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ABSTRAK:

Ely Nur Rosyidah, 2018. Implikasi pernikahan usia dini terhadap pola asuh anak
dalam keluarga” (studi kasus di desa karanggupito kecamatan kendal
kabupaten ngawi).Skripsi . Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Rahmah
Maulidia, M. Ag.

Kata kunci: Pola Asuh, Orangtua (Suami dan Istri), Pekerjaan Sosial, Pernikahan
Usia Dini

Penelitian ini memfokuskan pada pemahaman pasangan suami istri pelaku
nikah usia dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga dengan studi kasus yang
terletak di desa Karanggupito. Dalam tulisan ini dijelaskan bagaimana pemahaman
dan pola pengasuhan yang dilakukan oleh pasangan suami istri pelaku nikah usia dini
yang ditinjau dari segi hukum Positif, KHI dan Gender. Metode penelitian ini
menggunakan desain penelitian kualitatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah Bagaimana pola pemahaman dan pengasuhan anak oleh pasangan suami istri
pelaku nikah dini di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dan
Bagaimana pola pemahaman dan pengasuhan anak oleh pasangan suami istri pelaku
nikah dini ditinjau dari prinsip-prinsip gender dengan menggunakan metode
deskriptif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang berasal
dari opserfasi (pengamatan), wawancara mendalam, dan dokumentasi dan data
sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen, arsip, buku-buku ataupun jurnal
ilmiah. Alat ukur yang digunakan adalah pedoman wawancara. Informan yang
diwawancarai sebanyak 7 informan. Hasil: Pola asuh yang menjadi sorotan adalah
pola asuh otoriter yang identik dengan tanpa kasih sayang, kekerasan, mengengkang
anak, dan memaksa. Pola ini akan menjadikan batin anak tersiksa, krisis kepercayaan,
potensinya tidak berkembang secara optimal, hingga mengalami trauma dan
sebagainya. Dan dalam kesetaraan gender masih menerapkan teori Feminisme
Radikal Libertarian. Feminisme ini menganggap bahwa gender sangat “merugikan”
karena mengharuskan perempuan untuk bersifat feminim saja, dan laki-laki maskulin
saja.

Ketidakberdayaan perempuan dalam ekonomi akan menghalangi mereka
untuk mendapatkan hak yang terbaik, bahkan untuk kesehatannya sendiri. Anak
perempuan yang telah menikah juga menghadapi masalah dalam pendidikannya.
Masalah tersebut merupakan masalah yang harus segera diselesaikan agar tidak
menimbulkan masalah lain pada anak. Masa anak-anak adalah masa dimana terdapat
usia emas atau yang sangat berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan
anak. Untuk itulah kebutuhan bahan dasar anak harus dipenuhi dengan baik, agar
tidak mengganggu masa-masa pertumbuhan maupun perkembangan anak. Namun
pada kenyataannya hal tersebut dapat terhambat apabila orang tua yang masih berusia
dini tidak dapat memberikan kebutuhan dasar dan menyetarakan tugas orangtua
secara adil menurut kesetaraan gender. Dengan demikian berakibat tidak dapat
memberikan kebutuhan dasar anak secara maksimal karena usia orangtua yang masih
terlalu muda. Hai ini juga dapat membuat keadaan anak cukup terancam karena
banyak anak yang dilantarkan oleh orangtua yang masih berusia dini.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut bahasa atau etimologi kata “nikah” berarti adh-dhammu

wattadākhul َوالتََّداُخلُ  مُّ  الضَّ (bertindak dan melakukan). Dalam kitab lain, kata

nikah diartikan adh-dhammu wa al-jam’u مُّ َواْلَجْمعُ  الضَّ (bertindih dan

berkumpul). Oleh karena itu, menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumput

pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan tanākaha al-

ashjaru تَنَاَكَحِت اَْألَْشَجارُ  (rumput pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin

itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke

ruang yang lain.

Sedangkan menurut terminologi pernikahan atau perkawinan adalah

akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Perkawinan

menurut hukum positif adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1

Menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW) perkawinan

merupakan dasar terwujudnya pertalian keluarga dan hal ini melahirkan hak

dan kewajiban diantara mereka yang termasuk di dalam lingkungan keluarga

1 Undang-undang No.1 tahun 1974 bab II pasal 2 dan 3 Tentang Perkawinan.
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itu.2 Para fuqoha dan mazhab empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj

adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya

hubungan kelamin dan suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin

dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan. Firman Allah SWT dalam Q.S

Ar-Rumm ayat 30:21

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-
Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.”3

Sementara itu dalam kajian psikologi perkembangan, hidup bersama

dengan suami atau isteri melalui sebuah perkawinan dan membesarkan anak-

anak secara bersama, merupakan bagian dari tugas perkembangan orang pada

masa dewasa dini.4 Tingkat penguasaan pada tugas-tugas perkembangan ini,

sangat menentukan kebahagiaan seseorang pada saat itu, bahkan sampai akhir

kehidupannya. Pandangan psikologi perkembangan itu menunjukkan, bahwa

mendapatkan pasangan hidup atau menikah, dapat menimbulkan kebahagiaan

pada orang yang telah mencapai dewasa dini usianya. Sebaliknya ia akan

merasa tidak bahagia jika telah mencapai usia dewasa dini, namun belum juga

menemukan pasangan hidup untuk berumah tangga. Artinya, perkawinan itu

2 Ali Afardi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (Jakarta:Bina aksara, 2005), 28.

3(QS. (30): 21).
4 Elizabeth B.Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang

Kehidupan, Alih Bahasa Istiwidayandi dkk (Jakarta:Erlangga, 1980), 190.
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penting dilakukan, karena akan dapat memenuhi kebutuhan fitrah manusia

yang cenderung terhadap pasangannya, agar manusia memperoleh ketenangan

dan kebahagiaan. Selain itu, untuk beribadah kepada  Allah SWT, menjaga

kehormatan dan untuk memperoleh keturunan.

Anjuran menikah ini juga ditekankan Rasulullah bagi laki-laki dan

wanita yang telah menemukan pasangan dan memenuhi syarat sesuai dengan

tuntunan islam. Sabda Rasulullah SAW :

--
-–

-
Artinya : “Dari Abu Hatim al-Muzanni berkata : Rasulullah SAW bersabda:

“Jika datang kepada kalian (hai calon mertua) seseorang yang
engkau sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan
puterimu). Sebab jika kamu tidak melakukannya,akan lahir fitnah
(bencana) dan akan berkembang menjadi kehancuran yang besar
di muka bumi”. Kemudian ada yang berkata,”Wahai Rasulullah,
bagaimana jika orang (pemuda) itu mempunyai cacat atau
kekurangannya)?” Maka Rasulullah menjawab, (mengulanginya
tiga kali),” jika datang kepadakalian orang yang bagus agamanya
dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia (dengan puterimu)!”5(H.R.
al-Turmudzi)

Nampaknya Rasulullah mengisyaratkan bahwa jika ada seseorang laki-

laki dan seorang wanita yang sudah sangat kuat jalinan cintanya dan telah

memenuhi syarat-syarat agama, maka dianjurkan untuk menikah. Apabila

tidak dilakukan, dikhawatirkan dalam kehidupan mereka berdua akan timbul

pergaulan yang berdampak pada pelanggaran moral dan agama.

Tujuan pernikahan yang sejati dalam islam adalah pembinaan akhlak

manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara

5 Abu Isa Muhammad Ibn Isa al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi (Bairut: Dar al-Fikr, 1400 H/
1980 M), Juz 4, 261.
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dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan

kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga

dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan

bagi masa depan masyarakat dan negara.6

Rumah tangga yang bahagia itu dalam al-Quran disebut dengan

keluarga sakinah 7 adalah dambaan setiap orang dan Allah menginginkan

setiap hambanya yang menikah dapat mewujudkan sakinah, mawaddah,

warrahmah. Karena itulah Allah memberikan bimbingan kepada manusia

untuk dapat membangun perkawinan yang sakinah tersebut dalam al-Quran

maupun hadits. Hal ini, dimulai dari proses pembentukkan keluarga yang

benar, termasuk petunjuk untuk memilih pasangan hidup, 8 tujuan

pernikahan,9cara merawat cinta dan kasih sayang,10cara membina hubungan

suami isteri, 11 fungsi suami sebagai pemimpin dalam rumah

tangga, 12 kewajiban suami memberi nafkah terhadap keluarga 13 dan

sebagainya. Begitu pula amat banyak hadits Rasul yang memuat tentang

petunjuk hidup berkeluarga.

Seperti yang telah terpaparkan diatas, bahwa Islam telah banyak

memberikan pengajaran kepada umat islam terkait mewujudkan keluarga yang

sakinah, mawaddah warrahmah. Setelah terbentuk keluarga baru, kemudian

6 Beni Ahmad Syaibani, Fikih Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 19-20.
7 (Alqur’an (30): 21)
8 (Alqu’an. 4:19, 22-25;5:5)
9 (Alqu’an.30:21)
10 (Alqu’an.2:235; 4:9, 63; 17:23;20:44; 33:70)
11 (Alqu’an.2:187, 222, 223, 232, 233; 4:3, 4, 19, 24, 25, 34, 129; 5:5; 16:72; 24:59)
12 (Alqu’an.4:34)
13 (Alqu’an.66:7)
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mulai berumah tangga akan lebih sempurna jika memiliki buah hati yaitu

anak. Anak adalah amanat bagi orang tua, hatinya yang suci bagaikan mutiara

yang bagus dan bersih dari setiap kotoran dan goresan. 14Anak merupakan

anugerah dari Allah kepada manusia yang menjadi orang tuanya. Oleh karena

itu orang tua dan masyarakat bertanggungjawab penuh agar anak dapat

tumbuh dan berkembang manjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri,

keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya sesuai dengan tujuan dan

kehendak Tuhan.

Pertumbuhan dan perkembangan anak dijiwani dan diisi oleh

pendidikan yang dialami dalam hidupnya, baik dalam keluarga, masyarakat

dan sekolahnya. Karena manusia menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya

ditempuh melalui pendidikan, maka pendidikan anak sejak awal

kehidupannya, menempati posisi kunci dalam mewujudkan cita-cita “menjadi

manusia yang berguna”.

Dalam Islam, eksistensi anak melahirkan adanya hubungan vertikal

dengan Allah Penciptanya, dan hubungan horizontal dengan orang tua dan

masyarakatnya yang bertanggungjawab untuk mendidiknya menjadi manusia

yang taat beragama. Walaupun fitrah kejadian manusia baik melalui

pendidikan yang benar dan pembinaan manusia yang jahat dan buruk, karena

salah asuhan, maka anak menjadi tidak berpendidikan dan tanpa norma-norma

agama Islam.

14 Imam Ahmad al-Ghazali, Ihya’ Ulum ad-Din, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 130.
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Anak sebagai amanah dari Allah, membentuk 3 dimensi hubungan,

dengan orang tua sebagai sentralnya. Pertama, hubungan kedua orang tuanya

dengan Allah yang dilatarbelakangi adanya anak. Kedua, hubungan anak

(yang masih memerlukan banyak bimbingan) dengan Allah melalui orang

tuanya. Ketiga, hubungan anak dengan kedua orang tuanya di bawah

bimbingan dan tuntunan dari Allah.15

Dalam mengemban amanat dari Allah yang mulia ini, berupa anak

yang fitrah beragama tauhidnya harus dibina dan dikembangkan, maka orang

tua harus menjadikan agama Islam, sebagai dasar untuk pembinaan dan

pendidikan anak, agar menjadi manusia yang bertaqwa dan selalu hidup di

jalan yang diridhoi oleh Allah SWT dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun

juga keadaannya, pribadinya sebagai manusia yang taat beragama tidak

berubah dan tidak mudah goyah.

Mendidik anak-anak menjadi manusia yang taat beragama Islam ini,

pada hakekatnya adalah untuk melestarikan fitrah yang ada dalam setiap diri

pribadi manusia, yaitu beragama tauhid, agama Islam. Seorang anak itu

mempunyai “dwi potensi”yaitu bisa menjadi baik dan buruk. Oleh karena itu

orang tua wajib membimbing, membina dan mendidik anaknya berdasarkan

petunjuk-petunjuk dari Allah dalam agama-Nya, agama Islam agar anak-

anaknya dapat berhubungan dan beribadah kepada Allah dengan baik dan

benar. Oleh karena itu anak harus mendapat asuhan, bimbingan dan

pendidikan yang baik, dan benar agar dapat menjadi remaja, manusia dewasa

15 Bakir Yusuf Barmawi, Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada Anak (Semarang:
Dina Utama, 1993), 5.
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dan orang tua yang beragama dan selalu hidup agamis. Sehingga dengan

demikian, anak sebagai penerus generasi dan cita-cita orang tuanya, dapat

tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dapat memenuhi harapan

orang tuanya dan sesuai dengan kehendak Allah.16

Kehidupan keluarga yang tenteram, bahagia, dan harmonis baik bagi

orang yang beriman, maupun orang kafir, merupakan suatu kebutuhan mutlak.

Setiap orang yang menginjakkan kakinya dalam berumah tangga pasti dituntut

untuk dapat menjalankan bahtera keluarga itu dengan baik. Kehidupan

keluarga sebagaimana diungkap di atas, merupakan masalah besar yang tidak

bisa dianggap sepele dalam mewujudkannya. Apabila orang tua gagal dalam

memerankan dan memfungsikan peran dan fungsi keduanya dengan baik

dalam membina hubungan masing-masing pihak maupun dalam memelihara,

mengasuh dan mendidik anak yang semula jadi dambaan keluarga, perhiasan

dunia, akan terbalik menjadi bumerang dalam keluarga, fitnah dan siksaan dari

Allah.

Allah SWT memandang bahwa anak merupakan perhiasaan dunia. Hal

ini sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an surat al-Kahfi ayat 46:

46{

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi
amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik
pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi
harapan”.17 (QS. al-Khafi: 46)

16 Ibid, 5.
17 Muhammad Noor, dkk., Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya (Semarang: CV. Toha

Putra, 1996), 238.
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Dalam ayat lain Allah berfirman:

…6{

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka ….18 (QS. at-Tahrim: 6)

Oleh karena itu kaitannya dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak

ini, ajaran Islam yang tertulis dalam al-Qur’an, Hadits, maupun hasil ijtihad

para ulama (intelektual Islam) telah menjelaskannya secara rinci, baik

mengenai pola pengasuhan anak pra kelahiran anak, maupun pasca

kelahirannya. Akan tetapi realita di masyarakat menunjukkan bahwa dari

waktu ke waktu semakin bertambah jumlahnya pasangan yang tidak berhasil

mewujudkan keluarga harmonis disebabkan karena pernikahan di bawah

umur. Pernikahan dibawah umur akan memberikan dampak negatif pada pola

asuh anak dalam keluarga. Dapat mengakibatkan meningkatnya kasus

perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam

kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Adapun ketertarikan penulisan melakukan penelitian ini adalah

banyaknya kasus pernikahan usia dini yang berdampak pada pola asuh anak

dalam keluarga. Dan kegagalan yang terjadi dalam rumah tangga rata-rata

karena orang tua yang masih berusia dini yang tidak dapat memberikan

kebutuhan dasar dan menyetarakan tugas orangtua secara adil menurut

kesetaraan gender. Dengan demikian berakibat tidak dapat memberikan

18 Ibid, 448.
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kebutuhan dasar anak secara maksimal karena usia orangtua yang masih

terlalu muda.

Mulai dari tahun 2015 sampai sekarang tahun 2018 nikah dibawah

umur tidak ada penurunan. Karena sudah terlihat di dalam data-data yang

peneliti dapatkan termasuk yang tinggal diluar desa dan yang menetap di desa

Karanggupito antara lain:

a. Tahun 2015 yang melakukan pernikahan dini berjumlah 57 pasang

b. Tahun 2016 yang melakukan pernikahan dini berjumlah 42 pasang

c. Tahun 2017 yang melakukan pernikahan dini berjumlah 56 pasang

d. Tahun 2018 yang melakukan pernikahan dini berjumlah 17 pasang

Dari data yang peneliti dapatkan, ternyata pasangan yang melakukan

pernikahan di usia dini dari tahun ke tahun masih mengalami naik turun terkait

jumlah, tetapi tetap saja lebih dari 10 pasang yang melakukan pernikahan usia

dini di Desa Karanggupito.19

Terkait jumlah pasangan yang menikah dibawah umur sudah

dipaparkan dengan jelas. Banyak rumah tangga yang terganggu

keharmonisannya, disebabkan anak-anak yang berkepribadian tidak baik. Baik

tidaknya kepribadian anak antara lain sangat ditentukan oleh pola asuh yang

diterapkan orang tua dalam keluarga. Maka dari itu, begitu memutuskan untuk

menikah mereka sanggup menerima beban yang timbul akibat pernikahan,

baik menyangkut pada pemberian nafkah, pendidikan anak, perlindungan

anak, serta pergaulan yang baik. Fenomena inilah yang mendorong penulis

19 Sukiran, Hasil Wawancara Tokoh Masyarakat, 25 Maret 2018.
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untuk melakukan penelitian disertai dengan judul: “IMPLIKASI

PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP POLA ASUH ANAK DALAM

KELUARGA” (Studi kasus di desa Karanggupito Kecamatan Kendal

Kabupaten Ngawi).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola pemahaman dan pengasuhan anak oleh pasangan suami

istri pelaku nikah dini di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal

Kabupaten Ngawi ?

2. Bagaimana pola pemahaman dan pengasuhan anak oleh pasangan suami

istri pelaku nikah dini ditinjau dari prinsip-prinsip gender ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, maka

penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan pola pemahaman dan pengasuhan anak oleh pasangan

suami istri pelaku nikah dini di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal

Kabupaten Ngawi

2. Untuk menjelaskan pola pemahaman dan pengasuhan anak oleh pasangan

suami istri pelaku nikah dini ditinjau dari prinsip-prinsip gender

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain

adalah:
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1. Secara teoritis

a. Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan

masukan yang konstruktif dalam rangka mendukung teori-teori yang

berkaitan dengan pemahaman dan pengasuhan suami istri pelaku nikah

usia dini yang berdampak pada pola asuh anak dalam keluarga.

b. Hasil penelitian ini diharapkan pula bermanfaat dalam memperkaya

dan memperluas kajian keilmuan khususnya bagi mahasiswa progam

studi Ahwal As-Syahsiyyah dan dapat dijadikan wawasan pengetahuan

bagi mahasiswa IAIN Ponorogo pada umumnya.

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti-

peneliti selanjutnya yang mempunyai objek penelitian yang sama.

2. Secara praktis

a. Bagi Objek yang diteliti

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan

efek positif dan membantu proses perkembangan pemahaman pola

asuh anak ke arah yang lebih baik, bisa memberikan penjelasan kepada

banyak pihak bahwa pola asuk anak yang tidak berdasarkan ilmu

pengetahuan bisa mempengarugi perkembangan anak.

b. Bagi Peneliti

Dengan penelitian yang dilakukan ini, peneliti dapat

memperoleh, menambah, dan meningkatkan wawasan ilmu

pengetahuan terkait pemahan pelaku nikah dini terhadap pola

pengasuhan anak yang sudah  atau belum menerapkan keadilan gender.
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E. Kajian Pustaka

Beberapa hasil penelitian yang sudah ada yang pernah diteliti dan yang

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis serta

menjelaskan mengenai perbedaan penelitian-penelitian terhadap peneliti yang

dilakukan penulis. Penelitian mengenai pernikahan dini seyogyanya bukanlah

satu-satunya judul atau masalah yang baru.

Dalam skripsi yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur di Desa

Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Ditinjau Dari

Penegakan Hukum Perkawinan Indonesia” yang ditulis oleh Rahman Afandi

tahun 2014 IAIN Ponorogo, bahwa pada tulisan tersebut penulis membahas

tentang sejarah dan gambaran umum, dimana terdapat perbedaan dengan apa

yang penulis teliti, karena penulis tidak membahas tentang sejarah dan

gambaran umum. Mengenai lokasi yang digunakan untuk penelitian jauh

berbeda. Kemudian dilanjut tentang analisis banyaknya kasus dan dampak dari

perkawinan dibawah umur yang terjadi dilokasi tersebut.

Dalam skripsi yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur Menurut

Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo” yang ditulis oleh Nina Farida Kurnia

Hidayah tahun 2008 IAIN Ponorogo, bahwa pada tulisan tersebut penulis

membahas tentang Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Ponorogo dan

pendapat para ulama Kabupaten Ponorogo mengenai perkawinan di bawah

umur dan hukum yang dipakai para ulama, disini isi dan judul terdapat

kesamaan yang hampir mirip, tetapi masih terdapat perbedaan dimana lokasi

yang berbeda juga pendapat yang diambil berbeda.
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Dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur

Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Studi Kasus Pada Masyarakat di Desa

Tanjung Sari Kecamatan Cijeruk Bogor” yang ditulis oleh Renny Retno Waty

tahun 2010 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwa pada tulisan tersebut

penulis membahas tentang tinjauan teoritis perkawinan di bawah umur dan

kesejahteraan dalam rumah tangga. Kemudian membahas tentang gambaran

umum lokasi penelitian dilanjutkan dengan membahas hubungan pernikahan

dibawah umur dengan kesejahteraan rumah tangga. Dilihat dari redaksi diatas

bahwa masih terdapat perbedaan dengan masalah yang akan dikaji oleh

penulis bahwasannya tempat dan pendapat yang diambil terdapat perbedaan.

Dalam skripsi yang berjudul “Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini

Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor” yang ditulis oleh Zulkifli Ahmad

tahun 2010 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwa pada tulisan tersebut

membahas tentang lokasi penelitian, keadaan lingkungan, keadaan sosial-

budaya, dan keadaan ekonomi daerah lokasi penelitian. Membahas juga

tentang bagaimana pendapat masyarakat daerah Gunung Sindur menilai

pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan usia dini serta dampak yang

kemudian terjadi setelah pernikahan dilangsungkan, kemudian dianalisis.

Dilihat dari ringkasan materi yang ada bahwa terdapat perbedaan dengan yang

akan penulis teliti, yaitu lokasi yang berbeda dan pendapat ulama yang

berbeda.

Dalam skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya

Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan
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Kiai-kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara)” yang ditulis oleh Nurul

Hasanah tahun 2010 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bahwa pada tulisan

tersebut membahas tentang bagaimana pernikahan dini tersebut dihubungkan

dengan keharmonisan keluarga menurut para kyai-kyai Ponpes Al-Fatah

tempat Nurul Hasanah melakukan penelitian.

Dari kelima telaah pustaka tersebut, penulis beranggapan bahwa

penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kecah penelitian yang berbeda

dengan kelima telaah pustaka tersebut. Sebab fokus penelitian penulis adalah

“Implikasi perkawinan usia dini terhadap pola pengasuhan anak dalam

keluarga” (Studi Kasus di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal

Kabupaten Ngawi)

F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu pemikiran yang

sitematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan

pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Pada bagian ini akan dikemukakan

beberapa hal yang berhubungan dengan metode dan hal-hal yang menentukan

penelitian yaitu : pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian,

sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti, maka peneliti menggunakan

metode pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu “prosedur

penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada

sekarang berdasarkan data-data.”
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2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam menulis skripsi

adalah jenis penelitian lapangan (field research). Tujuan dalam

menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk mempelajari secara intensif

tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu

unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Oleh karena itu

data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai objeknya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Karanggupito Kecamatan

Kendal Kabupaten Ngawi. Peneliti memilih Desa Karanggupito sebagai

lokasi penelitian karena di Desa tersebut ada beberapa masyarakat yang

melangsungkan pernikahan di bawah umur atau usia dini.

4. Sumber Data

Bersadarkan pada kajian penelitian yang mengenai pernikahan dini

yang berdampak pada pola asuh anak dalam keluarga. Maka narasumber

pertama atau primer dalam penelitian kualitatif ini adalah para remaja-

remaja yang telah berkeluarga dan yang telah melakukan praktik

perkawinan, dan berwawancara dengan beberapa sumber atau orang yang

bersangkutan terkait yang berada di Desa Karanggupito Kendal Ngawi.

Dan narasumber kedua atau sekunder dalam penelitian kualitatif ini adalah

para Informan yang sudah peneliti wawancara yaitu Ibu dari pelaku

pasangan suami istri yang melakukan praktik pernikahan dini, Tokoh
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Masyarakat, Kepala Desa dan Kepala KUA Desa Karanggupito

Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti memperoleh data-data dari

segenap informen, dimana peneliti mewawancarai informen sejumlah 3

pasang, Salah Satu Tokoh Masyarakat, serta Perangkat Desa Karanggupito

Kendal Ngawi. Adapun metode pengumpulan yang peneliti gunakan

adalah metode penelitian kualitalif. Pada proses penelitian kualitatif,

peneliti merupakan instrumen kunci. Dalam pelaksanaan penelitian ini

digunakan beberapa metode yaitu Observasi, Wawancara atau Interview,

dan Dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yang dimaksud adalah dimana peneliti langsung turun ke

lapangan untuk mengamati aktifitas individu-individu di lokasi penelitian.

Dalam pengamatan ini, peneliti merekam dan mencatat (misalnya, dengan

mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh

peneliti) aktifitas-aktifitas yang ada dalam lokasi penelitian. Dengan

demikian peneliti dapat memperoleh data terkait pola asuh anak dalam

keluarga yang dipahami dan dipraktikkan menurut 3 pasang remaja yang

menikah diusia muda di Desa Karanggupito, Kecamatan Kendal,

Kabupaten Ngawi.
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b. Wawancara atau Interview

Wawancara atau Interview adalah proses tanya jawab dalam

penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi

atau keterangan dari informan atau wawancara merupakan sebuah

percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan

oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk

dijawab. Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui bagaimana

praktik pernikahan dini yang dilakukan serta untuk mengetahui

bagaimana keadaaan keluarga mereka dan pola asuh dalam keluarga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara

mengambil dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan

dengan yang diteliti. Sumber informasi yang berupa dokumen dan

rekaman/catatan sesungguhnya cukup bermanfaat, sumber yang stabil

juga akurat sebagai cerminan situasi atau kondisi yang sebenarnya,

dapat dianalisis berulang-ulang dengan tidak mengalami perubahan

dan dapat mendukung hasil penelitian. 20 Dokumen dibagi menjadi

dokumen pribadi dan resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau

karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan

kepercayaannya. Dokumen pribadi seperti buku harian dan surat

pribadi. Sedangkan dokumen resmi dibagi menjadi dokumen internal

20 Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi (Malang: Yayasan
A3, 1990), 81.
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dan dokumen ekternal. Dokumen internal bisa berupa memo,

pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu

yang digunakan dalam kalangan sendiri. Dokumen ekternal berisi

bahan-bahan informasi yang dihasilkan suatu lembaga sosial misalnya

majalah, bulletin, pernyataan dan berita yang dikeluarkan media.21

Dokumen untuk mendukung penelitian ini adalah berupa

catatan, rekaman hasil wawancara dan foto-foto dengan pelaku yang

menikah usia dini.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data penelitian kualitatif bersifat interatif (berkelanjutan).

Analisa data dilakukan mulai penetapan masalah, pengumpulan data dan

data terkumpulkan. Miles dan Hubermen serta Yin berpendapat bahwa

analisa data penelitian kualitatif secara umum dapat dimulai sejak

pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau

verifikasi.

Penelitian yang peneliti lakukan adalah bersifat kualitatif dengan

metode deduktif, yaitu bahwa pembahasan dimulai dari peneliti

memahami fenomena-fenomena sosial yang ada, kemudian dilakukan

pemilihan, pada tahap ini peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data-

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan, kemudian

memilih mana data yang cocok dan tidak cocok dengan tujuan peneliti.

21 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012),
217-219.
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Pada tahap ini dinamakan Reduksi Data. Setelah data terkumpul

kemudian penulis akan menyajikan data-data yang terpilih untuk

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, pada tahap inilah

Display Data dilakukan. Dan kemudian dapat diakhiri dengan kesimpulan

yang bersifat khusus mengenai pendapat dan tokoh masyarakat terhadap

pernikahan dini di Desa Karanggupito Kendal Ngawi.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka pembahasan, maka penulis menyusun format skripsi ini

kedalam lima bab, yang masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub-sub

bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan secara umum gambaran tentang isi

skripsi penelitian diantaranya berisi, tentang latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

kajian pustaka, sumber data, ternik pengumpulan data, teknis

analisis data dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG POLA PEMAHAMAN DAN

PENGASUHAN ANAK OLEH PASANGAN SUAMI ISTERI

PELAKU NIKAH DINI DI DESA KARANGGUPITO

KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI

Dalam hal ini akan membahas tentang pengertian pola asuh anak,

dasar hukumnya, pola asuh anak menurut figh, pola asuhanak

menurut hukum positif, UU Perkawinan, HAM, dan UU
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Perlindungan anak yang kurang relevan terkait kasus di Desa

Karanggupito Kendal Ngawi.

TINJAUAN UMUM TENTANG POLA PEMAHAMAN DAN

PENGASUHAN ANAK OLEH PASANGAN SUAMI ISTRI

PELAKU NIKAH DINI DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP

GENDER

Dalam hal ini akan membahas tentang pengertian gender, prinsip-

prinsp gender dan teori-teori gender yang kurang relevan terkait

kasus di Desa Karanggupito Kendal Ngawi.

BAB III: GAMBARAN UMUM PENELITIAN PERNIKAHAN USIA

DINI TERHADAP POLA PENGASUHAN ANAK DALAM

KELUARGA

Dalam hal ini akan membahas tentang:

A. Profil daerah, keadaan geografis, keadaan sosial agama,

ekonomi masayarakat dan sejarah yang digunakan untuk

penelitian yaitu di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal

Kabupaten Ngawi.

B. Pola pemahaman dan pengasuhan anak oleh pasangan suami

istri pelaku nikah dini di Desa Karanggupito Kecamatan

Kendal Kabupaten Ngawi

C. Pola pemahaman dan pengasuhan anak oleh pasangan suami

istri pelaku nikah dini ditinjau dari prinsip-prinsip gender
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BAB IV: ANALISIS DATA

Dalam bab ini merupakan kajian analisa atas semua jawaban dari

rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu analisis

tentang pola asuh anak dalam keluarga yang dipahami dan

dipraktikkan oleh pasangan suami istri yang melakukan pernikahan

usia dini, apakah pemahaman dan praktiknya ini sudah sesuai

dengan Gender ataupun sebaliknya serta alasan-alasan suami isteri

yang melakukan praktik pernikahan dini di desa Karanggupito

Kendal Ngawi

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir dari proses penelitian ini,

yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas serta

saran-saran dan kata penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Teori Pola Asuh Anak

1. Pola Asuh Anak menurut perspektif Islam

Anak adalah amanat bagi orang tua, hatinya yang suci bagaikan

mutiara yang bagus dan bersih dari setiap kotoran dan goresan. 1Anak

merupakan anugerah dari Allah kepada manusia yang menjadi orang

tuanya. Oleh karena itu orang tua dan masyarakat bertanggungjawab

penuh agar anak dapat tumbuh dan berkembang manjadi manusia yang

berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan

agamanya sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan.

Pertumbuhan dan perkembangan anak dijiwani dan diisi oleh

pendidikan yang dialami dalam hidupnya, baik dalam keluarga,

masyarakat dan sekolahnya. Karena manusia menjadi manusia dalam arti

yang sebenarnya ditempuh melalui pendidikan, maka pendidikan anak

sejak awal kehidupannya, menempati posisi kunci dalam mewujudkan

cita-cita “menjadi manusia yang berguna”.

Dalam Islam, eksistensi anak melahirkan adanya hubungan vertikal

dengan Allah Penciptanya, dan hubungan horizontal dengan orang tua dan

masyarakatnya yang bertanggungjawab untuk mendidiknya menjadi

manusia yang taat beragama. Walaupun fitrah kejadian manusia baik

1 Imam Ahmad al-Ghazali, Ihya’ Ulum ad-Din, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 130.
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melalui pendidikan yang benar dan pembinaan manusia yang jahat dan

buruk, karena salah asuhan, maka anak menjadi tidak berpendidikan dan

tanpa norma-norma agama Islam.

Anak sebagai amanah dari Allah, membentuk 3 dimensi hubungan,

dengan orang tua sebagai sentralnya. Pertama, hubungan kedua orang

tuanya dengan Allah yang dilatarbelakangi adanya anak. Kedua, hubungan

anak (yang masih memerlukan banyak bimbingan) dengan Allah melalui

orang tuanya. Ketiga, hubungan anak dengan kedua orang tuanya di bawah

bimbingan dan tuntunan dari Allah.2

Dalam mengemban amanat dari Allah yang mulia ini, berupa anak

yang fitrah beragama tauhidnya harus dibina dan dikembangkan, maka

orang tua harus menjadikan agama Islam, sebagai dasar untuk pembinaan

dan pendidikan anak, agar menjadi manusia yang bertaqwa dan selalu

hidup di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT dimanapun, kapanpun dan

bagaimanapun juga keadaannya, pribadinya sebagai manusia yang taat

beragama tidak berubah dan tidak mudah goyah.

Mendidik anak-anak menjadi manusia yang taat beragama Islam

ini, pada hakekatnya adalah untuk melestarikan fitrah yang ada dalam

setiap diri pribadi manusia, yaitu beragama tauhid, agama Islam. Seorang

anak itu mempunyai “dwi potensi”yaitu bisa menjadi baik dan buruk. Oleh

karena itu orang tua wajib membimbing, membina dan mendidik anaknya

berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Allah dalam agama-Nya, agama Islam

2 Bakir Yusuf Barmawi, Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada Anak (Semarang:
Dina Utama, 1993), 5.
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agar anak-anaknya dapat berhubungan dan beribadah kepada Allah dengan

baik dan benar. Oleh karena itu anak harus mendapat asuhan, bimbingan

dan pendidikan yang baik, dan benar agar dapat menjadi remaja, manusia

dewasa dan orang tua yang beragama dan selalu hidup agamis. Sehingga

dengan demikian, anak sebagai penerus generasi dan cita-cita orang

tuanya, dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dapat

memenuhi harapan orang tuanya dan sesuai dengan kehendak Allah.3

Kehidupan keluarga yang tenteram, bahagia, dan harmonis baik

bagi orang yang beriman, maupun orang kafir, merupakan suatu kebutuhan

mutlak. Setiap orang yang menginjakkan kakinya dalam berumah tangga

pasti dituntut untuk dapat menjalankan bahtera keluarga itu dengan baik.

Kehidupan keluarga sebagaimana diungkap di atas, merupakan masalah

besar yang tidak bisa dianggap sepele dalam mewujudkannya. Apabila

orang tua gagal dalam memerankan dan memfungsikan peran dan fungsi

keduanya dengan baik dalam membina hubungan masing-masing pihak

maupun dalam memelihara, mengasuh dan mendidik anak yang semula

jadi dambaan keluarga, perhiasan dunia, akan terbalik menjadi bumerang

dalam keluarga, fitnah dan siksaan dari Allah.

Allah SWT memandang bahwa anak merupakan perhiasaan dunia.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an surat al-Kahfi ayat 46:

46{

3 Ibid, 5.
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Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi
amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik
pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi
harapan”.4 (QS. al-Khafi: 46)

Dalam ayat lain Allah berfirman:

…6{

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka ….5 (QS. at-Tahrim: 6)

Oleh karena itu kaitannya dengan pemeliharaan dan pengasuhan

anak ini, ajaran Islam yang tertulis dalam al-Qur’an, Hadits, maupun hasil

ijtihad para ulama (intelektual Islam) telah menjelaskannya secara rinci,

baik mengenai pola pengasuhan anak pra kelahiran anak, maupun pasca

kelahirannya.

Dengan demikian mendidik dan membina anak beragama Islam

adalah merupakan suatu cara yang dikehendaki oleh Allah agar anak-anak

kita dapat terjaga dari siksa neraka. Cara menjaga diri dari apa neraka

adalah dengan jalan taat mengerjakan perintah-perintah Allah.

Sehubungan dengan itu maka pola pengasuhan anak yang tertuang

dalam Islam itu dimulai dari:6

1. Pembinaan pribadi calon suami-istri, melalui penghormatannya

kepada kedua orang tuanya.

2. Memilih dan menentukan pasangan hidup yang sederajat (kafa’ah).7

4 Muhammad Noor, dkk., Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya (Semarang: CV. Toha
Putra, 1996), 238.

5 Ibid, 448.
6 A. Tafsir, dkk., op. cit., 132-148.
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3. Melaksanakan pernikahan sebagaimana diajarkan oleh ajaran Islam.

4. Berwudlu dan berdo’a pada saat akan melakukan hubungan sebadan

antara suami dan istri.

5. Menjaga, memelihara dan mendidik bayi (janin) yang ada dalam

kandungan ibunya.

6. Membacakan dan memperdengarkan adzan di telinga kanan, dan

iqamat ditelinga kiri bayi.

7. Mentahnik anak yang baru dilahirkan. Tahnik artinya meletakkan

bagian dari kurma dan menggosok rongga mulut anak yang baru

dilahirkan dengannya, yaitu dengan cara meletakkan sebagian dari

kurma yang telah dipapah hingga lumat pada jari-jari lalu

memasukkannya ke mulut anak yang baru dilahirkan itu. Selanjutnya

digerak-gerakkan ke arah kiri dan kanan secara lembut. Adapun

hikmah dilakukannya tahnik antara lain; pertama, untuk memperkuat

otot-otot rongga mulut dengan gerakan-gerakan lidah dan langit-langit

serta kedua rahangnya agar siap menyusui dan menghisap ASI dengan

kuat dan alamiah, kedua, mengikuti sunnah Rasul. 8

8. Menyusui anak dengan air susu ibu dari usia 0 bulan sampai usia 24

bulan

9. Pemberian nama yang baik.

7 Maksud kafa’ah disini adalah calon suami, sebanding dengan calon istrinya,
sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta
kekayaan. Lihat dalam Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah, (terj.) Moh. Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma’arif,
1987), 36.

8 Abdullah Nasikh Ulwan, Tarbiyatul al-Aulad fi al-Islam (Beirut: Dar al-Salam,
1981), 75.
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Oleh karena itu pada setiap muslim, pemberian jaminan bahwa

setiap anak dalam keluarga akan mendapatkan asuhan yang baik, adil,

merata dan bijaksana, merupakan suatu kewajiban bagi kedua orang tua.

Lantaran jika asuhan terhadap anak-anak tersebut sekali saja kita abaikan,

maka niscaya mereka akan menjadi rusak. Minimal tidak akan tumbuh dan

berkembang secara sempurna.9

2. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam

Al-Qur’an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak

yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan

berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam

Qur’an surat al-Nisā’ ayat 6:

Artinya : Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk
kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas
(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka
harta-hartanya.10

Menafsirkan ayat ini, ‘sampai mereka cukup umur untuk kawin’,

Mujahid berkata: Artinya baliqh. Jumhur ulama berkata: baligh pada anak

laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu di saat tidur, bermimpi sesuatu yang

menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan

menjadi anak.11Masa ‘aqil baligh seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap

orang pada rentang usia 14-17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai

9 Abdur Razak Husain, Hak dan Pendidikan Anak Dalam Islam (Semarang:
Fikahati Aneska, t.t.), 62.

10 Q.S, Al-Nisā’: 6.
11 ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir,

M. ‘Abdul Goffar, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), 236.
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sebagai patokan apakah kita sudah ‘aqil baligh atau belum adalah

datangnnya mimpi basah (ihtilam).12

Akan tetapi pada masa kita sekarang, datangnya ihtilām إِْحتِالَمُ 

sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga

kita telah memiliki kedewasaan berpikir. Generasi yang lahir pada zaman

kita banyak yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki

kedewasaan berpikir. Razhmat Syafe’i menulis, penentu bahwa seseorang

telah baligh ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan

keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali, atau telah

sempurna berumur lima belas tahun.13

Pada umumnya ulama berpendapat, seseorang disebut dewasa,

apabila telah mengalami mimpi melakukan hubungan seks bagi laki-laki,

dan telah mengalami haid bagi wanita. Apabila kedua tanda ini belum

ditemukan, maka tanda kedewasaannya dilihat dari segi usia. Dalam hal ini

jumhur ulama berpendapat, usia dewasa adalah 15 tahun, sedangkan

menurut mazhab Hanafi 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita.

Ketentuan baligh bagi anak laki-laki ditandai dengan ihtilam, yakni

keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan

sadar. Sedangkan pada anak perempuan ketentuan baligh ditandai dengan

menstruasi atau haid atau yang dalam fikih syafiʻi minimal dapat terjadi

pada usia 9 tahun. Ketentuan bagi anak perempuan juga bisa dikenakan

12 Muhammad Fauzil Adhim, Indahnya Pernikahan Dini (Jakarta: Gema Insani, 2004),
47. 26

13 Rachmat Syafeʻi, Ilmu Ushul Fiqih (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS), (Bandung: CV
Pustaka Setia, 1999), 336.
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sebab mengandung (hamil). Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut

maka baligh/balighah ditentukan berdasarkan usia. Abu Hanifah

berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun,

sedangkan untuk anak perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf

Muhammad bin Hasan, dan al-Syafiʻi menyebut usia 15 sebagai tanda

baligh baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan.14

Apabila batasan baligh itu ditentukan dengan tahun maka

perkawinan belia adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut

mayoritas ahli fiqih dan dibawah 17/18 tahun menurut pendapat Abu

Hanifah. Mayoritas ulama fiqih Ibnu Mundzir bahkan menganggapnya

sebagai ijma’ (konsensus) ulama mengesahkan perkawinan muda/belia,

atau dalam istilah yang lebih populer disebut sebagai perkawinan di bawah

umur. Menurut mereka, untuk masalah perkawinan, kriteria baligh dan

berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya.

Dalam karyanya, “Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya”, Ukasyah

Abdulmannan Athibi menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas

untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Kematangan jasmani. Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan

keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat

membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

b. Kematangan finansial/keuangan. Maksudnya dia mampu membayar

mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan

14 Husein Muhammad, Fiqih Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan
Gender), (Yogyakarta: LKiS, 2007), 90.
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pakaian. Pemberian uang kepada isteri bisa dilakukan mingguan atau

bulanan. Yang penting dia mampu membayarkan kemampuannya

dalam bidang finansial.

c. Kematangan perasaan. Artinya, perasaan untuk menikah itu sudah

tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci,

sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah

permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang

terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang

seimbang dan pikiran yang tenang.15

Dari keterangan yang ada dapat dikatakan bahwa Al-Qur’an dan

hadit tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang batasan usia

seorang dalam melangsungkan pernikahan. Karenanya, terdapat perbedaan

dalam menetapkan batasan usia diantara kalangan para ulama sebagaimana

penjelasan di atas.

Namun, mayoritas ulama dalam menetapkan pembolehan seorang

untuk menikah ketika ia telah berusia baligh yang ditandai dengan mimpi

basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan. Jika indikasi-indikasi

ini tidak ditemukan, maka kedewasaan seseorang ditentukan oleh usia.

Dan pendapat yang kuat dalam hal ini, seseorang telah disebut dewasa saat

ia telah berusia lima belas (15) tahun.

15 Ukasyah Abdulmannan Athibi dan Khairil Halim, Wanita Mengapa Merosot
Akhlaknya (Jakarta: Gema Insani, 2001), 351-352.
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3. Pola Asuh Anak menurut Hukum Positif

Pola asuh yaitu cara-cara atau bentuk pengasuhan anak menurut

Chabib Thoha, bahwa pola asuh merupakan suatu cara yang terbaik yang

dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan

rasa tanggung jawab kepada anak.16

a. Pola Asuh Demokratis

Pada pola pengasuhan seperti ini orang tua selalu berusaha

untuk tidak mengendalikan anaknya, melainkan orang tua selalu

mengikuti keinginan anaknya. Apabila anaknya melakukan kesalahan

atau berlaku buruk mereka tidak memberikan hukuman yang keras dan

memarahi anaknya, akan tetapi mereka hanya menasihati,

memperingati dan mengarahkan kepada perilaku yang baik. Mereka

dalam pengasuhan terhadap anak-anaknya memberikan kebebasan

yang seluas-luasnya kepada anak-anaknya, dalam berbuat dan

memenuhi keinginannya. Mereka (orang tua) juga selalu meminta

anak-anaknya untuk berperilaku sesuai dengan Norma-norma yang

berlaku, namun mereka (orang tua) juga memberikan anak-anaknya

bertindak sesuai dengan kehendak mereka.

Orang tua dalam membina anak-anaknya selalu bersifat terbuka

dan bersedia mendengarkan pendapat anaknya, serta komunikasi

diantara keduanya dapat berjalan lancar sehingga setiap persoalan yang

dialami anak dalam keluarga dapat disalurkan dalam suasana logis.

16 ChabibThoha,”Factor penyebab perkawinan usia muda,” dalam http: //cari/
pdf/com/pdf/php/q/, (diakses pada tanggal 20 Pebaruari 2010).
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Mereka selalu memberikan kesempatan untuk berdiri dan mengontrol

internalnya, juga mereka selalu memperhatikan perkembangan anak,

dan tidak hanya sekedar mampu memberi nasehat dan saran tetapi juga

bersedia mendengarkan keluhan-keluhan anak berkaitan dengan

persoalan-persoalannya.

b. Pola Asuh Penyabar dan penyayang atau Pemanja

Pada pola pengasuhan seperti ini orang tua tidak mengendalikan

anak yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan serta

kepribadian anak. Orang tua selalu memanjakan anaknya dengan selalu

memberikan apa yang anaknya minta, orang tua juga jarang sekali

menegur dan menasihati anaknya terlebih mengarahkan kepada

perilaku dan kepribadian yang baik, hal ini terkesan jangan sampai

mengecewakan anak atau yang penting anak tidak menangis.

c. Pola Asuh Otoriter

Pada pola pengasuhan seperti ini hubungan antara orang tua dan

anak mempunyai hubungan yang kurang hangat. Karena pola asuh

otoriter adalah pola pengasuhan anak yang bersifat pemaksaan, keras

dan kaku di mana orangtua akan membuat berbagai aturan yang saklek

harus dipatuhi oleh anak-anaknya tanpa mau tahu perasaan sang anak.

Orang tua akan emosi dan marah jika anak melakukan hal yang tidak

sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tuanya. Apabila anak

melakukan sebuah kesalahan hukuman mental dan fisik akan sering
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diterima olehnya, dengan alasan agar anak terus tetap patuh dan

disiplin serta menghormati orangtua yang telah membesarkannya.

4. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Positif

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai

dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan adalah sebagai berikut:17

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

(Pasal 6 ayat (1))

b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita

sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))

c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali

dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau

lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur

para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7

ayat (2))

d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 8

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974, maka usia minimal seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan

ialah bagi pria, setidaknya sudah berusia 19 tahun, dan 16 tahun bagi

perempuan. Hal ini adalah salah satu syarat perkawinan dalam hukum

positif di Indonesia. Akan tetapi, yang menjadi acuan untuk seseorang

17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1..., 4-7.
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yang ingin melangsungkan perkawinan tidak batas minimal usia saja,

melainkan juga harus siap mental baik secara psikologis maupun sosial.

Karena perkawinan merupakan hal yang sangat serius dalam ranah ibadah

maupun ranah sosial.

Dalam Pasal 7 ayat (2), sangat berbeda sekali dengan apa yang

diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (1), yaitu boleh melangsungkan perkawinan

bagi orang yang belum berusia yang sudah dijelaskan Pasal 7 ayat (1)

tersebut, dengan syarat jika mendapatkan dispensasi atau persetujuan dari

pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria

maupun wanita. Hal ini sering terjadi disebabkan adanya hal-hal lain yang

memaksa. Seperti hamil di luar nikah ataupun sebagainya.

B. Teori Gender

1. Prinsip-Prinsip Gender Dalam Alquran.

Dalam Alquran tidak ditemukan kata yang persis sepadan dengan

istilah gender. Namun, jika yang dimaksud gender menyangkut perbedaan

antara laki-laki dan perempuan secara non biologis, meliputi perbedaan

fungsi, peran, dan relasi antara keduanya, maka dapat ditemukan sejumlah

istilah untuk itu. Di antaranya kata atau untuk laki-laki padanannya

dalam bahasa Inggris adalah “man” dan kata atau untuk

perempuan “women” dalam bahasa Inggris. Adapun untuk menjelaskan

jenis kelamin kodrati (sex), maka Alquran konsisten menggunakan kata
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untuk laki-laki padanannya dalam bahasa Inggris “male” sedangkan

perempuan menggunakan kata النثيا “female” dalam bahasa Inggris.

Jika Alquran menggunakan kata atau , maka yang

dimaksud adalah laki-laki khusus yang memiliki kualitas, kualifikasi, dan

kapasitas tertentu. Demikian pula jika perempuan diistilahkan dengan

atau . Adapun jika Alquran menggunakan kata   untuk laki-laki dan

untuk perempuan berdasarkan jenis kelaminnya. Oleh karenanya cocok

pula dipakai untuk binatang. Lain halnya dengan kata atau dan

kata atau mutlak istilah ini melekat pada diri manusia yang

memiliki akal dan keistimewaan tertentu.

Dengan demikian semua kata dikategorikan dengan atau

juga tidak semua kata   dikategorikan atau , tapi sebaliknya,

semua kata atau pastilah dan semua kata atau pastilah

.18 Adapun ayat Alquran yang berbicara tentang relasi perempuan dan

laki-laki, dalam arti ayat yang berwawasan gender sekaligus mengandung

18 Lihat Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an (Cet. I;
Jakarta: Paramadina, 1999), 172.
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prinsip kesetaraan amatlah banyak, namun penulis membatasi hanya

beberapa ayat saja :

a. Susunan Ayat QS. Ali Imran (3): 195:

لَّ

.

Artinya: “Maka tuhan mereka memperkenankan permohonannya

(dengan berfirman), sesungguhnya Aku tidak menyia-
nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kalian
baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kalian
adalah turunan dari yang lain. Maka orang yang berhijrah
yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada
jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilahakan
kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku
masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-
sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah dan Allah

pada sisi-Nya pahala yang baik.”19

b. Tafsir atau Penjelasan Ayat QS. Ali Imran (3): 195.

Sayyid Quthub dalam tafsirnya Fi Zhilal al-Qur’an

menyatakan bahwa ayat ini adalah respon dan jawaban yang terinci

dari Allah. Pengungkapan yang panjang dan selaras dengan nuansa

sastra pengungkapan Alquran sesuai dengan tuntutan keadaan dan

cocok pula dengan sikap yang bersangkutan dipandang dari sisi

kejiwaan dan perasaan. Respon yang dimaksud adalah balasan berupa

surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai serta pahala yang

baik.

19 Departemen Agama RI, op.cit., h. 110.
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Nasaruddin Umar menyatakan bahwa ayat tersebut

mengisyaratkan prinsip kesetaraan gender 20 yang ideal dan

memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang

spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh

salah satu jenis kelamin saja, akan tetapi baik laki-laki maupun

perempuan berhak memperoleh kesempatan yang sama meraih

prestasi optimal.

2. Macam-macam Aliran feminisme.

Dalam rangka untuk mengkaji secara komprehensif gerakan

feminisme maka disini akan diuraikan beberapa aliran feminisme yang

berkembang seiring dengan dinamika budaya modern.21

a. Feminisme Liberal

Aliran feminisme ini relatif lebih sering diungkapkan dalam

literatur-literatur tentang perempuan selain feminisme radikal dan

feminisme marxis sosialis. Dasar asumsi yang dipakai adalah doktrin

John Locke tentang natural rights (hak asasi manusia), bahwa setiap

manusia mempunyai hak asasi yaitu hak untuk hidup, mendapatkan

kebebasan, dan hak untuk mencari kebahagiaan. Perempuan dianggap

makhluk yang tidak atau kurang daya rasionalitasnya, sehingga tidak

20 Prinsip kesetaraan jender menurut Nasaruddin Umar ada lima hal : laki-laki dan
perempuan sama-sama sebagai hamba (QS. Al-Zariyat: 56, QS. Al-Hujurat: 13), lali-laki dan
perempuan sebagai khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah: 30), laki-laki dan perempuan menerima
perjanjian primordial (QS. Al-A’raf:172), Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama
kosmis (QS. Ali Imran: 195, QS. Al-Nisa’124, QS. Al-Nahl: 97 dan seterusnya). Lihat Nasaruddin
Umar, op. cit., h. 248-264.

21 Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengaruh Utamanya di Indonesia (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008), 61-63.
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diberikan hak-hak sebagai warga negara seperti yang diberikan kepada

rekan prianya. Para wanita di Barat hingga abad ke-20, tidak

mempunyai hak kewarganegaraan yang sama dengan pria.

Menurut feminisme liberal, agar persamaan hak antara pria dan

wanita dapat terjamin pelaksanaannya, maka perlu ditunjang oleh

dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu feminisme lebih

memfokuskan perjuangan mereka pada perubahan segala undang-

undang dan hukum yang dianggap dapat melestarikan institusi

keluarga yang patriarkal. Misalnya, merubah undang-undang yang

menetapkan suami sebagai kepala keluarga.

b. Feminisme Radikal

Pemikiran lain tentang feminisme juga berkembang yaitu

feminisme radikal. Pendekatan ini menekankan perbedaan struktural

antara perempuan dan laki-laki dengan memberikan penilaian yang

lebih positif terhadap ciri-ciri feminin dari pada kepada ciri-ciri

maskulin. Feminisme radikal melihat bahwa akar permasalahannya

adalah sistem seks dan gender. Suatu sistem, dan laki-laki adalah salah

satu elemennya. Sesungguhnya dengan itu ia bukanlah penyebab

permasalahan itu secara keseluruhan. Penyederhanaan sistem seks dan

gender menjadi “laki-laki” sangat menyesatkan. Dalam feminisme

radikal ada dua kelompok yang mempunyai pandangan berbeda

tentang gender seksualitas dan reproduksi.
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c. Feminisme Radikal Libertarian.

Feminisme ini menganggap bahwa gender sangat “merugikan”

karena mengharuskan perempuan untuk bersifat feminim saja, dan

laki-laki maskulin saja. Solusi yang ditawahkan adalah androgini.

Mengenai seksualitas paham ini menekankan agar  perempuan dapat

menikmati semua jenis kegiatan seksual: heteroseksual, lesbian dan

lain-lain. Mengenai reproduksi, kelompok ini menganggap teknologi

reproduksi sebagai agen pembebas perempuan karena dengan

teknologi itu perempuan tidak harus menjadi ibu biologis.22

d. Feminisme Radikal Kultural

Menurut faham ini, masalah feminisme ada pada penilaian

yang rendah atas sifat-sifat feminin. Solusi yang ditawarkkan menurut

paham ini, adalah menolak androgini dan mencoba memberi makna

baru kepada femininitas. Mengenai seksualitas, kelompok ini

menekankan bahaya seks heteroseksual dengan asumsi bahwa laki-laki

mengontrol seksualitas perempuan. Feminisme radikal kultural

berpendapat bahwa teknologi reproduksi dapat membahayakan

perempuan karena menjadi ibu biologis adalah sumber kekuatan

perempuan.

e. Feminisme marxis dan sosialis

Pemikiran feminisme ini muncul dilatar belakangi keprihatinan

para pencetusnya (KarlMarx dan Friendrich Engels) yang melihat

22 Ibid., 67-68.
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bahwa kaum perempuan kedudukannya identik dengan kaum proleter

pada masyarakat kapitalis Barat. Mereka dalam teorinya

mempermasalahkan konsep kepemilikan pribadi, dan menganalogikan

perkawinan sebagai lembaga yang melegitimasikan pria memiliki istri

secara pribadi. Gejala inilah yang dipandang oleh kedua tokoh ini

merupakan bentuk penindasan pada perempuan.

f. Feminisme Psikoanalisis dan gender

Menurut psikoanalisis dan gender, ketertindasan perempuan

berakar dari psikenya, terutama dari cara berfikir perempuan. Dengan

berlandaskan pada konsep-konsep Freud, kelompok feminis ini

menyatakan bahwa ketimpangan gender dari pengalaman masa kecil

yang membuat perempuan melihat dirinya sebagai feminim, dan laki-

laki sebagai maskulin dan pada saat yang sama menganggap bahwa

femininitas lebih rendah dari pada maskulinitas. Kenyataan ini

menyebabkan anak-anak diarahkan untuk menerima nilai-nilai

maskulin dan merendahkan nilai-nilai feminin.

g. Feminisme Eksistensialis

Berbicara tentang feminisme eksistensialis, kita harus

membicarakan Simonne de Beauvoir. Bukunya yang berjudul The

Second Sex sangat berharga bagi pemikiran feminis. Pemikiran

Beauvoir yang sering dianggap sebagai pinjaman dari pemikiran

Sartre. Feminisme eksistensialis menganggap bahwa untuk menjadi

“exist”, perempuan harus hidup dengan melakukan pilihan-pilihan
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sulit, dan menjalaninya dengan tanggung jawab, baik atas diri sendiri

maupun atas oranglain itulah kebebasan.

h. Feminisme Islam

Salah satu kritik utama feminisme Islam terhadap feminisme

Barat kecenderungannya kepada sekulerisme. Menurut teologi

feminisme Islam, konsep hak asasi manusia yang tidak berlandaskan

visi transendental merupakan hal yang tragis. Sehubungan dengan itu

mereka berpandangan bahwa gerakan perempuan Islam harus

berpegang pada paradigma agama Islam agar tidak menjadi sekuler.

Perempuan Islam harus mengembangkan program-program

feminismenya dengan menggunakan kerangka acuan yang Islami.23

23 Ibid.
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BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN PERNIKAHAN USIA DINI

TERHADAP POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu berdasarkan data

yang diperoleh dari KUA Kecamatan Kendal yang kemudian penulis

melakukan observasi melalui beberapa pendapat ulama di Kecamatan Kendal.

Untuk itu peneliti melampirkan beberapa diskripsi yang menjadi data

penelitian mengenai pemilihan lokasi penelitian :

1. Gambaran umum tentang Desa Karanggupito Kendal Kabupaten

Ngawi

Desa Karanggupito adalah sebuah wilayah Perdesaan di Kecamatan

Kendal, Kabupaten Ngawi di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kantor Desa

terletak di Dusun Duwet Jl. Raya Karanggupito. Staf Urusan Pemerintahan

yang pernah dijabat oleh Zaenal Abidin menghantarkan Desa Karanggupito

pada sukses di media nasional baik media sosial network dan media masa

lainnya.

2. Letak Geografis

Secara geografis Desa Karanggupito terletak pada posisi 7°21'-

7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi

ketinggian desa ini adalah berupa dataran tinggi yaitu sekitar 656 m – 710

m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Ngawi
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tahun 2014, selama tahun 2014 curah hujan di Desa Kendal rata-rata

mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember

hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi.1

Secara administratif, Desa Karanggupito terletak di wilayah

Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dengan posisi dibatasi oleh wilayah

desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan desa Ngrayudan

Kecamatan Jogorogo. Di sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Perhutani.

Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Karangrejo Kecamatan Kendal,

sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa Sidorejo Kecamatan

Kendal.

Jarak tempuh Desa Karanggupito ke ibu kota kecamatan adalah 6

km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 25 menit. Sedangkan jarak

tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 45 km, yang dapat ditempuh dengan

waktu sekitar 1 jam.

Luas Wilayah Desa Karanggupito adalah 1.447,260 m2. Luas lahan

yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan

seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan

ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman

adalah 161,118 Ha. Luas lahan yang diperuntukkan untuk Pertanian/sawah

adalah 11,659 Ha. Luas lahan untuk ladang tegalan dan perkebunan adalah

398,523 Ha.Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum adalah sebagai

1 Profil desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, 25 Maret 2018.
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berikut: perkantoran, sekolah, lapangan olahraga dan tempat pemakaman

umum 5,062 Ha, sisanya adalah hutan rakyat.

Wilayah Desa Karanggupito secara umum mempunyai ciri geologis

berupa lahan tanah perbukitan berbatu cocok sebagai lahan pertanian dan

perkebunan. Secara prosentase kesuburan tanah Desa Kendal terpetakan

sebagai berikut: sangat subur 111,615 Ha, subur 800,523 Ha, sedang

425,808 Ha, tidak subur/ kritis 6,252 Ha.

Hal ini memungkinkan tanaman pqalawija lebih dominan dari pada

tanaman padi. Tanaman jenis palawija sangat cocok ditanam di

sini. Berdasarkan data yang masuk tanaman palawija seperti kacang tanah,

kacang panjang, jagung, dan ubi kayu, ubi jalar, serta tanaman buah seperti

durian, cengkeh, pepaya, dan pisang juga mampu menjadi sumber

pemasukan (income) yang cukup handal bagi penduduk desa ini. Untuk

tanaman perkebunan, jenis tanaman cengkeh dan durian merupakan

tanaman handalan. Kondisi alam yang demikian ini telah mengantarkan

sektor perkebunn secara umum menjadi penyumbang Produk Domestik

Desa Bruto (PDDB) terbesar yaitu Rp 10.511.860.000 atau hampir 45%

dari Produk Domestik Desa Bruto (PDDB) Desa yang secara total

mencapai Rp. 22.607.605.000.2

Kondisi perumahan masyarakat Desa Karanggupito sebagian besar

sudah layak huni. Dari 1.304  buah rumah yang ada, sekitar 1.290 buah

rumah sudah terbuat dari tembok karena ada kepedulian masyarakat untuk

2 Ibid.
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gotongroyong bangun rumah, sementara sisanya dari papan kayu dan

bambu. Namun penduduk Karanggupito masih terdaftar sekitar 583 rumah

tangga miskin. Maka pilihan utama pembangunan desa Karanggupito

adalah usaha ekonomi produktif dan peningkatan SDM.3

B. Gambaran Umum Penelitian Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola

Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Di Desa Karanggupito Kecamatan

Kendal Kabupaten Ngawi

Dari hasil penelitian antara peneliti dengan beberapa pasangan suami-

istri yang melaksanakan pernikahan usia dini, terhadap pola pengasuhan anak

dalam keluarga yang dipahami dan dipraktikkan yaitu menurut Bapak Ahmad

(bukan nama asli) dan Siti (bukan nama asli) menuturkan bahwa karena

pergaulan bebas menjadikan mereka menikah usia dini, yang berakibat hamil

diluar nikah. Mengenai kurang kesiapan dalam berumah tangga persoalan

pemberian nafkah menurut Ibu Siti (bukan nama asli) kadang-kadang masih

bergantung kepada orang tua, karena belum ada pekerjaan tetap bagi

suaminya.

Pola pengasuhan anak juga masih bergantung pada orang tua karena

mereka belum bisa mempraktikkan cara memandikan anak, menyuapi anak

dan lain sebagainya. Bagi Ibu Siti (bukan nama asli) ia selalu menuruti apa

yang diminta oleh anaknya, sering memanjakan dan juga berkata kasar pada

anak.

3 Ibid.
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Pola pengasuhan anak juga kurang dipahami oleh pasangan Bapak dan

Ibu ini, yaitu kurangnya kerjasama dalam membagi tugas dalam rumah tangga

kususnya saat mengasuh anak, si anak sering dititipkan kepada nenek ataupun

kakeknya dan isteri hanya dirumah. Menurut Ibu Siti (bukan nama asli)

penampilan itu lebih penting, walaupun ditempuh dengan cara berhutang di

bank. Realita ini terjadi pada pasangan keluarga Ahmad dan Sitikarena

kurangnya ilmu agama dan ilmu pengetahuan. 4

Menurut Bapak yanto dan Ibu Ririn menuturkan bahwa memiliki

pasangan yang sejalan, sependapat, seiman, bisa saling mengerti keadaan dari

masing-masing antara suami-istri dan bertanggung jawab akan membuat

pasangan suami-istri merasa nyaman dan bahagia. Ibu Ririn mengungkapkan,

saling menjaga amanah yang diberikan dari Allah akan lebih asik dan

menyenangkan yaitu buah hati.

Menurut Bapak Yanto menuturkan bahwa yang memicu timbulnya

konflik dalam perkawinan usia dini ialah antara lain pasangan suami-istri

menyadari bahwa ekonomi yang mereka peroleh masih terbatas, pekerja masih

serabutan belum menetap, dan istri hanya mengandalkan uang dari kerja

suami.

Menurut Bapak Yanto menyatakan bahwa tidak akan terjadi

pertengkaran apabila mereka tidak berselisih pendapat. Menurut Bapak Yanto

Apabila istri kurang menerima atau mensyukuri maka akan timbul

perselisihan maupun pertengkaran, tetapi pasangan Bapak dan Ibu ini

4 Ani Rosyidah, Hasil wawancara dengan pelaku menikah usia dini, 27 September 2017.
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walaupun pola hidupnya sederhana dan ekonominya berkecukupan mereka

tetap bersyukur. Menurut Ibu Ririn ia merasa senang apabila suami memberi

uang, ia juga bukan tipe wanita yang boros, jika ada barang yang penting

untuk rumah tangga, kalau tidak ada uang, ia tidak akan berhutang, biarlah

ditunggunya sampai dana mencukupi dengan cara menabung. Bagi Ibu Ririn

yang penting anak-anak bisa sekolah dan tidak kelaparan, karena itu ia selalu

menerapkan hidup sederhana dijiwai rasa syukur yang dalam kepada Allah.

Menurut Bapak Yanto dalam perlindungan anak tidak terlalu

memberikan kebebasan kepada anak, termasuk teknologi yang saat ini

berkembang pesat. Bagi Ibu Ririn apabila ingin mendapatkan anak yang

berbakti maka mereka tidak memberikan sesuatu yang semestinya belum

boleh anak miliki, seperti hp, sepeda motor, televisi dan lain sebagainya.

Alangkah baiknya si anak bermain dengan teman untuk belajar bersosialisasi.

Selain berusaha secara materi juga harus mendoakannya. Yang mendorong

mereka menikah muda itu timbul pada kemauan mereka sendiri, mereka

merasa menikah muda itu lebih baik dari pada menunda pernikahan, karena

untuk menghindari perzinaan dalam berpacaran.5

Menurut Ibu Nova (bukan nama asli) membina rumah tangga diusia

muda itu banyak sulitnya, penyebab mereka menikah diusia dini adalah

jalinan cinta yang tidak bisa terbendung, pada akhirnya mereka dan keluarga

memutuskan untuk menikah walaupun usia pasangan suami istri ini masih

kurang.

5 Arvinia , Hasil Wawancara dengan pelaku menikah usia dini, 27 September 2017.
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Dengan demikian pasangan keluarga Nova dan Didik akan mengalami

kesulitan dalam memahami dan mempraktikkan pola pengasuhan anak dalam

keluarga diantaranya Ibu Nova sering berkata kasar pada anak, menasehati

anak dengan suara keras, perkataan nasehat itu dibalas kasar oleh anak, tidak

sopan terhadap orangtua, tetangga, ataupun orang-orang yang lebih tua

umurnya, akhlaknya tidak terpuji, dan sulit untuk menerima nasehat. Tidak

mengetahui hak dan kewajiban menjalankan amanah yang diberikan oleh

Allah, kurang kerjasama antara Bapak Didik dan Ibu Nova. 6

C. Gambaran Umum Penelitian Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola

Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Gender

Di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

Dari hasil penelitian antara peneliti dengan beberapa pasangan suami-

istri yang melaksanakan pernikahan usia dini, terhadap pola pengasuhan anak

dalam keluarga yang dipahami dan dipraktikkan dilihat dari perspektif gender

yaitu menurut Bapak Ahmad (bukan nama asli) dan Siti (bukan nama asli)

menuturkan bahwa karena pergaulan bebas menjadikan mereka menikah usia

dini, yang berakibat hamil diluar nikah. Dengan keadaan seperti itu mereka

dituntut untuk menjadi seorang bapak dan ibu yang usianya masih muda,

menurut Ibu Siti (bukan nama asli) tidak ada kerja sama ketika mengasuh

anak, anak laki-laki dan perempuan seharusnya dalam segala hal bermain

maupun bergaul dengan temannya tetap disamakan. Bagi Ibu Siti (bukan nama

6 Karsini, Hasil Wawancara dengan pelaku menikah usia dini, 27 September 2017.
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asli) ia selalu menuruti apa yang diminta oleh anaknya, sering memanjakan

dan juga berkata kasar pada anak. Apabila membelikan mainan antara anak

laki-laki dan perempuan dibeda-bedakan. Pola pengasuhan anak juga kurang

dipahami oleh pasangan Bapak dan Ibu ini, yaitu kurangnya kerjasama dalam

membagi tugas dalam rumah tangga kususnya saat mengasuh anak, tidak

mengerti bahwa perubahan zaman sudah semakin pesat dikarenakan limitnya

informasi dan komunikasi. Realita ini terjadi pada pasangan keluarga Ahmad

dan Siti karena kurangnya ilmu agama dan ilmu pengetahuan. 7

Menurut Bapak yanto dan Ibu Ririn menuturkan bahwa memiliki

pasangan yang sejalan, sependapat, seiman, bisa saling mengerti keadaan dari

masing-masing antara suami-istri dan bertanggung jawab akan membuat

pasangan suami-istri merasa nyaman dan bahagia. Ibu Ririn mengungkapkan,

saling menjaga amanah yang diberikan dari Allah akan lebih asik dan

menyenangkan yaitu buah hati. Menurut Bapak Yanto menuturkan bahwa

yang memicu timbulnya konflik dalam perkawinan usia dini ialah antara lain

pasangan suami-istri menyadari bahwa ekonomi yang mereka peroleh masih

terbatas, pekerja masih serabutan belum menetap, dan istri hanya

mengandalkan uang dari kerja suami. Pasangan ini walaupun menikah pada

usiamuda tetapi dilihat dari segi gender mereka sudah menerapkannya.

Menurut Bapak Yanto menyatakan bahwa tidak akan terjadi

pertengkaran apabila mereka tidak berselisih pendapat. Menurut Bapak Yanto

Apabila istri kurang menerima atau mensyukuri maka akan timbul

7 Ani Rosyidah, Hasil wawancara dengan pelaku menikah usia dini, 27 September 2017.
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perselisihan maupun pertengkaran, tetapi pasangan Bapak dan Ibu ini

walaupun pola hidupnya sederhana dan ekonominya berkecukupan mereka

tetap bersyukur. Menurut Ibu Ririn ia merasa senang apabila suami memberi

uang, ia juga bukan tipe wanita yang boros, jika ada barang yang penting

untuk rumah tangga, kalau tidak ada uang, ia tidak akan berhutang, biarlah

ditunggunya sampai dana mencukupi dengan cara menabung. Bagi Ibu Ririn

yang penting anak-anak bisa sekolah dan tidak kelaparan, karena itu ia selalu

menerapkan hidup sederhana dijiwai rasa syukur yang dalam kepada Allah.

Menurut Bapak Yanto dalam perlindungan anak tidak terlalu

memberikan kebebasan kepada anak, termasuk teknologi yang saat ini

berkembang pesat. Bagi Ibu Ririn apabila ingin mendapatkan anak yang

berbakti maka mereka tidak memberikan sesuatu yang semestinya belum

boleh anak miliki, seperti hp, sepeda motor, televisi dan lain sebagainya.

Alangkah baiknya si anak bermain dengan teman untuk belajar bersosialisasi.

Selain berusaha secara materi juga harus mendoakannya. Yang mendorong

mereka menikah muda itu timbul pada kemauan mereka sendiri, mereka

merasa menikah muda itu lebih baik dari pada menunda pernikahan, karena

untuk menghindari perzinaan dalam berpacaran. Tetapi ada juga sisi

negatifnya pada pasangan bapak Yanto dan ibuk Ririn ini, dai segi gender

yang terlohat dirugikan adalah pihak istri karena setiap tahunnya istri

melahirkan anak. Yang menjadi sisi negatif disini adalah dibidang kesehatan

sang istri, karena alat reproduksi dan rahim yang masih lemah belum kuat
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untuk menerima beban berat, tetapi setiap tahun melahirkan dan pernah

mengalami keguguran. 8

Menurut Ibu Nova (bukan nama asli) membina rumah tangga diusia

muda itu banyak sulitnya, pola asuh yang terjadi pada keluarga ini tidak

maxsimal. Perempuan hanya melakukan pekerjaan di rumah, yang dilakukan

hanya pekerjaan ringan. Bapak didik mengungapkan bahwa istri sering

bermalas-malasan, pekerjaan menjadi berat karean tidak dilakukan secara

bersama-sama. Dengan demikian mereka menjadi tidak faham hak dan

kewajiban menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah, kurang kerjasama

antara Bapak Didik dan Ibu Nova. 9

8 Arvinia , Hasil Wawancara dengan pelaku menikah usia dini, 27 September 2017.
9 Karsini, Hasil Wawancara dengan pelaku menikah usia dini, 27 September 2017.



52

BAB IV

ANALISIS PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PEMAHAMAN DAN

POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA

A. Analisis Pola Pengasuhan Anak Bagi Suami Istri Pelaku Nikah Dini Di

Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

Pola asuh yaitu cara-cara atau bentuk pengasuhan anak menurut

Chabib Thoha, bahwa pola asuh merupakan suatu cara yang terbaik yang

dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa

tanggung jawab kepada anak.1

Anak adalah amanat bagi orang tua, hatinya yang suci bagaikan

mutiara yang bagus dan bersih dari setiap kotoran dan goresan. 2Anak

merupakan anugerah dari Allah kepada manusia yang menjadi orang tuanya.

Oleh karena itu orang tua dan masyarakat bertanggungjawab penuh agar anak

dapat tumbuh dan berkembang manjadi manusia yang berguna bagi dirinya

sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya sesuai dengan

tujuan dan kehendak Tuhan.

Anak sebagai amanah dari Allah, membentuk 3 dimensi hubungan,

dengan orang tua sebagai sentralnya. Pertama, hubungan kedua orang tuanya

dengan Allah yang dilatarbelakangi adanya anak. Kedua, hubungan anak

(yang masih memerlukan banyak bimbingan) dengan Allah melalui orang

1 ChabibThoha,”Factor penyebab perkawinan usia muda,” dalam http: //cari/
pdf/com/pdf/php/q/, (diakses pada tanggal 20 Pebaruari 2010).

2 Imam Ahmad al-Ghazali, Ihya’ Ulum ad-Din, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 130.
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tuanya. Ketiga, hubungan anak dengan kedua orang tuanya di bawah

bimbingan dan tuntunan dari Allah.3

Dengan demikian mendidik dan membina anak beragama Islam adalah

merupakan suatu cara yang dikehendaki oleh Allah agar anak-anak kita dapat

terjaga dari siksa neraka. Cara menjaga diri dari apa neraka adalah dengan

jalan taat mengerjakan perintah-perintah Allah.

Sehubungan dengan itu maka pola pengasuhan anak yang tertuang

dalam Islam itu dimulai dari:4

1. Pembinaan pribadi calon suami-istri, melalui penghormatannya kepada

kedua orang tuanya.

Dari hasil penelitian antara beberapa pasang keluarga bermacam-

macam sifatnya. Mulai dari kelurga Bapak Ahmad & Ibu Siti (bukan nama

asli) tidak memiliki sopan santun dalam berbicara kepada orang tuanya,

tidak memiliki akhlak terpuji kepada orangtuanya. Kemudian keluarga

Bapak Yanto & Ibu Ririn (bukan nama asli) pasangan ini sangat mengerti

bahasa yang seharusnya diucapkan kepada orang yang lebih dewasa

termasuk orang tua dan bahasa kepada orang yang lebih muda, memiliki

sopan santun, aklak terpuji. Yang membedakan pasangan ini dengan

pasangan yang lain adalah dilihat dari latar belakangnya, bahwa mereka

pernah belajar agama di pesantren. Dan kemudian keluarga Bapak Didik &

Ibu Novi (bukan nama asli) tidak memiliki sopan santun dalam berbicara

3 Bakir Yusuf Barmawi, Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada Anak (Semarang:
Dina Utama, 1993), 5.

4 A. Tafsir, dkk., op. cit., 132-148.



54

kepada orang tuanya, tidak memiliki akhlak terpuji kepada orangtuanya.

Karena usia mereka yang masih terlalu muda.

2. Memilih dan menentukan pasangan hidup yang sederajat (kafa’ah).5

Dari hasil penelitian antara beberapa pasang keluarga bermacam-

macam pandangannya. Mulai dari kelurga Bapak Ahmad & Ibu Siti (bukan

nama asli) mereka berpandangan bahwa agama tidak menjadi sebuah

prioritas, yang terpenting adalah giat dalam mencari uang atau bekerja bagi

seorang suami. Bapak Yanto & Ibu Ririn (bukan nama asli) pasangan ini

berbeda karena keluarga mereka mengutamakan agama, pandangannya

apabila calon suami yang nantinya akan dinikahkan dengan anak

perempuannya itu pintar agamanya berarti dalam praktiknya calon suami

itu lebih paham segalanya. Dan kemudian keluarga Bapak Didik & Ibu

Novi (bukan nama asli) berpandangan bahwa memilih calon suami untuk

anak perempuannya tidak harus kaya, yang penting adalah rajin dalam

bekerja.

3. Melaksanakan pernikahan sebagaimana diajarkan oleh ajaran Islam.

Dari hasil penelitian antara beberapa pasang keluarga bermacam-

macam pandangannya. Mulai dari kelurga Bapak Ahmad & Ibu Siti (bukan

nama asli) mereka mentaati ajaran Islam, tetapi terkadang mereka tidak bisa

membedakan mana yang lebih fardu dan mana yang mubah untuk

dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam.  Bapak Yanto & Ibu Ririn (bukan

nama asli) pasangan ini mereka mentaati ajaran Islam. Bapak Didik & Ibu

5 Maksud kafa’ah disini adalah calon suami, sebanding dengan calon istrinya, sama dalam
kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Lihat
dalam Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah, (terj.) Moh. Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), 36.
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Novi (bukan nama asli) pasangan ini kurang memahami apa keutamaan

dari menikah dan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah

SAW.

4. Berwudlu dan berdo’a pada saat akan melakukan hubungan sebadan antara

suami dan istri.

5. Menjaga, memelihara dan mendidik bayi (janin) yang ada dalam

kandungan ibunya.

6. Membacakan dan memperdengarkan adzan di telinga kanan, dan iqamat

ditelinga kiri bayi.

7. Mentahnik anak yang baru dilahirkan. Tahnik artinya meletakkan bagian

dari kurma dan menggosok rongga mulut anak yang baru dilahirkan

dengannya, yaitu dengan cara meletakkan sebagian dari kurma yang telah

dipapah hingga lumat pada jari-jari lalu memasukkannya ke mulut anak

yang baru dilahirkan itu. Selanjutnya digerak-gerakkan ke arah kiri dan

kanan secara lembut. Adapun hikmah dilakukannya tahnik antara lain;

pertama, untuk memperkuat otot-otot rongga mulut dengan gerakan-

gerakan lidah dan langit-langit serta kedua rahangnya agar siap menyusui

dan menghisap ASI dengan kuat dan alamiah, kedua, mengikuti sunnah

Rasul. 6

8. Menyusui anak dengan air susu ibu dari usia 0 bulan sampai usia 24 bulan

9. Pemberian nama yang baik.

6 Abdullah Nasikh Ulwan, Tarbiyatul al-Aulad fi al-Islam (Beirut: Dar al-Salam, 1981), 75.
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Oleh karena itu pada setiap muslim, pemberian jaminan bahwa setiap

anak dalam keluarga akan mendapatkan asuhan yang baik, adil, merata dan

bijaksana, merupakan suatu kewajiban bagi kedua orang tua. Lantaran jika

asuhan terhadap anak-anak tersebut sekali saja kita abaikan, maka niscaya

mereka akan menjadi rusak. Minimal tidak akan tumbuh dan berkembang

secara sempurna.7

Berdasarkan data yang peneliti dan penulis temukan dilokasi penelitian

bahwa jenis pola asuh yang diterapkan oleh pasangan yang melangsungkan

perkawinan di usia dini di Desa Karanggupito, Kecamatan Kendal, Kabupaten

Ngawi adalah tidak sesuai dengan jenis-jenis pola asuh yang dianjurkan atau

dituangkan dalam Islam, misalnya tidak menjadikan agama Islam sebagai

agama yang mulia dan utama. Juga tidak menjadikan dasar untuk pembinaan

dan pendidikan. Rata-rata tidak mendidik anak kepada agama. Sering

memberikan kebebasan kepada anak. Dan juga kurang memberi bimbingan

serta pendidikan. Jadi secara tidak langsung orang tua akan merasakan susah,

dan menjadi sebuah bencana, malapetaka yang menimbulkan fitnah karena itu

semua akibat dari pola asuh orang tua yang masih terlalu dini. Hal itu

sebenarkan dikembalikan kepada pola asuh yang diberikan oleh orang tua

tersebut.

Mengasuh dan mendidik anak yang dilakukan orang tua dengan

berbagai macam pola asuh seperti demokratis, otoriter, permisif dan

penelantar (acuh tak acuh). Pola asuh yang menjadi sorotan saat ini adalah

7 Abdur Razak Husain, Hak dan Pendidikan Anak Dalam Islam (Semarang: Fikahati
Aneska, t.t.), 62.
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pola asuh otoriter yang identik dengan tanpa kasih sayang, kekerasan,

mengengkang anak, dan memaksa. Pola ini akan menjadikan batin anak

tersiksa, krisis kepercayaan, potensinya tidak berkembang secara optimal,

hingga mengalami trauma dan sebagainya. Pola asuh seperti ini sangat

bertentangan dengan ajaran Islam yang mengawali konsep kasih sayang dalam

mendidik anak. Pada pola pengasuhan seperti ini hubungan antara orang tua

dan anak mempunyai hubungan yang kurang hangat. Karena pola asuh otoriter

adalah pola pengasuhan anak yang bersifat pemaksaan, keras dan kaku di

mana orangtua akan membuat berbagai aturan yang wajib dipatuhi oleh anak-

anaknya tanpa mau tahu perasaan sang anak.

B. Analisis Pola Pengasuhan Anak Bagi Suami Istri Pelaku Nikah Dini

Dalam Keluarga Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Gender Di Desa

Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

Pernikahan usia dini dapat menjaga diri seseorang, laki-laki maupun

perempuan, dalam menjaga kehormatan agar tidak melakukan hal-hal yang

diharamkan.8 Tetapi disisi lain pernikahan di usia dini dapat mengakibatkan

kegagalan dalam kehidupan berumah tangga, karena tidak adanya kemapanan

berfikir yang memadai untuk memecahkan berbagai perkara.9

Sayyid Quthub dalam tafsirnya Fi Zhilal al-Qur’an menyatakan bahwa

ayat ini adalah respon dan jawaban yang terinci dari Allah. Pengungkapan

yang panjang dan selaras dengan nuansa sastra pengungkapan Alquran sesuai

8 Butsainan as-Ssayyid al-Iraqi, Rahasia Perkawinan Yang Bahagia, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 1997), 19.

9 Ibid., 19.
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dengan tuntutan keadaan dan cocok pula dengan sikap yang bersangkutan

dipandang dari sisi kejiwaan dan perasaan. Respon yang dimaksud adalah

balasan berupa surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai serta pahala

yang baik.

Nasaruddin Umar menyatakan bahwa ayat tersebut mengisyaratkan

prinsip kesetaraan gender10yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa

prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir

profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja, akan

tetapi baik laki-laki maupun perempuan berhak memperoleh kesempatan yang

sama meraih prestasi optimal.

Berdasarkan data yang peneliti dan penulis temukan dilokasi penelitian

bahwa perkawinan usia dini di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal

Kabupaten Ngawi mayoritas tidak menggunakan kesetaraan gender seperti

yang sudah dijelaskan dalam Alqur’an. Bapak Ahmad (bukan nama asli) dan

Siti (bukan nama asli) Dalam kasus ini terlihat bahwa perempuan merasa

dirugikan seperti halnya teori radikal libertarian. Feminisme radikal

libertarian. Feminisme ini menganggap bahwa gender sangat “merugikan”

karena mengharuskan perempuan untuk bersifat feminim saja, dan laki-laki

maskulin saja. Solusi yang ditawahkan adalah androgini. Mengenai seksualitas

paham ini menekankan agar  perempuan dapat menikmati semua jenis

10 Prinsip kesetaraan jender menurut Nasaruddin Umar ada lima hal : laki-laki dan
perempuan sama-sama sebagai hamba (QS. Al-Zariyat: 56, QS. Al-Hujurat: 13), lali-laki dan
perempuan sebagai khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah: 30), laki-laki dan perempuan menerima
perjanjian primordial (QS. Al-A’raf:172), Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama
kosmis (QS. Ali Imran: 195, QS. Al-Nisa’124, QS. Al-Nahl: 97 dan seterusnya). Lihat Nasaruddin
Umar, op. cit., h. 248-264.
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kegiatan seksual: heteroseksual, lesbian dan lain-lain. Mengenai reproduksi,

kelompok ini menganggap teknologi reproduksi sebagai agen pembebas

perempuan karena dengan teknologi itu perempuan tidak harus menjadi ibu

biologis.11

Kemudian pasangan Bapak yanto dan Ibu Ririn (bukan nama asli)

pasangan ini berbeda dengan pasangan-pasangan suami istri yang lain, karena

pasangan ini sangat mengutamakan pengetahuan agama dibanding dengan

pengetahuan umum. Juga tidak memberatkan istri, malah suami mendukung

apabila istri memberi pengetahuan agama yang lebih kepada anak-anaknya.

Maka dari itu keluarga ini lebih pantas tergolong pada feminisme Islam.

Menurut teologi feminisme Islam, konsep hak asasi manusia yang tidak

berlandaskan visi transendental merupakan hal yang tragis. Sehubungan

dengan itu mereka berpandangan bahwa gerakan perempuan Islam harus

berpegang pada paradigma agama Islam agar tidak menjadi sekuler.

Perempuan Islam harus mengembangkan program-program feminismenya

dengan menggunakan kerangka acuan yang Islami.12

Selanjutnya yaitu pasangan Bapak Didik dan Ibu Nova (bukan nama

asli) pasangan ini perempuan hanya melakukan pekerjaan di rumah, yang

dilakukan hanya pekerjaan ringan, istri sering bermalas-malasan, pekerjaan

menjadi berat karean tidak dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian

mereka menjadi tidak faham hak dan kewajiban menjalankan amanah yang

diberikan oleh Allah, kurang kerjasama antara Bapak Didik dan Ibu Nova.

11 Ibid., 67-68.
12 Ibid.
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Maka dari itu keluarga ini lebih pantas tergolong pada feminisme

psikoanalisis dan gender, ketertindasan perempuan berakar dari

psikoanalisisnya, terutama dari cara berfikir perempuan. Dengan berlandaskan

pada konsep-konsep Freud, kelompok feminis ini menyatakan bahwa

ketimpangan gender dari pengalaman masa kecil yang membuat perempuan

melihat dirinya sebagai feminim, dan laki-laki sebagai maskulin dan pada saat

yang sama menganggap bahwa femininitas lebih rendah dari pada

maskulinitas. Kenyataan ini menyebabkan anak-anak diarahkan untuk

menerima nilai-nilai maskulin dan merendahkan nilai-nilai feminin.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pola pemahaman dan pengasuhan anak oleh pasangan suami istri

pelaku nikah dini di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten

Ngawi

Adapun pemahaman dan pengasuhan anak oleh suami istri pelaku

nikah dini adalah kurang memahami pola pengasuhan anak, akan timbul

hilangnya rasa kekhawatiran orang tua yang memiliki anak yang sudah

menginjak besar terutama orang tua yang mempunyai anak gadis. Karena

kurangnya memahami pola pengasuhan anak, akan timbul perasaan senang

apabila ekonominya melemah, ketergantungan pada orang tua akan

membuat beban ekonominya berkurang. Kerap terjadi pertengkaran dalam

rumah tangga yang disebabkan masing-masing pihak baik suami maupun

istri belum memiliki kedewasaan dalam berfikir. Juga sering terjadi

percekcokan dan pertengkaran keluarga yang diakibatkan suami belum

bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian karena kurangnya

memahami pola pengasuhan anak, akan timbul jumlah kelahiran yang

membludak tinggi. Dan karena kurangnya memahami pola pengasuhan

anak, akan timbul banyaknya terjadi kelahiran yang tidak normal. Dan

juga karena kurangnya memahami pola pengasuhan anak, akan timbul

banyaknya tingkat kematian bayi yang dilahirkan karena belum waktunya.
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2. Bentuk pola pemahaman dan pengasuhan anak oleh pasangan suami istri

pelaku nikah dini ditinjau dari prinsip-prinsip gender.

Adapun pemahaman dan pengasuhan anak oleh suami istri pelaku

nikah dini adalah kurang memahami pola pengasuhan anak yang ditinjau

dari segi prinsip-prinsip gender. Perempuan yang menikah sangat muda

akan memiliki risiko perceraian yang lebih tinggi ketimbang yang menikah

pada usia dewasa. Angka perceraian antara usia 20-24 tahun lebih tinggi

pada yang menikah sebelum usia 18 tahun, dan sering berakhir sebagai

istri kedua atau ketiga, karena secara ekonomi mereka tidak mampu

menghidupi anak-anaknya.

Ketidakberdayaan perempuan dalam ekonomi akan menghalangi

mereka untuk mendapatkan hak yang terbaik, bahkan untuk kesehatannya

sendiri. Anak perempuan yang telah menikah juga menghadapi masalah

dalam pendidikannya. Mereka terpaksa putus sekolah karena peraturan

sekolah tidak membolehkan mereka masuk ke ruang kelas. Situasi ini

menambah lebar gap gender yang terjadi dalam hak untuk mendapatkan

pendidikan. Karena itu, pemerintah seharusnya serius mempertimbangkan

isu-isu gender ketika mengeluarkan kebijakan kesehatan yang berkaitan

dengan kesehatan ibu dan anak. Islam sebagai agama solutif terhadap

permasalahan yang terjadi dalam keluarga tentang bagaimana mendidik

anak sesuai dengan kesetaraan gender, usia, masa pertumbuhan dan

perkembangan anak.
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B. Saran

1. Kepada Pemerintah,

Pemerintah disarankan untuk melakukan penyuluhan dan

penerangan terhadap keberadaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Tentang Pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui

penerangan-penerangan yang efektif dan efesien. Mengaktifkan peranan

BP4 atau BPPKB, di Kecamatan hingga ke desa-desa yang paling pelosok

sekalipun dan juga memberikan nasehat kepada pasangan Suami Istri yang

mengalami problem Rumah Tangga. Agar menyadari apabila hendak

melangsungkan perkawinan harus tunduk dan patuh terhadap Undang-

undang yang berlaku.

2. Kepada Para Orang Tua

Orang tua hendaknya memberikan pendidikan moral/agama dan

memantau kegiatan anaknya yang telah menginjak usia remaja baik di

dalam maupun diluar rumah, agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan

bebas. Kalau perlu menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya, biar anak

memiliki bekal hidup yang luas. Selain itu sebagai orang tua juga harus

membekali anaknya dengan berbagai ketrampilan supaya masa  depannya

lebih cerah dan bahagia, serta sebagai orang tua juga harus memberikan

pemahaman yang proporsional tentang arti pentingnya sebuah perkawinan.
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3. Kepada Para Remaja

Para remaja hendaklah belajar dengan rajin dan menempuh

pendidikan yang setinggi-tingginya, dan membekali diri dengan

ketrampilan-ketrampilan dalam mempersiapkan masa depan, harap jangan

sampai salah dalam bergaul, karena salah bergaul akan banyak merugikan

masa depan.

4. Kepada Peneliti yang Akan Datang

Apabila ada pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian

dengan tema yang sama, hendaknya melakukan penelitian dengan fokus

yang berbeda, sebagai kelanjutan dari penelitian ini dengan lebih

proporsional.
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