi protektif
Keluarga merupakan tempat yang nyaman bagi para
anggotanya agar terhindar dari hal-hal yang negatif.50
e. Fungsi ekonomi
Keluarga adalah unit primer yang memproduksi kebutuhan
ekonomi, seperti kepala keluarga mencari penghasilan,
50

Hendi

Suhendi,

Ramdani

Keluarga”,(Bandung:Pustaka Setia, 2001), 49.

Wahyu,

Pengantar

Studi

Sosiologi
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mengatur

penghasilan

sedemikian

rupa

sehingga

dapat

memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga.
f. Fungsi rekreatif
Fungsi ini bertujuan untuk memberikan suasana yang
menyenangkan dalam keluarga dengan berbagai fasilitas,
misalnya media TV dan sebagainya.
g. Fungsi agama
Untuk mendorong keluarga dan seluruh anggotanya
menjadi insan agama yang penuh keimanan dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
h. Fungsi afeksi
Salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan kasih
sayang atau rasa cinta. Oleh karena itu, kebutuhan kasih sayang
sangat diharapkan bisa diperankan oleh keluarga.51
i. Fungsi penentuan status
Dalam sebuah keluarga, seseorang menerima serangkaian
status berdasarkan umur, urutan kelahiran, dan sebagainya.
Status/kedudukan adalah suatu peringkat atau posisi seseorang
dalam suatu kelompok atau posisi kelompok dalam hubungan
dengan kelompok lainnya. Status tidak dapat di pisahkan dari
peran. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang
yang mempunyai status. Status dan peran terdiri dari dua

51

Ibid, 52.
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macam yaitu status dan peran yang ditentukan oleh masyarakat
dan status dan peran yang diperjuangkan oleh usaha-usaha
manusia. Misalnya wanita adalah status yang ditentukan
(ascribed),

seseorang

mencapai

status

melalui

tahapan

tersendiri yang diusahakan (achieved).
Keberhasilan atau kegagalan keluarga menjalankan fungsi dapat kita
pahami dari realitas atau kenyataan sosial yang terjadi. Kenyataan itu
merupakan wujud dari hasil tindakan individu-individu (unsur) keluarga.
Sehingga jika kita merujuk pada pendapat Prof. Dr. R.B. Soemanto, M.A.
dalam tulisannya ia mengatakan bahwa paradigma perilaku sosial yang di
berikan oleh Skinner memberikan perhatian pada hubungan antara individu
dengan lingkungannya baik sosial maupun nonsosial, perilaku individu
berhubungan langsung dengan perubahan lingkungannya dan sebaliknya
keadaan tersebut juga berdampak pada terjadinya perubahan tingkah laku.52
2. Keluarga Sejahtera
Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, aman, selamat,
dan tenteram. Sedangkan keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk
berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup
spirituil dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

52

Ibid, 17.
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memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan
antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.53
Seseorang yang sejahtera hidupnya adalah orang yang terpelihara
hidupnya, cukup sandang, pangan, dan papannya, diterima dalam
pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak asasinya terlindungi
oleh norma agama, norma hukum dan norma susila. Untuk mencapai
tujuan suatu penikahan, maka suami isteri yang memegang peranan utama
dalam mewujudkan keluarga yang bahagia sejahtera, meningkatkan
pengetahuan tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai
dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat. Dengan itu
diharapkan suami isteri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah
tangga yang tentram dan damai.
a. Tahapan-Tahapan Keluarga Sejahtera
1) Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need) secara minimal, seperti
kebutuhan akan spirituil, sandang, pangan, papan, kesehatan, dan
KB.
2) Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi
kebutuhan

sosial

psikologinya,

seperti

kebutuhan

akan

kependidikan, interaksi lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.
53

Efriza Anggraini, “Pengertian, Tujuan Dan Tingkatan Keluarga Sejahtera,” dalam
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tanggal 7 mei 2017, jam 10.30).
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3) Keluarga Sejahtera II adalah keluarga disamping telah dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi
kebutuhan sosial psikologinya namun belum dapat memenuhi
kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk menabung
dan memperoleh informasi.
4) Keluarga Sejahtera III adalah keluarga yang telah dapat memenuhi
kebutuhan dasar, sosial psikologinya, pengembangan, namun belum
dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap masyarakat,
seperti sumbangan dalam bentuk materiil atau keuangan untuk
kepentingan sosial masyarakat.
5) Keluarga Sejahtera III Plus adalah keluarga yang telah dapat
memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologi, kebutuhan
pengembangan, dan sekaligus ikut menyumbang dalam kegiatan
sosial.54

54

Suherna

Kasmia,

“Keluarga Sejahtera dan Indikatornya,” dalam

suherna-

kasmia.blogspot.co.id/2011/07/keluarga-sejahtera-dan-indikatornya_10.html?m=1, (diakses pada
tanggal 7 mei 2017, jam 10.45)
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BAB III
PAPARAN DATA
A. Gambar Umum Tentang Desa Kedungbanteng Kec. Sukorejo Kab.
Ponorogo
1. Letak Geografis Desa Kedungbanteng Kec. Sukorejo
Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo
adalah suatu wilayah yang berbatasan dengan Desa Dukuh, Kecamatan
Lembeyan, Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data monografi Desa
Kedungbanteng memiliki luas wilayah 765,79 Ha. Luas wilayah Desa
Kedungbanteng menurut jenis tanah sebagian besar adalah dataran rendah
dengan warna tanah hitam dan tekstur tanah lempungan yaitu, sawah
390.89 Ha, kering 339.61 Ha, fasilitas umum 35.29 Ha.
Batasan wilayah Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Ponorogo meliputi:
a. Sebelah utara; berbatasan dengan Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan
b. Sebelah selatan; berbatasan dengan Desa Prajegan Kecamatan
Sukorejo
c. Sebelah timur; berbatasan dengan Desa Sukosari Kecamatan Babadan
d. Sebelah barat;

berbatasan dengan

Desa

Tunggur

Kecamatan

Lembeyan.
Sedangkan orbitasi (jarak dari pusat pemerintah desa) terhadap
pusat fasilitas kota yaitu:
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a. Jarak dari pusat Pemerintah desa ke Kantor Kecamatan;8.00 Km
b. Jarak dari pusat Pemerintah desa ke Ibu Kota Kabupaten/kota; 10.00
Km
c. Jarak dari pusat Pemerintah desa ke Ibu Kota Provinsi; 208.00 Km
Wilayah desa Kedungbanteng terdiri dari 4 dusun yaitu dusun
sekuwung, dusun kalipucang, dusun krajan, dan dusun tambang. Dimana
desa Kedungbanteng juga terdiri dari 38 RT, dan 19 RW. Umumnya
daerah kedungbanteng ini memiliki iklim sebagaimana desa-desa lainnya
di wilayah Indonesia yaitu kemarau dan penghujan, hal tersebut
mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa
Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Karena desa
Kedungbanteng sebagian wilayahnya adalah tanah sawah sekitar 48%
yang terdiri dari sawah irigasi teknis, sawah irigasi ½ teknis, sawah tadah
hujan, sawah pasang surut; tanah kering sekitar 42% yang terdiri dari
ladang, pemukiman dan pekarangan; serta tanah fasilitas umum sekitar
10%.
Melihat kondisi desa Kedungbanteng ini jelas menunjukan bahwa
Desa Kedungbanteng sudah dikatakan berkembang. Teknologi dan
pembangunan sudah cukup meluas di daerah ini. Maka dari itu penduduk
Desa Kedungbanteng bermata pencaharian utama bertani akan tetapi
mayoritas sebagai buruh tani.
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Desa ini berpenduduk sekitar ± 5101 jiwa, laki-laki ± 2477 jiwa
dan wanita ± 2624 jiwa, dengan jumlah KK (kepala keluarga) sekitar 1437
KK. Dengan usia 0-14 tahun berjumlah 1819 jiwa, usia 15-49 tahun
berjumlah 2034 jiwa, dan usia 50 tahun ke atas berjumlah 1248 jiwa.
Dimana tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Kedungbanteng
meliputi:
a. Keluarga Prasejahtera berjumlah 476 KK
b. Keluarga sejahtera 1 berjumlah 268 KK
c. Keluarga sejahtera 2 berjumlah 153 KK
d. Keluarga sejahtera 3 berjumlah 512 KK, dan
e. Keluarga sejahtera 3 plus berjumlah 12 KK.
2. Kondisi Demografi Sosal Masyarakat Desa Kedungbanteng
a. Sarana Pendidikan
Dari

hasil

wawancara

pribadi

dengan

kepala

desa

kedungbanteng dengan bapak Sunaryo mengenai Pendidikan, Beliau
mengemukakan bahwa pendidikan di desa Kedungbanteng sudah di
katakan

berkembang.

Dimana

Lembaga

Pendidikan

di

Desa

kedungbanteng terdiri dari TK 2 Buah SD/MI 4 buah dan TPQ 4
buah. Mengenai tingkat pendidikan masyarakat desa Kedungbanteng
meliputi:
1. Buta huruf terdiri dari 0 orang
2. Tidak tamat SD terdiri dari 651 orang
3. Tamat SD terdiri dari 1852 orang
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4. Tamat SLTP terdiri dari 1280 orang
5. Tamat SLTA terdiri dari 1362 orang
6. Tamat perguruan tinggi terdiri dari 56 orang.
b. Sarana Ibadah
Mayoritas di desa ini hampir 5113 orang memeluk agama islam
yang terdiri dari 2447 orang laki-laki dan 2666 orang perempuan,
selain itu juga sekitar 14 orang memeluk agama kristen yang terdiri
dari 6 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Sehingga hampir
seluruhnya kegiatan yang dilakukan masyarakat tersebut lebih
mengarah pada unsur keagamaan misalnya setiap tahun mengadakan
kegiatan Maulud Nabi di bulan Rabi’ul Awal, Isra’ Mi’raj di bulan
Rajabiyah, dan untuk sehari-hari biasanya bapak-bapak mengadakan
yasinan, begitu juga para ibu-ibu dengan waktu yang berbeda.
Prasarana dan peribadatan di Desa kedungbanteng ini
berjumlah 9 (sembilan) masjid, dan jumlah langgar atau mushola atau
surau 23 (dua tiga) bangunan.
c. Keadaan Ekonomi
Potensi ekonomi desa Kedungbanteng

yang utama adalah

sektor Pertanian, karena mayoritas penduduknya adalah petani dan
buruh tani yang didukung dengan adanya lahan sawah yang ada di
wilayah

Kedungbanteng

Sedangkan

perdagangan dan home industry.

sektor

lainnya

adalah
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Tabel. 1
Presentase jenis pekerjaan
Jumlah
No.

Jenis Pekerjaan
Laki-laki Perempuan

1.

Buruh tani

282 orang

374 orang

2.

Pengrajin

4 orang

-

3.

Pedagang barang kelontong

31 orang

56 orang

4.

Peternak

13 orang

-

5.

Montir

8 orang

-

6.

Bidan swasta

-

6 orang

7.

Ahli pengobatan alternatif

31 orang

-

8.

PNS

15 orang

-

9.

Pengusaha kecil, menengah dan besar -

5 orang

10.

Guru swasta

3 orang

6 orang

11.

Pedagang keliling

4 orang

5 orang

12.

Tukang kayu

14 orang

-

13.

Tukang batu

41 orang

-

14.

Pembantu rumah tangga

-

279 orang

15.

Perangkat desa

12 orang

-

16.

Pensiunan

5 orang

1 orang

17.

Pengusaha perdagangan hasil bumi

5 orang

7 orang

18.

Buruh jasa perdagangan hasil bumi

6 orang

-
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19.

buruh

usaha

jasa

hiburan

dan 31 orang

9 orang

pariwisata
20.

Pemilik usaha warung

3 orang

10 orang

21.

Dukun/paranormal

6 orang

-

22.

Usaha jasa pengerah tenaga kerja

3 orang

-

23.

Jasa penyewaan peralatan pesta

6 orang

1 orang

24.

Tukang jahit

4 orang

3 orang

25.

Tukang rias

-

3 orang

26.

Tukang las

4 orang

-

27.

Tukang listrik

1 orang

-

28.

Pialang

4 orang

-

Jumlah

1.321 orang
Sumber: Data monografi Desa Kedungbanteng 2017
Melalui data di atas, menunjukan bahwa Desa Kedungbanteng

adalah desa yang sebagian besar masyarakatnya adalah buruh tani
karena mengingat lahan desa Kedungbanteng banyak persawahan dan
ladang.
d. Lembaga Kemasyarakatan
Keadaan lembaga desa dan lembaga sosial yang ada di Desa
Kedungbanteng berfungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Adapun Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial yang ada di
Desa Kedungbanteng adalah sebagai berikut :
1. BPD
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2. LKD
3. PKK
4. Karang Taruna
5. Kelompok UP2K PKK
6. Kelompok Tani
7. Hansip
8. Kelompok Pengajian/ Yasinan Tiap Rt/Rw
9. Forum Komunikasi Pembangunan (FKM).55
3. Struktur Pemerintahan
Struktur Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kedungbanteng meliputi:
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

KETERANGAN

Dasar Hukum Pembentukan Pemerintah Desa/Kelurahan
Dasar Hukum Pembentukan BPD

Perda

Jumlah Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan

0 Orang

Jumlah Perangkat Desa/Kelurahan

17 Unit Kerja

Kepala Desa/Lurah

Ada

Sekretaris Desa/Kelurahan

Ada

Kepala Urusan Pemerintahan

Ada-Aktif

Kepala Urusan Pembangunan

Tidak Ada

Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Tidak Ada

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Ada-Aktif
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Kepala Urusan Umum

Tidak Ada

Kepala Urusan Keuangan

Ada-Aktif

Jumlah Staf

2 Orang

Jumlah Dusun Di Desa/Lingkungan Di Kelurahan Atau 4

Dusun/

Sebutan Lain

Lingkungan

Kepala Dusun/Lingkungan............

Aktif

Kepala Dusun/Lingkungan.............

Aktif

Kepala Dusun/Lingkungan..............

Aktif

Kepala Dusun/Lingkungan..............

Aktif

Kepala Dusun/Lingkungan...............

Aktif

Tingkat Pendidikan Aparat Desa / Kelurahan

Keterangan

Keapala Desa/ Lurah

SLTA

Sekertaris Desa/ Kelurahan

S1

Kepala Urusan Pemerintahan

SLTA

Kepala Urusan Pembangunan

SLTA

Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat

SLTA

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

SLTA

Kepala Urusan Umum

SLTA

Kepala Urusan Keuangan

SLTP
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Badan Permusyawaratan Desa

Keterangan

Keberadaan BPD

Ada-aktif

Jumlah Anggota BPD

10 orang

Pendidikan Anggota BPD

Keterangan

Ketua

S1

Wakil Ketua

S2

Sekretaris

SLTA

Anggota, Nama : Sutris

SLTP

Anggota, Nama : Dirin Anwari

SLTP

Anggota, Nama : Eny

SLTA

Anggota, Nama : Suyono

SLTA

Anggota, Nama : Suparlan

SLTP

Anggota, Nama : Kusnanto

SLTA

Anggota, Nama : Rochani

S1
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B. Faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa
Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo
Dari hasil penelitian lapangan yang penulis peroleh dari informan yaitu
Kepala KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo menunjukan bahwa
kasus pernikahan di bawah umur banyak terjadi di Kecamatan Sukorejo ada
sejumlah dua belas kasus, namun dari kedua belas kasus tersebut paling
banyak terdapat pada Desa Kedungbanteng yaitu sejumlah tiga kasus. Angka
tersebut penulis dapat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo
sebagai instansi pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan
membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial.
Akan tetapi instansi KUA berhak melakukan penolakan pelaksanaan
pernikahan karena tidak memenuhi syarat undang-undang yang telah di
tetapkan seperti terkait batas usia nikah. Ketika calon pengantin belum cukup
umur maka instansi KUA berhak menolak dilangsungkannya pernikahan
tersebut, sehingga mereka menaikkan permintaan dispensasi kawin di
pengadilan Agama yang dijadikan salah satu syarat dapat dilangsungkannya
pernikahan di bawah umur.
Berdasarkan data yang masuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sukorejo sebagian besar kasus perkawinan di bawah umur dari desa yang
berada di pinggir kota. Kemudian peneliti mengambil tiga sampel dari sekian
kasus yang ada.56

56

Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/5/IV/2017 dalam lampiran Skripsi ini.
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Perkawinan di bawah umur di sebabkan berbagai faktor seperti, faktor
ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor kebudayaan atau tradisi,
dan faktor desakan orang tua. Akan tetapi faktor yang menyebabkan
pernikahan di bawah umur di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo
Kabupaten Ponorogo berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaku pernikahan
di bawah umur yaitu:
1. Hamil di luar nikah
Dengan adanya internet dan segala macam bentuk kecanggihan
teknologi, memberikan peluang untuk mendapatkan informasi dari
berbagai penjuru, baik itu yang membangun maupun yang merusak.
Seperti, foto-foto porno, sex bebas juga ilmu-ilmu lainnya. Disamping itu,
pengaruh TV, HP dan Internet serta menjamurnya cafe dianggap sebagai
pemicu rendahnya moral para remaja saat ini.
Seperti

yang peneliti pernah lakukan dalam mengadakan

wawancara pribadi dengan pelaku perkawinan di bawah umur.
Sebagaimana di ungkapkan oleh Mbak Devi (bukan nama asli), dia
menikah pada tahun 2013 dan ketika itu masih berusia 15 tahun dengan
suaminya bernama Mas Faris (bukan nama asli) yang ketika itu masih
berusia 18 tahun. Mbak Devi (bukan nama asli) mengatakan: “pernikahan
saya dengan suami saya karena kecelakaan mbak. Saya hamil dulu
sebelum menikah. Waktu itu saya di rumah hanya dengan bapak saya
karena ibu saya pergi ke luar negeri jadi TKW, sehingga saya di rumah
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sering kesepian dan mencari hiburan dengan teman-teman saya. Hingga
akhirnya terjadi hal yang dilarang”.57
Selain itu juga di ungkapkan oleh Mbak Reni (bukan nama asli),
dia menikah pada tahun 2017 dan masih berusia 15 tahun dengan
suaminya bernama Mas Agus (bukan nama asli) yang masih berusia 20
tahun. Mbak Reni (bukan nama asli) mengatakan: “saya menikah di usia
muda karena kecelakaan. Sebenarnya kedua orang tua saya tidak setuju
saya menikah usia muda tapi bagaimana lagi sudah terlanjur mbak”.58
Sungguh jelas dari pernyataan kedua informan tersebut menunjukan
bahwa perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Sukorejo di
sebabkan dari faktor hamil sebelum menikah.
2. Kemauan sendiri
Selain faktor hamil di luar nikah, perkawinan di bawah umur yang
terjadi di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo
disebabkan karena adanya kemauan sendiri dari pasangan. hal ini
disebabkan adanya pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau mediamedia yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan
atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.
Seperti yang dikatakan oleh Mbak Yola (bukan nama asli) dan Mas
Doni (bukan nama asli). Mereka menikah pada Tahun 2014 dan ketika itu
Mbak Yola masih berumur 20 tahun dan Mas Doni berumur 17 tahun.
Menurut Mbak Yola alasan menikah di bawah umur yaitu karena sudah
57
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Lihat transkrip wawancara nomor: 07/W/17/V/2017dalam lampiran Skripsi ini.
Lihat transkrip wawancara nomor: 06/W/17/V/2017dalam lampiran Skripsi ini.
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merasa cocok seperti yang dikatakan oleh Yola dan Doni, mereka
mengatakan “ kami menikahan usia muda bukan kehendak orang tua
ataupun faktor ekonomi yang kurang mencukupi, melainkan karena kami
sudah merasa cocok. Jadi ya mau menunggu apalagi dari pada nanti terjadi
hal-hal yang memalukan keluarga”.59
Dari pernyataan informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
perkawinan di bawah umur selain karena faktor hamil diluar nikah, juga
karena kehendak dan kemauan sendiri.
C. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah
Tangga
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari informan yaitu
para pelaku pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Kedungbanteng
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terkait dengan dampaknya
terhadap kesejahteraan rumah tangga diantaranya yaitu:
1. Kurangnya kemandirian60
Ketika sudah berlangsung pernikahan di bawah umur maka
pekerjaan para pelaku hanyalah membantu orang tua mereka
bertani, berjualan makanan di tempat orang tuanya. Kebutuhan
sehari-hari mereka pun bergantung pada orang tua mereka. Bahkan
keluarga mereka pun tinggal satu rumah dengan orang tua mereka.
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Lihat transkrip wawancara nomor: 05/W/17/V/2017dalam lampiran Skripsi ini.
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Lihat transkrip wawancara nomor: 04/W/16/V/2017dalam lampiran Skripsi ini.
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2. Beban orang tua bertambah61
Keputusan orang tua menikahkan anak-anaknya di usia
muda bukanlah akhir dari perjalanan kehidupan yang mereka
jalani, tetapi menimbulkan masalah baru yaitu biaya kehidupan
sehari-hari anak-anaknya mereka juga harus menanggungnya sebab
para pihak yang melakukan pernikahan di bawah umur belum
memiliki pekerjaan yang pasti untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangganya.
Akan
kemaslahatan

tetapi

hal

anak-anaknya

tersebut
agar

mereka
terhindar

lakukan
dari

demi
cemooh

masyarakat dan menutup aib keluarga mereka.
3. Perceraian62
Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri
yang telah melangsungkan pernikahan dibawah umur tidak bisa
memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai
suami isteri . hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya
fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki
sifat keegoisan yang tinggi.

61
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Lihat transkrip wawancara nomor: 03/W/16/V/2017dalam lampiran Skripsi ini.
Lihat transkrip wawancara nomor: 02/W/16/V/2017 dan 06/W/17/V/2017 dalam

lampiran Skripsi ini.
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Sehingga dampak dari pernikahan di bawah umur akan
menimbulkan

berbagai

persoalan

rumah

tangga

seperti

pertengkaran, percekcokan, bentrok antar suami isteri sampai
mengakibatkan perceraian.
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BAB IV
ANALISA DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP
KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA STUDI KASUS DI DESA
KEDUNGBANTENG
A. Analisa terhadap faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Desa
Kedungbanteng
Dari hasil studi lapangan yang penulis lakukan yang dimuat dalam
bab III, dapat di pahami bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di
bawah umur di Desa Kedungbanteng dipengaruhi karena pengetahuan
anak jaman sekarang yang diperoleh dari film atau media-media lain,
sehingga mereka beranggapan apabila telah mempunyai pasangan atau
kekasih dan sudah merasa cocok, mereka terpengaruh untuk melakukan
pernikahan di usia muda. Tanpa memikirkan apa dampak yang akan
terjadi ketika mereka melakukan pernikahan di bawah umur.
Selain itu faktor lain yang menyebabkan pernikahan di bawah
umur dipengaruhi karena canggihnya teknologi jaman sekarang yang dapat
mengakses berbagai hal untuk mendapatkan informasi dari berbagai
penjuru, baik itu yang membangun maupun yang merusak moral para
remaja saat ini. Selain itu juga dipengaruhi kurangnya pengawasan orang
tua terhadap pola dan tingkah laku anak-anak mereka. Sehingga mereka
terjerumus pada pergaulan bebas yang mengakibatkan mereka hamil di
luar nikah dan harus terpaksa menikah di usia muda. Dan kesempatan
untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA sia-sia mereka lakukan.
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Bukannya mereka belajar dengan serius dan semangat tetapi pergaulan
yang salah menjerumuskan mereka pada tindakan yang dilarang oleh
agama yaitu zina.
Permasalahannya adalah pelaksanaan pernikahan di bawah umur
ini apakah sesuai dengan maksud dan tujuan dari pada perkawinan.
Maksud dan tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:
1. Untuk

mentaati

perintah

Allah

dan

melaksanakannya

merupakan ibadah, dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul,
terutama meneladani sunnah Rasulullah Muhammad SAW
karena hidup berumah tangga tangga dan berkeluarga adalah
sunnah beliau.
2. Memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan
regenerasi yang berkwalitas dari masa ke masa.
3. Sebagai tiang keluarga yang teguh dan kokoh
4. Sebagai

perisai

diri

manusia

untuk

menjauhkan

dari

pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama
5. Melawan hawa nafsu
6. Membangun

rumah

tangga

dalam

rangka

membentuk

masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang
sehingga

dilaksanakannya

spirituil.63
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Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, 31

pembangunan

materiil

dan
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7. Latihan Memikul Tanggung Jawab64
Terjadinya perkawinan bukanlah semata-mata hanya untuk
menyalurkan nafsu biologis, tetapi juga mengandung kewajiban bagi para
pihaknya

seperti

kewajiban

untuk

mendidik

anak-anaknya,

mempersiapkan diri mereka agar mengetahui urusan agama dan dunia
supaya menjadi anak yang memiliki kwalitas untuk menghadapi kehidupan
di masa yang akan datang. Sehingga keluarga merupakan sarana sebagai
tempat belajar dan alat kontrol terhadap perkembangan anak. Namun pada
kenyataan dilapangan, kewajiban orang tua mendidik anaknya dan
memberikan pengawasan tidak mereka penuhi. Pendidikan anak-anak
mereka hanya sampai pada tingkat SMP. Bagaimana mungkin seorang
anak yang pendidikannya rendah dapat menghadapi perkembangan jaman
dan melaksanakan pembangunan materiil dan spirituil.
Kemudian bagaimana tanggung jawab anak-anak yang masih muda
yang melakukan pernikahan dibawah umur di Desa Kedungbanteng
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo memikul tanggung jawabnya
untuk mengatur kehidupan rumah tangganya sendiri, padahal setelah
menikah mereka sangat bergantung pada orang tuanya mulai dari
kehidupan sehari-hari bahkan tempat tinggalnya. Hal ini kontras dengan
sakralisasi perkawinan dalam Islam yang belum mencerminkan tujuan

64

19.

M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta: Siraja, 2003),
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perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sejahtera berdasarkan
cinta dan kasih sayang.
Oleh karena itu untuk menganalisa faktor terjadinya perkawinan di
bawah umur di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Ponorogo berdasarkan konsep sosiologi keluarga dengan paradigma
perilaku sosial yang di berikan oleh Skinner yaitu perilaku individu
berhubungan langsung dengan perubahan lingkungannya dan sebaliknya
keadaan tersebut juga berdampak pada terjadinya perubahan tingkah laku.
Dalam hal ini terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa
Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo merupakan kurangnya kontrol dan
pengawasan orang tua terhadap anaknya sehingga terjerumus dalam
pergaulan bebas dan mengakibatkan pernikahan di bawah umur yang
berpengaruh pada kesejahteraan keluarga.
Dari paparan di atas, faktor kesadaran akan pentingnya menikah
sesuai umur yang telah di tentukan dalam Undang-undang harus tertanam
di jiwa masyarakat khususnya remaja. Sebab usia remaja merupakan usia
peralihan dari masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang
dewasa atau masa pencarian jati diri. Sehingga di butuhkan pendidikan
yang tinggi dan mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Untuk itu
keluarga harus mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang baik sejak
dini kepada anak, serta memberikan bimbingan, perlindungan, dan
pengawasan agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang mengarah
pada hal-hal negatif.
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B. Analisa dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan
rumah tangga
Dalam pernikahan, usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang
harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melangsungkan
pernikahan. Karena jika kita melihat fenomena yang ada, pada orang yang
dewasa ketika berumah tangga dipandang akan lebih dapat mengendalikan
emosi yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinkan
karena kwalitas akal dan mentalnya sudah relatif stabil sehingga dapat
mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar.
Berbeda dengan pernikahan di bawah umur yang mempunyai dampak
terhadap diri mereka sendiri dan juga keluarga. Adapun dampak yang terjadi
ketika melakukan pernikahan di bawah umur adalah sebagai berikut:
1. Kesempatan sekolah dan masa untuk mengembangkan diri bagi anak
perempuan menjadi terpotong.
2. Usia nikah yang relatif muda kemudian langsung hamil akan beresiko
tingginya jumlah ibu meninggal pada saat melahirkan.
3. Di usia belia, otak seorang wanita belum matang dan belum mampu
menanggung beban perkawinan.
4. Belum

memiliki

kematangan

dalam

mengurus

keluarga

hingga

berpengaruh terhadap melemahnya struktur keluarga muslim yang
menyebabkan terjadinya perceraian.65
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2008), 221.

Zaitunnah Subhan, Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan,(Jakarta: el-KAHFI,
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Dari hasil penelitian yang penulis lakukan yang terangkum di bab III
tekait dengan dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan
rumah tangga di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo penulis
menemukan ada beberapa dampak yang terjadi yaitu:
1. Kurangnya kemandirian
2. Beban orang tua bertambah
3. Perceraian
Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang telah
melangsungkan pernikahan dibawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak
mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. hal tersebut timbul
dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang
cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi, sering terjadi
pertengkaran dan percekcokan.
Seperti yang di ungkapakan oleh Mbak Reni, dia mengatakan
“pernikahan saya tidak berlangsung lama, karena setelah anak saya lahir,
saya bercerai dengan Mas Agus (suami saya). Alasan saya bercerai karena
dia tidak mau bekerja, hanya bermain dengan teman-temannya bahkan
jarang pulang dan hak dan kewajibannya sebagai suami tidak dia penuhi.
Kalaupun dia pulang hanya pertengkaran yang suami saya berikan”.
Dari Paparan di atas, tentu alasan perceraian tentu saja bukan
karena alasan menikah di bawah umur, melainkan masalah ekonomi dan
sebagainya. Dan masalah tersebut tentu saja sebagai dampak dari
perkawinan yang di lakukan tanpa kematangan dari segala aspek.
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Di Indonesia disebutkan bahwa bagi calon suami atau isteri
haruslah sudah berusia dewasa sebagaimana di jelaskan dalam UndangUndang Perkawinan No. 1 tahun1974 pasal 7 yang kemudian di perkuat
dalam KHI pasal 15 yang substansinya bahwa pembatasan usia
perkawinan di dasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Sehingga
sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu sebagai tiang keluarga yang teguh
dan kokoh untuk terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga
berdasarkan cinta dan kasih sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud,
apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya.
Kematangan dan integritas pribadi yang tidak stabil akan sangat
berpengaruh di dalam menyelesaikan problem yang muncul dalam
menghadapi liku-liku dan badai dalam rumah tangga.
Oleh karena itu untuk menganalisa dampak pernikahan dibawah
umur terhadap kesejahteraan rumah tangga yang terjadi di Desa
Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo berdasarkan
konsep sosiologi keluarga. Keluarga merupakan unit kerkecil dalam
struktur masyarakat yang dibangun diatas perkawinan terdiri dari suami,
istri, dan anak.
Setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga di dalamnya
memiliki tugas atau fungsi masing-masing yang meliputi:
1. Fungsi biologis
2. Fungsi sosialisasi anak
3. Fungsi pendidikan
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4. Fungsi protektif
5. Fungsi ekonomi
6. Fungsi rekreatif
7. Fungsi agama
8. Fungsi afeksi
9. Fungsi penentuan status.
Keberhasilan atau kegagalan keluarga menjalankan fungsi dapat
kita pahami dari realitas atau kenyataan sosial yang terjadi. Kenyataan itu
merupakan wujud dari hasil tindakan individu-individu (unsur) keluarga.
Sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat dan bangsa ditentukan
oleh kondisi keluarga yang hidup dalam masyarakat bangsa tersebut.
Seseorang yang sejahtera hidupnya adalah orang yang terpelihara
hidupnya, cukup sandang, pangan, dan papannya, diterima dalam
pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak asasinya terlindungi
oleh norma agama, norma hukum dan norma susila. Di dalam keluarga
sejahtera terdapat beberapa indikator yaitu indikator keluarga pra sejahter,
keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III, keluarga
sejahtera III plus.
Namun, pada kenyataannya di lapangan. Dampak perkawinan di
bawah umur yang terjadi di Desa Kedungbanteng sangat mempengaruh
terhadap kesejahteraan rumah tangga baik itu kesejahteraan rumah tangga
antara suami isteri dan kesejahteraan antara orang tua. Berdampak pada
kesejahteraan keluarga sendiri (antara suami dan isteri) karena tidak
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berfungsinya ekonomi yang ditandai dengan masih bergantungnya kepada
orang tua mereka. Sehingga secara langsung juga berdampak pada orang
tua mereka karena terbebani oleh mereka yang harus mencukupi
kebutuhannya setiap hari. Pernikahan di bawah umur yang berdampak
terhadap kesejahteraan rumah tangga termasuk dalam kategori indikator
Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial
psikologinya.
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Desa
Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yaitu
karena faktor kemauan sendiri dan juga faktor hamil diluar nikah.
Berdasarkan konsep sosiologi keluarga dengan paradigma perilaku
sosial dalam hal terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa
Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo dipengaruhi karena kurangnya
kontrol dan pengawasan orang tua terhadap anaknya sehingga
terjerumus dalam pergaulan bebas dan mengakibatkan pernikahan di
bawah umur.
2. Dampak pernikahan di bawah umur ternyata sangat berpengaruh pada
kesejahteraan keluarga. Hal ini dapat di lihat dari beberapa fenomena
yang terjadi di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo bahwa
setelah mereka melakukan pernikahan di bawah umur dampak yang
mereka rasakan yaitu kurangnya kemandirian, membebani orang tua,
dan juga kasus perceraian. Tentu saja hal tersebut berpengaruh pada
kwalitas keluarga yang di hasilkan karena ketidaksiapan fisik dan
psikis dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial atau ekonomi
rumah tangga dan membina pernikahan serta menjadi orang tua yang
bertanggung jawab.
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B. SARAN
Adapun saran yang dapat penulis berikan pada pasangan pernikahan di
bawah umur dan juga kepada para orang tua terkait dengan dampak dari
pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga yaitu:
1. Orang tua adalah panutan bagi anak-anak di dalam sebuah keluarga.
Kewajiban orang tua adalah mendidik anak, mempersiapkan diri mereka
agar mengetahui urusan agama dan dunia, sehingga keluarga sebagai
tempat belajar dan alat kontrol terhadap perkembangan anak. Sehingga
yang penulis harapkan terhadap orang tua agar lebih memberikan
pengawasan dan kontrol yang maksimal kepada buah hati mereka.
2. Suatu pernikahan hanya dapat di capai jika pernikahan tersebut

direncanakan secara matang dan dilaksanakan pada tingkat kedewasaan
tertentu, baik bagi pria maupun bagi wanita. Sehingga bagi remaja
sekarang sebaiknya di perhitungkan terlebih dahulu dampak yang mereka
hadapi setelah mereka melakukan pernikahan di bawah umur karena
kurangnya pengetahuan yang memadai mengenai rumah tangga yang
nantinya akan berpengaruh pada kwalitas keluarga yang mereka bina.
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TRANSKRIP WAWANCARA

Kode

: 01/W/05/IV/2017

Nama Informan

: Bapak Leni Riswanto (Penghulu KUA sukorejo)

Tanggal

: 05 April 2017

Jam

: 10.00 WIB

Tempat Wawancara : Kantor KUA Sukorejo
Topik

: Data pernikahan di bawah umur di kecamatan sukorejo

Peneliti

Menurut bapak apa yang di maksud dengan pernikahan di

informan

bawah umur?
Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan
oleh mereka yang masih belum cukup umur. Artinya pihak lakilaki masih berusia di bawah 19 tahun dan pihak wanita berusia
di bawah 16 tahun.

Peneliti

Ada berapa kasus pernikahan di bawah umur di kecamatan

informan

sukorejo?
Dari tahun 2012 sampai 2017 ada 12 kasus pernikan di bawah
umur.

Dan

yang

paling

banyak

dilakukan

di

Desa

Kedungbanteng.
Peneliti

Menurut bapak apa faktor yang menyebabkan pernikahan di
bawah umur?

informan

Karena pergaulan bebas

Peneliti

Bagaimana prosedur pernikahan di bawah umur?

informan

Ya pertama ketika mereka mendaftarkan pihak KUA memeriksa
berkas-berkas pendaftaran pernikahan terlebih dahulu apabila
ada salah satu tidak memenuhi syarat seperti usia nikah maka
dari pihak kami menolaknya. Karena tidak sesuai dengan

peraturan akan tetapi dari pihak KUA memberikan surat
pengantar untuk meminta dispensasi nikah ke Pengadilan
Agama.

TRANSKRIP WAWANCARA
Kode

: 02/W/06/V/2017

Nama Informan

: Bapak Jasmani (tokoh masyarakat)

Tanggal

: 16 Mei 2017

Jam

: 09.30 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Jasmani
Topik

: Faktor pernikahan di bawah umur serta dampaknya

Peneliti

Apa saja faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur?

informan

Kebanyakan itu karena pergaulan bebas dan mengakibatkan
hamil duluan. Sehingga mau tidak mau ya harus di nikahkan.

Peneliti

Menurut bapak apa yang mendominasi dari faktor pergaulan

informan

bebas?
Karena kurangnya perhatian atau kontrol dari orang tua.
Misalnya orang tua jadi TKI yang kemudian dirumah hanya
dengan bapaknya sehingga pergaulannya kurang terkontrol.
Apalagi di jaman sekarang yang serba canggih.

Peneliti

Rata-rata apa pendidikan terakhir pelaku pernikahan di bawah
umur yang terjadi di desa kedungbanteng?

informan

Rata-rata dropout SMP. Jadi ya sekitar masih umur 15 tahun.

Peneliti

Apa dampak yang muncul pada pelaku pernikahan di bawah
umur terhadap kesejahteraan rumah tangga mereka?

Informan

Karena pola pikir mereka yang masih belum luas dan belum
stabilnya dalam mengendalikan emosi sehingga sering terjadi
percekcokan terus menerus sehingga ada juga yang berdampak
pada perceraian

TRANSKRIP WAWANCARA
Kode

: 03/W/16/V/2017

Nama Informan

: Bapak Sunaryo (Kepala Desa Kedungbanteng)

Tanggal

: 16 Mei 2017

Jam

: 09.30 WIB

Tempat Wawancara : Rumah bapak Sunaryo
Topik
Peneliti

: Faktor pernikahan di bawah umur serta dampaknya
Menurut bapak apa faktor yang menyebabkan pernikahan di
bawah umur?

informan

Rata-rata karena faktor pergaulan bebas, tetapi juga ada karena
berawal dari faktor kemauan sendiri.

Peneliti

Menurut bapak apakah dalam suatu pernikahan itu memerlukan
batas usia tertentu?

informan

Sebenarnya usia tidak mengukur kedewasaan sesorang, akan
tetapi batas usia pernikahan tetap sangat diperlukan. Karena
mempengaruhi pola pikir mereka dalam menyelesaikan
persoalan dalam rumah tangganya.

Peneliti

Rata-rata pendidikannya sampai apa pak?

Informan

Kebanyakan sampai SMP.

Peneliti

Apa dampak dari pernikahan di bawah umur

Informan

Dampaknya setelah menikah perekonomian mereka ya kurang
karena SDM mereka masih minim dan akhirnya semua
kebutuhan mereka orang tua juga ikut menanggungnya.

TRANSKRIP WAWANCARA
Kode

: 04/W/17/V/2017

Nama Informan

: Bapak Sahuri (Kaur Keagamaan)

Tanggal

: 17 Mei 2017

Jam

: 09.00 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Sahuri
Topik

: Faktor pernikahan di bawah umur dan dampaknya

Peneliti

Bagaimana pendapat bapak terkait dengan pernikahan di bawah

informan

umur?
Pernikahan di bawah umur itu karena kurangnya pengawasan
orang tua.

Peneliti

Apakah faktor penyebab pernikahan di bawah umur?

informan

Karena faktor pergaulan bebas. Ada juga yang karena kemauan
sendiri

Peneliti

Rata-rata pendidikan mereka sampai apa pak?

informan

Pendidikan mereka yang menikah di bawah umur rata-rata
sampai SMP

Peneliti

Menurut bapak apa dampak pernikahan di bawah umur?

informan

Kalau dari sisi psikis dampaknya belum bisa mengontrol emosi
sehingga sering terjadi percekcokan karena masih kekanakkanakan. Dan setelah mereka menikah di bawah umur apapun
kebutuhan mereka, orang tua masih ikut menanggungnya karena
kemandirian mereka masih kurang. Dan hasil dari pekerjaan
suaminya hanya cukup buat kebutuhan anaknya.

TRANSKRIP WAWANCARA
Kode

: 05/W/17/V/2017

Nama Informan

: Mbak Yola (bukan nama asli)

Tanggal

: 17 Mei 2017

Jam

: 10.00 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Mbak Yola
Topik

: Faktor pernikahan di bawah umur dan pekerjaan

Peneliti

Kapan Mbak Yola menikah dengan suami Mbak Yola?

informan

Saya menikah dengan Mas Agus tahun 2014 lalu

Peneliti

Pada waktu itu anda berdua umurnya berapa?

informan

Kalau saya umurnya 20 tahun dan suami saya 17 tahun

Peneliti

Mengapa mbak yola menikah usia muda? Padahal umur suami
mbak yola juga masih muda

Informan

kami menikahan usia muda bukan kehendak orang tua ataupun
faktor ekonomi yang kurang mencukupi, melainkan karena
kami sudah merasa cocok. Jadi ya mau menunggu apalagi dari
pada nanti terjadi hal-hal yang memalukan keluarga.

Peneliti

Apa pendidikan terakhir mbak yola dan suami mbak yola?

Informan

Saya pendidikan terakhir SMA dan suami saya SMP

peneliti

Apa pekerjaan suami mbak yola?

informan

Suami

saya

bekerja

sebagai

tukang

selep

padi.

Ya

alhamdulillah, yang penting setiap bulannya ada pemasukan
buat membeli susu anak saya
Peneliti

Berapa penghasilan per hari/per bulannya?

informan

Tidak pasti

Peneliti

Cukup apa tidak untuk kebutuhan sehari-hari?

informan

Alhamdulillah, yang penting kebutuhan anak saya terpenuhi.

Kalau untuk satu keluarga ya masih minim
Peneliti

Setelah menikah mbak yola tinggal dimana?

Peneliti

Ya sama orang tua. Ini masih rumah orang tua saya.

TRANSKRIP WAWANCARA
Kode

: 06/W/17/V/2017

Nama Informan

: Mbak Reni (bukan nama asli)

Tanggal

: 17 Mei 2017

Jam

: 10.30 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Mbak Reni
Topik

: Faktor pernikahan di bawah umur dan pekerjaan

Peneliti

Kapan Mbak Reni menikah dengan suami Mbak Reni?

informan

Saya baru menikah dengan suami saya tahun 2017 ini

Peneliti

Berapa umur mbak reni dan suami mbak reni sekarang?

informan

Kalau saya umurnya 15 tahun dan suami saya 20 tahun

Peneliti

Padahal umur mbak reni masih muda. Mengapa mbak reni

Informan

menikah?

Peneliti

saya menikah di usia muda karena kecelakaan. Sebenarnya
kedua orang tua saya tidak setuju saya menikah usia muda tapi
bagaimana lagi sudah terlanjur mbak
Berarti sekarang mbak reni sudah tidak bersekolah lagi?

Informan

Ya tidak to mbak.

peneliti

Apa pekerjaan suami mbak reni?

informan

Suami saya bekerja buka warung makan kebetulan ibu saya
jualan makanan jadi ya bantu-bantu ibu di warung.

Peneliti

Berapa penghasilan per hari/per bulannya dalam menjual

informan

makanan?
Ya tidak pasti kalau lagi rame ya lumayan.

Peneliti

Cukup apa tidak untuk kebutuhan sehari-hari?

informan

Alhamdulillah cukup

Peneliti

Setelah menikah mbak reni tinggal dimana?

Peneliti

Sama orang tua

TRANSKRIP WAWANCARA
Kode

: 07/W/17/V/2017

Nama Informan

: Mbak Devi (bukan nama asli)

Tanggal

: 17 Mei 2017

Jam

: 11.15 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Mbak Devi
Topik

: Faktor pernikahan di bawah umur dan pekerjaan

Peneliti

Kapan Mbak Devi menikah dengan suami Mbak Devi?

informan

Saya menikah dengan suami saya tahun 2013

Peneliti

Berapa umur mbak Devi dan suami mbak Devi waktu itu?

informan

Kalau saya umurnya 15 tahun dan suami saya 18 tahun

Peneliti

Padahal umur mbak devi dan suami masih muda. Mengapa
mbak devi menikah?

Informan

peneliti

pernikahan saya dengan suami saya karena kecelakaan mbak.
Saya hamil dulu sebelum menikah. Tapi rumah tangga saya
tidak bertahan lama setelah anak saya lahir saya bercerai dengan
suami saya
Kenapa mbak devi bercerai dengan suami mbak devi?

informan

Semenjak setelah menikah suami saya sering pulang malam dan
kami sering bertengkar serta cekcok. Lebih parahnya lagi suami
saya tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami.

Peneliti

Sekarang mantan suami mbak devi dimana?

informan

Tidak tahu mbak

Peneliti

Setelah bercerai mbak devi tinggal bersama siapa?

informan

Saya tinggal dengan orang tua saya

Peneliti

Apa pekerjaan mbak devi sekarang?

Peneliti

Ya momong mbak. Ngurus anak di rumah. Tapi terkadang saya
membantu ibu jualan sayur.
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