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ABSTRAK
Rohmah, Umi Nadhifatur. NIM. 210114119, “Upaya Pasangan Suami Istri

Perkawinan di Bawah Umur dalam Mempertahankan Keluarga di
Kecamatan Jambon” Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyyah, Fakultas
Syari’ah, IAIN Ponorogo. Pembimbing M. Harir Muzakki, M.HI.

Kata Kunci :Perkawinan di Bawah Umur, Mempertahankan Keluarga.
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita  sebagai suamiisteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga
perkawinan menuju keluarga bahagia dan kekal tidak hanya membutuhkan
persiapan fisik dan psikis tetapi juga diperlukan kesiapan sosial,ekonomi, emosi
dan tanggung jawab. Dengan demikian pembatasan usia perkawinan merupakan
salah satu asas  penting karena Undang-Undang Perkawinan sudah mengatur dan
jelas disebutkan mengenai pembatasan usia perkawinan. Namun demikian di
Kecamatan Jambon masih banyak fenomena perkawinan di bawah umur yang
biasanya berdampak pada kesejahteraan rumah tangga tetapi masih dapat
mempertahankan keluarga.

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai
berikut: (1) Bagaimana latar belakang keluarga pasangan suami istri perkawinan
di bawah umur di Kecamatan Jambon; (2) Bagaimana upaya pasangan suami istri
perkawinan di bawah umur dalam mempertahankan keluarga di Kecamatan
Jambon.

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi akan menggambarkan
beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi,
maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan
dengan proses reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dengan
metode analisis data. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan
kajian pustaka sebagai referensi  untuk memperkuat data yang diperoleh dari
lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan
sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi latar
belakang pasangan suami istri melakukan perkawinan di bawah umur di
Kecamatan Jambon yaitu, yang pertama karena hamil di luar nikah. Hal tersebut
terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua. Yang kedua karena kemauan
para pihak, yaitu pihak laki-laki dan perempuan sudah saling suka sama suka dan
ingin segera melakukan perkawinan. Dan yang ketiga yaitu karena desakan orang
tua, hal tersebut terjadi karena orang tua ingin segera menikahkan anaknya
lantaran anak sering pergi bersama dan dikhawatirkan kalau tidak segera
dinikahkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Upaya yang dilakukan
pasangan suami istri perkawinan di bawah umur dalam mempertahankan
keluarganya di Kecamatan Jambon diantaranya, belajar hidup mandiri, yaitu sadar
akan peran masing-masing. Yang kedua belajar tanggung jawab, yaitu sadar akan
tanggungjawabnya. Yang ketiga keikutsertaan peran orang tua, orang tua
merupakan pihak pertama tempat berkeluh kesah. Dan yang terakhir keikutsertaan
peran dari masyarakat, yaitu dengan cara masyarakat memberikan ruang kepada
pasangan suami istri perkawinan di bawah umur untuk menjadi lebih baik lagi.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang

pria dengan seorang wanita  sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

menentukan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan

sebagai suatu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidzhan untuk

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.1

Syarat perkawinan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan

No.1 Tahun 1974 diantaranya dalam Pasal 7, menyebutkan bahwa masing-

masing calon suami istri telah dewasa, sudah matang jiwa raga (19 tahun

bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan). Karena semakin dewasa

calon pengantin, semakin matang fisik dan mantap jiwa mental seseorang

dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Semua itu akan

tercipta jika pasangan laki-laki dan perempuan tersebut mempunyai

kesiapan dalam melakukan perkawinan. Persiapan perkawinan meliputi

persiapan menikah pribadi (personal) dan persiapan perkawinan situasi

(circumstantial). Persiapan pribadi meliputi kematangan emosi,

1Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
(Bandung: Citra Umbara, 2014).

1



2

kematangan sosial, persiapan usia, dan persiapan model peran. Sedangkan

persiapan situasi meliputi persiapan waktu dan financial. Kematangan

emosi yang di dalamya ada kemampuan penyesuaian diri merupakan aspek

yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan karena

keharmonisan rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi

baik suami maupun istri. Dengan begitu perkawinan yang dilakukan calon

pengantin di bawah usia disebut sebagai perkawinan di bawah umur.

Dengan demikian yang dimaksud perkawinan di bawah umur

dalam penelitian ini adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan

perempuan yang belum memenuhi syarat sesuai Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu bagi laki-laki kurang dari usia 19

tahun dan perempuan belum mencapai usia 16 tahun. Perkawinan ini bisa

dilakukan dibawah tangan atau dicatatkan ke KUA namun dengan

memalsukan usia atau meminta izin dispensasi ke Kantor Pengadilan

Agama setempat.2

Semua pasangan suami istri menginginkan memiliki keluarga yang

harmonis, baik pasangan perkawinan dini maupun pasangan yang menikah

pada usia dewasa. Kehidupan keluarga yang kekal, bahagia, nyaman serta

harmonis setelah perkawinan, dapat terwujud bila ada upaya yang

dilakukan keluarga tersebut. Ada tiga hal pendukung pasangan suami istri

untuk menciptakan keluarga setelah perkawinan, yaitu kedewasaan,

komitmen, dan kesiapan mental para calon mempelai. Kedewasaan diri

2Kustini, Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Perkawinan di bawah Umur dan Perkawinan
Tidak Tercatat (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan DiklatKementerian
Agama RI, 2013), 9-11.



3

juga merupakan salah satu pedoman membangun sebuah keluarga.3 Ketiga

hal tadi merupakan salah satu pedoman membangun sebuah keluarga. Jika

dalam membentuk sebuah keluarga tanpa adanya tiga hal tersebut,

kemungkinan pasangan suami istri tidak dewasa dalam menghadapi

permasalahan, mudah goyah dalam suatu urusan, bisa menjadi tidak siap

membangun suatu keluarga, sehingga mengakibatkan keluarga menjadi

tidak tenteram, bahkan dapat berakhir dengan perceraian.

Keharmonisan dalam rumah tangga dapat menjadikan sebuah

keluarga menjadi tempat yang nyaman untuk tinggal, berbagi, berkeluh

kesah, serta berbahagia bersama seluruh anggota keluarga. Niat dan

komitmen menjadikan keluarga yang harmonis merupakan sebuah

kewajiban. Niat tersebut akan terlihat sulit bagi keluarga pasangan

perkawinan dini jika tidak ada kedewasaan, komitmen,dan kesiapan

mental diantara keduanya.

Masalah batas umur untuk kawin, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya

diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita

sudah mencapai umur 16 tahun. Dari angka-angka itu jelas sekali batas

umur terendah untuk kawin di Indonesia relatif cukup tinggi untuk laki-

laki  tetapi termasuk rendah untuk wanita. Untuk mendorong agar orang

kawin di atas batas umur terendahnya, sebenarnya pasal 6 ayat (2) telah

melakukannya dengan memberikan ketentuan bahwa untuk

3Hasan Basri, Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004), 6.
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melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun

harus mendapat izin dari orang tua. Tetapi dalam kenyataan justru

seringkali pihak orang tua sendiri yang cenderung menggunakan batas

umur terendah itu atau bahwa lebih rendah lagi.4

Beberapa pasangan perkawinan di bawah umur yang memutuskan

untuk menjalani bahtera rumah tangga tanpa melalui persiapan yang

cukup, karena mereka harus menikah karena dijodohkan oleh kedua orang

tuanya bahkan ada yang terpaksa menjalani perkawinan dini karena

mengalami kehamilan sebelum menikah.

Sampai hari ini perkawinan di bawah umur masih menjadi

fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan

atau masyarakat tradisionalis, meskipun keberadaannya sering kali tidak

banyak diketahui orang, tidak terbuka. Terdapat sejumlah faktor yang

menyebabkan perkawinan di bawah umur ini masih berlangsung. Antara

lain adalah faktor ekonomi dan sosial budaya. Pada faktor yang terakhir ini

orang sering kali mengaitkannya dengan pengaruh norma-norma agama

atau pemahaman yang dianut masyarakat.5

Perkawinan di bawah umur sebenarnya mengandung resiko yang

besar, tetapi pasangan perkawinan di bawah umur yang memiliki

kematangan emosi positif akan mampu mengembangkan adaptasi dan

penyesuain diri yang baik terhadap konflik-konflik yang muncul dalam

4 Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2015),
47-48.

5Husein Muhammad, Fiqh Perempuan (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001), 67.
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perkawinannya. Diharapkan mereka dapat mengelola dengan bijak konflik

dalam perkawinannya, sehingga proses perceraian dapat dicegah. Paling

tidak perselisihan dan tekanan perkawinan dapat diminimalkan.6

Fenomena perkawinan di bawah umur di masyarakat Kecamatan

Jambon Kabupaten Ponorogo masih marak terjadi. Hal itu dapat

disebabkan karena pergaulan bebas dan kurangnya perhatian orangtua

terhadap anak-anaknya. Sehingga anak-anak yang demikian tersebut akan

lebih bebas melakukan tindakan-tindakan yang mereka sukai tanpa adanya

pembatas.7 Menurut Bapak Muh. Muhlin selaku Kepala di KUA

Kecamatan Jambon perkawinan pasangan di bawah umur yaitu

perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai umur,

yaitu untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Pasangan

yang belum mencapai umur tersebut harus mendapat rekomendasi

(dispensasi) dari pengadilan. Dispensasi nikah dibedakan menjadi 2 yaitu:

yang pertama, dispensasi dari kecamatan yaitu perkawinan yang umurnya

kurang dari 10 hari dari hari pendaftaran. Yang kedua, perkawinan yang

umurnya kurang dari 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk

perempuan yang harus meminta surat dispensasi nikah terlebih dahulu

dari Pengadilan Agama setempat agar bisa melakukan perkawinan.8

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Kantor Urusan Agama

Kecamatan Jambon, data pasangan perkawinan di bawah umur yang

6Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, 68.
7Imam Khudlori, Hasil Wawancara, 20 Desember 2017.
8Muh. Muhlin, Hasil Wawancara, 25Januari 2017.
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dilaksanakan di KUA Kecamatan Jambon pada tahun 2013-2017 yaitu: di

tahun 2013 terdapat 2 pasangan yang melakukan perkawinan di bawah

umur,di tahun 2014 tidak ada pasangan yang melakukan perkawinan di

bawah umur, di tahun 2015 terdapat 4 pasangan yang melakukan

perkawinan di bawah umur, di tahun 2016 terdapat 3 pasangan yang

melakukan perkawinan di bawah umur, dan yang terakhir di tahun 2017

terdapat 3 pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur.9

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat 7 pasangan perkawinan

di bawah umur yang berakhir dengan perceraian. Akan tetapi, disamping

adanya pernyataan tersebut, pada kenyataannya terdapat 5 keluarga

pasangan perkawinan di bawah umur masih bertahan sampai saat ini.

Adanya keluarga pasangan perkawinan di bawah umur yang masih

bertahan tersebut mengasumsikan bahwa keluarga tersebut harmonis. Hal

ini menjadikan peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam

mengenai keharmonisan keluarga pasangan keluarga di bawah umur yang

dapat mempertahankan keluarganya sampai saat ini. Adapun judul yang

diangkat adalah “Upaya Pasangan Suami Istri Perkawinandi Bawah

Umurdalam Mempertahankan Keluargadi Kecamatan Jambon.”

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang sudahdipaparkan diatas, maka

peneliti dapat merumuskan :

9Data Kantor Urusan Agama Kecamatan JambonKabupaten Ponorogo, 05 Februari 2018.
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1. Bagaimana latar belakang keluarga pasangan suami istri perkawinan di

bawah umur di Kecamatan Jambon?

2. Bagaimana upaya pasangan suami istri perkawinan di bawah umur

dalam mempertahankan keluarga di Kecamatan Jambon?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengajukan rumusan masalah diatas, maka penulisan ini

memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang keluarga pasangan suami istri

perkawinan di bawah umur di Kecamatan Jambon.

2. Untuk menjelaskan upaya pasangan suami istri perkawinan di bawah

umur dalam mempertahankan keluarga di Kecamatan Jambon.

D. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti dalam penelitian sederhana ini dapat memberikan

manfaat:

1. Secara Teoritis

Diharapkan karya penelitian ini dapat menambah koleksi karya ilmiah,

sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang Hukum Keluarga

Islam dan menjadi referensi bagi yang membutuhkan.
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2. Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya karya penelitian ini dapat memberikan

kontribusi terhadap pasangan suami istri perkawinan di bawah umur

untuk membangun keluarga yang langgeng.

E. Telaah Pustaka

Beberapa referensi yang berkaitan dengan perkawinan di bawah

umur sudah banyak ditemui. Ada yang berupa buku, jurnal, penelitian

skripsi dan lainnya. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan karya

penelitian ini, maka penyusun mengacu pada beberapa literatur yang ada,

seperti yang tertera berikut ini :

Pertama, skripsi yang berjudul “Dampak Perkawinan di Bawah

Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa

Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)” karya Ainur

Rofiqoh. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang faktor-faktor yang

menyebabkan perkawinan di bawah umur di Desa Kedungbanteng

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Dan juga menjelaskan

mengenai dampak perkawinan di bawah umur yang ternyata sangat

berpengaruh pada kesejahteraan keluarga.10 Skripsi tersebut sangat

berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis, yang mana penelitian ini

lebih fokus menceritakan latar belakang keluarga pasangan suami istri

perkawinan di bawah umur dan juga upaya apa saja yang dilakukan oleh

10Ainur Rofiqoh, “Dampak Pernikahan Dini Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah
Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”,Skripsi
(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).
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pasangan suami istri perkawinan di bawah umur dalam mempertahankan

keluarga. Selain itu informan dan lokasi penelitian juga jelas berbeda

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Kedua, skripsi yang berjudul “Perkawinan Dini dan Dampaknya

Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu

Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Jawa Barat)” karya Rohmat.

Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai faktor yang mendorong

terjadinya perkawinan muda di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe

Kabupaten Subang Jawa Barat. Dan juga akibat dari perkawinan usia

muda.11 Skripsi tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang peneliti

tulis, yang mana penelitian ini lebih fokus menceritakan latar belakang

keluarga pasangan suami istri perkawinan di bawah umur dan juga upaya

apa saja yang dilakukan oleh pasangan suami istri perkawinan di bawah

umur dalam mempertahankan keluarga. Selain itu informan dan lokasi

penelitian juga jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

peneliti.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Upaya Membentuk Keluarga

Sakinah Bagi Keluarga Perkawinan Dini (Studi Terhadap 2 Keluarga

dalam Perkawinan Dini di Desa Cisumur)” karya Aimatun Nisa. Dalam

skripsi tersebut dijelaskan mengenai konsep keluarga sakinah dan juga

usaha-usaha yang dilakukan oleh 2 keluarga pelaku pasangan dini dalam

11Rohmat, “Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi
Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Jawa Barat)”,Skripsi (Yogyakarta:
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).
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upaya membentuk keluarganya menjadi keluarga yang saki<nah.12 Skripsi

tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis, yang mana

penelitian ini lebih fokus menceritakan latar belakang pasangan suami istri

perkawinan di bawah umur dan juga upaya apa saja yang dilakukan oleh

pasangan suami istri perkawinan di bawah umur dalam mempertahankan

keluarga. Selain itu informan dan lokasi penelitian juga jelas berbeda

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Keempat, skripsi yang berjudul “Keharmonisan Keluarga

Pasangan Perkawinan Dini di Kota Yogyakarta (Studi Analisis Al-

Maqasid Asy-Syari’ah)”, karya Malika Fajri Noor. Dalam skripsi tersebut

menjelaskan tentang keharmonisan rumah tangga pasangan perkawinan

dini di kota Yogyakarta dapat dilihat dari 5 aspek yaitu: dalam aspek

ekonomi, dalam aspek agama, dalam aspek sosial, dalam aspek kesehatan,

dalam aspek pendidikan. Keharmonisan rumah tangga pasangan

perkawinan dini di Kota Yogyakarta menurut pandangan al-maqasid asy-

syari’ah sudah menjalankan tujuan syari’ah demi kemaslahatan seluruh

anggota keluarga, meskipun dari masing-masing keluarga belum

memenuhi secara keseluruhan dari masing-masing aspek. Namun, dari

masing-masing aspek sedang berusaha untuk diupayakan oleh masing-

masing keluarga.13 Skripsi tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang

12Aimatun Nisa, “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini (Studi
Terhadap 2 Keluarga dalam Pernikahan Dini di Desa Cisumur)”,Skripsi (Yogyakarta: Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

13Malika Fajri Noor, “Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta
(Studi Analisis Al-Maqasid Asy-Syari’ah)”,Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2015).
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peneliti tulis, yang mana penelitian ini lebih fokus menceritakan latar

belakang keluarga pasangan suami istri perkawinan di bawah umur dan

juga upaya apa saja yang dilakukan oleh pasangan suami istri perkawinan

di bawah umur dalam mempertahankan keluarga. Selain itu informan dan

lokasi penelitian juga jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

peneliti.

Kelima, jurnal yang berjudul “Usaha-usaha Pasangan Perkawinan

Usia Dini Dalam Menggapai Keharmonisan Keluarga”, karya Jajang

Susatya. Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang usaha apa saja yang

dilakukan oleh pasangan perkawinan dini untuk menggapai keharmonisan

keluarganya agar tetap utuh dan bahagia melalui upaya-upaya penyesuaian

diri, kerjasama, saling pengertian, saling menerima, menjaga

keseimbangan, dan menjaga kerukunan keluarga.14 Jurnal tersebut sangat

berbeda dengan penelitian yang peneliti tulis, yangmana penelitian ini

lebih fokus menceritakan latar belakang pasangan suami istri perkawinan

di bawah umur dan juga upaya apa saja yang dilakukan oleh pasangan

suami istri perkawinan di bawah umur dalam mempertahankan keluarga.

Selain itu informan dan lokasi penelitian juga jelas berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

14Jajang Susatya,”Usaha-usaha Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menggapai
Keharmonisan Keluarga,” Magistra, 98 (Desember 2016).
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F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem

aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara

rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan

optimal.15Dalam proses penyusunan karya penelitian ini, penyusun

menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field

research) yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang dapat diamati.16 Sehingga hasil dan kesimpulan

penelitiannya nanti bukan berupa data-data angka melainkan data-

data yang diperoleh dengan jalan wawancara, yaitu data

wawancara berupa latar belakang keluarga pasangan suami istri

perkawinan di bawah umur di Kecamatan Jambon dan upaya

pasangan pelaku perkawinan di bawah umur dalam

mempertahankan keluarga di Kecamatan Jambon.

b) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif

kualitatif yakni mendeskripsikan berbagai hal seputar data di

lapangan mengenai latar belakang keuarga pasangan suami istri

15Anton Bekker, Metode-Metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10.
16Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

2000), 40.
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perkawinan di bawah umur di Kecamatan Jambon serta upaya-

upaya untuk mempertahankan keluarga bagi pasangan suami istri

perkawinan di bawah umur tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di

Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Yangmana dalam memilih

lokasi dengan berbagai pertimbangan bahwa di Kecamatan Jambon

Kabupaten Ponorogo ada 5 pasangan yang melakukan perkawinan di

bawah umur dan masih bertahan sampai sekarang sehingga cukup

menarik untuk diteliti.

3. Data dan Sumber Data

Dalam hal ini data yang akan diteliti meliputi latar belakang

keluarga pasangan suami istri perkawinan di bawah umur serta upaya-

upaya pasangan suami istri perkawinan di bawah umur dalam

mempertahankan keluarga di Kecamatan Jambon.

a. Data

Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu

pengamatan, dapat berupa angka, lambang atau sifat.

Dalam penelitian ini peneliti menggali informasi tentang latar

belakang keluarga pasangan suami istri perkawinan di bawah umur

dan upaya pasangan suami istri perkawinan di bawah umur dalam

mempertahankan keluarga di Kecamatan Jambon.
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b. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat

diperoleh suatu data atau informasi.17 Sumber data yang terkait

dengan judul yang penulis teliti ini yakni:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber

pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil

wawancara. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh

melalui wawancara dengan 5 pasangan pelaku perkawinan di

bawah umur di Kecamatan Jambon.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber

pertama atau tidak secara langsung. Dalam penelitian ini sumber

data sekunder diperoleh melalui wawancara dengan petugas

KUA Kecamatan Jambon, Modin Desa Jambon, Modin Desa

Karanglo Kidul dan Modin Desa Jonggol Kecamatan Jambon.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data, maka

teknik yang digunakan sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

17Moh. Nasir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 54.
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dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.18 Wawancara

juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk komunikasi verbal jadi

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.19

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pelaku

pasangan perkawinan di bawah umur terkait dengan bagaimana

latar belakang keluarga pasangan suami istri perkawinan di bawah

umur tersebut dan upaya apa saja yang mereka lakukan untuk

menjaga kelanggengan rumah tangga. Peneliti juga mewancarai

petugas KUA dan Modin terkait penyebab terjadinya perkawinan

di bawah umur di Kecamatan Jambon.

Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai

permulaan atau awal wawancara, peneliti menanyakan beberapa

pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian

satu persatu diperdalam  dalam menggali keterangan atau informasi

lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dari hasil

wawancara bisa meliputi semua variable dengan keterangan yang

lengkap, jelas dan mendalam.

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek

penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap

obyek ditempat terjadinya peristiwa. Dalam penelitian ini peneliti

18Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015),
231.

19S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 113.
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melakukan observasi langsung terhadap tempat penelitian di

lapangan dan dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang

diperoleh. Peneliti mengamati keluarga akibat perkawinan di

bawah umur di Kecamatan Jambon.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan setiap catatan tertulis yang

berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu,baik yang

dipersiapkan maupun yang tidak dipersiapkan untuk suatu

penelitian.20 Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah

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

monumental dari seseorang.21

Dalam penelitian ini, yang termasuk ke dalam dokumentasi

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

biodata pasangan suami istri perkawinan di bawah umur yang

digunakan untuk mempermudah sekaligus memperkuat objek

penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data disebut pula pengolahan data dan penafsiran data.

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan,

sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena

20M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta:
Ar-Ruzz Media, 2012), 199.

21Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 240.
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memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.22 Menurut Miles dan

Huberman terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus

menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-

benar terkumpul sebagaimana terlihat  dari kerangka konseptual

penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data

yang dipilih peneliti.

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan,dan transformasi

data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga

kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Dalam penelitian ini peneliti mereduksi data dengan cara

merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, dan data

yang dianggap tidak perlu dan tidak penting dibuang. Data hasil

catatan lapangan peneliti nantinya akan dikerucutkan lagi ke data

yang dianggap penting dan perlu.

22 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: ANDI OFFSET,
2010), 198.
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b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, alur terpenting yang kedua

dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Penyajian maksudnya

sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan

lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan

atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

Penyajian data yang paling sering digunakan pada data kualitatif

adalah teks naratif. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman

terhadap apa yang diteliti dan segera dilanjutkan penelitian ini

berdasarkan penyajian yang telah dipahami.23

Dalam penelitian ini, setelah peneliti mereduksi data,

kemudian peneliti menyajikan (mendisplaykan) data dengan

mengelompokkan data-data yang sesuai dengan bidangnya,

kemudian selanjutnya peneliti akan mengetahui langkah

selanjutnya yang akan ditempuh. Sesuai dengan hasil reduksi data,

kemudian peneliti mengelompokkan tentang bagaimana latar

belakang keluarga pasangan suami istri perkawinan di bawah umur

di Kecamatan Jambon dan apa saja upaya-upaya yang dilakukan

23Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif (Jakarta:
Kencana, 2010), 7-8.
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pasangan suami istri perkawinan di bawah umur untuk

mempertahankan keluarga.

c. Menarik Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah

penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah

sebagian kegiatan dari konfigurasi utuh. Kesimpulan diverifikasi

selama kegiatan berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat

pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis

selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan.

Dalam penelitian ini kesimpulan yang didapat mencangkup

latar belakang keluarga pasangan suami istri perkawinan di bawah

umur dan apa saja upaya-upaya pasangan suami istri perkawinan

di bawah umur dalam mempertahankan keluarganya.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan

data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik

yang digunakan dalam penelitian. Diantara teknik yang dilakukan

dengan pengamatan yang tekun, yaitu ketekunan pengamatan yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu

yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal

tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan
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menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan

kedalaman.24

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan

data dengan teknik pengamatan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi

yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari,

yaitu mengecek apakah sudah sesuai dengan hasil wawancara di

masyarakat. Peneliti juga melakukan wawancara dengan orang yang

berbeda agar data yang diperoleh benar-benar valid. Selain wawancara

dengan pelaku pasangan perkawinan dini, peneliti juga melakukan

wawancara dengan petugas KUA dan juga masyarakat sekitar.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap-tiap

bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk

suatu susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas

tentang urutan pembahasan skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan

Bahasa yang utuh maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika

pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan gambaran pengetahuan secara umum tentang

arah penelitian yang meliputi: latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

24Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2009), 329.



21

telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika

pembahasan.

BAB II : TEORI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN

UPAYA MEMPERTAHANKAN KELUARGA

Merupakan serangkaian kumpulan landasan teori yang

akan digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan

objek penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan

tentang Pengertian Perkawinan di Bawah Umur, Faktor

Penyebab Perkawinan di Bawah Umur, Dampak

Perkawinan di Bawah Umur, Keluarga Langgeng

(Harmonis), serta Upaya-upaya Untuk Menciptakan

Kelanggengan Keluarga Bagi Pasangan Suami Istri

Perkawinan di Bawah Umur.

Bab III : PASANGAN SUAMI ISTRI PERKAWINAN DI

BAWAH UMUR DALAM MEMPERTAHANKAN

KELUARGA DI KECAMATAN JAMBON

Merupakan paparan data yang meliputi Gambaran Umum

tentang Kecamatan Jambon, Gambaran tentang Latar

Belakang Keluarga Pasangan Suami Istri Perkawinan di

Bawah Umur di Bawah Umurdi Kecamatan Jambon,

Upaya Pasangan Suami Istri Perkawinan di Bawah Umur

Dalam Mempertahankan Keluarga di Kecamatan Jambon.
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BAB IV : ANALISA TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM

MEMPERTAHANKAN KELUARGA DI KECAMATAN

JAMBON

Merupakan pembahasan dengan menggunakan analisis

atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Yang

meliputi Analisa Terhadap Latar Belakang Keluarga

Pasangan Suami Istri Perkawinan di Bawah Umur di

Kecamatan Jambon, Analisa Tentang Upaya Pasangan

Suami Istri Perkawinan Di Bawah Umur Dalam

Mempertahankan Keluarga di Kecamatan Jambon.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang merupakan akhir dari

sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan

saran.
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BAB II

TEORI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

DAN UPAYA MEMPERTAHANKAN KELUARGA

A. Perkawinan di Bawah Umur

Tradisi perkawinan di bawah umur sudah ada di kalangan umat

Nasrani dan Yahudi sebelum Islam, juga di kalangan masyarakat Arab.

Tujuan perkawinan di bawah umur antara lain adalah menyatukan

keluarga dan mendorong terciptanya kesatuan sosial yang lebih kokoh.

Islam secara formal tidak membatasi seseorang yang boleh dijodohkan,

namun akad nikah harus ditunda sampai kedua belah pihak benar-benar

matang. Keduanya benar-benar siap memasuki gerbang perkawinan.1

Lingkungan kehidupan tradisional ialah ihwal banyaknya perkawinan

di usia muda. Latar belakang dari kenyataan ini, erat kaitannya dengan

sifat atau watak kehidupan tradisional itu sendiri yang umumnya agraris,

sangat terbatas jenis dan lama pendidikan formalnya (berkisar antara SD

dan SLTP) dan cepat-cepat dialihkan menjadi tenaga kerja untuk

membentuk kehidupan keluarganya. Dengan berakhirnya masa belajar dan

masa terjunnya ke lapangan kerja, maka si remaja itu sudah dianggap

dewasa untuk menikah.2

1Anshori Thayib, Struktur Rumah Tangga Muslim (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), 38.
2Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial (Bandung: Mizan, 1994), 255.

23
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Para ulama dari empat madhab sepakat mengenai bolehnya

perkawinan pasangan anak laki-laki yang masih kecil dengan perempuan

yang masih kecil pula, apabila akadnya dilakukan oleh walinya.3

Untuk masa sekarang perlu dipikirkan kembali tentang

kemaslahatannya perkawinan di bawah umur, mungkin dahulu perkawinan

di bawah umur itu penting dan tidak menimbulkan bahaya, tetapi kalau

sekarang perkawinan di bawah umur hanya akan menambah permasalahan

dan kerusakan. Seharusnya para orangtua mempunyai kewajiban mendidik

anaknya mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga sejahtera,

hidup bahagia, bukan rumah tangga yang didukung oleh mereka yang

belum tahu masalah agama dan dunia.4

Perkawinan dibawah umur mengandung beberapa kelemahan dan

membahayakan kelestarian sebuah rumah tangga. Diantaranya adalah:

a. Belum memiliki kematangan dalam mengurus keluarga, hingga

berpengaruh terhadap melemahnya struktur keluarga Muslim.

b. Kemungkinan menghasilkan keturunan yang lemah, baik fisik maupun

kecerdasannya.

c. Ibu-ibu muda yang belum siap memasuki rumah tangga akan banyak

menderita, berkeluh kesah dan belum mampu melaksanakan fungsi dan

peranannya sebagai seorang ibu yang baik.

3H.S.A Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)(Jakarta: Pustaka Amani,
2002), 76.

4Anshori Thayib, Struktur Rumah Tangga Muslim. 39.
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d. Membesarnya kemungkinan rusaknya sebuah struktur keluarga hingga

menyebabkan terjadinya perceraian.5

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Undang-Undang Perkawinan

Nomor 1 Tahun membatasi umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu

19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Penyimpangan dari batas

umur minimal umur perkawinan ini harus mendapat dispensasi pengadilan

terlebih dahulu. Setelah itu baru perkawinan dapat dilaksanakan. Tujuan

perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera

dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga yang

selalu mendapat taufik dan hidayah dari Tuhan Yang Maha kuasa. Agar

hal ini dapat terlaksana, maka kematangan calon mempelai sangat

diharapkan, kematangan dimaksud disini adalah kematangan umur

perkawinan, kematangan dalam berpikir dan bertindak sehingga tujuan

perkawinan sebagaimana tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik.6

Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri

itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan

perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik

tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan

sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri

yang masih di bawah umur.

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah

kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi

5Anshori Thayib, Struktur Rumah Tangga Muslim, 39.
6Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media

Group, 2006), 6–11.
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seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih

tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Sehubungan

dengan itu maka undang-undang perkawinan menentukan batas umur

untuk kawin baik laki-laki maupun perempuan yaitu 19 tahun bagi laki-

laki dan 16 tahun bagi perempuan.7

B. Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah

umur, diantaranya adalah:

a. Tidak sekolah

Faktor tidak sekolah ini dapat menjadi faktor terjadinya

perkawinan dini dalam dua bentuk. Pertama, anak putus sekolah, baik

pada usia wajib sekolah maupun diluarnya. Akibatnya anak mengisi

waktu dengan bekerja. Dalam kondisi sudah bekerja ini anak tersebut

sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk

menghidupi diri sendiri.

Kedua, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka

melakukan hal-hal negatif yang salah satunya adalah menjalin

hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini tidak menutup

kemungkinan mengakibatkan hamil diluar nikah.

7Achmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam (Jakarta: Pradnya Pramitha,
1986), 42.
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b. Pergaulan yang makin bebas

Kebebasan pergaulan antar jenis kelamin yang berbeda, kiranya

dapat dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari,

khususnya di kota-kota besar. Orang tua sendiri baik karena

ketidaktahuannya dan kurang luasnya wawasan menganggap bahwa

pendidikan seks masih sangat tabu dan tidak bisa bersifat terbuka

mengenai masalah seksual yang sesungguhnya. Dengan tidak adanya

pendidikan seks yang memadai dan pandangan orangtua yang masih

menganggap tabu hal-hal yang berhubungan dengan seks maka anak

lebih cenderung terkena imbas seks dari pergaulan bebas, baik dengan

teman sebaya juga lingkungan masyarakat. 8

c. Melakukan Hubungan Biologis

Seperti disebutkan sebelumya, tidak sekolah (pengangguran) dapat

menjadi salah satu penyebab terjadinya melakukan hubungan biologis

dini. Tentu tidak menutup kemungkinan kasus sejenis terjadi karena

alasan lain. Menurut laporan Pengadilan Agama di Ponorogo, ada

beberapa kasus yang mengajukan perkawinan dini karena anak-anak

telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Anak tidak

perawan lagi ini, khususnya orang tua dari anak perempuan cenderung

ingin segera menikahkannya. Sebab disamping menjadi aib, anak

perempuan tidak perawan dapat juga menjadi sumber kekhawatiran

tidak ada laki-laki lain yang akan menikahi kelak.

8Panut Panuju  dan Ida Umami, Psikologi Remaja (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya,
2005), 114.
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d. Kurangnya informasi tentang seks

Kecenderungan makin meningkat oleh karena adanya penyebaran

informasi dan rangsangan seksual melalui media massa yang dengan

adanya teknologi canggih menjadi tidak terbendung lagi. Remaja yang

sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa

yang dilihat dan didengarnya dari media massa, khususnya karena

pada umumya mereka belum pernah mengetahui masalah seksual

secara lengkap dari orang tuanya.9

e. Hamil Sebelum Menikah

Hamil sebelum menikah ini mirip dengan alasan melakukan

hubungan seksual layaknya suami dan istri tersebut diatas. Namun

tidak setiap melakukan hubungan seksual megakibatkan kehamilan.

Dalam kondisi anak perempuan telah hamil tentu membuat orangtua

merasa terpaksa menikahkan. Karena terlanjur hamil, membuat si

perempuan merasa terpaksa menikah dengan mengajukan permohonan

dispensasi kawin.

Menghadapi kasus tersebut diatas tentu dilematis, baik bagi anak,

khususnya perempuan dan orangtua maupun hakim yang menangani

kasus. Sebab dengan kondisi yang kurang matang seperti ini,

dikhawatirkan kelangsungan perkawinan tidak terjamin.

f. Khawatir melanggar ajaran agama

9Sarlinto Wirawan, Psikologi Remaja (Jakarta: Rajawali, 1989), 148.
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Maksud khawatir melanggar ajaran agama disini adalah, anak

menjalin hubungan dengan lain jenis dalam berbagai bentuk; pergi

bersama, belajar bersama, bahkan masuk juga saling sms (kirim pesan

singkat/sms-smsan). Semua orang tentu takut melanggar agama,

hanya saja dalam aplikasinya muncul perbedaan. Dalam kasus ini ada

orang tua tidak rela jika anaknya menjalin hubungan dengan lawan

jenis tanpa ikatan nikah. Dengan kata lain, menjalin hubungan tanpa

nikah termasuk zina. Dalam banyak kasus anak itu sendiri juga

berpendirian sama. Dalam rangka mencegah dari pelanggaran inilah

muncul nikah dini agar mereka terhindar dari berbuat  berzina

tersebut.10

g. Faktor ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup

di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orangtuanya maka

anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

Bisa juga dengan cara lain, yaitu orang tua dari gadis meminta kepada

keluarga laki-laki apabila mau mengawini anak gadisnya. Dengan

demikian, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota

keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian,

pendidikan, dan sebagainya).11

10Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan
Hukum Perkawinan di Dunia Muslim(Yogyakarta: ACADEMIA + TAZZAFA, 2009), 371-385.

11Rina Yulianti, “Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini,”Pamator, 1
(April 2010), 4.
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Alasan ekonomi sebagai faktor nikah dini dapat dilihat minimal

dari dua bentuk. Pertama, ekonomi orangtua yang tidak mendukung

anak sekolah. Akibatnya, apa yang telah disebutkan sebelumnya;

mungkin bekerja dan merasa mandiri, kemudia nikah, atau

menganggur kemudian menjalin hubungan dengan lain jenis yang

mengakibatkan kehamilan.

Kedua, alasan ekonomi orangtua menjadikan anak sebagai tumbal

untuk menyelesaikan, khususnya anak perempuan. Bentuknya dapat

berupa anak gadis sebagai pembayar hutang. Dengan menikahkan

anak tersebut dengan si piutang, maka lunaslah hutang-hutang yang

melilit orangtua si anak.

h. Faktor Adat dan Budaya

Maksud adat dan budaya adalah, adat dan budaya perjodohan yang

masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dimana

anak gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya,dan segera

dinikahkan sesaat setelah anak menstruasi. Umumnya anak-anak

perempuan mulai menstruasi  di usia 12 tahun. Dengan demikian

dapat dipastikan anak tersebut dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di

bawah batas usia minimum perkawinannya yang diamanatkan

Undang-Undang, 16 tahun.

Apa yang dapat disimpulkan dari sebab-sebab terjadinya

perkawinan dini di atas minimal, bahwa kemiskinan dan pendidikan

saling mempengaruhi terjadinya perkawinan dini. Kemiskinan
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menjadi salah satu penyebab tidak dapat akses pendidikan dan terjadi

pengangguran. tanpa pendidikan susah mendapatkan perubahan

paradigma dan budaya. Selanjutnya paradigma statis menjadi salah

satu sebab bertahannya budaya dan adat, termasuk budaya dan adat

yang tidak prospektif. pengangguran menjadi salah satu sebab orang

berlaku dan berbuat apa saja untuk mengisi waktu, termasuk menjalin

hubungan dengan lain jenis. Menjalin hubungan dengan lain jenis

mengakibatkan kemungkinan terjadinya hubungan seksual. Akibat

berikutnya, untuk menyelesaikan masalah yang muncul terjadi nikah

dini. Dengan demikian, diharapkan sejak pendidikan dini  dapat

dijelaskan kejelekan dan kelemahan nikah dini. Demikian juga upaya

pencerahan paradigma orang tua amat dibutuhkan untuk memperkecil

praktek nikah dini. Namun demikian tetap harus dicatat masih  banyak

variabel lain yang juga harus digarap dan dimaksimalkan agar

berperan untuk menghapuskan praktek nikah dini. 12

C. Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur menimbulkan beberapa dampak, yaitu

dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif dari perkawinan di

bawah umur yaitu :

12Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan
Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, 387.
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1. Dilihat dari segi Sosial

Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan di bawah umur juga berdampak

pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda

yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum

stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah

kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan

timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/kekerasan seksual.

2. Dilihat dari segi Ekonomi

Perkawinan sering kali menimbulkan adanya siklus kemiskinan yang

baru. Anak remaja kurang dari 15-16 tahun seringkali belum mapan

atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat

pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang

sudah menikah masih menjadi tenggungan keluarga khususnya

orangtua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki

beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus

menghidupi anggota keluarga baru.13

3. Dari segi kesehatan

Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17

tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun

pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata

berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan

bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat

13Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia,” Jurnal Studi
Pemuda, 1 (Mei 2014), 13.
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meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia

20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada

kelompok usia 15-19 tahun.

Mudanya usia saat melakukan hubungan seksual pertama kali juga

meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi

HIV. Banyak remaja yang menikah dini berhenti sekolah saat mereka

terikat dengan pernikahan, mereka seringkali tidak memahami dasar

kesehatan reproduksi, termasuk didalamnya risiko terkena infeksi HIV.

Pernikahan usia muda juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya

karsinoma serviks.14

4. Dari segi Psikologi

Perkawinan yang masih terlalu muda banyak mengandung masalah

yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang seperti

cemas dan stress. Cemas dan stress tersebut muncul dari berbagai

proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi manakala seseorang

sedang mengalami tekanan atau ketegangan dan pertentangan batin.

Adapun kecemasan yang terjadi dalam keluarga perkawinan di bawah

umur disebabkan karena takut akan adanya bahaya yang mengancam

dan persepsi itu akan menghasilkan perasaan tertekan bahkan panik.

Keadaan tertekan dan panik akan menyebabkan kegelisahan yang

berlebihan yang kadang-kadang membawa perilaku yang menyimpang.

14Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya,”Sari
Pediatri, 2 (Agustus 2009), 138.
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Jadi, kecemasan yang dialami keluarga pernikahan dini dapat

diartikan sebagai perasaan campur berisikan ketakutan dan

kekhawatiran dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam

keluarganya.15

Memang perkawinan di bawah umur dipandang oleh sebagian orang

lebih banyak memberikan dampak negatif bagi seseorang tetapi

perkawinan di bawah umur ada dampak positifnya juga. Berikut ini adalah

beberapa dampak positif dari perkawinan di bawah umur:

1. Dengan menikah di usia dini dapat meringankan beban ekonomi

keluarga menjadi lebih menghemat atau ringan. Apabila perkawinan di

bawah umur ini memang sudah terencana dan direstui oleh kedua

belah pihak keluarga.

2. Belajar memikul tanggung jawab di usia dini. Banyak pemuda yang

sewaktu masa sebelum nikah tanggung jawabnya masih kecil

dikarenakan ada orang tua yang menanggung hidup mereka, setelah

menikah mereka harus dapat mengatur urusan mereka tanpa

bergantung pada orang tua.

3. Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina dan lain-lain.16

D. Keluarga Harmonis (Saki>nah)

15Siti Malehah, “Dampak Psikologis Pernikahan dini dan Solusinya dalam Perspektif
Bimbingan dan Konseling Islam” Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), 28-29.

16Eka Novi Astuti, “Melihat Dampak Negatif dan Positif Pernikahan Dini,” dalam
https://www.kompasiana.com/ekanovias/melihat-dampak-negative-dan-positive-pernikahan-
dini_552025208133115c719de36c, (diakses pada tanggal 14 Maret 2018, jam 12:30).
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Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang

masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu

merupakan hubungan sepasang manusia yang telah sepakat mengarungi

hidup bersama dengan tulus, setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan

melalui perkawinan, di pateri dengan kasih sayang, ditunjukkan untuk

saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.17

Menurut Sayekthi, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup

atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang

hidup bersama atau seorang laki-laki atau perempuan yang sudah sendirian

atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal di

dalam rumah tangga.18

Menurut Ismah Salman, keluarga saki<nah adalah suatu keluarga

yang dibentuk melalui perkawinan secara sah dan memberikan ketenangan

batin serta kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki bagi segenap

anggota keluarga. Keluarga saki<nah dicirikan dengan sehat jasmani dan

rohani, melaksanakan syari’at Islam dengan baik, memiliki ekonomi

(kebutuhan hidup yang mencukupi keperluan dengan halal dan benar),

serta hubungan yang harmonis diantara keluarga.19

Pada umumnya keluarga saki<nah dipahami sebagai keluarga yang

tentram dengan suami yang baik dan bertanggungjawab dan istri yang

17Soelaeman, Pendidikan Dalam Keluarga (Bandung: Alphabet, 1994), 152.
18Sayekti Pujo Suwarno, Bimbingan dan Konseling Keluarga (Yogyakarta: Menara Mas

Offset, 1994), 11.
19Ismah Salman, Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi

Perempuan Muhammadiyah (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), 32.
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setia dan penuh kasih sayang serta anak-anak yang sholih serta taat kepada

syari’at Islam.20

Keluarga saki<nah berarti keluarga yang bahagia atau juga keluarga

yang diliputi rasa cinta mencintai (mawaddah) dan kasih sayang

(warahmah). Dasar pembentukan keluarga secara umum dijelaskan dalam

surat Ar-Ruum ayat 21  sebagai berikut :

َهالَِتْسُكُنواأَْزَواًجاأَنـُْفِسُكمْ ِمنْ َلُكمْ َخَلقَ َأنْ آيَاتِهِ َوِمنْ  َنُكمْ َوَجَعلَ إِلَيـْ َمَودَّةً بـَيـْ

يـَتَـَفكَُّرونَ لَِقْومٍ ِلَكَآليَاتٍ ذَٰ ِيف ِإنَّ ۚ◌ َوَرْمحَةً 
“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.” [QS. Ar-Ruum
(30):21].21

Ayat diatas menunjukkan pentingnya laki-laki dan perempuan

untuk menancapkan tekad dalam dirinya bahwa keluarga yang dibangun

melalui perkawinan haruslah membuat semua pihak,baik suami, istri,

maupun anak-anak merasa tenang atau tentram (saki<nah) karena adanya

relasi yang dibangun di atas rasa saling cinta-kasih (mawaddah wa

rahmah), bukan diatas kekuasaan. Saki<nah adalah sebuah kondisi

keluarga dimana kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi, kebutuhan,

hak, dan kewajiban seluruh anggotanya terpenuhi dengan  baik. Saki<nah

harus dialami oleh seluruh anggota keluarga sehingga kepala keluarga

20Nurcholish Madjid, Ensiklopedi Islam Untuk Remaja (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
2000), 88.

21Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat
Islam, 2007), 572.
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maupun anggotanya tidak bisa secara sepihak memutuskan sesuatu yang

hanya berdampak saki<nah bagi dirinya.

Perkawinan menuju keluarga saki<nah tidak hanya memerlukan

persiapan fisik tetapi juga kematangan secara psikis terutama kematang

organ reproduksi perempuan untuk melakukan hubungan seksual, hamil,

melahirkan, dan menyusui. Disamping kematangan fisik , seseorang yang

ingin membangun keluarga saki<nah juga perlu baligh secara psikis,

sosial, dan ekonomi.22

Jadi keluarga harmonis atau saki<nah merupakan keluarga ideal

dari seluruh umat manusia karena keluarga saki<nah mampu memberikan

rasa aman, nyaman, tentram dan kedamaian pada masing-masing

anggotanya. Tetapi kenyataannya banyak keluarga yang mengalami

krisis. Hal ini dibuktikan dengan adanya perceraian, meluasnya

kenakalan remaja akibat broken home, maraknya narkoba dan

merebaknya kehidupan seks bebas hingga perselingkuhan.

E. Upaya-upaya Untuk Menciptakan Kelanggengan Keluarga Bagi

Pasangan Suami Istri Perkawinan di Bawah Umur

Mewujudkan keinginan memiliki rumah tangga yang saki<nah bagi

pasangan suami istri perkawinan di bawah umur jelas tidak mudah karena

membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Butuh waktu dan tenaga yang

ekstra karena didalamya ada tahapan-tahapan yang harus dijalani dengan

22Kustini, Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetaraan (Jakarta: Puslitbang Kehidupan
Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 61.
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penuh kedisiplinan dan kesabaran. Namun, selama ada keinginan kuat,

tentu selalu ada peluang dan kemudahan dalam mewujudkan cita-cita

tersebut.

a. Menata kesadaran tentang tanggug jawab

Suatu perkawinan pada dasarnya yaitu untuk menyatukan dua insan

yang berbeda, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu

dalam kehidupannya suami/istri harus mempunyai konsekuensi serta

komitmen agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan. Dengan

demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dilakukannya suatu

perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan kepada seseorang

untuk bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada

orang lain.23

b. Bimbingan Psikologis

Hal ini dimaksudkan untuk membantu pasangan suami istri

perkawinan di bawah umur dalam menghadapi persolan-persoalan agar

mempunyai cara pandang dengan pertimbangan kedewasaan, tidak

mengedepankan emosi.

c. Dukungan Keluarga

Peran keluarga sangat banyak membantu keluarga muda, baik

dukungan berupa material maupun non material untuk kelanggengan

23Mohammad Fauzil Adhim, Indahnya Pernikahan Dini (Jakarta: Gema Insani, 2006), 82.
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keluarga sehingga lebih tahan terhadap hambatan-hambatan yang

ada.24

d. Sosial Kultural

Pada sisi ini, seorang individu diharapkan mampu membaca kondisi di

lingkungan sekitar dan dapat menyesuaikannya. Hal ini agar tercipta

suasana dimana dalam suatu rumah tangga yang dibina diakui

keberadaannya oleh masyarakat sekitar sebagai bagian dari anggota

masyarakat sehingga keluarga yang dibentuk tidak merasa terisolasi

dari pergaulan yang bersifat umum. Secara sosiologis kedewasaan

merupakan sesuatu yang didasari atas perbedaan peran sosial yang

ditempati. Artinya tingkat perkembangan kedewasaan berbeda-beda

sesuai dengan tempat dan lingkungannya. Bagi pasangan dalam satu

keluarga perlu memahami dan membekali akan pengetahuan ini, agar

kelengkapan potensi yang diperkirakan dapat tercukupi.

e. Psikis dan Biologis

Mentalitas yang mantap merupakan satu kekuatan besar dalam

memperoleh keutuhan sebuah rumah tangga. Keseimbangan fisik dan

psikis yang ada pada setiap individual manusia dapat menghasilkan

ketahanan dan kejernihan akal dalam menyelesaikan berbagai jenis

persoalan yang dihadapi. Akal yang potensial baru dapat muncul

setelah mengalami  berbagai proses dan perkembangan. Aspek biologis

24Shalah As-Shawi, Aisyah Saja Nikah Dini! (Solo: Samudera, 2008), 95.
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merupakan potensi yang sangat dominan terhadap keharmonisan

rumah tangga.oleh karena itu keberadaannya tidak boleh diabaikan

begitu saja.25

25Achmad Ferdi W dan Gisthi Gandari, Jungkir Balik Nikah Muda (Jakarta: Qitum Media,
2017) 257.
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BAB III

PASANGAN SUAMI ISTRI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM

MEMPERTAHANKAN KELUARGA DI KECAMATAN JAMBON

A. Gambaran Umum Kecamatan Jambon

Wilayah Kecamatan Jambon terletak pada ketinggian antara 119

Meter sampai dengan 175 Meter diatas permukaan laut. Adapun batas fisik

Kecamatan Jambon  yaitu:

Sebelah utara : Kecamatan Sampung

Sebelah timur : Kecamatan Kauman

Sebelah selatan : Kecamatan Pacitan

Sebelah barat : Kecamatan  Badegan

Berdasarkan hasil Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) dalam rangka

pelaksanaan Sensus Pertanian 1993 tercatat luas kecamtan sebesar 57.48

Km2.

Wilayah Kecamatan Jambon terdiri dari 13 desa, yaitu:

1. Krebet

2. Jonggol

3. Poko

4. Bringinan

5. Sendang

6. Karanglokidul

7. Bululor

8. Jambon

41
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9. Blembem

10. Pulosari

11. Menang

12. Srandil

13. Sidoharjo

Dan dibagi menjadi:

 282 Rukun Tetangga (RT)

 76 Rukun Warga (RW)

 44 Lingkungan/ Dusun1

Kondisi wilayah Kecamatan Jambon merupakan daerah dataran

rendah, sehingga rata-rata dan mayoritas masyarakatnya bermata

pencaharian sebagai petani, tetapi banyak juga masyarakat yang bekerja

sebagai PNS dan pedagang.

B. Pasangan Suami Istri Perkawinan Di Bawah Umur Dalam

Mempertahankan Keluarga di Kecamatan Jambon

1. Latar Belakang Keluarga Pasangan Perkawinan di Bawah Umur

Dalam Mempertahankan Keluarga

a) Pasangan Agus dan Nikmatul

Agus dan Nikmatul menikah pada tahun 2013. Alasan melakukan

perkawinan di bawah umur karena hamil terlebih dahulu. Selama

menjalani pernikahan, kedua pasangan tersebut masih

1Jambon Dalam Angka 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo.
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mendapatkan pembinaan dari keluarga. Rumah tangga pasangan

Agus dan Nikmatul sampai sekarang berjalan dengan harmonis.

Bahkan pasangan tersebut sudah dikarunia satu orang anak

berumur 5 tahun. Agus sebagai kepala rumah tangga bekerja

sebagai petani. Karena keterbatasan ekonomi, Nikmatul pergi

bekerja keluar negeri untuk mencukupi ekonomi keluarga.2

b) Pasangan Agung dan Pujiani

Agung dan Pujiani melakukan pernikahan di tahun 2013. Ketika

itu Agung berumur 18 tahun dan Pujiani berumur 16 tahun.

Pasangan tersebut melakukan perkawinan di bawah umur karena

hamil terlebih dahulu. Namun setelah menikah Pujiani mengalami

keguguran. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga

mereka goyah. Sampai sekarang rumah tangga mereka tetap

langgeng. Karena faktor keterbatasan ekonomi keluarga Pujiani,

maka sekarang Pujiani ikut tinggal dirumah Agung dan harus

meninggalkan rumah orang tuanya.3

c) Pasangan Tri dan Pairin

Tri dan Pairin melakukan perkawinan di tahun 2015. Ketika itu Tri

berumur 15 tahun dan Pairin berumur 21 tahun. Sebab pasangan

tersebut melakukan perkawinan di bawah umur karena desakan

dari orang tua. Yangmana kedua orang tua tidak mau mendengar

para tetangga memperbincangkan keluarganya lantaran mereka

2 Agus dengan Nikmatul, Hasil Wawancara, 20 Maret 2018.
3 Agung dan Pujiani, Hasil Wawncara, 23 Maret 2018.
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berdua sering bersama, entah siang ataupun malam. Maka dari itu

orang tua ingin segera menikahkan anaknya meskipun keduanya

belum cukup umur. Walaupun Pairin pekerjaannya masih

serabutan, tetapi dia sudah belajar tanggung jawab menjadi

seorang suami, dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan

keluarganya.4

d) Pasangan Rita dan Heru

Rita dan Heru menikah di tahun 2017. Ketika itu Heru berumur 18

tahun dan Rita berumur 23 tahun. Pasangan tersebut melakukan

perkawinan di bawah umur karena  alasan suka sama suka,

menurut mereka daripada lama-lama menjalin hubungan tanpa

ikatan yang sah, malah akan menimbulkan zina. Dari pihak

keluarga pun juga sudah setuju karena keduanya sudah

mempunyai pekerjaan meskipun Rita sebagai karyawan toko dan

Heru sebagai kuli bangunan. mereka belajar mandiri untuk

keluarga sendiri.5

e) Pasangan Aulia dan Riccy

Aulia dan Riccy melakukan perkawinan di tahun 2017. Ketika itu

Aulia berumur 17 tahun dan Riccy berumur 16 tahun. Pasangan

tersebut melakukan perkawinan di bawah umur karena hamil

terlebih dahulu. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan

dari kedua orangtua, sehingga mereka terjerumus ke dalam

4Tri dan Pairin, Hasil Wawancara, 22 Maret 2018.
5Rita dan Heru, Hasil Wawancara, 20 Maret 2018.



45

pergaulan bebas. Pada saat keduanya masih berada di bangku

sekolahan. Jadi, perihal ekonomi mereka masih menggantung

kepada kedua orang tua. Setelah menikah Riccy mulai belajar

mandiri dengan mencari pekerjaan seadanya (serautan) agar bisa

menafkahi istrinya.6

2. Upaya Pasangan Suami Istri Perkawinan Di Bawah Umur Dalam

Mempertahankan Keluarga di Kecamatan Jambon

Disamping pernyataan bahwa pasangan yang melakukan

perkawinan di bawah umur sangat rentan terhadap perceraian, akan

tetapi ada pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur yang

tetap langgeng dan harmonis. Berikut upaya-upaya yang dilakukan

pasangan suami istri perkawinan di bawah umur dalam

mempertahankan keluarga di Kecamatan Jambon:

a. Belajar Hidup Mandiri

Perkawinan di bawah umur yang berawal dari hamil diluar nikah

biasanya sebelumnya tidak ada kesiapan-kesiapan dalam berumah

tangga. Jadi ketika sudah berkeluarga nanti mau tidak mau

pasangan suami istri perkawinan di bawah umur harus belajar

hidup mandiri agar bisa mencukupi kebutuhan keluarganya.7

b. Belajar Tanggung Jawab

6Aulia dan Riccy, Hasil Wawancara, 11 April 2018.
7Agus dengan Nikmatul, Hasil Wawancara, 21 Juli 2018.



46

Pasangan suami istri yang masih di bawah umur tapi sudah siap

untuk menikah, maka konsekuensinya adalah mau bertanggung

jawab penuh jika ia telah menikah, misalnya sebagai seorang

suami harus bisa menghidupi dan menjaga istrinya kelak. Pun

sebagai istri harus bisa menjadi ibu rumah tangga yang diharapkan

oleh suami dan anaknya kelak.8

c. Peran Keluarga

Keluarga harus berperan aktif  mendidik dan memberi pemahaman

terhadap pasangan suami istri perkawinan di bawah umur,

misalnya tentang bagaimana menjadi ibu/bapak yang baik dan

bagaimana seharusnya membangun rumah tangga agar tetap

langgeng dan harmonis.9

d. Peran Masyarakat

Masyarakat juga sangat penting keberadaannya bagi pasangan

suami istri perkawinan di bawah umur. Karena biasanya jika ada

pasangan yang menikah terlebih karena hamil duluan, biasanya

masyarakat cenderung menggunjingkannya isu tersebut. Hal itu

membuat mental pasangan suami istri perkawinan di bawah umur

menjadi down. Bahkan pasangan suami istri perkawinan di bawah

umur ada yang merasa minder keluar rumah. Hal tersebut

8Rita dan Heru, Hasil Wawancara, 21 Juli 2018.
9Aulia dan Riccy, Hasil Wawancara, 21 Juli 2018.
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membuat pasangan menjadi tidak bisa berkembang lebih baik

lagi.10

10Agung dan Pujiani, Hasil Wawancara, 21  Juli 2018.
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BAB IV

ANALISA TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI PERKAWINAN DI

BAWAH UMUR DALAM MEMPERTAHANKAN KELUARGA DI

KECAMATAN JAMBON

A. Analisa Terhadap Latar Belakang Keluarga Pasangan Suami Istri

Perkawinan di Bawah Umur Di Kecamatan Jambon

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Undang-Undang Perkawinan

Nomor 1 Tahun 1974 membatasi umur untuk melaksanakan perkawinan

yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Penyimpangan dari

batas umur minimal umur perkawinan ini harus mendapat dispensasi

pengadilan terlebih dahulu. Setelah itu baru perkawinan dapat

dilaksanakan. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga

bahagia dan sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai

dalam rumah tangga yang selalu mendapat taufik dan hidayah dari Tuhan

Yang Mahakuasa. Agar hal ini dapat terlaksana, maka kematangan calon

mempelai sangat diharapkan, kematangan dimaksud disini adalah

kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berpikir dan bertindak

sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas dapat terlaksana

dengan baik.1

Berikut dipaparkan mengenai latar belakang keluarga pasangan suami

istri perkawinan di bawah umur di Kecamatan Jambon:

1Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media
Group, 2006), 6–11.
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Dari 5 pasangan suami istri perkawinan di bawah yang peneliti teliti,

terdapat 3 pasangan suami istri perkawinan di bawah umur yang

disebabkan karena hamil terlebih dahulu. Banyak orang tua yang terlalu

membebaskan anak-anaknya dalam bergaul, hal ini merupakan faktor

utama yang mempengaruhi banyak anak-anak yang masih di bawah umur

melakukan perkawinan.

Kebebasan pergaulan antar jenis kelamin yang berbeda, kiranya dapat

dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di

kota-kota besar. Orang tua sendiri baik karena ketidaktahuannya dan

kurang luasnya wawasan menganggap bahwa pendidikan seks yang masih

sangat tabu dan tidak bisa bersifat terbuka mengenai masalah seksual yang

sesungguhnya. Dengan tidak adanya pendidikan seks yang memadai dan

pandangan orangtua yang masih menganggap tabu hal-hal yang

berhubungan dengan seks maka anak lebih cenderung terkena imbas seks

dari pergaulan bebas, baik dengan teman sebaya juga lingkungan

masyarakat.2

Dalam Al-qawa <’id Al-fiqhi<yyah disebutkan :

الضََّرُر يـُزَالُ 

“Kemad}arratan harus dihilangkan”.3

Maksudnya ialah jika sesuatu itu dianggap sedang atau akan bahkan

memang menimbulkan kemad}arratan, maka keberadaanya wajib

2Panut Panuju  dan Ida Umami, Psikologi Remaja (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya,
2005), 114.

3Ridho Rokamah, Al-qawa’id Al-fiqhiyyah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2015), 64.
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dihilangkan.Yang dimaksud “darurat” ialah suatu keadaan yang bisa

berakibat fatal jika tidak diatasi dengan cara yang luar biasa dan bahkan

terkadang dengan cara melanggar hukum. Disini yang termasuk

kemad}arratan yaitu hamil diluar nikah. Hamil di luar nikah tersebut jika

tidak segera ditangani maka akan berakibat fatal, terutama bagi seorang

perempuan yang hamil tersebut. Hal itu ditangani dengan cara menikahkan

perempuan yang hamil tersebut dengan seorang laki-laki yang telah

menghamilinya. Walaupun perkawinannya digolongkan sebagai

perkawinan di bawah umur dan melanggar Undang-undang, akan tetapi

lebih baik menghapus mad}arrat yang besar akibatnya.

Penyebab yang kedua yaitu melakukan perkawinan di bawah umur

karena kemauan para pihak sendiri. Kemauan anak laki-laki dan

perempuan yang sudah berpacaran mempengaruhi terjadinya perkawinan

di bawah umur di Kecamatan Jambon, umumnya karena pasangan tersebut

sudah saling suka sama suka, jadi mereka memutuskan untuk menikah

saja.4

Dijelaskan dalam hadith yang berbunyi sebagai berikut :

جَ إَِذا لَ فَقَدْ الَعْبدُ تََزوَّ ْینِ نَْصفَ َكمَّ البَاقِيالنِّْصفِ فِيهللاَ فَْلیَتَّقِ ،الدِّ

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh
agamanya. karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh yang
lainnya.” (HR. Al-Baihaqi dalam Syu’abul Iman. Yang dis}ah}i>hkan
oleh Syaikh Al Albani dalam As Silsislah As} S}ah}i<hah no.625).5

4Imam Khudlori, Hasil Wawancara, 20 Maret 2018.
5Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Silsilah Hadits Shahih  Jilid III (Solo: Pustaka

Mantiq, 1996), 278.
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Jadi pasangan tersebut selain ingin terhindar dari fitnah dan zina,

mereka  ingin segera menikah dikarenakan sudah merasa baligh  dan ingin

segera menyempurnakan separuh agama. Karena menurut mereka, jika

sudah siap untuk menikah dan daripada lama-lama pacaran maka lebih

baik segera menikah.

Kemudian sebab yang terakhir yaitu karena faktor desakan orang tua.

Hal ini timbul biasanya dari pelaku pasangan perkawinan di bawah umur

tersebut bergaul sering kesana kemari menjadikan kedua orang tua dari

kedua belah pihak khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan

yaitu menjadi perbincangan masyarakat dan juga ditakutkan akan

melakukan tindakan yang dilarang oleh agama (zina), maka dari itu orang

tua menikahkan saja anak-anak mereka.6

Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-isra’ ayat 32 sebagai berikut :

ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيًال ۖ◌ َوَال تـَْقَربُوا الزِّنَا 
“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”.7

Orang tua yang berfikiran seperti ini biasanya lebih menjaga anaknya, jadi

daripada nanti terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan lebih baik

dinikahkan saja. Karena sudah saling suka dan saling dewasanya juga jadi

tidak ada salahnya. Dan orang tua takut jika anaknya sering pergi bersama,

6Tukiran, Hasil Wawancara, 22 Maret 2018.
7Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat

Islam, 2007), 269..
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sering berduaan, dan sudah pacarana dapat menyebabkan pembicaraan

nantinya.

B. Analisa Terhadap Upaya Pasangan Suami Istri Pernikahan di Bawah

Umur Dalam Mempertahankan Keluarga Di Kecamatan Jambon

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang

harmonis (saki<nah) selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam keluarga yang harmonis inilah akan tercipta masyarakat

yang tenang, tenteram, dan damai. Agar cita-cita dan tujuan tersebut

terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami dan istri memegang

peranan utama untuk mewujudkan keluarga harmonis. Namun dalam

kenyataan peranan suami istri tidak terlepas dari ujian dan tidak yang

sedikit tergoyahkan atau bahkan mengalami kehancuran rumah tangganya

seperti perceraian. Untuk menyelesaikan masalah atau konflik diperlukan

untuk beberapa hal tidak hanya melakukan hak dan membuat

kewajibannya sebagai suami maupun istri tetapi keduanya juga mendorong

untuk mewujudkan harapan dan cita-cita menjadi keluarga harmonis.

Keluarga harmonis bukanlah keluarga yang tidak punya masalah

atau konflik akan tetapi banyak masalah bisa diselesaikan, karena masalah

bisa membuat keluarga lebih dewasa, mengerti dan paham satu sama lain

akan kekurangan dan kelebihannya. Seperti halnya keluarga pasangan
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suami istri perkawinan di bawah umur, yang pada umumnya belum

memiliki kesiapan-kesiapan seperti perkawinan usia ideal pada umumnya.

Melihat dari usia saat melakukan perkawinan pastinya banyak hal

sulit yang harus dilewati untuk tetap mempertahanan keluarganya. Banyak

sekali prahara yang mereka lalui baik dari hal yang paling kecil sampai

besar, namun mereka sanggup melewati masalah-masalah itu semua.

Usaha mereka untuk menjadi keluarga yang harmonis bukanlah hal yang

mudah karena halangan dan rintangan yang mereka alami sangatlah sulit.

Berikut upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri

perkawinan di bawah umur dalam mempertahankan keluarga di

Kecamatan Jambon :

Pertama, belajar hidup mandiri. Perkawinan di bawah umur yang

berawal dari hamil diluar nikah biasanya sebelumnya tidak ada kesiapan-

kesiapan dalam berumah tangga. Jadi ketika sudah berkeluarga nanti mau

tidak mau pasangan suami istri perkawinan di bawah umur harus belajar

hidup mandiri agar bisa mencukupi kebutuhan keluarganya.8

Mentalitas yang mantap merupakan satu kekuatan besar dalam

memperoleh keutuhan sebuah rumah tangga. Keseimbangan fisik dan

psikis yang ada pada setiap individual manusia dapat menghasilkan

ketahanan dan kejernihan akal dalam menyelesaikan berbagai jenis

persoalan yang dihadapi. Akal yang potensial baru dapat muncul setelah

mengalami  berbagai proses dan perkembangan. Aspek biologis

8 Agus dengan Nikmatul, Hasil Wawancara, 21 Juli  2018.
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merupakan potensi yang sangat dominan terhadap keharmonisan rumah

tangga.oleh karena itu keberadaannya tidak boleh diabaikan begitu saja.9

Pasangan suami istri perkawinan di bawah umur yang sebelumnya

tidak ada kesiapan sama sekali dalam menikah, maka nanti setelah

menikah diharapkan pasangan tersebut mampu belajar hidup mandiri.

Dimana pasangan suami istri harus bisa bekerja sama dalam segala hal

untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Pasangan tersebut yang sebelumnya

tidak bekerja, maka nanti setelah menikah belajar mencari pekerjaan dan

belajar menghidupi keluarganya.

Kedua, belajar tanggung jawab. Pasangan suami istri yang masih di

bawah umur tapi sudah siap untuk menikah, maka konsekuensinya adalah

mau bertanggung jawab penuh jika ia telah menikah, misalnya sebagai

seorang suami harus bisa menghidupi dan menjaga istrinya kelak. Pun

sebagaiistri harus bisa menjadi ibu rumah tangga yang diharapkan oleh

suami dan anaknya kelak.10

Suatu perkawinan pada dasarnya yaitu untuk menyatukan dua

insan yang berbeda, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu

dalam kehidupannya suami/istri harus mempunyai konsekuensi serta

komitmen agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan. Dengan

demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dilakukannya suatu

9Achmad Ferdi W dan Gisthi Gandari, Jungkir Balik Nikah Muda (Jakarta: Qitum Media,
2017) 257.

10Rita dan Heru, Hasil Wawancara, 21 Juli 2018.
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perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan kepada seseorang untuk

bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain.11

Setelah menikah pasangan suami istri perkawinan di bawah umur

harus belajar tanggung jawab dengan cara membentuk kesadaran terhadap

tugas atau peran masing-masing dalam keluarga. Dimana seorang suami

harus berperan sebagai pemimpin dalam keluarga, dan seorang istri harus

berperan sebagai ibu rumah tangga.

Ketiga, peran keluarga. Keluarga harus berperan aktif  mendidik

dan memberi pemahaman terhadap pasangan suami istri perkawinan di

bawah umur, misalnya tentang bagaimana menjadi ibu/bapak yang baik

dan bagaimana seharusnya membangun rumah tangga agar tetap langgeng

dan harmonis.12

Peran keluarga sangat banyak membantu keluarga muda, baik

dukungan berupa material maupun non material untuk kelanggengan

keluarga sehingga lebih tahan terhadap hambatan-hambatan yang ada.13

Keikutsertaan peran keluarga dalam membentuk rumah tangga

yang harmonis bagi pasangan suami istri perkawinan di bawah umur

sangatlah penting. Hal tersebut dikarenakan keluarga merupakan pihak

pertama sebagai tempat berkeluh kesah jika terjadi sesuatu dengan rumah

11Mohammad Fauzil Adhim, Indahnya Pernikahan Dini (Jakarta: Gema Insani, 2006), 82.
12Aulia dan Riccy, Hasil Wawancara, 21 Juli 2018.
13Shalah As-Shawi, Aisyah Saja Nikah Dini! (Solo: Samudera, 2008), 95.
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tangga pasangan suami istri perkawinan di bawah umur. Jika terjadi

pertengkaran antara pasangan perkawinan di bawah umur, maka keluarga

sebagai peredam amarah yang akan mendamaikan mereka dan memberi

motivasi agar rumah tangga tetap bertahan.

Keempat, peran masyarakat. Masyarakat juga sangat penting

keberadaannya bagi pasangan suami istri perkawinan di bawah umur.

Karena biasanya jika ada pasangan yang menikah terlebih karena hamil

duluan, biasanya masyarakat cenderung menggunjingkannya isu tersebut.

Hal itu membuat mental pasangan suami istri perkawinan di bawah umur

menjadi down. Bahkan pasangan suami istri perkawinan di bawah umur

ada yang merasa minder keluar rumah. Hal tersebut membuat pasangan

menjadi tidak bisa berkembang lebih baik lagi.14

Pada sisi ini, seorang individu diharapkan mampu membaca

kondisi di lingkungan sekitar dan dapat menyesuaikannya. Hal ini agar

tercipta suasana dimana dalam suatu rumah tangga yang dibina diakui

keberadaannya oleh masyarakat sekitar sebagai bagian dari anggota

masyarakat sehingga keluarga yang dibentuk tidak merasa terisolasi dari

pergaulan yang bersifat umum. Secara sosiologis kedewasaan merupakan

sesuatu yang didasari atas perbedaan peran sosial yang ditempati. artinya

tingkat perkembangan kedewasaan berbeda-beda sesuai dengan tempat

dan lingkungannya. Bagi pasangan dalam satu keluarga perlu memahami

14Agung dan Pujiani, Hasil Wawancara, 21  Juli 2018.
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dan membekali akan pengetahuan ini, agar kelengkapan potensi yang

diperkirakan dapat tercukupi.15

Biasanya masyarakat cenderung memberi cap negatif kepada para

pelaku perkawinan di bawah umur. Padahal sebenarnya masyarakat juga

sangat berperan terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri

perkawinan di bawah umur. Bukan berarti masyarakat setuju terhadap

praktek tersebut, akan tetapi masyarakat lebih memberi ruang kepada

pelaku perkawinan di bawah umur agar berubah menjadi lebih baik lagi.

15Achmad Ferdi W dan Gisthi Gandari, Jungkir Balik Nikah Muda (Jakarta: Qitum Media,
2017) 257.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai penutup atas uraian-uraian yang penulis buat mengenai

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

penulis akan membuat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang menjadi latar belakang pasangan suami istri melakukan

perkawinan di bawah umur di Kecamatan Jambon yaitu, yang pertama

karena hamil di luar nikah. Hal tersebut terjadi karena kurangnya

perhatian dari orang tua. Yang kedua karena kemauan para pihak, yaitu

pihak laki-laki dan perempuan sudah saling suka sama suka dan ingin

segera melakukan perkawinan. Dan yang ketiga yaitu karena desakan

orang tua, hal tersebut terjadi karena orang tua ingin segera

menikahkan anaknya lantaran anak tersebut sudah lama menjalin

hubungan dan ditakutkan akan menjadi perbincangan tetangga kalau

tidak segera dinikahkan.

2. Upaya yang dilakukan pasangan suami istri perkawinan di bawah

umur dalam mempertahankan keluarganya di Kecamatan Jambon

diantaranya, belajar hidup mandiri, dimana pasangan suami istri harus

bisa bekerja sama dalam segala hal untuk mencukupi kebutuhan

keluarga. Yang kedua belajar tanggung jawab, yaitu dengan cara

membentuk kesadaran terhadap tugas atau peran masing-masing dalam

keluarga. Yang ketiga keikutsertaan peran orang tua, keluarga
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merupakan pihak pertama sebagai tempat berkeluh kesah jika terjadi

sesuatu dengan rumah tangga pasangan suami istri perkawinan di

bawah umur. Dan yang terakhir keikutsertaan peran dari masyarakat,

keberadaan masyarakat juga penting terhadap pembentukan

keharmonisan keluarga perkawinan di bawah umur, dengan cara

masyarakat lebih memberi ruang kepada pelaku perkawinan di bawah

umur agar berubah menjadi lebih baik lagi.

B. SARAN

1. Melihat keadaan yang seperti ini sebaiknya kepada para remaja untuk

lebih memahami dan menaati ketentuan Undang-undang mengenai

batas minimal usia perkawinan agar dalam membina rumahtangga

mampu menghadapi konflik dan problematika yang terjadi dalam

rumah tangganya.

2. Bagi lembaga-lembaga yang berhubungan langsung hendaknya dalam

memberikan dispensasi nikah benar-benar selektif sehingga angka

perkawinan di bawah umur dapat diminimalisir.
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