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MOTTO

ً َو ِم ْن َءا َيا ِت ِه أ َ ْن َخلَقَ لَ ُك ْم ِم ْن أ َ ْنفُ ِس ُك ْم أ َ ْز َوا ًجا ِلت َ ْس ُكنُوا ِإلَ ْي َها َو َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّدة
ٍ َو َر ْح َمةً إِ َّن فِي َذ ِل َك ََليَا
}٢١{ َت ِلقَ ْو ٍم َيتَفَ َّك ُرون
Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di
antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang
berpikir.” (QS. Ar-Ru>m : 21).1

1

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: PT. Sygma Examedia

Arkanleema, 2009), 406.
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PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Alhamdulilla>hi
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Hukum Keluarga Islam Kelas SA.D angkatan 2014 yang telah membersamai
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Madiun tahun 2017 yang telah memberikan saya semangat.
4. Kepada seluruh sahabat terdekat saya, alumni SMA Negeri 2 Ponorogo,
khususnya yaitu Iqbal, Akli, Alfi, Farha, Aling, Cholis, Freda, Fahmi, Andre, dan
yang lainnya atas dukungan dan semangatnya kepada saya.
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5. Dan kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini,
yaitu Shoim, Umi, Ina, Faricha, dan Vana, yang telah menjadi motivasi dan
semangatku hingga sampai terselesaikannya skripsi ini.
ABSTRAK
Fadhillah, Abdul Wahid. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Berkeluarga Menurut Pelaku Pernikahan Dini Karena Hamil Di Luar
Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo).
Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, M.H.
Kata Kunci : Praktik Berkeluarga, Pernikahan Dini, Pernikahan Karena Hamil.
Fenomena pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo dalam jenjang waktu
tahun 2015 sampai 2017 tidaklah sedikit. Mirisnya sebagian besar karena pihak
wanitanya terlanjur hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas. Pernikahan dini
tersebut tentu bukanlah pernikahan biasa. Para pelaku masih berusia di bawah
minimal pernikahan menurut Undang-Undang. Dengan umur yang sangat muda,
bahkan seharusnya masih bersekolah, mereka dipaksa menjalani kehidupan yang
lebih berat. Bahkan ada juga yang berujung perceraian. Namun, ternyata tak
sedikit pula dari yang bisa mempertahankan pernikahan mereka yang dini, dan
menjalani kehidupan berkeluarga dengan baik. Maka pada penelitian ini, peneliti
meneliti keluarga pelaku pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Babadan,
Kabupaten Ponorogo di tahun 2016 lalu. Terdapat empat pasangan pernikahan
dini yang terdaftar di KUA Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo di tahun
2016. Dan pernikahan dini tersebut dikarenakan kehamilan di luar nikah.
Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang konsep pernikahan dan
konsep berkeluarga menurut para pelaku pernikahan dini yang terdaftar di KUA
Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016. Kemudian ditinjau
menggunakan teori yang ada pada hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu
penelitian lapangan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun
kelompok tertentu. Dan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis.
Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan adalah penelitian lapangan yang
kemudian dianalisa secara mendalam terkait relaitas sosial yang dinamis.
Kemudian dikontruksikan menjadi hipotesis atau teori.
Adapun hasil analisis yang peneliti lakukan, para pelaku pernikahan dini
yang terdaftar di KUA Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo pada tahun
2016 tersebut paham tentang konsep pernikahan dan konsep berkeluarga. Mereka
beranggapan bahwa konsep pernikahan dini sama saja dengan pernikahan
biasanya. Dalam konsep berkeluarga pun juga sama-sama terdapat tanggung

vii

jawab dan kewajiban keluarga. Meskipun mereka dalam menjalani dan
mempraktikkannya masih terdapat kekurangan.

KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh
Puji syukur alhamdulilla>h penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah:
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2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan
horisontal di atas huruf a>, i> dan a>.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua
huruf “ay” dan “aw”
Contoh : Bayna, ‘layhim, qawl, mawd}u>‘ah
4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum
terserap menjadi bahasa baku Indonesiaa harus dicetak miring.

x

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.
Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:
Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah. Inna al-di>n `inda Alla>h al-Isla>m
bukan Inna al-di>na‘inda Alla>hi al-Isla>mu. …. Fahuwa wa>jib bukan
Fahuwa wa>jibu dan bukan pula Fahuwa wa>jibun.
6. Kata yang berakhir dengan ta>’marbu>t}ah dan berkedudukan sebagai sifat
(na’at)

dan id}a>fah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan mud}a>f

ditransliterasikan dengan “at”.
Contoh:
a. Na’at dan Mud}a>filayh: Sunnah sayyi’ah, al-maktabah al-mis}riyah.
b. Mud}a>f: Mat}ba’at al-‘a>mmah.
7. Kata yang berakhir dengan ya’ mushaddadah (ya’ bertashdid) ditransliterasikan
dengan i>. Jika i> diikuti dengan ta>’ marbu>t}ah maka transliterasinya adalah
i>yah. Jika ya’ bertashdid berada ditengah kata ditransliterasikan dengan yy.
Contoh:
a. al- Ghaza>li>, al-Nawa>wi>
b. Ibn Taymi>yah. Al-Jawzi>yah.
c. Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pernikahan atau perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1974 tentang Perkawinan, memiliki arti bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin
antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.2 Maka, pernikahan atau perkawinan harus sungguhsungguh dan memiliki tujuan tersebut. Guna membina suatu perkawinan tentu harus
memiliki kesiapan jiwa, raga yang matang.
Pernikahan itu mempersatukan dua pasangan manusia, yaitu laki-laki
dengan perempuan. Dengan cara mengikatkan tali perjanjian suci atas nama Allah,
bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram,
dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Tujuan dari pernikahan tidaklah
cukup dengan bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah
yang sifatnya global. Akan tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu
negara. Suatu perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan
hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.3
Seperti penjabaran di atas, pernikahan atau perkawinan memiliki makna
yang sangat mendalam dan merupakan ikatan suci yang sakral, guna mencapai
tujuan pernikahan atau perkawinan. Maka ikatan perkawinan bukanlah suatu ikatan

2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandung: CV.
Pustaka Setia, 2011), 30-31.
3

1

2

yang main-main. Namun, yang sering menjadi permasalahan yaitu pernikahan di
bawah umur yang mana kebanyakan pelakunya masih belum mampu
bertanggungjawab dalam suatu ikatan perkawinan.
Seseorang yang masih di bawah umur sebenarnya diperbolehkan untuk
melakukan pernikahan. Akan tetapi untuk bisa melaksanakannya, harus
mengajukan izin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama di tempat tinggalnya. Usia
minimal yang telah diatur oleh undang-undang untuk menikah adalah laki-laki 19
tahun dan perempuan 16 tahun. Maka, jika ada yang di bawah batas usia yang
ditentukan undang-undang dan ingin menikah, dapat mengajukan dispensasi nikah
ke Pengadilan Agama setempat.4
Dilansir dari website resmi NU.or.id, dinyatakan bahwa Islam pada
prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan di usia dini.
Akan tetapi Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung perkawinan di
bawah umur tersebut. Apalagi hal itu dilakukan dengan tidak melihat sisi mental,
hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak perempuannya. Selain itu perkawinan
usia dini juga terjadi karena budaya dalam lingkungan masyarakat itu sendiri,
dengan dalih bahwa Islam sendiri tidak melarang.
Dalam perkawinan, Islam sangat memperhatikan kematangan kedua belah
pihak agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah perkawinan. Sehingga dalam
perkawinan tersebut dapat tercipta hubungan saling memberi dan menerima,

4

Pasal: 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3

berbagi rasa, saling curhat dan menasihati antara suami-istri dalam mengarungi
bahtera rumah tangga dan meningkatkan ketakwaan. 5
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan
mengatur batasan usia minimal perkawinan dilaksanakan. Untuk usia minimal
perempuan adalah 16 tahun sedangkan laki-laki 19 tahun. Hal ini juga sudah sesuai
dan berdasarkan pendapat madzhab Syafi’i, madzhab yang banyak digunakan di
Asia Tenggara. Dan dari pihak Muhammadiyah serta NU, dua ormas Islam terbesar
di Indonesia, menerima dan menyetujui dengan batasan usia minimal perkawinan
tersebut.6
Bila ada dua orang yang hendak menikah, namun masih di bawah batasan
usia minimal perkawinan, maka kedua orang tuanya dapat mengajukan dispensasi
nikah ke Pengadilan Agama setempat. Dispensasi nikah bagi yang beragama Islam
secara absolut menjadi kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal
7 ayat (2) jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Akan tetapi dalam kenyataannya, banyak orang tua yang mengajukan
dispensasi nikah untuk anaknya dikarenakan kecelakaan, pihak perempuan sudah
hamil di luar nikah. Dan kemudian dari pihak orang tua ingin menikahkan anaknya
itu dengan yang menghamilinya. Hal ini telah menjadi alasan utama kebanyakan
pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama di berbagai daerah.

Amiruddin Thamrin, “Nikah Muda dalam Kacamata Fikih Islam,” dalam http://www.nu.or.id/
post/read/14525/nikah-muda-dalam-kacamata-fikih-islam, (diakses pada tanggal 12 Desember
2017, jam 21.34).
6
Hukum Online, “NU-Muhammadiyah Minta Batas Usia Nikah Dipertahankan,” dalam
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt547d83707f8a9/nu-muhammadiyah-minta-batas-usianikah-dipertahankan, (diakses pada tanggal 12 Desember 2017, jam 21.38).
5

4

Seperti dilansir dari website beritajatim.com dengan judul laman:
“Pernikahan Dini Mulai Marak di Ponorogo” yang dimuat pada tanggal 03 Agustus
2016. Dalam berita tersebut dinyatakan bahwa kasus pernikahan dini pada tahun
2016 di Kabupaten Ponorogo mulai meningkat. Mirisnya, pernikahan dini tersebut
tidak bisa dicegah, karena kebanyakan kasus tersebut diakibatkan si wanita sudah
terlanjur hamil duluan. Hal ini marak terjadi karena pergaulan dan seks bebas yang
kian menjamur di tengah masyarakat. Akibatnya, para pasangan yang selayaknya
masih bersekolah justru dipaksa berumahtangga sebelum memenuhi batasan usia
minimal pernikahan. Hal ini telah menjadi sebuah fenomena yang cukup
memprihatinkan. Apalagi hal ini terjadi di Kabupaten Ponorogo yang banyak
dikenal sebagai kota santri.7
Selain itu, peneliti melihat data dari website resmi Pengadilan Agama
Kabupaten Ponorogo yang kemudian diarahkan ke website http://perkaranet.ptasurabaya.go.id/v1/?c_pa=pa.po. Laman website ini merupakan layanan informasi
perkara Pengadilan Agama Ponorogo secara online. Di website ini dinyatakan
bahwa jumlah permohonan dispensasi nikah di tahun 2015 sebanyak 62 perkara,
tahun 2016 sebanyak 76 perkara, dan di tahun 2017 sebanyak 67 perkara.8
Kemudian peneliti pada tanggal 16 Maret 2018 melakukan kunjungan ke
KUA Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo untuk pertama kalinya. Di sana,
peneliti meminta jumlah data pernikahan di tahun 2016 dan 2017, terutama data

Pramita Kusumaningrum, “Pernikahan Dini Mulai Marak di Ponorogo,” dalam
http://beritajatim.com/gaya_hidup/272868/pernikahan_dini_mulai_marak_di_ponorogo.html,
(diakses pada tanggal 11 Oktober 2018, jam 19.47).
8
Framework PTA Surabaya, “Informasi Perkara Pengadilan Agama Ponorogo SiADPA &
SiADPTA Online,” dalam: http://perkaranet.pta-surabaya.go.id/v1/?c_pa=pa.po, (diakses pada
tanggal 11 Oktober 2018, jam 20.36).
7
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tentang jumlah pernikahan dini. Jumlah pelaku pernikahan dini yang datanya masuk
di KUA Kecamatan Babadan pada tahun 2016 ada empat pasangan. Dimana
jumlahnya ada empat orang dari pihak laki-laki yang mengajukan dispensasi nikah,
dan satu orang dari pihak perempuan yang mengajukan dispensasi nikah ke
Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Sehingga dari data KUA Kecamatan
Babadan tersebut, total terdapat lima orang yang mengajukan dispensasi nikah pada
tahun 2016. Sedangkan di tahun 2017, tidak ada pernikahan dini yang terdaftar di
KUA Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.9
Maka berdasarkan data-data di atas, dapat dilihat bahwa angka pernikahan
dini di daerah Ponorogo dalam jenjang waktu tahun 2015 sampai 2017 tidaklah
sedikit. Mirisnya, sebagian besar diajukan karena kecelakaan. Maksudnya yaitu
karena wanitanya sudah hamil duluan. Hal ini harusnya menjadi perhatian semua
kalangan, baik keluarga/orang tua, dunia pendidikan, tokoh masyarakat, dan
generasi muda itu sendiri, dikarenakan berdampak besar bagi generasi penerus
bangsa nantinya.
Fenomena maraknya pernikahan dini karena hamil di luar nikah di
Kabupaten Ponorogo tersebut tentu patut diperhatikan. Karena pernikahan dini
tersebut tentu bukanlah pernikahan biasa. Para pelaku pernikahan dini masih
berusia di bawah syarat minimal pernikahan menurut Undang-Undang. Dengan
umur yang masih terbilang sangat muda, bahkan seharusnya masih berada di
bangku belajar, mereka para pelaku pernikahan dini dipaksa untuk menjalani

9

Lihat lampiran data jumlah pernikahan di KUA Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo
tahun 2016 dan 2017.
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kehidupan yang lebih berat. Karena di umur yang muda tersebut, pasti masih labil
dan belum sekuat mental orang dewasa. Namun, tak sedikit pula dari mereka yang
bisa menjalani kehidupannya sampai sekarang. Mempertahankan ikatan pernikahan
mereka yang dini, dan menjalani kehidupan berkeluarga serta berumah tangga
dengan baik. Maka bagi peneliti, selanjutnya muncullah pertanyaan. Pertanyaan
tersebut seperti bagaimana pemahaman para pelaku pernikahan dini karena hamil
di luar nikah tentang konsep pernikahan yang mereka alami, dan bagaimana pula
konsep berkeluarga yang mereka lakukan dalam menjalani kehidupan rumah tangga
akibat pernikahan dini tersebut.
Maka, berangkat dari hal inilah peneliti tertarik untuk meneliti dan
menuangkannya dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Berkeluarga Menurut Pelaku Pernikahan Dini Karena Hamil di Luar Nikah
(Studi Kasus di Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponrogo)”. Melalui kajian ini,
diharapkan dapat mengetahui pandangan dan pemahaman pelaku pernikahan dini
tentang konsep pernikahan yang mereka alami, dan konsep berkeluarga yang
mereka lakukan dalam kehidupan berumah tangga akibat pernikahan dini tersebut.
Khususnya bagi pelaku pernikahan dini karena hamil di luar nikah yang datanya
terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babadan, Kabupaten
Ponorogo pada tahun 2016 lalu.

B. Rumusan Masalah
1.

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep pernikahan menurut pelaku
pernikahan dini karena hamil di luar nikah di Kecamatan Babadan, Kabupaten
Ponorogo?
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2.

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep berkeluarga menurut pelaku
pernikahan dini karena hamil di luar nikah di Kecamatan Babadan, Kabupaten
Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian
1.

Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menjelaskan pemahaman pelaku
pernikahan dini karena hamil di luar nikah tentang konsep pernikahan yang
dilakukannya.

2.

Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menjelaskan pemahaman pelaku
pernikahan dini karena hamil di luar nikah tentang konsep berkeluarga yang
dilakukannya.

D. Manfaat Penelitian
Kegunaan kajian penelitian ini meliputi dua hal, yaitu kegunaan teoritis dan
kegunaan praktis.
1.

Kegunaan Teoritis
Untuk menambah dan memberikan kontribusi dalam memperkaya
khazanah pengetahuan keilmuan hukum Islam dan Peradilan, khususnya
tentang konsep pernikahan dan konsep berkeluarga menurutu pelaku
pernikahan dini karena hamil di luar nikah.

2.

Kegunaan Praktis
Untuk memberikan pemahaman terkait kasus pernikahan dini,
menjelaskan pandangan pelaku pernikahan dini khususnya karena hamil di luar
nikah tentang pemahaman konsep pernikahan dan konsep berkeluarga yang
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dilakukan oleh para pelaku pernikahan dini karena hamil di luar nikah,
khususnya di Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.

E. Telaah Pustaka
Skripsi dari Tia Nopitri Yanti, Mahasiswa S1 UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, dengan judul: “Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan
Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Pada Warga Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan
Jati Asih-Bekasi)”, Tahun 2009. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa salah satu
yang menjadi penyebab mendasar terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah
cukup marak terjadi adalah karena perilaku remaja yang menyimpang, terutama
tentang seksualitas. Dan mengenai persepsi masyarakat Jati Mekar terhadap
pernikahan wanita hamil di luar nikah itu ternyata masyarakat banyak mengetahui
peristiwa tersebut. Akan tetapi, masyarakat telah menganggap hal itu lumrah dan
biasa terjadi di zaman sekarang, sehingga masyarakat sendiri terkesan acuh tak
acuh. Hal ini karena tidak adanya kepastian hukum yang dapat menjerat pelaku
pernikahan wanita hamil di luar nikah tersebut.10
Skripsi Luthfil Hakim, Mahasiswa S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
dengan judul: “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009)”, Tahun
2010. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab
masyarakat di Desa Bumirejo tersebut melakukan pernikahan dini antara lain:

10
Tia Nopitri Yanti, “Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil di
Luar Nikah (Studi Pada Warga Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih-Bekasi),” Skripsi
(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 66.
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tradisi (adat istiadat), ekonomi, rendahnya animo masyarakat terhadap pendidikan,
hasrat pribadi, dan pemahaman agama.11
Skripsi dari Astrian Widiyantri, Mahasiswa S1 UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, dengan judul: “Pernikahan Dini Menurut Perspektif Pelaku Pada
Masyarakat Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi.”,
Tahun 2011. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa ada dua faktor besar yang
melandasi terjadinya pernikahan dini di lingkungan masyarakat desa Kertaraharja,
yang pertama faktor adat masyarakat yang memiliki pandangan bahwa wanita itu
tugasnya melayani suami, anak, dan mengurus dapur, sehingga beranggapan bila
melanjutkan pendidikan tidaklah bermanfaat. Faktor yang kedua adalah faktor
ekonomi, dimana para orang tua di sana beranggapan bahwa jika menyegerakan
menikahkan anak perempuannya dapat mengurangi beban ekonomi orang tuanya
tersebut.12
Skripsi Muhammad Ihsan Nurul Huda, Mahasiswa S1 STAIN Ponorogo,
dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Di Desa Ngrukem
Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorgo.”, Tahun 2015. Dalam skripsi ini
disimpulkan bahwa alasan terjadinya kawin hamil, laki-laki dan perempuan berzina
adalah karena suka sama suka, yang dimana hal itu telah melanggar hukum agama
dan juga hukum adat yang ada di desa Ngrukem tersebut. Disimpulkan pula terkait
sanksi yang didapatkan dari pelaku adalah berdasarkan kesepakatan bersama dalam

Luthfil Hakim, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum
Islam (Studi Kasus di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009),” Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2010), 92.
12
Astrian Widiyantri, “Pernikahan Dini Menurut Perspektif Pelaku Pada Masyarakat Desa
Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi,” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif
Hidayatullah, 2011), 48.
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masyarakat, dalam Hukum Islam hal ini dinamakan Urf. Bentuk sanksi-sanksi
tersebut bisa berupa peringatan, pelaku dikeluarkan dari perkumpulan, dan
dikucilkan masyarakat di desa tersebut.13
Skripsi dari Furi Dwi Astuti, Mahasiswa S1 Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Ponorogo, dengan judul: “Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo
Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Badegan
Kabupaten Ponorogo.” Tahun 2017. Dalam skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa
hukum pernikahan dini perspektif ulama di Kabupaten Ponorogo menggunakan
paham fiqh, dan hukumnya adalah sah. Namun secara aturan hukum positif di
Indonesia, pernikahan dini telah melanggar aturan batas minimum menikah, dan
harus dihindari.14
Sehingga dapat diketahui dari karya-karya tersebut masih membahas
seputar tentang faktor pernikahan dininya, belum terdapat karya tulis yang
membahas khusus mengenai bagaimana praktik berkeluarga yang dilakukan oleh
para pelaku pernikahan dini karena hamil di luar nikah. Oleh karena itu penulis
tertarik untuk membahas penelitian yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Praktik Berkeluarga Menurut Pelaku Pernikahan Dini Karena Hamil di
Luar Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo)”.

Muhammad Ihsan Nurul Huda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Di Desa
Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorgo,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015),
64.
14
Furi Dwi Astuti, “Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Pernikahan Dini (Studi
Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN
Ponorogo, 2017), 74.
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F. Metode Penelitian
1.

Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. penelitian
kualitatif adalah penelitian lapangan yang meneliti obyek yang alamiah.
Karena permasalahan ini termasuk dinamis dan penuh makna, serta peneliti
juga bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola,
hipotesis, dan teori.
Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan adalah penelitian
lapangan, dimana peneliti meneliti obyek alamiah berupa orang yang
bersangkutan dengan masalah. Dalam hal ini adalah keempat pasangan pelaku
pernikahan dini karena hamil di luar nikah yang datanya peneliti dapatkan dari
KUA Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Kemudian hasil penelitian
dianalisa secara mendalam terkait relaitas sosial yang dinamis berdasarkan
teori yang digunakan. Dan selanjutnya dikontruksikan menjadi hipotesis atau
teori.15

2.

Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai human instrument, alat
atau instrumen penelitian, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian,
memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai
kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas
temuannya.16

15
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: CV. Alfabeta,
2015), 8-9.
16
Ibid., 222.
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3.

Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat utama yang mendukung penelitian ini
dalam menggali data yang valid, guna memberikan pembahasan yang riil,
aktual, dan faktual. Lokasi yang akan dilakukan adalah di rumah pelaku
pernikahan dini karena hamil di luar nikah yang data pernikahannya peneliti
dapatkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babadan Kabupaten
Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena di Kecamatan Babadan, Kabupaten
Ponorogo adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Ponorogo yang besar dan
padat penduduk. Selain itu, terdapat empat pasangan pernikahan dini yang
didapat dari KUA Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016.
Keempat pasangan pernikahan dini itu pun masih terus menjalani kehidupan
rumah tangganya sampai sekarang dengan baik dan cukup harmonis. Dan
peneliti mengambil data pernikahan pada tahun 2016 ini dikarenakan
narasumber akan lebih nyaman diwawancarai sebab kejadian pernikahan
dininya sudah cukup lama berlalu. Hal ini juga agar terhindar dari
kemungkinan masih adanya gejolak emosi labil tentang pengalaman
pernikahan dini mereka. Sehingga dapat diteliti lebih mendalam lagi.17

4.

Data dan Sumber Data
Data yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua,
antara lain adalah sebagai berikut:
a.

Data primer, dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan para
pelaku pernikahan dini karena hamil di luar nikah di Kecamatan Babadan,

17

Ibid., 224-225.
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Kabupaten Ponorogo yang datanya tercatat di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016.
b.

Data sekunder, dalam penelitian ini adalah data berupa informasi,
dokumen, atau berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian.
Sedangkan untuk sumber data, peneliti mendapatkan data tersebut di atas

yang berasal dari dua jenis sumber data, antara lain yaitu:
a.

Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan
data kepada pengumpul data. Penelitian ini menggunakan sumber data
yang berasal dari lapangan, yaitu hasil wawancara dengan narasumber.
Dalam hal ini adalah para pelaku pernikahan dini karena hamil di luar
nikah yang data pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016.

b.

Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data, diperoleh lewat pihak lain, tidak
langsung diperoleh oleh peneliti dari obyek penelitian. Misalnya dari
orang lain yang ada kaitannya dengan permasalahan namun tidak secara
langsung, seperti para masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal
pelaku pernikahan dini tersebut. Kemudian dokumen-dokumen seperti
berkas data pernikahan dari KUA, buku, koran, majalah, berita-berita, dan
lain sebagainya.18

18

Ibid.
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5.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan dipakai adalah prosedur yang
sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Cara
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu:
a.

Observasi
Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mendapatkan data
tentang keadaan, situasi, dan kondisi terkini secara nyata, terkait konsep
pernikahan dan konsep berkeluarga yang dilakukan oleh pelaku
pernikahan dini karena hamil di luar nikah. Dalam hal ini, observasi
dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo
dengan narasumber yaitu para pelaku pernikahan dini karena hamil di luar
nikah yang datanya terdaftar di KUA Kecamatan Babadan, Kabupaten
Ponorogo pada tahun 2016.19

b.

Wawancara
Peneliti juga menggunakan metode wawancara agar mendapatkan
informasi yang mendukung penelitian ini. Wawancara yang peneliti
lakukan adalah dalam bentuk wawancara semi-terstruktur, yaitu
mengandung unsur formal, berpola, terstruktur, namun juga lebih bebas,
terdapat unsur spontanitas, kesantaian, dan fleksibel. Dalam hal ini,
wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara dengan para
pelaku pernikahan dini karena hamil di luar nikah yang datanya terdaftar
di KUA Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016.

19

Ibid., 222-240.
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c.

Dokumentasi
Dalam penelitian ini, selain sumber data yang peneliti peroleh dari
observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan cara dokumentasi.
Adapun data yang diperoleh adalah:
1) Data-data jumlah pernikahan yang masuk di KUA Kecamatan
Babadan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016.
2) Foto, rekaman, dan hasil wawancara.20

6.

Analisis Data
Secara umum, analisis data proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Dalam hal ini peneliti menggunakan metode induktif, yaitu proses analisis
berfikir yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang
bersifat khusus dari hasil riset tersebut, kemudian diakhiri dengan hasil
kesimpulan yang bersifat umum berupa generalisasi. Analisis ini berdasarkan
data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis, yang
kemudian dicari data tambahan secara berulang-ulang, sampai hipotesis
tersebut dapat diterima, dan menjadi teori tertentu.21

20
21

Ibid.
Ibid., 245.
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7.

Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji
validitas internal (kredibilitas), validitas eksternal (transferability), reliabilitas
(dependability), dan obyektivitas (confirmability).22

G. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan dalam penulisan dan pemahaman alur skripsi ini, maka
penulisannya dibagi dalam lima pokok bahasan (BAB), dan masing-masing bab ini
menjadi beberapa sub bab yang menjadi satu rangkaian pembahasan sistematik
yang saling berkaitan. Adapun bab-bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I

: Pendahuluan
Merupakan gambaran umum, memberi pola pemikiran bagi seluruh isi yang

meliputi: judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.
BAB II

: Konsep Pernikahan dan Konsep Berkeluarga dalam Hukum

Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
Sebagai landasan teori peneliti tempatkan pada BAB II, yang mengkaji
tentang perkembangan teori-teori yang melandasi dan mendukung penelitian.
Teori-teori yang dikaji dalam penelitian ini adalah teori-teori tentang konsep

22

Ibid., 270.
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pernikahan dan konsep berkeluarga yang terdapat di dalam hukum Islam (fiqh
munaqahat) dan di dalam Kompilasi Hukum Islam.
BAB III : Praktik Berkeluarga Menurut Pelaku Pernikahan Dini Karena
Hamil di Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.
Adapun dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang didapatkan dari
pelaku pernikahan dini karena hamil di luar nikah di Kecamatan Babadan
Kabupaten Ponorogo.
BAB IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Pernikahan dan Konsep
Berkeluarga Menurut Pelaku Pernikahan Dini Karena Hamil di Kecamatan
Babadan, Kabupaten Ponorogo.
Dalam bab ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap konsep
pernikahan dan konsep berkeluarga yang dilakukan oleh pelaku pernikahan dini
karena hamil di luar nikah di Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo yang data
pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo pada
tahun 2016.
BAB V

: Penutup

Merupakan akhir dari penulisan karya tulis yang berisi tentang kesimpulan
dan saran-saran yang terkait dengan hasil penelitian.

BAB II
KONSEP PERNIKAHAN DAN KONSEP BERKELUARGA
DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Konsep Pernikahan dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
1.

Konsep Pernikahan dalam Hukum Islam.
Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan
dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan yang bukan mahram-nya.
Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab nika>hun yang merupakan
masdar atau asal dari kata kerja nakaha. Menurut Bahasa, kata “nikah” berarti
adh-dhammu wattada>khul (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain,
kata nikah diartikan dengan adh-dhammu wa al-jam’u (bertindih dan
berkumpul).
Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang
mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh
“nikah” atau “tazwij” (kawin).23
Adapun menurut syara’, nikah adalah akad serah terima antara seorang
laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan
satu sama lainnya, dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang
sakinah, serta masyarakat yang sejahtera.24
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Di dalam buku karya Abdul Rahman Ghozali dengan judul Fiqh
Munakahat, terdapat pernyataan dari Muhammad Abu Ishrah yang
memberikan definisi lebih luas terhadap pengertian pernikahan, yang hal ini
juga dikutip oleh Zakiah Daradjat. Pernyataan pengertian pernikahan tersebut
adalah “akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan
hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan
tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan
kewajiban bagi masing-masing.”25
Dari pengertian di atas, pernikahan mengandung aspek akibat hukum,
melangsungkan pernikahan ialah sekaligus mendapat hak dan kewajiban serta
bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.
Karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya
terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt.26
Perintah untuk melakukan pernikahan itu sendiri telah ada di dalam Al
Qur’an. Salah satunya yaitu Allah Swt, berfirman dalam surat an-Nisa>’ ayat
3:

ُ َو ِإ ْن ِخ ْفت ُ ْم أ َ اَّل ت ُ ْق ِس
َ طوا ِفي ْال َيت َا َم ٰى فَان ِك ُحوا َما
َ سا ِء َمثْن َٰى َوث ُ ََل
ع
ِ َاب لَ ُكم ِمن
َ َۖ ث َو ُر َبا
َ ط
َ الن
ْ احدَة ً أ َ ْو َما َملَ َك
)٣( ت أ َ ْي َمانُ ُك ْۚ ْم ٰذَلِكَ أ َ ْدن َٰى أ َ اَّل تَعُولُوا
ِ فَإ ِ ْن ِخ ْفت ُ ْم أ َ اَّل ت َ ْع ِدلُوا فَ َو
Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka
nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau
empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil,
maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang
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kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat
zalim.” (Q.S. An-Nisa>’ : 3).27
Selain dalam Al-Qur’an, perintah untuk melakukan pernikahan juga
ada dalam sabda Rasululla>h Muhammad saw., salah satunya yaitu:

سو ُل ا َ هَّللِ صلى هللا عليه وسلم ( يَا َم ْعش ََر
ُ ع ْب ِد ا َ هَّللِ ب ِْن َم ْسعُو ٍد رضي هللا عنه قَا َل لَنَا َر
َ ع ْن
َ
َ َ ب ! َم ِن ا ْست
اَل ه
 َو َم ْن, ِص ُن ِل ْلفَ ْرج
ُّ  فَإِنههُ أَغ, ْع ِم ْن ُك ُم ا َ ْل َبا َءة َ فَ ْليَت َزَ هوج
َ طا
ِ ش َبا
َ ْ َوأَح, ص ِر
َ َض ِل ْل َب
)علَ ْي ِه
لَ ْم َي ْست َِط ْع فَ َعلَ ْي ِه ِبال ه
َ ص ْو ِم ; فَإِنههُ لَهُ ِو َجا ٌء ) ( ُمتهفَ ٌق
Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Hai pemudapemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta
berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena
sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata
terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya
dari godaan syahwat. Lalu, barang siapa yang tidak mampu
menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan uasa, hawa nafsunya
terhadap perempuan akan berkurang." (Muttafaqun Alaihi).28
Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan
bahwa: segolongan fuqaha’, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat
bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa
nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah muta>khkhirin berpendapat bahwa
nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya, dan
mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau
berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.29
Sedangkan ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah
adalah mubah, di samping ada yang sunnah, wajib, haram, dan makruh. Dan

27
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di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan
perkawinan ialah mubah. Hal ini karena memang di Indonesia banyak
dipengaruhi pendapat ulama Syafi’iyah.
Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash,
baik Al-Qur’an maupun As-sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum
muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian,
kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan
melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum
wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah.30
Tujuan pernikahan atau perkawinan menurut agama Islam dapat dibagi
menjadi dua, yaitu yang pertama ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam
rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis
dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera
maksudnya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya
keperluan hidup lahir dan batinnya. Sehingga timbullah kebahagiaan, yaitu
kasih sayang antar anggota keluarga.31
Tujuan yang kedua yaitu memenuhi naluri manusiawi. Manusia
diciptakan oleh Allah Swt. mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat
pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah Swt. untuk
mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas
hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain yaitu
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keperluan biologisnya ini termasuk aktivitas hidup agar manusia menurutui
tujuan kejadiannya, Allah Swt. mengatur hidup manusia dengan aturan
pernikahan atau perkawinan.32
Dalam buku karya Abdul Rahman Ghozali dengan judul Fiqh
Munakahat, terdapat pernyataan mengenai tujuan pernikahan dari Imam AlGhazali yang dimuat dalam Ihya-nya, antara lain yaitu:
a.

Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

b.

Memenuhi

hajat

manusia

untuk

menyalurkan

syahwatnya

dan

menumpahkan kasih sayangnya.
c.

Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan
kerusakan.

d.

Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak
serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta
kekayaan yang halal.

e.

Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram
atas dasar cinta dan kasih sayang.33
Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam.

Prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam perlu diperhatikan agar perkawinan itu
benar-benar berarti bagi hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdi
kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain:

32
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a.

Memenuhi dan melaksanakan perintah Agama.
Pernikahan adalah sunnah Nabi. Itu berarti bahwa menikah pada
hakikatnya melaksanakan ajaran agama. Agama mengatur pernikahan itu
memberi batasan rukun dan jika syarat-syarat tidak dipenuhi, maka
perkawinan itu batal atau fasid. Demikian pula agama memberi ketentuan
lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam
perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan.34

b.

Kerelaan dan Persetujuan.
Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak
melangsungkan perkawinan itu ialah ikhtiyar (tidak dipaksa). Pihak yang
melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan
calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah
perlu adanya khithbah atau peminangan yang merupakan satu langkah
sebelum mereka melakukan perkawinan. Sehingga semua pihak dapat
mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan. Kerelaan dari calon
suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan
ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri, mengingat wanita mempunyai
ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya.
Umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai
izin kerelaan bila ia gadis. Tetapi bila calon istri janda, tetap izinnya itu
secara tegas seperti sabda Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh
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sahabat Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda yang
artinya: “Jangan dinikahkan janda sehingga ia diminta perintahnya dan
jangan dinikahkan gadis, sehingga ia diminta persetujuannya (izinnya).
Sahabat bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Nabi bersabda:
Kalau ia diam.” Maka berdasarkan sabda Nabi itu jelas bahwa kerelaan
calon istri wajib diperhatikan oleh wali.35
c.

Perkawinan untuk selamanya.
Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk
ketenangan, ketenteraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini
dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk
selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip
perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan
sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga
nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan
melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan
antara suami istri. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW.
yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu’bah yang artinya:
“Dari Al-Mughirah bin Syu’bah, bahwa ia meminang seorang
wanita maka bersabda Nabi kepadanya: Apakah engkau melihat
kepadanya? Berkata Al-Mughirah “Tidak”. Bersabda Nabi: “Lihatlah
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kepadanya, karena dengan melihat sebelumnya itu lebih layak untuk dapat
menjaga perkawinan antara keduanya.”36
Karena prinsip perkawinan dalam Islam itu untuk selamanya, bukan
hanya satu masa tertentu saja, maka Islam tidak membenarkan pernikahan
yang terdapat batasan waktunya seperti nikah mut’ah dan semacamnya.37
d.

Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.
Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai
hak dan kewajiban yang sama. Adakala wanita lebih besar hak dan
kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan
kewajibannya dari wanita. Kalau seorang pria dan seorang wanita
melakukan perkawinan maka masing-masing tetap membawa hak dan
kewajibannya sebagai mukallaf. Tetapi dalam perkawinan itu masingmasing merelakan sebagian haknya dan menanggung kewajiban baru, di
samping mendapatkan hak-hak baru dari masing-masing pihak.
Masing-masing harus merelakan hak, seperti hak kebebasan seperti
sebelum berumah tangga. Masing-masing mendapatkan hak seperti hak
memenuhi kebutuhan seksualnya, hak mendapat warisan satu dari yang
lain bila salah satu meninggal dunia dan sebagainya. Demikian pula
masing-masing menanggung kewajiban baru seperti suami wajib
melindungi istri dan anak-anaknya, suami wajib memberi nafkah, dan
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sebagainya. Dan istri wajib melayani keperluan suami sesuai dengan
ketentuan yang ada.38
Meskipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban
yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam, suami
mempunyai kedudukan lebih dari istri. Hal ini sesuai dengan firman Allah
dalam surat An-Nisa>’ ayat 34 yang artinya: “Laki-laki (suami) itu
pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian
mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena
mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya …”39
Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti
bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah
tangga, karena suami

adalah pemimpin rumah tangga. Sudah

sewajarnyalah pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari
warga yang ada dalam rumah tangga, di samping pada umumnya laki-laki
dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung
banyak menggunakan fikiran daripada perasaan.
Dalam ayat tadi disebutkan: “karena Allah telah melebihkan
sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan).” Bukan
dengan ungkapan: “oleh karena laki-laki diberi kelebihan atas
perempuan.” Maksudnya adalah masing-masing mempunyai hak dan
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kewajiban yang berbeda sesuai dengan adanya kelebihan yang satu atas
yang lain.40
Mahmoud Syalthout mengatakan bahwa kelebihan seorang laki-laki
atas seorang wanita itu sama halnya dengan kelebihan salah satu anggota
badan, yang satu melebihi yang lainnya. Seperti tangan kanan atas tangan
kiri, dan fikiran lebih utama dari penglihatan.41

Suatu ikatan perkawinan atau pernikahan memiliki hikmah. Islam
mengajarkan dan menganjurkan pernikahan karena akan berpengaruh baik bagi
pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah
pernikahan adalah sebagai berikut:
a.

Pernikahan adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk
menyalurkan dan memuaskan naluri seks. Dengan perkawinan badan jadi
segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat hal haram dan
perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

b.

Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi
mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta
memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan.

c.

Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam
suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan
ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik serta dapat
menyempurnakan kemanusiaan seseorang.42
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d.

Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak
menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sngguh dalam memperkuat bakat
serta pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja. Karena dorongan
tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak
bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah
kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha
mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan
hidup manusia.

e.

Pembagian tugas, di mana yang satu mengurusi rumah tangga, sedangkan
yang lain bekerja di luar. Sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara
suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.

f.

Pernikahan dapat membawa kebaikan, diantaranya yaitu tali kekeluargaan,
memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat
hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan
ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang dan saling
menyayangi, merupakan masyarakat yang kuat dan bahagia.43

Selanjutnya mengenai pernikahan dini. Menurut para imam madzhab
fiqh konvensional, pernikahan atau perkawinan dini secara umum
diperbolehkan. Dalam madzhab Hanafi, dasar diperbolehkannya perkawinan
dini adalah tindakan Rasul yang menikahi ‘Aishah pada usia 6 tahun. Dan
Rasul pernah menikahkan anaknya Ummu Kalsum dengan ‘Ali pada waktu
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masih kecil. Demikian juga ‘Abdulla>h bin ‘Umar menikahkan anaknya ketika
masih kecil, dan para sahabat lainnya.44
Dalam madzhab Syafi>’i, telah membagi tiga macam perkawinan
ditinjau dari sudut umur calon mempelai wanita. Yaitu perkawinan janda,
perkawinan gadis dewasa, dan perkawinan anak-anak. Untuk gadis yang belum
dewasa, dengan batasan umur belum 15 tahun atau belum keluar haid, maka
seorang bapak boleh menikahkan anaknya tersebut tanpa seizinnya terlebih
dahulu. Hal tersebut dilakukan dengan syarat menguntungkan dan tidak
merugikan atau menyusahkan si anak. Dasar dari ini menurut Syafi>’i adalah
tindakan Nabi yang menikahi ‘Aishah ketika masih berumur 6 atau 7 tahun dan
mengadakan hubungan setelah berumur 9 tahun.45
Selanjutnya mengenai kawin hamil. Kehamilan dapat terjadi melalui
perkawinan yang legal, atau melalui hubungan akibat perkosaan, atau melalui
hubungan

suka

sama

suka

di

luar

nikah

yang

disebut

dengan

perzinaan/prostitusi.46
Para pakar hukum Islam/ahli hukum fiqh berbeda pendapat dalam
masalah menikahi wanita hamil. Imam Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Imam
Hambali memperbolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil
karena zina, asalkan yang menikahinya itu adalah laki-laki yang
menghamilinya. Sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya
dikawini. Abu Yusuf dan sebuah riwayat dari Imam Abu Hanifah berpendapat,
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tidak boleh mengawini perempuan yang berzina yang hamil, sebelum ia
melahirkan, agar nutfah suami tidak bercampur dengan tanaman orang lain.
Dalam riwayat lain Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan
perempuan berzina yang hamil, sah, tetapi tidak boleh melakukan
coitus/hubungan badan sebelum anaknya lahir.
Imam Muhammad as-Syaibani berpendapat, bahwa perkawinan dengan
wanita yang dihamili laki-laki lain hukumnya sah, tetapi haram baginya
melakukan hubungan badan, hingga bayi yang dikandung itu lahir. Pendapat
ini sejalan dengan pikiran Ibn Qudamah, tetapi Ibn Qudamah menambahkan
bahwa wanita itu harus terlebih dahulu dipidana dengan pidana cambuk.
Kebolehan wanita yang sedang hamil dinikahi oleh laki-laki yang
menghamilinya oleh para ulama didasarkan kepada alasan bahwa keduanya
adalah pezina. Dalam Al-Qur’an Surat an-Nur ayat 3 menegaskan bahwa
pezina itu hanya pantas dinikahkan dengan pezina pula, atau dengan orang
musyrik. Dan hal itu diharamkan bagi orang yang beriman.
Adapun menikahi wanita yang sedang hamil, dan kehamilannya itu
karena perbuatan orang lain, menurut pendapat Imam Abu Yusuf,
perkawinannya hukumnya fasid (batal). Hal ini didasarkan pula kepada ayat 3
Surat an-Nur. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa
menikahi wanita hamil yang dihamili laki-laki lain adalah sah. Karena tidak
terikat dengan perkawinan orang lain, dan boleh mengumpulinya karena janin
yang telah ada tidak akan ternoda oleh benih yang baru ditanam.47
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Bagaimana pula kedudukan bayi yang dilahirkan dari kehamilan yang
dihamili orang lain. Para ulama sepakat menetapkan bahwa status anak tersebut
adalah anak zina, dan nasabnya dihubungkan dengan ibunya.
Tetapi para ulama berbeda kepada dua pendapat dalam hal jika laki-laki
yang menikahinya adalah orang yang menghamilinya. Pertama, berpendapat
bahwa jika pernikahan dilakukan setelah janin itu berumur 4 bulan, maka anak
itu dianggap anak sah dari suami-istri itu.
Kedua, mengatakan bahwa walaupun janin yang ada dalam kandungan
wanita itu baru berumur beberapa hari kemudian wanita itu dinikahkan dengan
laki-laki yang menghamilinya, maka anak yang dilahirkan tetap dipandang
sebagai anak zina. Tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang
menghamili tadi. Hal ini karena keberadaan janin itu dalam kandungan lebih
dahulu daripada pernikahan dilaksanakan.48

2.

Konsep Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam.
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, konsep perkawinan atau
pernikahan itu di atur di dalam BUKU I tentang hukum perkawinan, terutama
pada BAB II tentang dasar-dasar perkawinan pasal 2 sampai 10. Mengenai
pengertian pernikahan atau perkawinan diatur dalam pasal 2 yang berbunyi:
“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat
kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah.49
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Sedangkan mengenai tujuan pernikahan dalam KHI diatur secara
sederhana pada pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”
Pada pasal 4 sampai 7 dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai
perkawinan yang sah dan aturan tentang pencatatan akta pernikahan. Bunyi
pasal tersebut adalah sebagai berikut:
Pasal 4
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan
pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pasal 5
(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap
perkawinan harus dicatat.
(2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22
Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.
Pasal 6
(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus
dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat
Nikah.
(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
tidak mempunyai kekuatan Hukum.50
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Pasal 7
(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh
Pegawai Pencatat Nikah.
(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat
diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai
hal-hal yang berkenaan dengan:
(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
(b) Hilangnya Akta Nikah;
(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan;
(d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undangundang No.1 Tahun 1974 dan;
(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974;
(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri,
anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan
perkawinan itu.51
Selanjutnya pada pasal 8 sampai pasal 10 dalam Kompilasi Hukum
Islam mengatur secara sederhana tentang putusnya suatu perkawinan. Bunyi
pasal tersebut adalah sebagai berikut:
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Pasal 8
Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat
cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan
perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.
Pasal 9
(1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang
dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
(2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh,
maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.
Pasal 10
Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.52
Selanjutnya mengenai pernikahan dini dan kawin hamil dalam
Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak mengatur
mengenai pernikahan dini secara khusus. Karena pada dasarnya yang
membedakan pernikahan dini atau tidak adalah umur dari kedua mempelai
disaat menikah. Mengenai batasan umur diperbolehkannya menikah dalam
Kompilasi Hukum Islam di atur dalam pasal 15 yang berbunyi:
(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh
dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan
dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami
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sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya
berumur 16 tahun.
(2) Bagi calon mempelai yang bgelum mencapai umur 21 tahun harus
mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan
(5) UU No.1 Tahun 1974.
Sedangkan mengenai kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam
diatur pada pasal 53, yang berbunyi:
(1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang
menghamilinya.
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.53
Dari ketentuan Pasal 53 di atas, Kompilasi Hukum Islam secara tegas
mengatur bahwa perkawinan hamil dapat dilakukan asalkan yang menikahi
wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamilinya. Perkawinan semacam
ini tidak perlu menunggu habis masa iddah wanita hamil tersebut, dan tidak
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.54
M. Yahya Harahap menandaskan: “Suatu hal yang perlu dicatat
sehubungan dengan kawin hamil. Dalam KHI sengaja dirumuskan dengan
singkat dan agak bersifat umum. Maksudnya untuk memberi keluasan bagi
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pengadilan untuk mencari dan menemukan asas-asas baru melalui terobosan
dan konstruksi yang lebih aktual dan rasional.”
M. Yahya Harahap juga menyampaikan bahwa tujuan dilegalkan
perkawinan hamil antara lain adalah untuk memberikan kepastian pada
kedudukan anak yang dilahirkan, sehingga silsilah keturunan anak tersebut
dapat dinisbahkan kepada ibu dan laki-laki yang menghamili ibunya.
Pemikiran M. Yahya Harahap tersebut telah terumuskan di dalam Pasal 99
Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “Anak yang sah adalah:
(a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
(b) Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri
tersebut.
Kalau diperhatikan ketentuan pada huruf (a) akan jelas bahwa
Kompilasi Hukum Islam membuka kemungkinan bagi tertampungnya anak
yang lahir akibat perkawinan hamil ke dalam pengertian anak sah, sekalipun
anak itu dilahirkan beberapa hari setelah perkawinan dilaksanakan. Karena itu
Kompilasi Hukum Islam memformulasikan suatu cara untuk menghindari atau
menutupi adanya anak luar kawin dengan ketentuan Pasal 53 di atas. Menurut
pasal ini perempuan yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan lakilaki yang menghamilinya.55
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B. Konsep Berkeluarga dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
1.

Konsep Berkeluarga dalam Hukum Islam.
Bersatunya laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan pernikahan
mengakibatkan perolehan kedudukan hukum yang istimewa. Di mana pihak
laki-laki akan menjadi suami sedangkan perempuannya akan menjadi istri.
Masing-masing dari mereka terpikul suatu kewajiban luhur dalam rangka
menjaga eksistensi keluarga dan rumah tangganya sebagai bagian inti dari
susunan kehidupan masyarakat.56
Dalam hal ini, terdapat konsep kewajiban suami istri dalam menjalani
kehidupan berkeluarga dan berumah tangga sesuai ajaran Islam.
a.

Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri.
Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya
masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati.
Sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berkeluarga dan berumah
tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai
dengan tuntutan agama, yaitu sakinah¸mawaddah¸ wa rahmah. Berikut ini
adalah hak bersama suami istri:
1) Suami dan istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan
seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang
dihalalkan secara timbal balik. Bagi suami halal berbuat kepada
istrinya, demikian pula sebaliknya. Mengadakan hubungan ini
merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersamaan.
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2) Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak
boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
3) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan pernikahan yang sah.
Apabila salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan
pernikahan. Yang lain dapat mewarisi hartanya sekalipun belum
pernah berhubungan seksual.
4) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas.
5) Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat
melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.57
b. Hak Suami atas Istri.
Di antara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok
adalah:
1) Ditaati oleh istri dalam hal-hal yang tidak maksiat.
2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan
suami, senantiasa menjaga nama baik suami.
4) Tidak bermuka masam di hadapan suami.
5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.58

c.

Hak Istri atas Suami.
Di antara beberapa hak istri terhadap suaminya, yang paling pokok
adalah:
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1) Bergaul kepada istri dengan baik.
2) Mendidik istri taat beragama.
3) Mendidik dan membina istri agar berperilaku baik, sopan, santun.
4) Suami dilarang membuka rahasia istrinya, dan senantiasa menjaga
nama baiknya.59

2.

Konsep Berkeluarga dalam Kompilasi Hukum Islam.
Sedangkan konsep berkeluarga dalam Kompilasi Hukum Islam telah
termuat di dalam BAB XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri pada pasal
77 sampai pasal 84. Pada pasal 77 dan 78, diatur mengenai konsep kewajiban
suami istri secara umum. Pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:
Pasal 77
(1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan
susunan masyarakat;
(2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan
memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang lain;
(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun
kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
(4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;60
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(5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
Pasal 78
(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami
isteri bersama.
Selanjutnya pada pasal 79 Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai
kedudukan suami istri. Pasal 79 berbunyi:
(1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan
suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam
masyarakat.
(3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.61
Kewajiban suami kepada istrinya dalam Kompilasi Hukum Islam diatur
dalam pasal 80 dan 81, yaitu sebagai berikut:
Pasal 80
(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan
tetapiwa mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting
diputuskan oleh suami isteri bersama.
(2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
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(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan
memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat
bagi agama, nusa dan bangsa.
(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
a.

nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

b.

biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri
dan anak;

c.

biaya pendididkan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a
dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri
nusyuz.62
Pasal 81
(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya
atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama
dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya
dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.

62

Ibid.

42

Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta
kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya
serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik
berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang
lainnya.63
Sedangkan kewajiban suami yang memiliki istri lebih dari satu dalam
Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 82 sebagai berikut:
(1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban
memberikan tempat tiggaldan biaya hidup kepada masing-masing isteri
secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang
ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
(2) Dalam hal para isteri rela dan ihlas, suami dapat menempatkan isterinya
dalam satu tempat kediaman.64
Selanjutnya mengenai kewajiban seorang istri kepada suaminya
menurut Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam pasal 83 dan 84, yaitu
sebagai berikut:
Pasal 83
(1) Kewajiban utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada
suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
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(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga seharihari dengan sebaik-baiknya.
Pasal 84
(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibankewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan
alasan yang sah.
(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut
pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk
kepentingan anaknya.
(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesuadah
isteri nusyuz.
(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus
didasarkan atas bukti yang sah.65
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BAB III
PRAKTIK BERKELUARGA MENURUT PELAKU PERNIKAHAN DINI
KARENA HAMIL DI KECAMATAN BABADAN,
KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Singkat Narasumber dan Faktor Pernikahan Dini yang Dilakukan.
Jumlah pelaku pernikahan dini yang datanya masuk di KUA Kecamatan
Babadan, Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 ada empat pasangan. Dimana
jumlahnya ada empat orang dari pihak laki-laki yang mengajukan dispensasi nikah,
dan satu orang dari pihak perempuan yang mengajukan dispensasi nikah ke
Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Sehingga dari data KUA Kecamatan
Babadan tersebut, total terdapat lima orang yang mengajukan dispensasi nikah pada
tahun 2016. Sedangkan di tahun 2017, tidak ada pernikahan dini yang masuk di
KUA Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.66

1.

Profil Narasumber.
Maka berdasarkan yang dipaparkan di atas, yang menjadi narasumber
utama dalam penelitian ini adalah keempat pasangan pelaku pernikahan dini
yang datanya tercatat di KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo pada
tahun 2016. Berikut profil singkat narasumber:
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a.

Mbak Lisa.
Mbak Lisa lahir di Ponorogo tanggal 18 Oktober 1997. Mbak Lisa
menikah di tahun 2016 lalu dengan Mas Irma. Pada saat menikah, usia
Mbak Lisa dan Mas Irma sama-sama masih berusia 18 tahun. Mereka
melakukan pernikahan dini dengan mengajukan dispensasi nikah ke
Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo karena sudah terlanjur hamil di
luar nikah.67

b.

Mas Irma.
Mas Irma lahir di Ponorogo tanggal 05 Oktober 1997. Mas Irma
adalah suami dari Mbak Lisa, yang menikah di tahun 2016 lalu. Pada saat
menikah, usia Mbak Lisa dan Mas Irma sama-sama masih berusia 18
tahun. Pihak Mas Irma-lah yang mengajukan dispensasi nikah, karena
pada saat itu usia Mas Irma masih di bawah umur minimal menikah
menurut Undang-Undang.68

c.

Mas Rizki.
Mas Rizki lahir di Ponorogo tanggal 27 Desember 1998. Mas Rizki
menikah di tahun 2016 lalu dengan Mbak Della. Mbak Della lahir di
Ponorogo pada tanggal 15 Mei 1999. Pada saat mereka menikah, usia Mas
Rizki adalah 17 tahun, sedangkan istrinya, Mbak Della berusia 15 tahun.
Pada saat menikah, Mas Rizki dan Mbak Della masih sama-sama di bawah
usia minimal menikah menurut Undang-Undang. Maka dari kedua belah
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pihak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten
Ponorogo. Mereka melakukan pernikahan dini dengan mengajukan
dispensasi nikah karena pihak perempuannya sudah terlanjur hamil di luar
nikah.69
d.

Mbak Dewi.
Mbak Dewi lahir di Subaim, 12 April 1998. Mbak Dewi menikah
di tahun 2016 lalu dengan Mas Meigy. Mas Meigy lahir di Ponorogo pada
tanggal 12 Mei 1998. Pada saat mereka menikah, usia Mbak Dewi dan Mas
Meigy sama-sama berusia 17 tahun. Pada saat menikah, Mas Meigy masih
di bawah usia minimal menikah menurut Undang-Undang. Maka dari
pihak Mas Meigy-lah yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan
Agama Kabupaten Ponorogo. Mereka melakukan pernikahan dini dengan
mengajukan dispensasi nikah karena pihak perempuannya sudah terlanjur
hamil di luar nikah.70

e.

Mbak Fia.
Mbak Fia lahir di Ponorogo tanggal 16 Februari 1998. Mbak Fia
menikah di tahun 2016 lalu dengan Mas Didik. Mas Didik lahir di
Ponorogo pada tanggal 27 Mei 1997. Pada saat mereka menikah, usia
Mbak Fia dan Mas Didik adalah sama-sama berusia 18 tahun. Pada saat
menikah, Mas Didik masih di bawah usia minimal menikah menurut
Undang-Undang. Maka dari pihak Mas Didik-lah yang mengajukan
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dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Mereka
melakukan pernikahan dini dengan mengajukan dispensasi nikah karena
pihak perempuannya sudah terlanjur hamil di luar nikah.71

2.

Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Dini.
Dalam suatu pernikahan, tentu ada faktor yang mendasari terjadinya
suatu pernikahan tersebut. Pada umumnya, faktor seorang laki-laki menikah
dengan seorang perempuan adalah karena sudah saling mencintai. Akan tetapi
dalam permasalahan ini, tentu ada faktor lainnya yang mengharuskan
terjadinya pernikahan.
Menurut data yang peneliti dapatkan dari KUA Kecamatan Babadan,
Kabupaten Ponorogo, pada tahun 2016 terdapat empat dispensasi nikah yang
telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Dalam
keempat pasangan pernikahan dini tersebut, terdapat faktor lainnya yang
mengharuskan mereka menikah. Faktor ini menjadi alasan mendasar bagi
mereka untuk melakukan pernikahan dini dengan mengajukan dispensasi
nikah. Dalam hal ini, keempat pasangan pernikahan dini ini melakukan
pernikahan karena sudah terlanjur hamil di luar nikah. Kehamilan di luar
menikah tersebut diakibatkan karena pergaulan bebas yang mereka lakukan.
Dalam hasil wawancara dengan Mbak Lisa, salah satu pihak yang
mengalami pernikahan dini pada tahun 2016 lalu mengatakan bahwa:
Kan dulu kenalnya dengan suami saya, mas Irma itu ketika ikut
pengajian Abah Ali di Kota Ngawi. Saya kenal sama Mas Irma itu
ketika saya masih SMA kelas 1, dan ikut pengajian Abah Ali di Ngawi
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begitu. Dan pas itu Mas Irma sudah kelas 3 SMA. Sebenarnya saya
seumuran dengan mas Irma, tapi mas Irma memang sekolahnya waktu
masih kecil lebih dahulu, jadi ketika sekolah, dia kelasnya di atas
saya.72
Mbak Lisa menikah dengan Mas Irma itu pada tahun 2016. Ketika itu,
usia mereka berdua sama-sama berusia 18 tahun. Dan usia 18 tahun itu sekitar
kelas 3 SMA. Maka berarti mereka berdua sudah saling kenal sekitar 2 tahun
lamanya.
Berdasarkan keterangan Mbak Lisa di atas dan beberapa para pelaku
pernikahan dini, baik si suami dan si istrinya, sebelumnya sudah lama saling
mengenal dan saling menyukai. Sehingga mereka menjalin hubungan pacaran.
Akan tetapi, karena terlalu mendalam menjalin hubungan pacaran, akhirnya
mereka pernah berhubungan layaknya suami istri. Sehingga sampai terjadi
kehamilan di luar nikah. Faktor utama inilah yang mengharuskan mereka
menikah segera, dan juga karena adanya desakan pihak keluarga. Desakan ini
dilakukan demi menghindari rasa malu terhadap masyarakat sekitar.

B. Konsep Pernikahan menurut Pelaku Pernikahan Dini Karena Hamil.
Pernikahan merupakan suatu ikatan suci antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan. Kita sebagai manusia yang belum menikah, secara umum
pastinya sangat menginginkan bahkan menantikan pernikahannya. Tak terkecuali
anak muda di zaman sekarang. Bahkan di zaman sekarang ini tak sedikit pernikahan
di usia muda terjadi. Bukan hanya menikah di usia muda, akan tetapi juga
pernikahan dini sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Yang dimaksud
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pernikahan dini di sini adalah pernikahan yang salah satu atau kedua mempelainya
masih berada di bawah usia minimal menikah menurut Undang-Undang.
Pernikahan tersebut harus mendapatkan izin dispensasi nikah oleh Pengadilan
Agama setempat terlebih dahulu.
Terjadinya pernikahan dini menjadi pembicaraan tersendiri bagi
masyarakat. Ada masyarakat yang setuju, ada pula yang tidak setuju dengan
pernikahan dini. Lalu, bagaimanakah pandangan para pelaku pernikahan dini
terhadap pernikahan yang mereka alami tersebut? Maka terkait hal ini, berdasarkan
hasil wawancara yang peneliti lakukan, setidaknya kita mendapati tiga pandangan
tentang konsep pernikahan yang dialami dan dilakukan oleh pelaku pernikahan dini
yang datanya terdaftar di KUA Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo pada
tahun 2016. Ketiga pandangan tentang konsep pernikahan dini tersebut yaitu:
1.

Pernikahan dini itu susah karena masih sama-sama muda dan masih labil.
Pandangan pertama terhadap konsep pernikahan dini yang dilakukan
oleh pelaku adalah pernikahan dini itu susah. Hal ini sesuai dengan hasil
wawancara bersama Mas Irma dan Mbak Lisa, sepasang suami istri yang
melakukan pernikahan dini. Seperti yang dikatakan Mbak Lisa:
Menurut saya pernikahan dini itu susah ya mas. Karena masih labil ya.
Kan dulu kenalnya dengan suami saya, mas Irma itu ketika ikut
pengajian Abah Ali di Kota Ngawi. Saya kenal sama Mas Irma itu
ketika saya masih SMA kelas 1, dan ikut pengajian Abah Ali di Ngawi
begitu. Dan pas itu Mas Irma sudah kelas 3 SMA. Sebenarnya saya
seumuran dengan mas Irma, tapi mas Irma memang sekolahnya waktu
masih kecil lebih dahulu, jadi ketika sekolah, dia kelasnya di atas saya.
Jadi masih sama-sama muda usianya.
Ya kalau menurut saya pribadi itu, rasanya susah ya mas sebenarnya.
Susahnya itu karena harus mengurusi anak, memikirkan kebutuhan
rumah tangga. Padahal pemikiran kami pada saat itu belum sampai di
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situ. Dan ketika itu, suami saya sudah kerja di Denpasar Bali. Jadi
berjauhan tinggalnya.73
Begitu pula yang dikatakan suaminya, Mas Irma:
Ya memang ada susahnya ya mas. Tapi kembali seperti yang saya
katakan tadi. Ada sisi positifnya sebagai pembelajaran bagi kita juga
mas.
Meskipun mereka beranggapan bahwa pernikahan dini itu susah,
namun ada sisi positifnya. Seperti yang dikatakan Mas Irma:
Kalau masalah nikah di usia muda saya setuju mas. Ya terkait nikah
muda atau nikah dini itu bukan berarti kita ambil sisi negatifnya saja.
Tapi bisa kita ambil sisi positifnya seperti mumpung masih muda,
nikahnya di usia muda, kan masih kuat tenaganya, fisiknya. Jadi untuk
kerja tentu dalam kondisi kuat dan lebih produktif. Dan ketika anak
sudah besar, orang tuanya pun masih kuat dan tidak tua.
Orang kan punya persepsinya sendiri-sendiri ya mas. Ada persepsinya
orang tua itu kalau nikah di usia masih muda itu belum bisa mencari
nafkah gitu mas. Kan kalau sekarang berbeda zamannya mas. Sekarang
juga sudah banyak yang baru lulus SMA atau belum lulus kuliah tapi
sudah menikah muda itu tidak masalah. Apalagi kalau sebelumnya
sudah ada pengalaman kerja. Misalnya dari usia SMP sudah mulai
jualan apa begitu, kemudian di zaman sekarang juga media online
sangatlah maju dan menunjang untuk mencari uang. Jadi kalau
sekarang itu, tidak semua anak muda itu masih kekanak-kanakan,
belum bisa mencari uang. Dan itu memang kembali ke pola pikir kita
masing-masing mas, setuju atau tidak tentang nikah di usia muda.74
Jadi pernikahan dini yang mereka lakukan itu, menurut mereka
pernikahan dengan cara menikah dini itu susah karena masih sama-sama
berusia muda, dan masih labil. Apalagi terdapat tanggung jawab yang berat
bagi keduanya. Seperti tanggung jawab suami harus memberi nafkah, dan istri
harus mengurusi anak dan rumah. Akan tetapi, terdapat sisi positifnya dari
suatu pernikahan dini yang mereka alami. Sisi positifnya menurut mereka
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adalah karena pada usia muda itu, fisik dalam kondisi lebih kuat dan prima.
Sehingga tentu bisa lebih giat dalam bekerja. Selanjutnya menurut mas Irma
pula, anak muda di zaman sekarang pola pikirnya lebih maju akibat teknologi.
Contohnya dengan adanya internet. Banyak anak muda di zaman sekarang
yang memiliki kemampuan meraup uang melalui internet. Dengan berjualan
sesuatu melalui media internet. Berjualan di internet pada umumnya justru
dianggap sulit bagi orang-orang yang lebih tua. Oleh karena itu, pebisnis online
kebanyakan adalah anak muda. Jadi mengenai masalah mencari nafkah, masih
bisa di atasi.

2.

Pernikahan dini sama saja dengan pernikahan pada umumnya.
Pandangan ini sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh Mas
Rizki, Mbak Dewi, dan Mbak Fia. Seperti apa yang dikatakan oleh Mas Rizki,
salah satu pelaku pernikahan dini:
Ya menurut saya, pernikahan dini itu sama saja mas dengan pernikahan
pada umumnya. Ya bedanya cuman memang usianya masih terbilang
muda dan masih labil begitu mas.75
Begitu pula dengan ungkapan dari Mbak Dewi:
Menurut saya pernikahan dini itu ya seperti pernikahan pada umumnya,
tapi lebih ada perjuangannya. Karena kalau dari segi perekonomiannya
benar-benar dimulai dari nol, dan harus berjuang sama-sama.76
Begitu pula dengan ungkapan dari Mbak Fia:
Ya tentang pernikahan dini itu sama saja dengan pada umumnya ya
mas, namun memang rasanya cepat begitu. Jadi siap gak siap harus siap
begitu.77
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Jadi, pandangan kedua tentang konsep pernikahan dini menurut
pelakunya itu adalah menganggap pernikahan dini sama saja dengan
pernikahan pada umumnya. Meskipun usia masih terbilang muda, dan memang
masih labil. Namun bagi mereka masih bisa diatasi dengan baik. Hal ini juga
dibuktikan oleh mereka dengan menjalani kehidupan ikatan pernikahannya
dengan baik sampai sekarang.

3.

Pernikahan dini itu menenangkan dan menyenangkan. Karena terdapat
banyak pelajaran yang dapat membawa perubahan ke arah lebih baik.
Selanjutnya mengenai pandangan yang ketiga adalah pernikahan dini
itu menenangkan dan menyenangkan. Hal ini sesuai dengan apa yang
diungkapkan oleh Mas Rizki dalam wawancara yang mengatakan:
Ya bagaimana ya mas. Kalau saya sih malah lebih tenang mas. Justru
ketika sudah menikah ini, saya malah berhenti nakalnya. Dulu ya saya
itu anak nakal, mas. Ya setelah menikah ini menjadi berubah dan lebih
dewasa gitu, mas.78
Mas Rizki berpandangan bahwa pernikahan dini yang ia alami justru
telah merubah dirinya. Yang pada awalnya nakal, menjadi lebih baik dan lebih
dewasa.
Kemudian dalam wawancara Mbak Dewi pun berkata:
Ya yang saya rasakan senang saja begitu mas. Dan saya juga merasa
ada perubahan, seperti lebih mengerti tentang kekeluargaan, lebih
dewasa, tahu yang mana yang baik dan buruknya.79
Dan dalam wawancara, Mbak Fia pun berkata:
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Ya perasaan saya campur aduk begitu mas, hehe. Tapi ya kalau yang
dirasakan itu ya yang senang-senang saja begitu mas.80
Bagi Mbak Dewi dan Mbak Fia itu, pernikahan dini justru membawa
hati lebih senang. Dan dengan adanya pernikahan dini itu pula, mereka lebih
banyak belajar tentang keluarga, tentang kedewasaan, dan tentang baik dan
buruk.
Jadi pernikahan dini bukan hanya tentang setuju atau tidak setujunya.
Namun dibalik itu semua terdapat pelajaran yang berharga yang dapat
membuat mereka berubah. Perubahan mereka cenderung menjadi pribadi yang
lebih dewasa, lebih mengerti tentang keluarga, dan lebih mengerti tentang
mana yang baik dan mana yang buruk.

C. Konsep Berkeluarga menurut Pelaku Pernikahan Dini Karena Hamil.
Dalam menjalani suatu pernikahan, berkeluarga dan berumah tangga, tentu
tidaklah mudah. Karena pernikahan itu sendiri juga adalah suatu ibadah jangka
panjang. Apalagi jika pernikahan tersebut berlangsung ketika masih berada di usia
muda yang kebanyakan emosinya masih labil. Namun, pastinya para pelaku
pernikahan dini memiliki pandangan terhadap konsep berkeluarga itu seperti apa.
Konsep tersebut menggambarkan kehidupan keluarga dan berumah tangga dalam
suatu ikatan pernikahan.
Berdasarkah hasil wawancara terhadap para pelaku pernikahan dini, konsep
berkeluarga menurut mereka antara lain:
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1.

Saling bertanggung jawab terhadap masing-masing tugas.
Hal ini sesuai dengan pendapat dari Mbak Lisa, Mas Rizki, Mbak Dewi,
dan Mbak Fia. Seperti apa yang dikatakan oleh Mas Rizki dalam wawancara:
Ya kalau menurut saya, sebagai suami saya ya harus bekerja begitu mas.
Mencari nafkah untuk keluarga. Sekarang ini saya usaha daging sapi di
pasar, mas. Kalau istri saya mengurus rumah dan anak begitu mas.81
Dan dalam wawancara, Mbak Lisa juga mengatakan:
Ya menurut saya, tentang berkeluarga itu kalau bagi suami ya harus
bertanggung jawab. Apalagi sekarang ini ya si Mas Irma berhenti kerja
di Bali dan pulang ke Ponorogo sini karena ada beberapa masalah di
sana. Sudah sekitar dua bulan tidak kerja. Inipun ya masih mencari-cari
tambahan sambil ikut menjaga kios kecil depan rumah ini.
Kalau masalah mengurusi anak sama rumah ya saya sebagai istri dan
ibu rumah tangga. Dibantu juga sama ibu bapak mertua saya.82
Jadi dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, terdapat
konsep saling bertanggung jawab. Seorang suami dan istri memiliki tanggung
jawabnya masing-masing. Menurut kutipan wawancara Mas Rizki, dan Mbak
Lisa di atas, tanggung jawab seorang suami adalah dengan bekerja mencari
nafkah. Sedangkan seorang istri memiliki tanggung jawab untuk mengurusi
anak dan rumah.

2.

Saling percaya, dan menyayangi.
Dalam wawancara dengan Mbak Fia dikatakan:
Ya kalau menurut saya, dalam berkeluarga dan berumah tangga itu
harus saling percaya, saling belajar dewasa. Bahkan saya selama ini
sama suami tidak pernah bertengkar, karena saling menyayangi begitu.
Dan saling amanah dalam tanggung jawab masing-masing. Seperti
suami saya yang kerja mencari nafkah, sedangkan saya yang mengurusi
rumah dan anak, apalagi anaknya sudah ada 2 ini mas.83
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Jadi selain harus bertanggung jawab dalam berkeluarga dan berumah
tangga, seorang suami dan istrinya harus saling percaya dan saling menyayangi
satu sama lain. Hal ini harus dilakukan agar kehidupan rumah tangga menjadi
lebih baik dan langgeng. Tidak menimbulkan konflik. Karena rumah tangga itu
harus didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang.

3.

Saling berkomunikasi dengan baik.
Dalam berkeluarga dan berumah tangga, menjalin komunikasi dengan
baik sangatlah penting. Dalam wawancara Mbak Lisa mengatakan:
Dan kemudian kalau dalam berkomunikasi ya mas, saya sama suami
saya lancar saja mas. Saling menjaga. Kalau misalnya ada salah
ngomong ya memang nanti bisa berantem, tapi hanya sebentar saja mas,
kemudian akur lagi.84
Jadi menurut Mbak Lisa di atas, komunikasi yang lancar dan baik
sangatlah penting. Sehingga apabila nantinya ada masalah yang bisa
menimbulkan perkelahian, masih bisa diselesaikan menggunakan komunikasi
dengan baik. Berkomunikasi dengan baik akan membuat ikatan pernikahan dan
berkeluarga menjadi awet dan terhindar dari resiko perceraian.

4.

Memberi ruang dan tidak terlalu membatasi.
Saling menghargai pendapat pasangan, dan terbuka harus dilakukan
oleh orang yang sudah menikah dan berkeluarga. Dengan memberi ruang bebas
dan tidak terlalu membatasi anggota keluarga, contohnya istri. Maka bisa lebih
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menjaga dari perselisihan. Seperti apa yang dikatakan oleh Mas Irma yang
merupakan suami dari Mbak Lisa:
Kalau tentang konsep berkeluarga dan berumah tangga, kalau saya, istri
saya lepasin saja mas. Maksudnya diberi kebebasan mau apa, tidak
terlalu membatasi istri saya. Misal kalau mau kerja ya silahkan begitu.
Dan kalau menurut saya, kalau terlalu mengkekang dan membatasi istri
itu tidak baik, beri saja kebebasan, kelonggaran. Sehingga bisa
mengurangi pertengkaran suami istri gitu mas. Ya pertengkaran kecil
itu hal wajar ya mas, tapi gak perlu berlama-lama. Kalau saya sama istri
saya kalau lagi berantem ya cepat baikan, mungkin sekitar 2 jam saja
sudah baikan mas.85
Jadi menurut Mas Irma, dalam berkeluarga dan berumah tangga itu
harus saling memberi ruang bebas. Memberi ruang untuk berpendapat,
misalkan istri yang ingin bekerja. Maka dihargai pendapat istri itu selama tidak
menimbulkan hal negatif. Karena dengan demikian, lebih dapat menjaga
keharmonisan dan keutuhan rumah tangga.
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BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP PERNIKAHAN DAN
KONSEP BERKELUARGA MENURUT PELAKU PERNIKAHAN DINI
KARENA HAMIL DI KECAMATAN BABADAN,
KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Pernikahan Menurut Pelaku
Pernikahan Dini Karena Hamil di Luar Nikah di Kecamatan Babadan,
Kabupaten Ponorogo.
Dalam BAB III dipaparkan bahwa peneliti telah mewawancarai para pelaku
pernikahan dini di Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Pernikahan dini
tersebut mereka alami karena pihak perempuannya hamil di luar nikah. Dan pihak
laki-laki dari keempat pasangan pelaku pernikahan dini tersebut semuanya berusia
di bawah minimal pernikahan menurut Undang-Undang. Rata-rata masih berusia
antara 17 sampai 18 tahun. Dan pihak perempuannya yang hamil tersebut
merupakan temannya sendiri yang sudah kenal baik, dan mereka juga berpacaran.
Namun karena dalam pergaulan berpacaran mereka melampaui batas, maka
terjadilah hamil di luar nikah. Dan jika melihat pernikahan yang mereka alami
tersebut, mereka menikah dengan seseorang yang memang mereka sukai dan cintai.
Apabila ditinjau dari surat an-Nisa>’ ayat 3 yang memiliki salah satu kandungan
yaitu perintah kepada laki-laki untuk menikahi perempuan yang disenanginya,
maka pernikahan yang mereka lakukan tersebut telah sesuai.
Selanjutnya dalam BAB III sudah dipaparkan bahwa peneliti juga
mewawancarai para pelaku pernikahan dini karena hamil di luar nikah mengenai
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pandangan mereka terhadap gambaran atau konsep pernikahan. Tentu konsep
pernikahan di sini adalah yang dilakukan oleh para narasumber tersebut, yaitu
pernikahan dini. Konsep pernikahan dini menurut pelaku antara lain yaitu
pernikahan dini dirasa susah karena masih sama-sama berusia muda dan masih
labil. Ada pula yang berpendapat pernikahan dini itu sama saja dengan pernikahan
pada umumnya. Ada pula yang berpendapat bahwa menikah dini itu justru lebih
menyenangkan dan menenangkan karena terdapat banyak pelajaran.
Ditinjau dari pengertian pernikahan menurut hukum Islam (Fiqh
Munakahat) yang memiliki arti bahwa suatu pernikahan itu merupakan suatu akad
yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga
(suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi
batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.86 Maka
tidak ada perbedaannya pernikahan dini yang para narasumber lakukan dengan
pernikahan pada umumnya. Karena pernikahan dini yang mereka lakukan itu juga
sama-sama memberikan kehalalan dalam melakukan hubungan, dan juga samasama menimbulkan hak dan kewajiban dalam berkeluarga.
Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian pernikahan atau
perkawinan diatur dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan atau
pernikahan tersebut menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau
mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya
merupakan ibadah. Suatu pernikahan merupakan ibadah.87 Maka melihat
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pengertian ini, pernikahan dini yang para narasumber lakukan itu memang
merupakan suatu akad untuk menaati perintah Allah, dan ikatan pernikahan tersebut
adalah suatu ibadah. Tidak ada perbedaannya dengan pernikahan pada umumnya.
Dilihat dari tujuan pernikahan tersebut dilaksanakan juga sama antara
pernikahan dini dengan pernikahan biasa pada umumnya. Dalam hukum Islam,
tujuan pernikahan pada intinya ada dua, yaitu untuk melaksanakan petunjuk atau
perintah agama, dan yang kedua adalah untuk memenuhi naluri manusiawi.88 Dan
dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang mengatur tujuan pernikahan juga
menyatakan bahwa suatu perkawinan atau pernikahan bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.89 Maka dilihat dari
tujuan pernikahan dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, tidak ada
perbedaan dengan tujuan pernikahan dini yang dilaksanakan oleh para narasumber.
Pada kasus ini memang awalnya karena keterdesakan kondisi mempelai perempuan
yang sudah hamil di luar nikah, maka mereka melakukan pernikahan dini segera.
Namun pada dasarnya pernikahan tersebut masih sama. Karena memiliki hakikat
dan tujuan yang sama. Dan para narasumber selaku pelaku pernikahan dini tersebut
paham serta mengetahui tentang hakikat dan tujuan pernikahan yang mereka
lakukan.
Selanjutnya dilihat dari prinsip-prinsip pernikahan yang ada dalam Fiqh
Munakahat terkait konsep pernikahan dini yang dilakukan oleh narasumber
tersebut. Dalam Fiqh Munakahat terdapat prinsip-prinsip pernikahan pada
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umumnya. Antara lain yaitu: pertama, pernikahan adalah memenuhi dan
melaksanakan perintah agama.90 Bagi para pelaku pernikahan dini yang terdaftar di
KUA Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo tahun 2016, pernikahan tersebut
sama saja dengan pernikahan biasa. Dan mereka paham tentang makna dari
pernikahan dini yang dialaminya. Makna pernikahan dini yang mereka jalani yaitu
untuk memenuhi dan melaksanakan perintah agama. Sehingga mereka harus tetap
berkomitmen untuk melangsungkan pernikahan tersebut.
Kedua, pernikahan itu dilandasi kerelaan dan persetujuan.91 Pernikahan dini
yang dilakukan oleh pelaku nikah dini berdasarkan hasil wawancara, pada awalnya
memang dikarenakan adanya kehamilan di luar nikah. Akan tetapi selanjutnya, dari
masing-masing pihak bersama keluarganya memutuskan untuk menikahkan
mereka dengan kerelaan dan saling menyetujui. Wujud dari kerelaan dan
menyetujui tersebut adalah dengan akad pernikahan mereka.
Ketiga, perkawinan atau pernikahan untuk selamanya.92 Tujuan perkawinan
antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketenteraman dan cinta
serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa
perkawinan adalah untuk selamanya. Bukan hanya dalam waktu tertentu saja.
Pernikahan dini dari pelaku yang menjadi obyek penelitian ini telah dijalani sejak
tahun 2016 lalu. Dan pada saat penelitian ini dilaksanakan di tahun 2018, mereka
masih menjalani ikatan pernikahan tersebut. Hal ini menandakan bahwa mereka
memang menjalankan tujuan pernikahan dengan baik dan sungguh-sungguh.
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Yang terakhir, prinsip pernikahan keempat adalah suami sebagai
penanggung jawab umum dalam rumah tangga.93 Hal ini dimaksudkan bahwa setiap
pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Dan pihak suami maupun
istri harus saling bertanggung jawab. Tak ada bedanya dengan pernikahan dini.
Pernikahan dini pun juga sama-sama menimbulkan hak dan kewajiban yang harus
dilaksanakan. Pernikahan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban suami istri
yang kemudian mereka harus bertanggung jawab dengannya. Dengan adanya beban
tanggung jawab baru yang mereka pikul, tentu telah memberikan pelajaran berharga
yang bisa membuat mereka berubah. Perubahan mereka cenderung menjadi pribadi
yang lebih dewasa, lebih mengerti tentang keluarga, dan lebih mengerti tentang
mana yang baik dan mana yang buruk. Walaupun para pelaku telah menikah dini,
akan tetapi dengan pernikahan dini tersebut telah membawa pelajaran dan
perubahan bagi para pelaku untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari
sebelumnya.
Selanjutnya ditinjau dari hikmah pernikahan. Meskipun pernikahan yang
narasumber alami adalah pernikahan dini, namun sejatinya masih sama dengan
pernikahan pada umumnya. Tentu sebuah ikatan pernikahan membawa hikmah.
Dalam Fiqh Munakahat terdapat berbagai hikmah dalam pernikahan. Antara lain
yaitu pernikahan adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan
dan memuaskan naluri seks. Maksudnya di sini adalah hanya dengan pernikahan
dapat menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Selain itu
juga pernikahan dapat memberikan pelajaran tentang tanggung jawab telah
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memiliki keluarga, memiliki tugas dan kewajiban, serta pernikahan membawa
kebaikan.94
Dalam BAB III dipaparkan bahwa salah satu pandangan tentang konsep
pernikahan dini adalah dengan pernikahan dapat membawa ketenangan dan
kesenangan, serta pelajaran yang baik. Seperti yang dinyatakan oleh Mbak Dewi
dan Mbak Fia, narasumber yang melakukan pernikahan dini. Bagi Mbak Dewi dan
Mbak Fia, pernikahan dini justru membawa hati lebih senang. Dan bagi Mas Rizki
juga berpendapat dengan menikah dini, telah memberikannya pelajaran dari yang
nakal menjadi lebih baik. Selanjutnya menurut Mas Irma, terdapat sisi positifnya
dari suatu pernikahan dini yaitu pada usia muda fisik dalam kondisi lebih kuat dan
prima. Sehingga tentu bisa lebih giat dalam bekerja. Dan karena kondisi fisik lebih
kuat, bisa lebih berkomitmen untuk membentuk keluarga.
Apabila ditinjau dari hadits Nabi yang ada pada BAB II, diriwayatkan oleh
Muttafaqun Alaihi, menyatakan bahwa jika sudah memiliki kehendak menikah,
maka disegerakan menikah. Karena dengan menyegerakan menikah, hikmahnya
mereka lebih terjaga dari hal-hal yang tidak halal, dan menjadi lebih baik lagi.95
Maka, hal ini sesuai dengan pandangan para narasumber pelaku pernikahan dini
tersebut yang menyatakan bahwa mereka dengan menikah dini merasa bisa lebih
tenang dan senang, karena ikatan mereka sudah halal antara suami dengan istri.
Selain itu juga mereka merasa ada perubahan lebih baik lagi. Selain itu juga mereka
merasa lebih banyak belajar tentang kehidupan berkeluarga, tentang kedewasaan,
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tanggung jawab, serta tentang baik dan buruk. Dalam hal ini, para pelaku
pernikahan dini tersebut paham dan merasakan hikmah pernikahan dalam hukum
Islam.
Selanjutnya tentang pernikahan dini yang terjadi dan dialami oleh
narasumber. Dalam BAB III sudah dipaparkan bahwa dari KUA Kecamatan
Babadan, Kabupaten Ponorogo, pada tahun 2016 terdapat empat pasangan yang
menikah dini. Dan keempat pasangan pernikahan dini tersebut, ada lima orang yang
mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Ada satu
faktor utama yang mendasari mereka menikah dini, yaitu karena pihak
perempuannya telah hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas yang mereka
lakukan.
Apabila ditinjau dari hukum Islam, menurut ulama madzhab konvensional
menikah dini itu diperbolehkan. Hal ini didasari oleh tindakan Rasul yang menikahi
‘Aishah pada usia 6 tahun.96 Dan jika melihat penyebab para narasumber tersebut
melakukan pernikahan dini adalah karena pihak perempuan telah hamil di luar
nikah, maka hal ini ditinjau dengan teori kawin hamil dalam hukum Islam. Dalam
hukum Islam, jumhur ‘ulama berpendapat bahwa menikahi wanita hamil itu
diperbolehkan asal yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya.97 Dan di
dalam Kompilasi Hukum Islam, kawin hamil diatur pada pasal 53, yang
menyatakan bahwa wanita yang hamil di luar nikah boleh dinikahi oleh laki-laki
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yang menghamilinya tanpa menunggu si bayi lahir, dan ketika si bayi lahir tidak
perlu mengadakan pernikahan ulang.98
Maka pernikahan dini yang para narasumber lakukan tersebut sesuai dengan
hukum Islam. Dan pernikahan para narasumber tersebut juga sesuai dengan teori
kawin hamil yang ada dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam pasal 53.
Karena yang menikahi si wanita yang hamil tersebut adalah laki-laki yang
menghamilinya. Pernikahan tersebut dilakukan segera, tanpa menunggu si bayi
tersebut lahir. Meskipun pada saat itu pihak laki-laki dari keempat pasangan
narasumber tersebut masih berusia di bawah minimal menikah menurut UndangUndang. Maka terjadilah pernikahan dini. Pernikahan dini ini mereka lakukan
sebagai wujud tanggung jawab pihak laki-laki yang telah menghamili wanitanya
tersebut. Jadi, proses pernikahan dini dari para narasumber tersebut, selain sesuai
dengan aturan hukum Islam, juga sesuai pula dengan hukum positif yang ada.
Dari keempat pasangan pernikahan dini karena hamil tersebut, keempat
laki-laki dari pasangan tersebut pada saat menikah usianya di bawah 19 tahun. Dan
hanya ada 1 perempuan yang pada saat menikah di bawah usia 16 tahun, yang
kemudian sama-sama mengajukan dispensasi nikah. Hal ini menandakan mereka
masih berada di usia sekolah, yang harusnya masih duduk di bangku pelajar. Namun
mereka diharuskan menikah dan memikul beban tanggung jawab mereka di
keluarga. Hal ini sangatlah diwajarkan apabila pernikahan dini menurut mereka
sangat sulit dijalani, karena usianya masih belum cukup matang, dan pada
umumnya usia tersebut masih labil emosinya. Apalagi terdapat tanggung jawab
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yang berat bagi keduanya. Seperti tanggung jawab suami harus memberi nafkah,
dan istri harus mengurusi anak dan rumah.
Jadi dapat disimpulkan, terkait konsep pernikahan dini menurut keempat
pasangan pelaku pernikahan dini karena hamil di luar nikah tersebut ditinjau dari
hukum Islam, baik pada keluarga pertama, kedua, ketiga, dan keempat sama-sama
sudah cukup paham tentang konsep pernikahan dini yang mereka jalani tersebut.
Dalam hal ini pernikahan dini sebenarnya sama dengan pernikahan biasa pada
umumnya. Akan tetapi pernikahan dini memang berat bagi mereka karena masih
sama-sama muda dan labil. Meskipun demikian, mereka masih dapat membangun
pernikahan dan berumah tangga mereka dengan baik sampai sekarang. Hal ini
karena mereka mampu berkomitmen untuk membangun keluarga dengan baik, dan
juga belajar banyak dari pernikahan dini yang mereka alami. Dan mereka pun
melakukan pernikahan dini tersebut sesuai dengan aturan agama dan hukum positif
yang berlaku di Indonesia.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Berkeluarga Menurut Pelaku
Pernikahan Dini Karena Hamil di Luar Nikah di Kecamatan Babadan,
Kabupaten Ponorogo.
Berdasarkah hasil penelitian di BAB III, konsep berkeluarga menurut para
pelaku pernikahan dini karena hamil di luar nikah tersebut antara lain yaitu:
pertama, saling bertanggung jawab terhadap masing-masing tugas. Seorang suami
dan istri memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Tanggung jawab seorang
suami menurut mereka adalah dengan bekerja mencari nafkah. Sedangkan seorang
istri memiliki tanggung jawab untuk mengurusi anak dan rumah. Di dalam Fiqh
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Munakahat menyatakan bahwa apabila suami dan istri menjalankan tugas dan
bertanggung jawab terhadap kewajibannya masing-masing, maka tujuan dari
pernikahan itu akan terwujud yaitu menjadi keluarga yang sakinah¸mawaddah¸ wa
rahmah.99 Dan ditinjau juga dengan teori kewajiban bersama suami istri yang ada
dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (3) yang menyatakan bahwa suami
dan istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka,
baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan
pendidikan agamanya.100 Dalam mengasuh anak, tentu memerlukan biaya. Mencari
nafkah untuk membiayai kehidupan keluarga dan anak adalah tugas suami. Dan
mengelola serta mengasuh anak dan rumah tangga adalah tugas dari sang istri. Hal
ini juga sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pasal 80 terutama ayat (2) dan
(4) tentang penafkahan oleh suami. Serta dalam pasal 83 tentang kewajiban istri
yang mengatur kehidupan rumah tangganya.
Dari hasil wawancara, pada keempat pasangan keluarga pernikahan dini
tersebut paham dan praktiknya sesuai dengan pandangan mereka tentang konsep
berkeluarga yang pertama ini. Dalam praktiknya, mereka melaksanakan tanggung
jawab dan kewajibannya masing-masing. Seperti Mas Rizki yang bekerja usaha
daging sapi di pasar, dan istrinya mengurusi anak di rumah. Kemudian seperti
suami dari Mbak Dewi, Mas Meigy yang ikut bekerja bersama keluarganya di
Bekasi dan Mbak Dewi yang mengurusi anak serta rumah. Kemudian seperti suami
dari Mbak Fia, Mas Didik yang bekerja di sebuah mebel di Kecamatan Jenangan
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dan Mbak Fia yang mengurusi anak serta rumah. Kemudian juga seperti Mbak Lisa
yang bertugas mengurusi anak dan rumah. Sedangkan suaminya, Mas Irma yang
meskipun berhenti kerja di Bali dan kembali ke Ponorogo, namun tetap berusaha
mencari nafkah dengan membantu usaha kios bapaknya di depan rumahnya.
Serta dari keempat pasangan pelaku pernikahan dini tersebut, semuanya
telah memiliki tempat tinggal yang cukup nyaman. Jika ditinjau dengan Kompilasi
Hukum Islam terutama pada pasal 81 mengenai suami yang wajib memberikan
tempat kediaman bagi istri dan anaknya, maka hal ini sesuai. Namun dalam
praktiknya, mereka masih membutuhkan bantuan dari orang tuanya masingmasing. Karena mereka masih tinggal bersama orang tua dari salah satu pihak.
Hanya Mas Rizki bersama istrinya saja yang sudah mampu berumah tangga secara
terpisah rumah dengan orang tuanya.
Kemudian konsep keluarga yang kedua menurut para pelaku pernikahan
dini tersebut adalah saling percaya, dan menyayangi. Konsep ini ditinjau dengan
teori kewajiban bersama suami istri yang ada pada hukum Islam (Fiqh Munakahat)
yang menyatakan bahwa suami istri wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga
dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.101 Kemudian ditinjau juga
dengan aturan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (2) yang
menyatakan bahwa suami dan istri wajib saling cinta mencintai, hormat
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.102
Seorang suami dan istrinya harus saling percaya dan saling menyayangi satu sama
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lain. Hal ini harus dilakukan agar kehidupan rumah tangga menjadi lebih baik dan
langgeng. Tidak menimbulkan konflik. Karena rumah tangga itu harus didasari
dengan rasa cinta dan kasih sayang.
Maka, pandangan konsep berkeluarga kedua menurut para narasumber
pelaku pernikahan dini ini adalah sesuai dengan hukum Islam dan Kompilasi
Hukum Islam. Mereka memahami konsep berkeluarga saling percaya, dan
menyayangi ini. Dalam praktiknya pun mereka saling mempercayai dan
menyayangi sesama suami istri. Hal ini dibuktikan dengan komitmen pernikahan
dan rumah tangga mereka yang sejak tahun 2016 lalu, sampai sekarang masih utuh
dan berjalan dengan baik.
Konsep keluarga yang ketiga adalah saling berkomunikasi dengan baik.
Konsep ini ditinjau dengan teori hak istri terhadap suami dalam Fiqh Munakahat
yang menyatakan bahwa seorang suami harus bisa bergaul kepada istrinya dengan
baik.103 Selain itu juga ditinjau dengan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum
Islam pasal 80 yang menyatakan bahwa seorang suami merupakan pembimbing
terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah
tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.104
Dalam bergaul dan memutuskan suatu permasalahan bersama-sama,
sepasang suami istri harus bisa menjalin komunikasi dengan baik. Hal ini sangatlah
penting, karena apabila nantinya ada masalah yang sangant penting, apalagi
berpotensi menimbulkan perkelahian, masih bisa diselesaikan menggunakan
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komunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik akan membuat ikatan
pernikahan dan berkeluarga menjadi awet dan terhindar dari resiko perceraian.
Terhadap konsep berkeluarga perspektif pelaku pernikahan dini yang ketiga ini,
mereka paham dan melaksanakannya dengan baik. Seperti halnya yang dikatakan
oleh Mas Irma dan Mbak Lisa, meskipun pernah terjadi perkelahian tetapi hanya
sebentar saja. Karena mereka bisa saling berkomunikasi dengan baik, sehingga
dapat menyelesaikan permasahalan dengan baik pula. Demikian pula dengan ketiga
keluarga yang lainnya juga. Saat ini, masing-masing keluarga pernikahan dini
tersebut menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik.
Selanjutnya konsep berkeluarga menurut pelaku pernikahan dini yang
terakhir, yang keempat yaitu saling memberikan ruang dan tidak membatasi.
Khususnya hal ini menurut Mas Irma, dalam berkeluarga dan berumah tangga itu
harus saling memberi ruang bebas. Maksudnya adalah saling memberi ruang untuk
berpendapat, misalkan istri yang ingin bekerja. Maka dihargai pendapat istri itu
selama tidak menimbulkan hal negatif. Konsep ini ditinjau dengan teori kewajiban
bersama suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 terutama dalam ayat
(2) dan (3) yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang
dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga, serta pergaulan
hidup bersama dalam masyarakat. Dan keduanya pun juga memiliki hak melakukan
perbuatan hukum yang sama.105 Hal ini memiliki arti bahwa kedudukan suami istri
itu sama. Keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban dalam berkeluarga,
berumah tangga, dan bermasyarakat. Tentu tidak boleh salah satunya meninggi atau
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menguasai yang lain. Mereka harus saling memberikan kebebasan berkehendak
selama itu baik, dan saling menghargai.
Jika ditinjau dengan teori di atas, maka konsep keempat ini adalah sesuai
dengan teori yang ada. Dalam praktiknya, para narasumber paham dan melakukan
konsep ini dengan baik. Seperti Mas Irma terhadap istrinya yaitu Mbak Lisa,
memberikan kebebasan mau apa dan tidak terlalu membatasi. Kemudian juga
seperti keluarganya Mbak Dewi dengan Mas Meigy. Meskipun Mbak Dewi
memiliki kewajiban mengurusi anak dan rumah, akan tetapi Mas Meigy
memberikan kebebasan kehendak kepada Mbak Dewi yang ingin tetap melanjutkan
kuliahnya.
Akan tetapi dari keempat pandangan para pelaku pernikahan dini mengenai
konsep berkeluarga yang dipahami dan dilakukan oleh mereka, masih terdapat
kekurangan. Yaitu mereka belum memiliki pandangan mengenai kewajiban suami
yang wajib membina, membimbing, dan mengajarkan ilmu agama kepada istri dan
anaknya. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (3) yang
menyatakan bahwa seorang suami wajib memberikan pendidikan agama kepada
istrinya. Dan sangat disayangkan, terhadap keempat pasangan pelaku pernikahan
dini karena hamil di luar nikah tersebut belum ada yang memiliki pandangan konsep
demikian. Mereka hanya masih berpandangan sebatas duniawi saja, yaitu suami
menafkahi, dan istri mengatur rumah tangga. Hal ini juga dibuktikan dengan ketika
peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada keempat pasangan pelaku
pernikahan dini tersebut, keempat pihak istri tidak ada yang berjilbab. Memang
mereka semua telah bertaubat akan perbuatan yang telah mengharuskan mereka
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menikah dini tersebut, dan memulai kehidupan baru dengan pernikahannya. Namun
si suami belum memberikan bimbingan dan pendidikan nilai-nilai Islam dengan
baik kepada istrinya. Padahal menutup aurat itu wajib, namun kurang diperhatikan
oleh para suami dari keempat pasangan tersebut. Sehingga hanya perihal duniawi
saja yang masih diperhatikan mereka.
Jadi dari keseluruhan konsep berkeluarga yang telah dianalisa di atas, dapat
disimpulkan bahwa dari keluarga yang dijadikan sumber dalam penelitian ini,
mereka cukup paham dan dapat menjalankan konsep berkeluarga dengan baik.
Akan tetapi, dalam praktiknya tentu masih terdapat permasalahan-permasalahan
yang menyulitkan bagi mereka. Dalam melaksanakan tugasnya masih perlu adanya
bantuan dari pihak orang tua. Terutama tugas untuk mengurus anak dan rumah.
Dan saat ini, para pelaku pernikahan dini tersebut masih hanya memperhatikan
kehidupan duniawinya saja. Masih seputar tugas nafkah dan mengatur rumah
tangga. Belum memperhatikan perihal akhiratnya dengan melaksanakan nilai-nilai
agama secara baik. Tentu hal ini masih bisa terjadi dikarenakan memang usia
mereka masih muda dan sifatnya masih labil. Namun dengan pembelajaran dibalik
pernikahan dini tersebut telah membawa pelajaran banyak bagi mereka untuk lebih
dewasa dalam menjalani kehidupan rumah tangganya masing-masing. Dan
mungkin saja seiring berjalannya waktu dalam menjalani kehidupan rumah tangga
tersebut, mereka akan mulai memperhatikan perihal akhiratnya nanti dan
menerapkan nilai-nilai Islam dengan baik.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan.
Berdasarkan pembahasan dalam BAB IV, maka dapat peneliti simpulkan
bahwa:
1.

Terkait pemahaman dan praktik konsep pernikahan menurut keempat pasangan
keluarga pelaku pernikahan dini karena hamil di luar nikah yang terdaftar di
KUA Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 ini, ditinjau
dari hukum Islam (Fiqh Munakahat) dan Kompilasi Hukum Islam, mereka
sudah paham tentang konsep pernikahan dini yang mereka jalani. Menurut
mereka pernikahan dini sama saja dengan pernikahan pada umumnya, tetapi
awalnya lebih berat karena masih belum dewasa dan masih labil. Meskipun
demikian, mereka masih dapat membangun pernikahan dan rumah tangga
dengan baik sampai sekarang. Hal ini karena mereka mampu berkomitmen
untuk membangun keluarga dengan baik, dan belajar banyak dari pernikahan
dini yang mereka alami. Mereka melakukan pernikahan dini sesuai dengan
aturan agama dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2.

Terkait pemahaman dan praktik konsep berkeluarga, keempat pasangan
keluarga pelaku pernikahan dini paham dan dapat menjalani konsep
berkeluarga dengan cukup baik. Mereka berpendapat bahwa konsep
berkeluarga itu adalah saling bertanggung jawab, saling percaya dan
menyayangi, saling berkomunikasi dengan baik, serta saling memberi ruang
bebas untuk berpendapat. Hal ini sesuai dengan yang ada dalam Fiqh
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Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, dalam praktiknya masih
terdapat permasalahan dan kekurangan. Yaitu masih perlu adanya bantuan dari
pihak orang tua dalam melaksanakan tugas-tugas keluarga. Selain itu, pada saat
ini mereka masih hanya memperhatikan kehidupan duniawinya saja. Masih
seputar tugas nafkah dan mengatur rumah tangga. Belum memperhatikan
perihal akhiratnya dengan melaksanakan nilai-nilai agama secara baik. Hal ini
masih bisa terjadi dikarenakan memang usia mereka masih muda dan sifatnya
masih labil.
B. Saran-saran.
Berdasarkan dari temuan-temuan di lapangan tentang terjadinya pernikahan
dini karena hamil di luar nikah yang terdaftar di KUA Kecamatan Babadan,
Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 ini, maka peneliti memberikan saran untuk
meminimalisir terjadinya hal yang serupa, yaitu sebagai berikut:
1.

Setiap orang tua harus bisa mengawasi pergaulan anaknya dan membimbing
anaknya dengan baik. Terutama membimbing dengan menerapkan ilmu-ilmu
agama dan penguatan iman.

2.

Setiap remaja harus pandai menjaga pergaulannya dengan teman-temannya.
Boleh berteman dengan setiap orang, namun bersahabatlah dengan orang baik
dan shalih. Agar terjaga dari kemaksiatan dan pergaulan bebas.

3.

Dan kepada keluarga para pelaku pernikahan dini karena hamil di luar nikah,
peneliti menyarankan untuk mulai mempelajari dan menerapkan nilai-nilai
agama Islam dengan baik. Tidak hanya melihat perihal duniawi saja. Agar
kenikmatan dan kemuliaan akhirat juga bisa didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA
Astuti, Furi Dwi. “Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Pernikahan
Dini (Studi Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Badegan Kabupaten
Ponorogo”. Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan
PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Terjemahannya.

Bandung:

Framework PTA Surabaya. “Informasi Perkara Pengadilan Agama Ponorogo
SiADPA & SiADPTA Online.” dalam: http://perkaranet.pta-surabaya.
go.id/v1/?cpa=pa.po. (diakses pada tanggal 11 Oktober 2018, jam 20.36).
Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group, 2014.
Hakim, Luthfil. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun
2009)”. Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).
Hasan, M. Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. Jakarta: Prenada
Media, 2003.
Huda, Muhammad Ihsan Nurul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil
Di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorgo”. Skripsi (Ponorogo:
STAIN Ponorogo, 2015).
Hukum Online. “NU-Muhammadiyah Minta Batas Usia Nikah Dipertahankan”.
dalam: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt547d83707f8a9/numuham
madiyah-minta-batas-usia-nikah-dipertahankan. (diakses pada tanggal 12
Desember 2017).
Isnaeni, Moch. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama,
2016.
Kompilasi Hukum Islam.
Kusumaningrum, Pramita. “Pernikahan Dini Mulai Marak di Ponorogo.” dalam
http://beritajatim.com/gaya_hidup/272868/pernikahan_dini_mulai_marak_
di_ponorogo.html. (diakses pada tanggal 11 Oktober 2018, jam 19.47).
MK, M. Anshary. Hukum Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010.

74

Nasution, Khoiruddin. Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan
Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. Yogyakarta: Academia +
Tazzafa, 2013.
Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
Saebani, Beni Ahmad. Syamsul Falah. Hukum Perdata Islam di Indonesia.
Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV.
Alfabeta, 2015.
Thamrin, Amiruddin Thamrin. “Nikah Muda dalam Kacamata Fikih Islam”.
dalam:
http://www.nu.or.id/post/read/14525/nikah-muda-dalam-kacamatafikih-islam. (diakses pada tanggal 12 Desember 2017).
Tihami, H.M.A. Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.
Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Widiyantri, Astrian. “Pernikahan Dini Menurut Perspektif Pelaku Pada Masyarakat
Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi”. Skripsi (Jakarta:
UIN Syarif Hidayatullah, 2011).
Yanti, Tia Nopitri. “Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita
Hamil di Luar Nikah (Studi Pada Warga Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati
Asih-Bekasi)”. Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009).

75

RIWAYAT HIDUP
Abdul Wahid Fadhillah, dilahirkan pada tanggal 03
September 1995, di Ponorogo. Putra kedua dengan tiga
bersaudara dari pasangan suami istri Bapak H. Rahmat dan Ibu
Hj. Rabi’ah. Pendidikan sekolah dasar ditamatkan pada tahun
2008 di SD. Ma’arif Ponorogo. Selanjutnya meneruskan
sekolahnya di SMP Negeri 1 Ponorogo dan lulus pada tahun 2011. Setelah itu
meneruskan sekolahnya di SMA Negeri 2 Ponorogo, dan lulus pada tahun 2014.
Selanjutnya meneruskan ke perguruan tinggi yaitu di Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Ponorogo pada tahun 2014 dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga
Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

: Abdul Wahid Fadhillah

NIM

: 210114108

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam

Judul

: Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Berkeluarga
Menurut Pelaku Pernikahan Dini Karena Hamil Di Luar
Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Babadan, Kabupaten
Ponorogo).

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis
ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan
pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan
atau pikiran saya sendiri.
Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil
jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 18 Juli 2018
Penulis,

Abdul Wahid Fadhillah
NIM. 210114108

